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КЛАДОВО -  На трећој

овогодишњој седници Скуп-

штине разрешен је дужности Ра-

дован Арежина (СПС), доса-

дашњи председник општине

Кладово. Иницијативу за његову

смену потписало је 11 одборника

СНС и 12 из редова Социјалде-

мократрске странке Бориса Та-

дића, који чине нову владајућу

коалицију у граду на Дунаву. Со-

цијалисти, који у локалном пар-

ламенту имају пет представника,

након седмогодишњег учешћа у

власти, сада су у опозицији. 

Након што је изгласано

неповерење Арежини, за новог

председника општине Кладово

изабран је др Драган Будујкић, из

Српске напредне странке.

- Пред нама је ''гомила''

проблема, које морамо реша-

вати у континутету, јер то гра-

ђани од нас очекују. То по-

дразумева максимално ангажо-

вање и подршку свих релевант-

них чинилаца коју могу утицати

на квалитетније функционисање

локалне заједнице. Само под

тим условима грађани се могу

надати бољитку - поручио је,

након избора за челног човека

Кладова, др Будујкић.

- Коалиција СНС-СДС у

локалном парламенту мора уве-

сти нове стандарде, који ће под-

ржати домаћинско пословање.

Ми смо то обећали грађанима

пре три године на изборима, и

сада смо добили прилику да то

преточимо у дело. Неће бити

лако, али то смо знали шта нас

чека када смо се определили за

формирање нове коалиције у

локалном парламенту - казао је

др Борислав Петровић, шеф од-

борничке групе СНС.

С друге стране, Арежина

је оценио да је прелазак једног

одборника СПС у редове на-

предњака довео до политичке

турбуленције на политичкој

сцени у Кладову, што је резулти-

рало одласком социјалиста у

опозицију.

- Процена СДС је да ће

овим потезом продужити свој по-

литички живот, али то ће се,

ипак, најбоље видети у децем-

бру, када су заказани редовни

локални избори - мишљење је

смењеног председника оп-

штине, чији одборници нису при-

суствовали седници Скупштине.

- Како год, новој коалицији же-

лим пуно успеха у раду, на доб-

робит мештана општине Кла-

дово.

Нова одборничка већина

изгласала је неповерење и То-

миславу Ђорђевићу, из СПС, до-

садашњем заменику предсе-

дника Скупштине, и уместо њега

на ту функцију изабран је Мили-

сав Ратопекић, члан СНС. Про-

мењен је и састав Општинског

већа, а функцију заменика пред-

седника општине, до локалних

избора у децембру ове године,

обављаће Борислав Петровић

(СДС), док ће његов страначки

колега Драган Мариновић и

даље председавати на седни-

цама локалног парламента.                                 

Е.Н.Т.

СОЦИЈАЛИСТИ У ОПОЗИЦИЈИ
Коалиција СНС-СДС преузела власт у Кладову

Драган Будујкић

Овај текст суфинансира 

општина Кладово

КЊАЖЕВАЦ - У Кња-

жевцу је одржана 34. седница

Скупштине општине. На дневном

реду било је двадесетак тачака,

међу којима су доминирали извеш-

таји о раду јавних предузећа и

установа у протеклој години. На

оно што је урађено у 2014. подсе-

тио је директор Дирекције за раз-

вој, урбанизам и изградњу Младен

Радосављевић.  

- Могу да изразим задо-

вољство, јер смо урадили 95 про-

цената од онога што је планирано

- каже Радосављевић. - Оно што

није урађено, а исправили смо ре-

балансом програма, јесте мост у

Зубетинцу и поклопци на канали-

зацији у Трговишту. Протеклу го-

дину карактеришу временске

непогоде, током којих су сви капа-

цитети Дирекције били ангажовани

и стављени на располагање оп-

штинском штабу за ванредне си-

туације.

Усвојен је и извештај о

раду општинске Фондације за по-

већање наталитета. Одборник

ДСС Војкан Станковић предложио

је хитно предузимање мера којима

ће се зауставити ''бела куга''.

- Молим да не будемо ни

позиција, ни опозиција. Хајде да

будемо патриоте, да се овде на-

прави стручни тим који ће проблем

да сагледа у целини и да видимо

шта може да се уради, па да са

таквим предлогом пробамо да ани-

мирамо источну Србију, која не-

стаје исто као и ми. Као један

регион, који је у тешкој ситуацији,

можемо да пробамо да утичемо на

власт да се једног тренутка тргне и

да се бави тим питањем - рекао је

Станковић.

За рад Фондације у 2014.

години у буџету општине Књаже-

вац опредељено је 6,5 милиона

динара. Тим средствима обезбе-

ђене су једнократне новчане по-

моћи за рођење првог детета

(35.000 динара), рођење другог и

трећег детета (25.000 динара). За

лечење стерилитета утрошено је

490.000 динара, а део средстава

ишао је и за лечење деце. Из сред-

става Фондације плаћају се ужине

деци из породица са лошим еко-

номским статусом. 

На седници Скупштине ус-

војен је и план одбране од по-

плава. Одборник СПС, Звонимир

Алексић, рекао је да је неопходно

организовати чишћење водотокова

кроз сеоска насеља и довести у

ред експлоатацију шљунка у Ти-

моку, што је у великом броју слу-

чајева узрок поплавама. 

Одборници општинске

скупштине изабрали су Дејана Ди-

нића за новог члана Општинског

већа, након што је Драган Петро-

вић разрешен дужности. За дирек-

тора Народне библиотеке ''Његош''

именована је Владана Стојадино-

вић. 

