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СОКОБАЊА - Поводом

Дана општине Сокобања, свечана

седница СО одржана је у 19. јуна у

хотелу Моравица.

Свечану седницу је отво-

рила Снежана Радовановић, пред-

седница Скупштине Општине Со-

кобања, и том приликом је поздра-

вила све присутне и захвалила им

што су својим доласком указали

поштовање и увеличали свечаност

општине Сокобања.

Бобан Илић, заменик

председникa општине Сокобања,

је у свом обраћању нагласио да

је свака свечана седница повод

да се сумирају резултати из пред-

ходне године у свим областима и

напоменуо да је Сoкoбaњa данас

буџeтски стaбилнa и oдрживa лo-

кaлнa зajeдницa кoja рeдoвнo и у

пунoм, прoгрaмски дeфинисaнoм

oбиму измируje свe свoje oбa-

вeзe прeмa буџeтским кoрисни-

цимa, улaжe у туристичку и кoму-

нaлну инфрaструктуру, путну

мрeжу и грaдскe улицe, oбjeктe

спoртскe инфрaструктурe, прo-

грaмe oбрaзoвaњa, дeчиje и сo-

циjaлнe зaштитe, пoдршкe рaзвo-

jу цивилнoг сeктoрa и грaђaнскe

инициjaтивe.

Специјални гост свечане

седнице, Евангелос Кекатос, заме-

ник председника општине Арго-

столи на острву Кефалонија у

Грчкој, изјавио је да пријатељски

односи две општине трају већ 20

година и да се нада да ће се та са-

радња наставити и у наредном пе-

риоду. Свечаној седници прису-

ствовао је и Његово преосвештен-

ство епископ тимочки господин

Иларион. 

У оквиру Свечане седнице

награђени су појединци и органи-

зације који су у претходној години

постигли изузетне резултате и то: -

Плакета општине Сокобања доде-

љена је академском сликару

Војиславу Стојановићу - Жући – за

изузетна достигнућа и резултате у

области културе и образовања. За

остварене изванредне резултате

постигнуте у раду на развоју и

афирмацији културе, школовању и

спорту, додељене су похвалнице

општине Сокобања и то: председ-

ници НВО „Одбор за људска

права-Мајданпек“ Мионки Николић

– за ангажовање и рад на пројекту

којим су обезбеђена средства за

уређење школског дворишта у

Дугом Пољу и куповину опреме за

Дом здравља Сокобања, председ-

ници Аматерског „СБ“ позоришта

из Сокобање Мирјани Миленковић

– за посебан допринос  у  развоју

културе, Удружење младих „Соко-

бања“ из Сокобање – за посебан

допринос у развоју спортске ин-

фраструктуре – изградњу дечијег

спортског парка на Подини, Да-

мјану Трифуновићу, ученику Сре-

дње школе „Бранислав Нушић“

Сокобања  –  ученику генерације

2014/2015, Марији Алексић, уче-

ници Основне школе „Митрополит

Михаило“ Сокобања – ђаку гене-

рације 2014/2015, Наталији Ивић,

чланици КК „Озрен-Сокотоп“ из

Сокобање - најбољој спортистки-

њи у 2014. години, Милошу Стани-

сављевићу, играчу ФК „Требич“ из

Сокобање – најбољем спортисти у

2014 години и Одбојкашком клубу

„Озрен“ из Сокобање - најбољем

спортском колективу у 2014. годи-

ни.

По први пут дедељена је и

награда „Рођенданац“ намењена

деци која су рођена на Дан оп-

штине Сокобања, 21. јуна. Ове го-

дине награда у висини од 25.000

динара  додељена је малој Ми-

лици Петковић из Ресника, рођеној

21.06.2014. године.

И. Н.

ЈУБИЛЕЈ ПОД ОЗРЕНОМ
Одржана Свечана седница СО Сокобања

Јубилеј Сокобање увеличале су угледне званице

МАЈДАНПЕК -  У Мајданпеку

је одржана осма седница Скупштине

општине. Одборници су усвојили Про-

грам пословања ЈП за производњу и

дистрибуцију топлотне енергије “Ма-

јданпек”, Измене и допуне Програма

пословања ЈП за грађевинско зем-

љиште и путеве, као и Програм помоћи

породицама са децом. Усвојено је и

више кадровских решења. За новог

члана Општинског већа изабран је

Саша Либрић, а за в.д. директора име-

новани су Раде Стојковић, у Центру за

културу Мајданпек, Тихомир Тодоро-

вић,  у  ЈП  “Водовод”  Мајданпек, док

је  Ервин  Стојановић изабран за ди-

ректора Бизнис инкубатора у овом гр-

аду.

У полусатној расправи о

дневном реду, на предлог одборничке

групе СНС, повучена је предложена

тачка Избор нових чланова Општин-

ског већа, а на предлог опозиционе ДС

уврштена информација о могућно-

стима стипендирања ученика и студе-

ната. Њихови други захтеви, а имали

су још четири, одборничка већина није

прихватила, па се након усвајања за-

писника прешло на рад. Програм по-

словања ЈП за производњу и

дистрибуцију топлотне енергије ‘’Ма-

јданпек’’ усвојен је уз замерку из опози-

ционих редова што се то чини са

закашњењем. 

Измена и допуна одлуке о по-

словању ЈП за грађевинско земљиште

и путеве,  којом је то предузеће анга-

жовано за санацију последица про-

шлогодишњих поплава на сређивању

путева, отворила је кроз дискусију пи-

тање помоћи  домаћинствима која то

нису успела да остваре у редовној

предвиђеној процедури. Предлог од-

луке о финансијској помоћи породи-

цама са децом је усвојен, са

неподељеном оценом да је то оправ-

дано издвајање буџетских средстава,

али и расправом о томе да ли треба

створити услове да породица до пред-

виђене помоћи дође по више основа,

или само по једном, за породицу, најпо-

вољнијем. 