Љ. П.

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈП
Одржана 34. седница СО Књажевац 

Седница СО Књажевац

Овај текст суфинансира 

општина Књажевац
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НЕГОТИН – Локална само-

управа суфинансираће и финанси-

раће ове године 27 пројеката и

програма од јавног значаја удружења

грађана и организација, који су апли-

цирали на Конкурс за доделу сред-

става. Ових 27 пројеката дотираће

се са укупно 4.549.106 динара.

- У питању су пројекти широ-

ког дијапазона од помоћи рањивим

групама грађана до еколошких и кул-

туролошких пројеката. И ранијих го-

дина је споровођен конкурс на

основу кога су распоређивана сред-

ства удружењима грађана. Новина

ове године је то што смо увели те-

мељно планирање буџетских сред-

става и они су уз сваки пројекат

морали да приложе и буџет на ос-

нову кога ће се дефинисати тро-

шење средстава – каже Јован

Миловановић, председник Општине

Неготин.

Одлуком о буџету за 2015.

годину за дотације невладиним и

друштвеним организацијама плани-

ран је износ од 4,7 милиона динара.

Како је истакао председник Милова-

новићу у буџетској резерви остало је

нераспоређених 150.000 динара,

које ће служити за евентуалне корек-

ције.

- У Уговор су убачени чла-

нови који дефинишу обавезу прав-

дања утрошених средстава. Ми ћемо

у наредном периоду пратити њихове

активности и надамо се да ћемо на-

редних година бити у прилици да из-

двојимо више средстава за фина-

нсирање и суфинансирање оваквих

пројеката – додаје први човек Него-

тина.

Уговоре о финансирању и

суфинасирању програма и пројеката

удружења грађана између осталих

потписани су са Креативним удруже-

њем “Него” за пројекат Вокалног

етно фестивала младих које је ове

године било интернационалног ка-

рактера (291.412), затим Удружење

“Гергина” које је организовало седми

Фестивал влашке музике (235.020),

Асоцијацији за наутички туризам за

пројекат оживљавања крајинских

села (214.600), Покрету горана за

пројекат озелењавања (542.000),

Планинарском друштву “Дели Јован”

за пројекат “Упознај свој крај кроз

планинарење” (140.000), али и многи

други.

С.М.Ј.

У ИГРИ 27 ПРОЈЕКАТА
Локална самоуправа потписала уговоре о суфинансирању пројеката удружења грађана 

Миловановић уручује решења

Обележен Дан полиције 

ПИШТОЉ ТОМИЋУ МАЈДАНПЕК - Агенција за приватизацију објавила је јавни позив за

учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради

продаје имовине, односно приватизације Индустрије за прераду Мајданпек у

чијем саставу послују „Златара Мајданпек“ и „Мегапласт“ Доњи Милановац. 

Заинтересована домаћа и страна, правна и физичка лица за куповину имо-

винске целине овог субјекта која подразумева фабрике “Златару Мајданпек”

и “Мегапласт”, односно грађевинске објекте у Мајданпеку, Дебелом лугу, Бору,

Књажевцу, Ваљеву, Пожаревцу и Мосни и ванкњижном власништву на три ло-

кације у Београду и једној у Нишу, те за земљиште у својини субјекта уписано

у Мајданпеку, Дебелом лугу, Мосни и Рудној глави, али и опрему и залихе ма-

теријала, недовршене производње, готових производа од злата и сребра, као

и остале залихе материјала, ситног инвентара, недовршене производње и го-

тових производа, процењени су на 3,576 милиона евра, колико износи и по-

четна цена. С. В.

ПРИВАТИЗАЦИЈА “ИПМ”

ЗАЈЕЧАР - Света Тројица – слава Министарсва унутрашњих

послова и Дан полиције обележени су у Зајечару у духу узајамног

поверења, међусобног разумевања и поштовања. Минутом ћутања

и полагањем венаца на спомен обележје погинулим припадницима

Полицијске Управе у Зајечару, започето је обележавање Дана поли-

ције и славе Министарства унутрашњих послова.

Венце су положиле делегације МУП са подручја зајечарске

Полицијске управе, Гордана Огњановић, начелник Градске управе

Зајечар, СУБНОР, Удружења бораца и ратних војних инвалида, као

и делегације полиције из Румуније и Бугарске. У оквиру обележа-

вања Дана полиције, ватрогасци и припадници интервентне јединице

полиције одржали су показну вежбу на тргу Николе Пашића у

Зајечару.

На Свечаној Академији, одржаној тим поводом, начелник ПУ

Зајечар, Горан Томић је нагласио да је у протеклом периоду учињен

значајан напредак у борби против криминала, као и у пресецању ла-

наца трговине људима. Овом приликом додељене су плакете за-

хвалности за допринос раду полиције. На Академији је било речи и

о сарадњи са полицијама Бугарске и Румуније, нарочито у разбијању

ланаца трговине људима, али и сваколиког прекограничног крими-

нала.

Поводом Дана министарства унутрашњих послова, на свеча-

ности коју је организовао министар полиције Небојша Стефановић,

начелнику полицијске управе Зајечар Горану Томићу уручен је ре-

волвер, као награда за изузетне резултате постигнуте током пре-

тходне године. С.Б.

Горан Томић, у средини

Овај текст суфинансира 

општина Неготин

КЛАДОВО - У месној заједници Текија радници службе одржавања

ЈП "Јединство", у оквиру санације електромоторног погона бунара, заменили

су стару црпну пумпу новом и уградили нови разводни електроорман. Реч је

о донацији за коју су новац обезбедиле Уједињене нације у оквиру програма

помоћи општинама у Србији које су биле погођене поплавама.

- Ми смо конкурисали са пројектом реконструкције опреме која је у

Текији дотрајала и застарела, с обзиром да је у функцији више од четири де-

ценије. Надлежни су препознали значај реновирања и одобрили су нам нову

пумпу која са лакоћом црпи воду  са дубине од 17 метара и усмерава је у

мрежу из које се снабдева становништво. Све то контролише савремена ауто-

матика - објашњава Зоран Петровић, директор ЈП "Јединство".

Инвестиција међународних донатора допринеће квалитетнијем во-

доснабдевању мештана рибарског насеља.

- Наравно да ће мештани имати много мање проблема, а квалитет

водоснабдевања подигнут је на виши ниво у свим деловима насеља. Ком-

плетне демонтажно-монтажне радове обавили су запослени у нашем пред-

узећу. Вредност инвестиције је 1,1 милион динара - закључио је Петровић.

М. Р.

ВОДА ОД УН
Међународна донација Текији

Овај текст суфинансира општина Кладово

Радови на бунару у Текији
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КЊАЖЕВАЦ - У са-

радњи са Црвеним крстом

Књажевца, Команда за развој

Тимочке бригаде Војске Србије

организовала је акцију “Селу у

походе” у Јањи и Равном Бучју,

селима под Старом планином. 

Акција ''Селу у походе''

део је годишњег плана Кома-

нде, и за циљ има превен-

тивне медицинске прегледе

становништва у забаченим и

тешко приступачним селима.

Житељи ова два села, могли

су да провере крвни притисак

и ниво шећера у крви и чују ко-

рисне савете од два лекара и

медицинског техничара. Капе-

тан Маријан Стаменковић на-

глашава да у свим крајевима

наилазе на добар пријем,

махом старачког станов-

ништва, којем много значи и

топла реч. 

Већ годинама уназад,

Војска Србије ову акцију орга-

низује у сарадњи са књажевач-

ком организацијом Црвеног

крста, која по речима секре-

тара Слободана Радојичића

кроз социјално-хуманитарну

заштиту, у удаљена села ди-

стрибуира породичне пакете

хране и средстава за личну хи-

гијену. 

У селима Јања и Равно

Бучје живи свега петнаестак

становника, углавном у осмој и

деветој деценији живота. Лоша

путна инфраструктура и ве-

лика удаљеност од Књажевца

за њих  значи недостатак ос-

новних животних намирница и

недоступност одговарајуће ме-

дицинске неге: 

- Живот је тежак. Не-

мамо лекара, немамо продав-

ницу, немамо превозно сред-

ство. Деца су отишла својим

путем. Најважније је здравље.

Боље је живети овде него у ве-

ликом граду - сложни су меш-

тани ових села.                Љ. П.

СЕЛУ У ПОХОДЕ 
Војска Србије помаже старачким домаћинствима

Припадници ВС у Јањи

ОБЕЛЕЖЕНЕ
УЛИЦЕ

БОР - Бобана Величковић, стрелац клуба “Бор 030”, ос-

војила је сребрну медаљу ваздушним пиштољем петог дана

Светског купа у Минхену са 198,2 круга и обезбедила и олим-

пијску визу за Рио 2016.

Злато је припало Антоанети Боневој из Бугарске са 200,6

кругова, док је брнонзу освојила Рускиња Љубов Јаскевич са

177,4 круга. Олимпијске визе припале су и Кинескињи Гуо, те

Американки Петерсон. Ово је прва медаља Бобане Величковић

на Светском куповима. До сада јој је најбољи пласман било

пето место у Минхену 2014.                                                   Е. Т.

СРЕБРНА БОБАНА

КЛАДОВО - У року од само пет дана радници пред-

узећа "Обележавање", из Бољевца, завршили су редовно про-

лећно обележавања хоризонталне сигнализације на улицама

у граду. У оквиру подизања безбедности свих учесника у са-

обраћају исцртано је 1.400 метара квадратних пешачких пре-

лаза, паркинг места, рампи за инвалидска колица и осталих

ознака на коловозу. 

Највише посла било је у близини школе и предшкол-

ских установа, али и на раскрсницама у центру и у градској пе-

риферији. Упркос томе, захваљујући планском обележавању

и стручности извођача радова готово да није ни било застоја

у саобраћају ни у најфреквентнијим улицама. Утисак је да су

мајстори били неприметни, иако је посао био обиман.

- Осим ознака на коловозу, ''извучено'' је и 9.000 метара

уздужних разделних линија. Њихово обележавање садржало

је и наношење стаклених перли због јаче ретро-рефлексије у

ноћним условима. Вредност инвестиције је 504.000 динара, а

средства су обезбеђена из општинског буџета - казала је

дипл.инг.саобраћаја Данијела Бојанић, запослена у Дирекцији

за планирање и изградњу "Кладово".

М. Р.

Овај текст суфинансира 

општина Књажевац

ЗАЈЕЧАР - Комисија за предлагање назива улица

тргова, школа, институција, установа и других институција Скуп-

штине града Зајечара објавила је оглас у јавним гласилима

којим су позвани сви грађани који имају идеју или предлог који

назив би могао да носи нови мост у Котлујевцу. Сви који су за-

интересовани да своју идеју предају то могу урадити лично

преко услужног центра у Управи града Зајечара или путем

поште наведеној комисији. Рок за подношење предлога је 20.