Предлог програма мера под-

ршке за спровођење пољопривредне

политике руралног развоја општине

Мајданпек за 2015.годину, прихваћен

је, али се чуло да би, уместо предви-

ђених 13,5 милиона динара, требало

предвидети већа средства, с обзиром

на несумњив потенцијал који општина

Мајданпек има у тој области.

Овом приликом, чланства у

Општинском већу разрешен је Слобо-

дан Мршић, а изабран Саша Либрић.

Кроз  предлоге Кадровске комисије ус-

војена су и друга кадровска решења.

Љубомир Брандушановић је разрешен

дужности, а Раде Стојковић, именован

за новог в.д. директора Центра за кул-

туру Мајданпек, Тихомир Тодоровић

именован је за в.д. директора ЈП “Во-

довод” Мајданпек, а Ервин Стојановић,

на предлог Скупштине друштва за ди-

ректора Бизнис инкубатора.

О могућностима за стипенди-

рање ученика и студената говорило се

аргументовано и конструктивно, како

са аспекта помоћи њма и њиховим по-

родицама, тако и овој средини да дође

до стручњака потребног профила, а и

уради нешто за задржавање младих у

овој средини.                                   С.В.   

УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ ПОСЛОВАЊА
Одржана седница СО Мајданпек

Седница СО Мајданпек
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БОЉЕВАЦ - Mинистaр

пoљoприврeдe и зaштитe жи-

вoтнe срeдинe проф. др Снe-

жaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкo-

вић и прeдсeдник Удружeњa

прoизвoђaчa млeкa Србиje

Љубишa Joвaнoвић пoтпи-

сaли су „Прoтoкoл o сaрaдњи

у кoмуникaциjaмa у кризним

ситуaциjaмa у oблaсти бeз-

бeднoсти хрaнe“.

Пoтписивaње Прoтo-

кoлa представља значајан

корак у jaчaњу сaрaдњe из-

мeђу Mинистaрствa пoљoпри-

врeдe и зaштитe живoтнe

срeдинe и прoизвoђaчa и прe-

рaђивaчa мeсa и млeкa, кao и

њихoвих удружeњa у кoмуни-

кaциjaмa у кризним ситуaци-

jaмa у oблaсти бeзбeднoсти

хрaнe као и унaпрeђeњe сa-

рaдњe привaтнoг и jaвнoг сeк-

тoрa.

Mинистaр Бoгoсaвљe-

вић Бoшкoвић je том прили-

ком рекла дa je Прoтoкoл

вeoмa вaжaн, нaрoчитo у слу-

чajу кризних ситуaциja у oблa-

сти бeзбeднoсти хрaнe и зa-

хвaлилa тoм приликoм EБРД

и Oргaнизaциjи зa хрaну и пo-

љoприврeду УН ФАО кoje су

пoдржaлe прojeкaт „Пoли-

тички диjaлoг измeђу привaт-

нoг и jaвнoг сeктoрa у oблaсти

мeсa и млeкa“ и oбeзбeдилe

мaтeриjaлну и стручну пoд-

ршку.

Mинистaр je зaхвaлилa

и Удружeњу прoизвoђaчa

млeкa штo je прeпoзнaлo вaж-

нoст дoбрe сaрaдњe и кoмун-

кaциje сa министaрствoм нa

свим пoљимa, a пoсeбнo нa

пoљу зajeдничкoг и кooрдини-

сaнoг дeлoвaњa.

- Свудa у свeту сe пo-

врeменo jaвљajу кризнe си-

туaциje, пoсeбнo кaдa сe рaди

o бeзбeднoсти хрaнe, a пo-

сeбнo oсeтљиви сeктoри су

млeкo и мeсo, пa je вeoмa

вaжнo дa инфoрмaциje кoje

иду прeмa нaшим грaђaнимa

буду тaчнe, прaвoврeмeнe и

прoткaнe рeлeвaнтним пoдa-

цимa и инфoрмaциjaмa, jeр

нeдoвoљнa кoмуникaциja дo-

вoди дo збуњeнoсти, чeстo и

дo пaникe. Oвaквe инфoрмa-

циje aлaрмaнтнo дeлуjу и нa

грaђaнe jeр сe рaди o њихoвoj

бeзбeднoсти и здрaвљу, док,

са друге стране, кризне ситуа-

ције у великом броју слу-

чајева доводе до поремећаја

на тржишту и узрокују ми-

лиoнскe губиткe зa приврeду

Србиje, што изазива више-

струке негативне ефекте - рe-

клa je министар.

Бoгoсaвљeвић Бoшкo-

вић je изрaзилa нaду дa ћe сe

зajeдничкoj сaрaдњи при-

кључити и другa удружeњa

прoизвoђaчa и прeрaђивaчa

jeр je у oбoстрaнoм интeрeсу,

a прe свeгa грaђaнa, тaчнoст и

пoуздaнoст инфoрмaциja кoje

дoлaзe из удружeњa, сeктoрa

прoизвoђaчa, прeрaђивaчa и

рeлeвeнтних институциja.

Прeдсeдник Удружeњa

прoизвoђaчa млeкa Србиje

Љубишa Joвaнoвић рeкao je

дa пoтписивaњe Прoтoкoлa

прeдстaвљa искoрaк у кoму-

никaциjи измeђу привaтнoг и

jaвнoг сeктoрa.

- Направљен је озби-

љан искорак у комуникацији

између јавног и приватног сек-

тора, што поздрављам. Та-

кође пoздрaвљaм aнгaжoвa-

њe и стручнoст Oргaнизaциje

ФAO и oвo je мoждa jeдaн oд

првих или пилoт прojeкaтa

како би пoкaзaли и другим

удружeњимa дa je вaжнa сa-

рaдњa сa Министaрствoм и дa

сe рaди o врлo битнoм дoку-

мeнту кojи би трeбaлo дa прe-

вaзиђe нeспoрaзумe - рекао je

Joвaнoвић. Он je пoзвao прeд-

стaвникe прoизвoђaчa и прe-

рaђивaчa млeкa дa сe при-

дружe oвoj aкциjи и пoтпишу

Прoтoкoл o сaрaдњи сa рe-

сoрним министaрствoм.   С. Б.