јун, након чега ће баш један од ваших предлога бити и усвојен. 

С. Б.

ИМЕ ЗА

МОСТ

Радови на мостуОвај текст суфинансира општина Кладово
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БОР - Србија је врло

интересантна инвеститори-

ма, а томе у прилог говори

податак о 105 истражних пр-

остора где рударске радове

изводи 20 страних компа-

нија. Једна од њих је за ову

годину припремила 18 ми-

лиона долара која ће уло-

жити у истраживање управо

у Борском округу,  рекао је

помоћник министра ру-

дарства и енергетике Си-

ниша Танацковић на симпо-

зијуму „Рударство 2015.“ који

је одржан на Борском језеру. 

– Страним компа-

нијама смо интересантни

због минералних сировина

које имамо и ту је ствар врло

проста. У Србији не постоји

фонд који би био спреман да

инвестира толико пара у

нешто што се сутра може ис-

поставити као неисплативо.

А, минералне сировине су у

власништву Републике Ср-

бије и њима располаже она,

а не онај ко отвори рудник.

Сви рудници који су у влас-

ништву странаца, надокнаду

за коришћење минералних

сировина плаћају редовно,

проблем имамо са домаћим

рудницима. То је одговор

делу јавности који сматра да

би геолошка истраживања

требало да обављају до-

маће компаније. Па, у Ср-

бији су данас, што се руда-

рства тиче, далеко најбоља

два приватна рудника олова

и цинка. Реч је о рудницима

који својевремено нису ра-

дили и које је из пепела по-

дигао страни капитал, па

сада врло успешно  послују.

То исто очекујемо и код

„Бора“. РТБ је веома ус-

пешно радио 112 година, а

нова геолошка истраживања

показују да ће ова компанија

минимум још толико дуго ра-

дити - каже помоћник мини-

стра рударства за сектор

геологије. 

РТБ је, како каже Та-

нацковић, у озбиљним пре-

говорима о приватизацији,

постоји одређен број инве-

ститора који су заинтересо-

вани за партнерство са њим,

па се очекује да у најскорије

време буде постигнут дого-

вор о улагању у „Церово“ и

„Мајданпек“. - Држава нема

средстава за нова улагања

и, ако неко нуди новац, то

треба прихватити и привати-

зовати делове РТБ, али не

сто одсто. Србија треба да

задржи удео, али и да омо-

гући даљи развој рударства

– тврди помоћник министра. 

Додаје да ће нови

Закон о рударству и геолош-

ким истраживањима, чији

нацрт убрзо треба да уђе у

скупштинску процедуру, зато

бити атрактивнији за стране

инвеститоре у области гео-

лошких истраживања и екс-

плоатације руде, што је, како

истиче, био циљ. Привла-

чење страних инвеститора

је основни разлог за измене

и допуне закона, а покре-

тање инвеститорске климе у

рударству јесте један од

предуслова за већи утицај

овог сектора на бруто на-

ционални доходак Србије.

- Нови закон у односу

на постојећи даје велику

предност улагањима јер нам

је циљ да што више страног

капитала уведемо у Србију.

Убрзаће се издавање одоб-

рења за експлоатацију како

би се што једноставније и

брже могло почети са гео-

лошким истраживањима. У

Србији сада имамо 105

истражних поља и до про-

шле године страни инвести-

тори, који држе већину тих

истражних радова, трошили

су између 40 и 50 милиона

долара на геолошка истра-

живања. Очекујемо, зато, да

ћемо новим законом при-

вући стране инвеститоре (у

најави већ имамо долазак

нових), и да ћемо на тај

начин побољшати инвести-

торску климу – оценио је Та-

нацковић.

Г. Т. В.

„РТБ ЋЕ РАДИТИ ЈОШ СТО ГОДИНА“
Озбиљно интересовање инвеститора за партнерство са „Бором“

Синиша Танацковић

„Бор“ је веома успешно радио 112 година, а нова

геолошка истраживања показују да ће ова компанија ми-

нимум још толико дуго радити, каже помоћник министра

рударства и енергетике у Влади Србије Синиша Танацко-

вић. – РТБ је у озбиљним преговорима о приватизацији и

постоји одређен број инвеститора који су заинтересо-

вани за партнерство са њим. Очекујемо да у најскорије

време постигнемо договор о улагању у „Церово“ и

„Мајданпек“. Држава нема средстава за нова улагања, па

ако неко нуди новац, то треба прихватити и приватизо-

вати делове РТБ, али не сто одсто. Србија треба да за-

држи удео, али и да омогући даљи развој рударства,

истиче Танацковић. 

РТБ је стратешки важан за Србију

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

РТБ Бор и свим осталим рударским комплексима у

Србији потребно је више новца за покретање целокупног

процеса, додала је државни секретар Министарства ру-

дарства и енергетике Мирјана Филиповић. 

– Осим пара, стратешки партнер или неки вид парт-

нерства, такође може да донесе нове инвестиције, техно-

логије и све оно у чему је Србија у заостатку. Морамо да

развијамо сопствене руднике, али тај развој и истражи-

вања мора да прати адекватна законска регулатива.