КОРАК КА ЈАЧАЊУ САРАДЊЕ
Потписан споразум Министарства пољопривреде и Удружења произвођача млека

КЊАЖЕВАЦ - Са првим да-

нима лета у општини Књажевац по-

чиње најважнији пољопривредни

посао – берба вишања. Иако се от-

купна цена још увек не зна, извесно

је да ће воћари највећи део про-

изводње продати Пољопривредном

комбинату ''Џервин'', који је спреман

да понуди највишу откупну цену на

овом подручју. 

У ''Џервину'' истичу да су по-

тпуно спремни за кампању откупа и

прераде вишања: "У односу на пре-

тходне две године, повећали смо ка-

пацитете линија, тако да ћемо

повећати и количину вишње коју

ћемо откупити од наших произво-

ђача", кажу у овом предузећу и пору-

чују воћарима да немају разлога за

бојазан, јер ће овај комбинат

плаћати највишу цену, која буде по-

стигнута у овом крају. 

Књажевачки ''Џервин'', не-

када највећи пољопривредни комби-

нат не само бивше Југославије, већ

и југоисточне Србије, после више не-

успелих покушаја приватизације,

2013. године добио је власника.

Предузеће је купио новосадски Агро-

процесинг и одмах направио петого-

дишњи план инвестиција, који се

успешно спроводи.

- Ми смо у великој мери мо-

дернизовали технолошке линије у

''Џервину''. Прошле године уложен је

велики новац у куповину аутоматске

линије за паковање, а на крају го-

дине смо ушли у процес наручивања

опреме за прераду, као што су ка-

либратори и петељкари. Уз то, ре-

монтовали смо комплетне изби-

јачице за вишње и тунеле. Ово је

трећа година како радимо овде и

очекујемо да добијемо максималан

квалитет - истиче представник влас-

ника Ивица Вуканић. Он додаје да је

светско тржиште спремно да плати

само најквалитетнију робу и да упр-

аво на тржиште из Књажевца одлази

само првокласно воће, какво се и

производи у овом крају.

Протекле две године у ''Џер-

вину'' је, за потребе прераде вишње,

било ангажовано више стотина се-

зонских радника. Очекује се да ће и

у овогодишњој кампањи велики број

Књажевчана бити у прилици да се-

зонским радом у погонима ''Џервина''

допуни свој кућни буџет. 

А да је пред пољопривред-

ницима велики посао, најбоље го-

вори податак да је општина Књаже-

вац, подстицајима из свог аграрног

буџета, допринела да у овом крају

никне две хиљаде хектара воћњака,

те се данас Књажевац налази у са-

мом европском врху по производњи

вишања.                                     Љ. П.

ПОСАО ЗА ВИШЕ СТОТИНА РАДНИКА
''Џервин'' спреман за откуп и прераду вишања 

Из производних погона “Џервина”
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ЗАЈЕЧАР - Побољшање услова у којима бораве пацијенти у зајечар-

ском Здравственом центру, кључни су циљеви донације Градске управе Ин-

терном одељењу ове здравствене установе. Донацију у виду намештаја за

трпезарију, уручио је градоначелник Зајечара Велимир Огњеновић.

Дотрајали столови и столице замењени су новим, а нова опрема

умногоме ће побољшати рад овог одељења. На донацији је захвалио и ди-

ректор Здравственог центра у Зајечару, Станислав Тадић.

- Захваљујем Градској управи Зајечар и градоначелнику Огњеновићу

на донацији. Настојаћамо да побољшамо услове у којима бораве пацијенти -

рекао је Тадић. Донацију је обезбедила Градска управа у Зајечару, а градо-

начелник Велимир Огњеновић истакао је да ће локална самоуправа и даље

помагати рад Здравственог центра.                                                            С. Б.

ДОНАЦИЈА БОЛНИЦИ
КЛАДОВО - Наша је

намера да поспешимо добро-

суседске односе на свим по-

љима, а нарочито у области

реализације пројеката преког-

раничне сарадње - казао је др

Драган Будујкић, председник

општине Кладово, после раз-

говора са Николом Курићем,

првим човеком општине Сви-

њице у Румунији. Сусрет је

уследио на позив домаћина из

града на Дунаву, јер је намера

да се учврсте везе са мешта-

нима румунске општине у којој

су Срби већинско станов-

ништво.

- До сада се та са-

радња огледала на културно-

спортском плану, али ми

хоћемо да је унапредимо у

свим сегментима на обост-

рано задовољство. Дотакли

смо се бројних тема, успоста-

вили смо контакте и ускоро ће

уследити конкретни предлози

чијом реализацијом можемо

допринети бољем животу ме-

штана у прекограничном под-

ручју - сматра др Будујкић.

Срби из Свињице спр-

емни су да помогну сународ-

ницима у матици. Они се

слажу да има много простора

да добросуседску сарадњу и

залажу се да све не остане

само на протоколарном су-

срету.

- Постоје сви услови да

се сарадња издигне на виши

ниво. Пред нама је добра при-

лика коју сигурно нећемо про-

пустити. То се нарочито од-

носи на пројекте прекогра-

ничне сарадње, који се финан-

сирају из приступних фондова

ЕУ - казао је Никола Курић,

председник општине Сви-

њице. 

М. Р.

ТЕМЕЉ ЗА САРАДЊУ

НЕГОТИН – Мештани

Мале Каменице после годину и по

дана паузе поново имају амбу-

ланту у којој ће се о њиховом

здрављу бринути један лекар

опште праксе и један медицински

техничар. 