Србија, земља која је у процесу стабилизације и при-

кључења Европској унији, односно отварања разних по-

главља која се тичу приступања, једноставно мора да

испоштује све оне директиве које ЕУ налаже и сваки даљи

развој рударског сектора мора да буде усклађен са европ-

ским трендовима. Држава и Министарство рударства ту

виде свој интерес и наш заједнички циљ је да новим зако-

ном помогнемо да се инвестиције убрзају – истакла је Фи-

липовићева. 
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НЕГОТИН – Девети по

реду Сајам запошљавања у Не-

готину, у организацији Нацио-

налне службе за запошљавање,

Филијале Бор и Општине Него-

тин, окупио је 24 послодавца

који су исказала су потребу за

123 радника. Судећи по пода-

цима неготинске испоставе бор-

ске филијале Националне слу-

жбе за запошљавање, на сајму

су се највише тражили трговци,

али и административни рад-

ници, возачи, комерцијалисти,

конобари, собарице, козмети-

чари, тапетари. Највише рад-

ника тражила је Компанија “Те-

кијанка”, чак 20, али и ЗЗ “Уља-

рица” (15), као и Флора плус, Ла-

стар превоз, Мото боем Транс и

компанија “Спајић” који су иска-

зали потребе за примање по 10

радника, претежно са средњом

школском спремом.

- Општина Неготин је за

програме самозапошљавања и

стручне праксе издвојила пет

милиона динара. Министарство

за рад, борачка и социјална пи-

тања по први пут учествује са по

2,3 милиона динара. Овим про-

грамима предвиђено је да ће

посао самозапошљавањем до-

бити 30, а кроз стручну праксу 47

лица. Прошле године смо такође

издвојили пет милиона динара, а

посао је код приватних предузет-

ника нашло 10, а кроз програм

самозапошљавања 17 незапос-

лених – каже Јован Миловано-

вић, председник Општине Не-

готин.

Иначе, средства за само-

запошљавање одобравају се у

виду субвенције ради оснивања

радње, задруге, или другог обли-

ка предузетништва од стране не-

запосленог или удруживањем

више незапослених лица, као и

за оснивање привредног дру-

штва уколико оснивач заснује

радни однос у њему. Буџетом

Општине Неготин за ову намену

издвојено је 2,5 милиона динара,

а од Министарства за рад, за-

пошљавање, борачка и со-

цијална питања очекује се још

2,3 милиона. Та средства ће,

кажу надлежни, омогућити 30

субвенција за самозапошља-

вање у овој години.

Програм стручне праксе

код приватног послодавца под-

разумева стицање практичних

знања и вештина за самосталан

рад, у занимању за које је

стечено одговарајуће образо-

вање-квалификација без засни-

вања радног односа. Сам про-

грам траје шест месеци, осим у

циљу полагања стручног испита,

а најдуже 12 месеци. Намењен

је незапосленима са најмање

средњом стручном спремом без

радног искуства у струци. Буџе-

том је за ове намене, зао и за

програм самозапошљавања,

предвиђено 2,5 милиона динара.

Од ресорног министарства се

очекује додатних 2,38 милиона,

што ће омогућити да кроз про-

грам стручне праксе у 2015.

прође чак 47 незапослених.

С.М.Ј.

ТРАЖИ СЕ 123 РАДНИКА
У Неготину одржан девети Сајам запошљавања

Овај текст суфинансира 

општина Неготин
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КЊАЖЕВАЦ - У Кња-

жевцу је одржан Сајам за-

пошљавања, на коме је 13

послодаваца понудило уку-

пно 107 слободних радних

места. 

Организатори Сајма

били су зајечарска филијала

и књажевачка испостава На-

ционалне службе за запош-

љавање. Иако је у Кња-

жевцу званично евидентира-

но око 4.000 незапослених,

мали број њих дошао је на

Сајам да се информише о

слободним радним мести-

ма. Већи одзив очекивао је и

директор Филијале Зајечар

Зоран Ђорђевић.  

- Очекивали смо већи

одзив незапослених лица.

Накнадно ћемо анализирати

зашто их није било у већем

броју, с обзиром да су по-

требе реалне. Ранијих го-

дина акценат је био на што

већој бројности послода-

ваца, а овог пута у фокусу су

биле стварне потребе за

радницима. С обзиром на

прошлогодишњи прекид, за

нас је овај Сајам јако важан

као место окупљања и раз-

говора, практично покре-

тачка снага у процесу запо-

шљавања - каже Ђорђевић. 

Највише слободних

радних места понуђено је у

текстилној индустрији и про-

изводњи обуће. У Национал-

ној служби за запошљавање

кажу да је приметна тенден-

ција смањења броја неза-

послених, како на нивоу

Тимочке крајине, тако и у

Књажевцу, али додају да су

свесни чињенице да то није

увек праћено запошљава-

њем. 

На подручју књаже-

вачке општине до краја го-

дине очекују да ће за Ло-

кални акциони план запош-

љавања бити издвојено зна-

тно више средстава него

претходних година, а из ре-

публичког буџета програм

запошљавања биће под-

ржан износом од 4,6 ми-

лиона динара.                          

Љ. П.

СЛАБО ИНТЕРЕСОВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ 
Сајам запошљавања у Књажевцу 

Овај текст суфинансира 

општина Књажевац
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НЕГОТИН – Етномузи-

колошки одсек средње музичке

школе „Петар Коњовић“ из Сом-

бора под управом Иване Маџа-

рац победник је другог Вокалног

етно фестивала младих (ВЕФ)

који је одржан у Неготину у ор-

ганизацији Креативног удру-

жења „Него“. Вокална група из

Сомбора представила се сво-

јеврсним музичким путовањем

кроз баштину народа и народ-

ности на овим просторима, од

босанских грокталица, преко

певања на глас и бас североис-

точне, југоисточне Србије, Ба-

чке и Црне Горе, до буњевачких

народних песама.