- У селу има око осамде-

сетак пацијената који су се опре-

делили да у ову амбуланту

долазе код свог изабраног ле-

кара. Изабрани лекар ће радити

једном недељно од 12 сати, све

док се не изврши преглед свих па-

цијената који су тог дана у амбу-

ланти - каже др Душица Јоси-

фовић, в.д. директора Дома здр-

авља.

По речима надлежних ам-

буланта у Малој Каменици није

једина која је  почела са радом.

Недавно је отворена и амбуланта

у Вратни, а у плану су и у другим

селима.

- Направиће се распоред

који је најцелисходнији што се

тиче трошкова по коме ће лекари

обилазити сеоске амбуланте, с

обзиром на велики број месних

заједница који се налазе на тери-

торији општине Неготин. Сам Дом

културе у чијем саставу се налази

амбуланта је угрожен услед кли-

зишта и то је ствар коју ћемо мо-

рати да решимо у наредном

периоду – каже Јован Миловано-

вић, председник општине Него-

тин, који је најавио и отварање

амбуланте у Речкој, у којој се тре-

нутно реконструишу просторије

намењене за ову намену.

Миловановић је истакао и

да ће се у Малој Каменици у на-

редном периоду активно радити

на уређењу тока река, али и на

сређивању игралишта.

- Наша Месна заједница

има око 250 становника, од којих

су око стотину пацијенти који

имају сталну потребу за лекар-

ском интервенцијом. Ова амбу-

ланта ће бити велико олакшање

за њих – додао је Мића Драгиће-

вић, потпредседник МЗ Мала Ка-

меница.

С.М.Ј.

ЛЕКАРИ И НА СЕЛУ
Отворена амбуланта у Малој Каменици

Отварање амбуланте

Опремљена трпезарија у болници

Будујкић и Курић

УРЕЂЕН "ФЕТИСЛАМ"
КЛАДОВО - Општински

одбор Српске напредне стр-

анке у Кладову, у сарадњи са

месним организацијама, спро-

вео је акцију чишћења и уре-

ђења тврђаве "Фетислам". Реч

је о обимном послу у чију реа-

лизацију су се укључила и

јавна предузећа, са намером

да срењовековно утврђење до-

бије функционалнији и лепши

изглед. Радно ангажовање на

терену није пропустио ни пред-

седник општине др Драган Бу-

дујкић.

- Из објективних и су-

бјективних разлога тврђава је

деловала запуштено. С обзи-

ром да је пред нама нова тури-

стичка сезона, желели смо да

нашим суграђанима и гостима

Кладова приуштимо пријатан

амбијент. Средњевековно ут-

врђење мора да постане оаза

за одмор и рекреацију њених

посетилаца. То је био наш

мотив и мислим да смо успели

да одговоримо том задатку -

казао је први човек те поду-

навске општине.                М. Р.
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НЕГОТИН – Тек му је 19 го-

дина, а већ се окитио највишим фуд-

балским одличјима. Неготинац Пре-

драг Рајковић, популарни Рајкић,

најбољи је промотер града под Буко-

вом и целе Тимочке Крајине. Са 17 го-

дина овај јунак драматичних завр-

шница својим маестралним одбра-

нама у Литванији довео је Србију до

финала и до титуле европског првака.

Сада је на Новом Зеланду заједно са

друговима заустављао дах на-

вијачима од првих утакмица са Уруг-

вајем, Малијем, Мексиком, па против

Мађарске, па са Американцима, па

опет са Малијем и у финалу са Брази-

лом када је Србија у тешкој и неизвес-

ној утакмици, додатно оне- могућена

и лошим временским приликама,

тријумфовала са 2:1, опет након про-

дужетака. 

И зато никог није зачудила

„Златна рукавица“ за најбољег гол-

мана света, нит пехар шампиона

света за који, тврди овај млади спор-

тиста, Звездаш, репрезентативац и

капитен омладинске репрезентације

Србије, није ни сумњао да ће доћи

баш у њихове руке.

- Играли смо продужетке на

свим утакмицама ‘'нокаут’' фазе и то

нам је помогло да научимо да се из-

боримо са притиском. Са друге стране

ми смо тим са једним срцем. То је био

наш мото од почетка, тако смо жи-

вели, што је могло да се види на те-

рену. Успели смо у ономе што смо

маштали пре почетка Светског првен-

ства. Осећај је феноменалан, и даље

нисмо свесни шта смо направили

иако је све завршено. Заиста смо пре-

срећни – каже Предраг.

Свог сина шампиона на аер-

одрому је дочекала и породица, мајка

Љупка, отац Саша и сестра Неда. Они

су му и највећа подршка. 

- Која се мајка још може по-

хвалити да је за рођендан од 17-ого-

дишњег сина добила златну медаљу

са Европског првенства у фудбалу. Ја

могу.. и то ми је најрадоснији тренутак

у његовој каријери. А мени се рођен-

дан ближи – каже мајка Љупка до-

дајући да њеном сину на првенствима

не мањка подршка суграђана из Него-

тина, комшија, пријатеља, па и позна-

ника, који се заједно са његовим

Рајковићима и Михајловића радују

сваком Пеђином успеху.

Млади спортиста у свет фуд-

бала није тек тако закорачио. Лопта га

прати од кад је проходао захваљујући

пре свега оцу Саши, најбољем бра-

ниоцу мреже у историји неготинског

фудбала.

- Саша га је увео у свет фуд-

бала, али је воља, жеља и упорност

нешто што је сам Пеђа показивао од

првих корака на терену. Ми смо га

подржавали, али он сам никад није

био у дилеми да ли да настави или не.

Некако је од самог почетка знао да је

то његов свет и тако се и понашао. На

тренинзима и утакмицама даје све од

себе, увек је срчан, упоран, вредан –

објашњава мајка Љупка.

Неготинци прижељкују да

најбољег младог чувара мреже на

свету поздраве и у свом граду. Он је

најбољи амбасадор Неготина и добит-

ник бројних признања. За посебан до-

принос у развоју и афирмацији

Неготина, после освајања златне ме-

даље на ЕП у Литванији, 2013.

уручена му је Плакета Неготина, а

2010. додељена му је и Повеља

града, признање које се додељује

младим и талентованим Крајинцима

за изузетан допринос у области обра-

зовања, културе и спорта.              С.М.Ј

ЈУНАК ДРАМАТИЧНИХ ЗАВРШНИЦА
ДОНЕО ЗЛАТО СРБИЈИ

Неготин поносан на Предрага Рајковића, капетана и голмана омладинске репрезентације Србије

Предраг Рајковић

БОР – ’’Нема предаје, дај

све од себе. Кад тешко чини се,

нађи пут до победе. Грб на гру-

дима, поносно брани га. Цела

Србија, сад за тебе навија’’.

Реп песму ’’Пут до по-

беде’’, незваничну химну репре-

зентатације Србије, коју су прваци

света у фудбалу до 20 година пе-

вали у свлачионици након полу-

финалне победе над Малијем,

направили су Боранин Милош

Шћопић, познатији као Belleti

Србија, и његов пријатељ Никола

Вуковић, из Ниша.

- Не бих рекао да је незва-

нична химна – смеје се Belleti. –

Јер, од мене су управо нови

прваци света у фудбалу тражили

да напишем песму, која би их мо-

тивисала на путу до титуле свет-

ских првака.

Све је почело након што

су ’’орлићи’’ победили селекцију

САД и пласирали се у полуфи-

нале. Belleti је на свом фејсбук

профилу објавио неколико сти-

хова посвећених нашим репрезен-

тативцима, који су, у рекордном

року лајковани на хиљаде и де-

љејни неколико стотина пута.

- Био сам, благо речено,

згранут, када ме је преко фејса

контактирао Иван Шапоњић, ре-

презентативац Србије – још увек

као да не верује, говори Милош. –

Казао ми је да говори у име целе

репрезентације Србије и питао ме

да ли могу да направим песму за

њих. Шта сам друго могао да му

кажем него да ми била част и да –

пристајем!

Шапоњић је Belletiја питао

када би најраније могао да заврши

песму, на шта му је овај одговорио

’’чим се одморим’’, будући да

ноћима није спавао због еуфорије

коју је имао све време трајања

Светског првенства у фудбалу за

играче до 20 година.

- Шапоњић и ја смо се

чули у недељу, а ја сам исте

вечери ступио у контакт са својим

пријатељем Николом Вуковићем –

наставља Belleti. – У понедељак

смо сели за рачунар и, посред-

ством скајпа, кренули да радимо

песму. Завршили смо је увече и

одмах је проследили нашим ре-

презентативцима. Они су чули

песму и, како ми је Шапоњић

казао – одушевили се! Већ у уто-

рак ујутру је песма била на јутјубу.

Уследио је полуфинални

дуел са Малијем у коме је управо

Шапоњић постигао победоносни

гол, који је Србију одвео у велико

финале против Бразила. Међу-

тим, оно што се десило у свлачио-

ници Belletiја је, буквално, ост-

вило без текста.

- Гледам снимак и не могу

да верујем – још увек је у неве-

рици Шћопић. – Репрезентативци

Србије, као један, певају Николину

и моју песму. Био сам у еуфорији.

Још када је Немања Антонов

изјавио да су песму слушали по

цео дан и да их је силно мотиви-

сала – Николиној и мојој срећи

није било краја!

Belleti се реп музиком

бави протеклих 10 година. Уче-

ствовао је у музичкој емисији ’’Ја

имам таленат’’, где је стигао до

100 кандидата. Његов пријатељ

Никола Вуковић је, такође, уче-

ствовао у том шоу, али и у ’’X фак-

тору’’, где је доспео малтене до

самог краја.                              Е. Т.

ШАПОЊИЋ НАРУЧИО ХИМНУ
Милош Шћопић Beletti, аутор химне репрезентације Србије ’’Пут до победе’’, за ’’Тимочке’’

Милош Шћопић
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БОР –  Завршили смо ре-

конструкцију флотације у "Вели-

ком Кривељу", а у децембру

ћемо и у Руднику бакра Мајдан-

пек. У истом објекту, дакле, без

нових капиталних улагања, угра-

ђене су машине које је произвео

Метсо Минералс - добили смо,

пре свега, модерну опрему која

смањује потрошњу електричне

енергије за 20 процената, реаге-

наса за 10 и других агенаса

(креча).  Захваљујући томе што

су уграђене боље, рекао бих,

најбоље дробилице већег капа-

цитета, које су са 83-84 одсто за-

ступљене у свету, у "Великом

Кривељу", заједно са церовском

рудом, "подигли смо" произво-

дњу на скоро 14 милиона тона, а

у Мајданпеку на девет милиона

тона. Тако ћемо повећати уче-

шће РТБ Бор у БДП-у државе

Србије и,  истовремено, смањити

цену коштања по тони добијеног

бакра за око 15 процената -

рекао је Благоје Спасковски, ге-

нерални директор РТБ, и истакао

да је управо завршетак рекон-

струкције кривељске флотације

био повод и мотив што је позната

финска компанија Метсо Мине-

ралс, водећи светски произвођач

опреме за обогаћивање и кон-

центрацију минералних сиро-

вина, 18. и 19. јуна, организовала

скуп флотера на Борском језеру.

На овом конгресу окупило се

близу 300 стручњака у области

припреме минералних сировина

из Русије, Немачке, Ита- лије,

Турске, Румуније, Бугарске,

Грчке, Албаније, Мађарске, Ауст-

ралије, Велике Британије, САД и

свих република бивше СФРЈ. 