Жири у саставу: др

Злата Марјановић, професор

етномузикологије из Краљева,

Зоран Богдановић, доцент Нове

академије уметности, Европс-

ког универзитета у Београду и

Бојан Станковић, музички педа-

гог и композитор из Ниша, друго

место доделио је Женској

пјевачкој групи КУД "Мијат Маш-

ковић" из Колашина под упра-

вом Давора Седларевића, док

су треће место поделили Жен-

ска певачка група Центра за

културу Пожаревац са дириген-

том Љубицом Миладиновић и

Пјевачка група "Вијенац" СПКД

"Просвјета" из Брчког, којом

управља Тијана Кашански.

Ове године за титулу на-

јбоље надметале су се вокалне

групе из Колашина, Бањалуке,

Београда, Сомбора, Неготина,

Пожаревца, Брчког, као и гости

из Румуније, ансамбл “Олте-

наци цу Олтенцуте” из Турну

Северина.

Специјалну награду фе-

стивала за аранжман добила је

неготинска Етно група “Мари-

ника” под управом Данијеле

Марковић, а награду за музичко

извођење Певачко друштво

"Прело" из Београда, којим ди-

ригује Маријана Бутулија.

- Вокални етно-фести-

вал младих основан је са

циљем да промовише тради-

ционалну етно музику, да ак-

тивно укључује младе у њено

очување као и да подстиче њи-

хову креативну интерпретацију.

Иако тек други десило нам се

да већ сада бележимо изван-

редно интересовања вокалних

ансамбала не само из Србије

већ и из региона са жељом да

учествују на њему. То нас ра-

дује, јер негујући културне и

традиционалне вредности, ми

едукујемо младе утичући на

размену искустава и на унапре-

ђење знања, а све то у Него-

тину, Мокрањчевом и граду са

богатом културом и музичком

традицијом и у години када обе-

лежавамо 50 године постојања

“Мокрањчевих дана” – каже Ду-

шанка Ботуњац из Креативног

удружења “Него”.              

С.М.Ј.

СОМБОРЦИ СВЕ НАТПЕВАЛИ
Одржан други Вокални етно фестивал младих

Етномузиколошки одсек СМС “Петар Коњевић”

Црква у Зајечару

КТИТОР КНЕЗ МИЛОШ

ЗАЈЕЧАР - До 1830. године у Зајечару није постојао никакав право-

славни храм, да би те године, уз дозволу турског старешине Ферад-аге, била

подигнута мала црквица, најнужније опремљена за службу Божију. Обилазећи

Зајечар у лето 1833. године, кнез Милош је запазио да је у овом крају верски

живот "запуштен", те је, ценећи значај и улогу Цркве у овим крајевима, одлучио

да се оснује нова, тимочка епископија и да се у Зајечару подигне нова црква.

Градња цркве Рождества Пресвете Богородице почела је у пролеће

1834. године, уз свесрдну подршку кнеза Милоша, који је органима власти на-

редио да обезбеде све услове за хитну градњу цркве (људе, материјал и

остало). Октобра 1834. године градња је била завршена, а њено освећење

обављено 23. децембра 1834. године. У потоњим временима црква је више

пута оправљана и дограђивана.

Одвојено од цркве, одмах поред ње, изграђен је висок звоник. На

њему је пет звона, изливених у Крагујевцу 1899. године (четири звона су поклон

града Зајечара, а једно зајечарског трговца Јоте Пашића).                          С. Б.

Овај текст суфинансира општина

Неготин

ЗАЈЕЧАР - На аукцијској продаји радова деце из Установе за дневни

боравак деце и омладине ометене у развоју “Облутак “ која је одржана у оквиру

донаторске вечери у зајечарском Еуроклубу прикупљено је 113. 600 динара.

- Прикупљен новац биће утрошен за излете, екскурзије, материјал за

радионице и адаптацију просторија у Установи "Облутак - рекла је Ана Петковић,

директор Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облу-

так" у Зајечару.

Хуманост су показали представници Градске управе Зајечар, лекари,

директори јавних установа и приватни предузетници. Циљ донаторске вечери

био је да се пре свега подигне хуманост на виши ниво и скрене пажња на значај

деце из Установе "Облутак" у граду и друштву. У забавном делу донаторске

вечери наступио је локални бенд “Роктори”. У наредном периоду, како је најав-

љено, у плану је организовање сличних активности.                                       С. Б.

ПРИКУПЉЕНО 
114 ХИЉАДА

На аукцији за ''Облутак''
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СОКОБАЊА - Захваљују-

ћи идеалним природним усло-

вима, микроклиматском фактору и

конфигурацији терена Сокобања

је идеална за екстремне спортове.

Терени и околина Соко-

бање су право место за све оне

жељне спортских изазова и по-

двига. Посетиоци који су у потрази

за авантуром и узбуђењем могу се

опробати у адреналинским спор-

товима као што су: роњење на

дах, mountainbiking, free climbing,

оријентациони крос, скокови у

воду, параглајдинг, једрење на Бо-

ванском језеру, спуштање у Ртањ-

ску леденицу...

Планине које окружују Со-

кобању представљају прави иза-

зов, како за рекреативце тако и за

професионалне алпинисте. Озр-

ен, Девица, Ртањ, Крстатац, Буко-

вик и Рожањ нуде непрегледне

терене за овај вид спорта. Ту су

обележене пешачке стазе за по-

четнике и стрми и неприступачни

врхови за професионалце. Плани-

нарско друштво „Оштра чука“, у

сарадњи са Организацијом за ту-

ризам и културу Сокобања, орга-

низује планинарске туре током

целе године, за своје чланове и за

све заинтересоване туристе.