- Све уштеде које сам на-

бројао  биле су постављене као

циљ и још једном потврђујемо да

је он оправдао уложена средства

- својим и средствима Владе Ре-

публике Србије убрзали смо и

завршили овај посао. Захвалио

бих се Влади која је помогла и

подржала ревитализацију бор-

ског рударства према свим пла-

новима, па и у делу ревитализа-

ције флотација. Хвала и финској

компанији на томе што је учи-

нила да њихов базни инжење-

ринг (дизајн) буде нивоа какав

РТБ заслужује. Ово је још један

доказ да велики могу радити

само са великима, да само иску-

ства великих компанија могу уна-

предити и појефтинити про-

изводњу. Метсо Минералс је

фирма која данас нуди нову тех-

нологију  - да се на коповима не

користе камиони, већ системи

транспортних трака, што је бу-

дућност развоја копа у "Церову".

Оваква метода, којом се трош-

кови могу смањити чак за више

од 20 процената, примењује се у

великим р дницима  жној

Америци, Индонезији, САД и

многим европ ким земљама.

РТБ, као напредна компанија

која је обновила ва воја по-

стројења, на тојаће да и ово

б де примењено - пор чио је

Спа ков ки.

Сашо Китано ки, дирек-

тор Мет о Минерал  за цент-

ралн  и и точн  Европ , под е-

тио је да је ова фин ка компанија

при тна  РТБ и  Бор  већ 85

година, као и да њи ова нај та-

рија машина (дробилица про-

изведена 1926. године), нажа-

ло т, још век ради  преради

шљаке.

- За валио би  е РТБ,

његовом менаџмент  и ек пер-

тима што  дали шан  Мет о

Минерал  да оправда воје

име, а и к тво и знање подели

и прене е овде  Бор. На о нов

сви  ти  пе а и д гој традицији

сарадње, Мет о Минерал  је

донео одл к  да презентациј

своји  производа и маркетиншки

део приличи  Бор , на међ на-

родном к п  ек перата који мог

видети како треба да изгледа

партнер тво измеђ  две велике

компаније. Затекли мо тар

те нологиј  и, заједно а тр ч-

њацима и менаџментом РТБ-а,

пели мо да је "подигнемо на

ноге", да градимо нове и модер-

није компоненте које  већ дока-

зале воје капацитете и квали-

тете. Крајњи циљ је те да е ви

ти пројекти, а знањем и рез л-

татима, на одрживи начин пре-

не  на тр чњаке који раде 

Ба ен . То је задатак који никад

не пре таје и који ће Мет о Ми-

нерал , заједно а РТБ, иг рно

да доврши – нагла ио је Кита-

но ки.

И његов колега Еро Ха-

малаинен, зад жен за маркетинг

 Мет о Минерал , такође е за-

валио менаџмент  РТБ што је

омог ћио да овде организ ј  кон-

ференциј  фин ке компаније.  -

Дана  ам по етио Бор др ги п т.

Први п т је то било 1985.  и мог

рећи да је за 30 година и РТБ и

град Бор веома напредовао.

Уче ници Конгре а 

имали прилик  да е  то вере

када  по етили рекон тр и-

ани погон Флотације "Велики

Кривељ". Проф. др Виве Онал,

пред едник Балкан ке академије

за минералне те нологије, р -

чио је, том приликом, признање

челник  Ба ена за доприно  ор-

ганизацији Конгре а. И Кита-

но ки е за валио Спа ков ком,

РТБ и целом тим  које, како је

рекао, више не матра партне-

рима него пријатељима. - Ни ам

прва генерација љ ди из Мет о

Минерал  која арађ је а РТБ,

јер арадња траје већ 86 година.  

Нада Чавић из Организационог

одбора Међ народног конгре а

флотера рекла је да је циљ Кон-

гре а и п њен. – Дана    е на

и том ме т  нашли на чни рад-

ници, и траживачи који прено е

нова на чна азнања  прак ,

произвођачи опреме, пројек-

танти. Ово је најбољи начин како

да е а тајемо и б д ће. На-

дам е да је ово била добра при-

лика да е направе и неки

по ловни аранжмани.

Уче ници Конгре а, међ

њима и Шандор Наг  из Мађар-

ке, ни  крили од шевљење

оним што  видели. – Заи та

ам импре иониран по троје-

њем које је велико, модерно, ра-

ђено на ви оком профе иона-

лном ниво .                             . С.

ПАРТНЕРСТВО ДВЕ ВЕЛИКЕ КОМПАНИЈЕ
Метсо Минералс на Борском језеру организовао Међународни конгрес флотера

Близу 300 стручњака у области припреме минерал-

них сировина из Русије, Немачке, Италије, Турске, Румуније,

Бугарске, Грчке, Албаније, Мађарске, Аустралије, Велике

Британије, САД и свих република бивше СФРЈ окупило се на

Борском језеру. 

Виве Онал уручује признање Спасковском
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БОР –  Завршили мо ре-

кон тр кциј  флотације  "Вели-

ком Кривељ ", а  децембр

ћемо и  Р дник  бакра Мајдан-

пек. У и том објект , дакле, без

нови  капитални  лагања, гра-

ђене  машине које је произвео

Мет о Минерал  - добили мо,

пре вега, модерн  опрем  која

мањ је потрошњ  електричне

енергије за 20 процената, реаге-

на а за 10 и др ги  агена а

(креча).  За ваљ ј ћи томе што

 грађене боље, рекао би ,

најбоље дробилице већег капа-

цитета, које  а 83-84 од то за-

т пљене  вет ,  "Великом

Кривељ ", заједно а церов ком

р дом, "подигли мо" произво-

дњ  на коро 14 милиона тона, а

 Мајданпек  на девет милиона

тона. Тако ћемо повећати че-

шће РТБ Бор  БДП-  државе

Србије и,  и товремено, мањити

цен  коштања по тони добијеног

бакра за око 15 процената -

рекао је Благоје Спа ков ки, ге-

нерални директор РТБ, и и такао

да је право завршетак рекон-

тр кције кривељ ке флотације

био повод и мотив што је позната

фин ка компанија Мет о Мине-

рал , водећи вет ки произвођач

опреме за обогаћивање и кон-

центрациј  минерални  иро-

вина, 18. и 19. ј на, организовала

к п флотера на Бор ком језер .