Сваке године у Сокобањи

се одржавају и такмичења из екс-

тремних спортова, тако да посе-

тиоци који нису спремни сами да

се опробају у овим спортовима,

могу посматрати професионалце

како то раде.

У организацији пара-

глајдинг клуба Грунф из Ниша, Оп-

штине Сокобања, Спортског са-

веза општине Сокобања и Органи-

зације за туризам и културу Соко-

бања од 5-7. јуна у Сокобањи се

први пут одржава Светски куп у

параглајдингу. Полетиште је са

Озрена, веома атрактивне пара-

глајдинг писте. Очекује се преко

100 такмичара, из свих крајева

света. Већ има доста пријављених

из европских земаља, али и из

Јапана, Кине, Малезије.....

У организацији Спортског

ауто и картинг савеза Србије, Оп-

штине Сокобања, Спортског са-

веза општине Сокобања у

Сокобањи ће се одржати брдска

трка у оквиру Националног шам-

пионата, крајем августа. Трка ће

се одржати на Озренском путу из-

међу Сокобање и села Језера.

У организацији Бицикли-

стичког клуба „Горски“ и Бицикли-

стичког Савеза Србије  сваке го-

дине, у другој половини

септембра, одржава се бицикли-

стичка трка MTB SERBIA OPEN

„Трофеј Сокобање 2015“. У про-

граму Клуба је припрема профе-

сионалних (лиценцираних) такми-

чара, али се велики акценат

ставља и на рекреативце (нели-

ценцирана категорија), заљубље-

нике у овај спорт. БК „Горски“

често организује и рекреативне

вожње и излете за своје чланове

и заинтересоване посетиоце.

Сокобања пружа бројне

могућности за одмор тако да посе-

тиоци према својим афинитетима

могу бирати између релаксације и

опуштања у сокобањским тер-

мама и окрепе своје тело и дух,

или опробавања у адреналинским

спортовима како би се ослобо-

дили „вишка енергије“.   

С. Б.

ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВИ У СОКОБАЊИ
Бања под Озреном нуди нове садржаје посетиоцима

Сокобања идеална за екстремне спортове

Овај текст суфинансира 

општина Сокобања

БОЉЕВАЦ - Први по-

знати попис становништва и до-

маћинстава потиче из 1455.

године који обухвата поседе на

територији Видинског санџака.

У том турском попису су се

нашла имена многих села која

и данас постоје на територији

општине Бољевац, као што су:

Боговина, Илино, Луково, Врбо-

вац, Јабланица, Добрујевац …

У том попису се налазе цркве и

манастири Лапушња, Лозица,

Крепичевац.

Бољевац, као насеље

на данашњој територији, на-

стаје након изградње кафане

А.Граманидиса 1762. године и

образовања мале чаршије на

путу Параћин-Зајечар, поред

реке Арнауте. Промењени

друштвено-економски услови

после одласка Турака и при-

саједињење Тимочке крајине

Србији, довели су до стварања

новог варошког насеља.

У акту Суда округа црно-

речког крајем 1834. године, на

месту данашњег града и Бо-

љевца као насеља, помињу се

“Бољевачке механе”, које се

сматрају празачетком овог на-

сеља. Поред ових механа,

близу бољевачке реке, почињу

да се насељавају “дошљаци”

који су ту отварали занатске

радње. Први сеоски дућан за

продају мешовите робе отворен

је 1836. године. На иницијативу

мештана и уз материјалну

помоћ општине, 1842. године

почиње са радом основна

школа.

Формирањем боље-

вачке општине 1844. године, и

наредних десетак година, по-

чиње интензивнији развој овог

подручја. Указом Књаза Ми-

лоша Обреновића бр. 649 од

28. фебруара 1860. године, Бо-

љевац постаје средиште

зајечарског среза. То је био пре-

ломни и важан моменат у

даљем развоју Бољевца. Како

је у Бољевцу било средиште

среза, место је добило на зна-

чају и привукло је нове досеље-

нике из других места да отворе

занатске и трговачке радње и

механе. То најбоље показују по-

писи становништва из 1844. и

1866. године – број становника

се за период од 20 година удво-

стручио.

Бољевац је проглашен

варошицом 10. септембра

1875. године. Од тада се још ин-

тензивније гради и развија.

Зграда поште је саграђена

1891, а 1895. године и зграда

болнице, у оно време, једна од

најлепших у Србији, капацитета

150 лежаја. Почетком 1902. го-

дине почиње са радом рудник

Ртањ у власништву породице

Минх, а 1907. године и рудник

мрког угља Боговина.

Године 1912. изграђена

је пруга узаног колосека

Зајечар-Бољевац-Параћин, што

отвореним рудницима каменог

угља на Ртњу и мрког угља у

Боговини омогућава да се при-

родна богатства овога краја

брже извозе и тако интензивно

развија трговина, а станов-

ништво лакше комуницира са

својом ближом околином у раз-

мени добара.                        С. Б.

ГРАД ПОДНО ''ПИРАМИДЕ''
Мало позната историја Бољевца

Бољевац пре Другог светског рата

Овај текст суфинансира општина Бољевац
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Вељко Петровић (у историји и у народном пре-

дању познатији као ХАЈДУК ВЕЉКО), рођен је у селу

Леновац, код Зајечара, око 1780. године.У младости је

био чобанин код видинског паше и слуга код пожаре-

вачког спахије, од кога је 1803. године побегао у

хајдучку чету чувеног хајдучког харамбаше Станоја Гла-

ваша. 