На овом конгре  ок пило е

близ  300 тр чњака  обла ти

припреме минерални  ировина

из Р ије, Немачке, Ита- лије,

Т р ке, Р м није, Б гар ке,

Грчке, Албаније, Мађар ке, А т-

ралије, Велике Британије, САД и

ви  реп блика бивше СФР . 

- Све штеде које ам на-

бројао  биле  по тављене као

циљ и још једном потврђ јемо да

је он оправдао ложена ред тва

- војим и ред твима Владе Ре-

п блике Србије брзали мо и

завршили овај по ао. За валио

би  е Влади која је помогла и

подржала ревитализациј  бор-

ког р дар тва према вим пла-

новима, па и  дел  ревитализа-

ције флотација. Хвала и фин кој

компанији на томе што је чи-

нила да њи ов базни инжење-

ринг (дизајн) б де нивоа какав

РТБ за л ж је. Ово је још један

доказ да велики мог  радити

амо а великима, да амо и к -

тва велики  компанија мог  на-

предити и појефтинити про-

изводњ . Мет о Минерал  је

фирма која дана  н ди нов  тех-

нологиј   - да е на коповима не

кори те камиони, већ и теми

тран портни  трака, што је бу-

д ћно т развоја копа  "Церову".

Оваква метода, којом е трош-

кови мог  мањити чак за више

од 20 процената, примењ је е у

великим рудницима у Јужној

Америци, Индонезији, САД и

многим европским земљама.

РТБ, као напредна компанија

која је обновила сва своја по-

стројења, настојаће да и ово

буде примењено - поручио је

Спасковски.

Сашо Китаноски, дирек-

тор Метсо Минералс за цент-

ралну и источну Европу, подсе-

тио је да је ова финска компанија

присутна у РТБ и у Бору већ 85

година, као и да њихова најста-

рија машина (дробилица про-

изведена 1926. године), нажа-

лост, још увек ради у преради

шљаке.

- Захвалио бих се РТБ,

његовом менаџменту и експер-

тима што су дали шансу Метсо

Минералсу да оправда своје

име, а искуство и знање подели

и пренесе овде у Бор. На основу

свих тих успеха и дугој традицији

сарадње, Метсо Минералс је

донео одлуку да презентацију

својих производа и маркетиншки

део уприличи у Бору, на међуна-

родном скупу експерата који могу

видети како треба да изгледа

партнерство између две велике

компаније. Затекли смо стару

технологију и, заједно са струч-

њацима и менаџментом РТБ-а,

успели смо да је "подигнемо на

ноге", да уградимо нове и модер-

није компоненте које су већ дока-

зале своје капацитете и квали-

тете. Крајњи циљ јесте да се сви

ти пројекти, са знањем и резул-

татима, на одрживи начин пре-

несу на стручњаке који раде у

Басену. То је задатак који никад

не престаје и који ће Метсо Ми-

нералс, заједно са РТБ, сигурно

да доврши – нагласио је Кита-

носки.

И његов колега Еро Ха-

малаинен, задужен за маркетинг

у Метсо Минералс, такође се за-

хвалио менаџменту РТБ што је

омогућио да овде организују кон-

ференцију финске компаније.  -

Данас сам посетио Бор други пут.

Први пут је то било 1985.  и могу

рећи да је за 30 година и РТБ и

град Бор веома напредовао.

Учесници Конгреса су

имали прилику да се у то увере

када су посетили реконструи-

сани погон Флотације "Велики

Кривељ". Проф. др Виве Онал,

председник Балканске академије

за минералне технологије, уру-

чио је, том приликом, признање

челнику Басена за допринос ор-

ганизацији Конгреса. И Кита-

носки се захвалио Спасковском,

РТБ и целом тиму које, како је

рекао, више не сматра партне-

рима него пријатељима. - Нисам

прва генерација људи из Метсо

Минералс која сарађује са РТБ,

јер сарадња траје већ 86 година.  

Нада Чавић из Организационог

одбора Међународног конгреса

флотера рекла је да је циљ Кон-

греса испуњен. – Данас  су се на

истом месту нашли научни рад-

ници, истраживачи који преносе

нова научна сазнања у праксу,

произвођачи опреме, пројек-

танти. Ово је најбољи начин како

да се састајемо и убудуће. На-

дам се да је ово била добра при-

лика да се направе и неки

пословни аранжмани.

Учесници Конгреса, међу

њима и Шандор Нагy из Мађар-

ске, нису крили одушевљење

оним што су видели. – Заиста

сам импресиониран построје-

њем које је велико, модерно, ура-

ђено на високом професиона-

лном нивоу.                             Ј. С.

ПАРТНЕРСТВО ДВЕ ВЕЛИКЕ КОМПАНИЈЕ

АУТОМАТИЗОВАН ПРОЦЕС

- Реконструкција кривељске флотације је почела

2011. године уградњом прве ХП дробилице. У наредном

периоду  настављена је уградњом још две,  чиме су

премошћени проблеми на дробљењу које од тада ради

стабилно. Потом су инсталиране машине за основно

флотирање (запремине 100 кубних метара) на све три

секције, као и машине за пречишћавање (40 кубика).