На почетку Првог српског устанка борио се про-

тив Турака у овој хајдучкој чети, а затим у војсци сме-

деревске нахије. У овом устанку учествовао је као

обичан ратник, па "буљубаша", а потом као војвода и

командант, ратујући диљем устаничке Србије. Након

ослобођења Београда 1807. године намолио је Кара-

ђорђа (врховног вожда Првог српског устанка) да му

дозволи да оде у Црну Реку и дигне устанак против Ту-

рака, што му је Карађорђе удовољио. У борбама против

Турака се истицао изузетном смелошћу, одважношћу и

храброшћу.

Најчешће је јуришао на челу својих устаника.

Оваквим својим особинама и успесима у борбама про-

тив Турака наметнуо се као један од најспособнијих

српских војвода Првог српског устанка. Након српског

пораза на Чегру истакао се у борбама за одбрану Со-

кобање. Половином 1810. године садејствовао је руској

војсци у борбама за ослобођење Прахова, као и у на-

паду на Варварин. За показану храброст у овим борама

одликован је руском златном медаљом.

Српски вожд Карађорђе га је, по одлуци Прави-

тељствујушћег Совјета, декретом од 21. августа 1811.

године, поставио за војводу Неготинске нахије, као при-

знање великом јунаку, али и као срачунат потез за пред-

стојеће догађаје. И Карађорђе и Совјет су знали да

Неготин треба бранити, а то је могао само Вељко. По-

гинуо је 1811. године, храбро бранећи опкољени Него-

тин са око 3.000 устаника од много надмоћнијих турских

снага.

Хајдук Вељко није марио за новац и богатство,

оставши, поред Карађорђа, једини славни устанички

командант који није стекао богатство. У њему је

оличено све што је јуначко, херојско и епско, неговано

у вишевековном отпору српског народа тадашњој ис-

ламској - турској најезди.

ХАЈДУК 
ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ

Погинула медицинска сестра из Бора

БАБИЦУ
УБИЛА СТРУЈА

БОР - Евица Голубо-

вић (54), медицинска сестра,

која је радила на Одељењу

гинекологије Опште болнице у

Бору, погинула је у кући својих

родитеља у селу Јеловица,

код Пирота, када ју је ударила

струја док се туширала. Коб-

ног дана је са супругом обав-

љала различите кућне по-

слове, а кад је ушла у каду да

се истушира дошло је до крат-

ког споја на бојлеру.

Из градске болнице

удаљене четрдесетак киломе-

тара одмах је кренула лекар-

ска екипа, али је несрећна

жена у међувремену преми-

нула. У полицији су нам по-

тврдили да се у селу Је-

ловица догодила такозвана

задесна смрт, односно да је

Евицу убила струја из бо-

јлера.

Иначе, њена мајка је

одавно покојна, а пре три го-

дине умро је и отац Видојко,

па је она бринула о кући у

селу. Како сазнајемо од по-

јединих комшија, Евица је са

својим супругом радо дола-

зила у родну Јеловицу, где је

планирала да се након пен-

зионисања досели. Запре-

пашћена родбина није желела

да коментарише ову несваки-

дашњу трагедију. Њене ко-

леге са којима смо разго-

варали биле су у шоку.

- Евица је била од-

лична бабица и вредан рад-

ник - кратко нам је рекао др

Горан Голубовић, начелник

Одељења гинекологије Опш-

те болнице у Бору. - Сви смо

запрепашћени овом траге-

дијом. Голубовићева је била

омиљена и код пацијената и

код колега. Ово је велики гу-

битак и за породицу, али и за

наш колектив.

Евица је за собом

оставила две ћерке и супруга.

Млађу ћерку, апсолвента на

Економском факултету, тра-

гична вест затекла је на екс-

курзији. Голубовићева је са-

храњена на Новом гробљу у

Бору.         

В. Н.

Евица Голубовић

БОР – Након готово полугодишње потраге, борска поли-

ција лишила је слободе свог суграђанина  М.П. (19), који се терети

да је пребијао и плачкао старије људе по околним селима.

М. П. се сумњичи да је у селу Бучје, новембра прошле го-

дине, под окриљем мрака, упао у домаћинство човека, старог 60

година. Маскиран фантомком, он је упао у кућу и брутално пре-

тукао своју жртву. Након тога, везао је несрећног човелка и ставио

му нож под грло, претећи да ће га заклати, уколико му не да

новац.

Уплашен за живот, несрећни човек је разбојнику показао

место у коме је држао 700 евра и око 15 хиљада динара. Након

тога, М.П. је побегао са лица места.

Нови покушај разбојништва М.П. је покушао након месец

дана, када је упао у кућу самца, старог 65 година, у борском селу

Злот. Почео је да га туче, али се жртва, некако, искобељала и ус-

пела да уклкјучи аларм. Огласиле су се сирене, након чега је на-

пасник побегао са лица места.

Полиција сумња да је управо М.П. одговоран за серију раз-

бојништава, која су изведена на истоветан начин, и у којима има

на десетине оштећених људи. Разбојнику је поднета пријава,

након чега му је и одређен једномесени притвор, а он спроведен

у Окружни затвор у Зајечару.                                                    Е. Т.

ПЉАЧКАО СТАРЦЕ
Ухапшен М.П. из околине Бора

Упознајте чувене Тимочане
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