Нова опрема значи потпуну аутоматизацију процеса и

одсуство субјективних грешака. Пре два месеца пу-

стили смо у рад и анализаторе, тако да у сваком тре-

нутку имамо и хемијске анализе продуката флотације,

што у процесу много значи  - истакао је Саша Милић,
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НЕГОТИН – Изворна група

из Слатине код Бора, одлуком

стручног жирија “Крајинских оби-

чаја” свеукупни је победник ового-

дишње смотре народног изворног

стваралаштва која се у селу Штубик

код Неготина организује већ 43 го-

дине у спомен на победу Хајдук

Вељкових устаника над надмоћ-

нијом турском војском у Штубику и

Малајници, 1807.године. Њима је уз

диплому припала и награда “Пасти-

рица”.  

Војкан Павловић из борске

Слатине добитник је признања за

најбоље извођење народне умотво-

рине, Живка Гицић из Сикола код

Неготина за најбоље извођење из-

ворне песме, а гајдаш Стефан Ра-

довановић из Валакоња код Бо-

љевца за најбоље представљање

на изворном инструменту. Органи-

затори су диплому за најбоље изво-

ђење изворних игара доделили

изворној фолклорној групи из Гам-

зиграда. 

Да је конкуренција била ве-

лика говори и податак да се за ти-

тулу најбољих на великој сцени у

Штубику надметало преко 400 чла-

нова изворних и фолклорних група

из Новог Бадовца (Грачаница), бор-

ске Слатине, Валакоња (Бољевац),

Гамзиграда и Копривнице из оп-

штине Зајечар, као и неготинских

села Сикола и Штубика. У ревијал-

ном делу програма народним игр-

ама из свог краја представило се

КУД “Никола Пашић” из Зајечара,

КУД “Левач” из Рековца, као и гости

из Румуније, КУД “Баладеле” из Би-

стрице.

У категорији дечијих ансам-

бала славила је изворна група из

Илина код Бољевца која је у конку-

ренцији ансамбала из неготинских

села Штубик, Сиколе, Речка, као и

зајечарског Гамзиграда напросто

одушевила жири представљањем

обредним радњака које се у њихо-

вом селу кроз поворке “Коледара”

одвијају од Светог Игњата до Бо-

гојављења. Деци из Илина припала

је диплома и награда “Пастирица”

за најбољи свеукупни програм.

Посебно су одушевили уче-

ници основне школе “Хајдук Вељко”

из Штубика са програмом који су са

својим ђацима припремиле учите-

љице Славка Мишић, Нада Зено-

вић и Љиљана Филиповић, али и

наступ културно уметничких друш-

тава из Штубика, Карбулова, Вид-

ровца, Кобишнице и Шаркамена.

Најпривлачнији део про-

грама, традиционално, окупио је у

Школском гају у Штубику народни

вишебој. Тако је и ове године Горан

Маринковић из Штубика доказао да

му нема равног у потезању чобан-

ског штапа. Друго место је заузео

Срђан Димитријевић из Коприв-

нице, а треће Миљан Иљекановић

из Валакоња.

Штубичанка Радмила Мију-

цић тријумфовала је у дисциплини

брзог упредања вуне, јер је за два

минута упрела вунену нит од 3,4

метра. Мијуцићева је понела титулу

и мајстора у припремању качамака,

надвладавши Владимира Мартића

из Сикола и Јелену Решић из Гам-

зиграда. 

Екипа из Валакоња пока-

зала је највише спретности у над-

влачењу конопца испред друго-

пласиране Копривице и трећепла-

сираног Сикола. У дисциплини ба-

цања камена с рамена Жељко

Лукић из Рекорца хицем од 9,14 м

уписао се у победнике. Другопласи-

рани Алекса Гроздановић из Шту-

бика камен је “хитнуо” на 8,92м, а

Ивица Ћеферјановић из Валакоња

на 8,91 м.

Најдаље је скочио Петар

Тодоровић из Рековца, два и по

метра. Друго место у скоку у даљ

освојио је Немања Бикић из Шту-

бика (2,49м), а треће Жељко Илић

из Валакоња (2,48м).

Смотри витештва, младо-

сти и лепоте у Штубику предходио

је и програм у централном градском

парку у Неготину којим су и фор-

мално отворени “Крајински оби-

чаји”. Том приликом пред неготи-

нском публиком нашли су се фру-

лаши Милан Николић из Кобиш-

нице, Александар Живковић из

бољевачког Извора, Саша Царано-

вић из Милошева, Градимир Ста-

менковић из Неготина, Михајло

Пацић из Тамнича, као и Спасоје

Булбић из Кобишнице, вокални со-

листи из Неготина Анђела Антић,

Миљана Богић, Марија Стингић,

Десанка Антић, Жикица Максимо-

вић и Слободанка Петровић, Удру-

жење фрулаша “Крајинска фрула” и

дечији ансамбл КУД “Стеван Мокра-

њац”.                                               С.М.Ј.

СМОТРА ФОЛКЛОРА, ВИТЕШТВА И ЛЕПОТЕ
У Штубику одржани 43. “Крајински обичаји”

''ВИШЊАРИЈАДА
2015''

ЗАЈЕЧАР - „Вишњаријада

2015“ успешно је одржана, уз под-

ршку Установе Гитаријада, а под по-

кровитељством града Зајечара.

Пред многобројном публиком пред-

ставили су се зајечарски бендови и

DJ из Пирота. На сцени су се сме-

њивали: Deeplomatik, Мементо +

Беле Најк Чарапе, Купу Купу, Hate

Тech, Персона Нон Грата, ВИС

Нови Дан, Vacuum и Paxa Selecta из

Пирота.

Посетиоци III Фестивала

под ведрим небом имали су при-

лике да чују и представнике „Друм

Дум Фестивала“ из Лесковца, који

су својом изведбом позвали на пети

по реду Друм Дум Фест. Давор Јев-

тић, један од организатора манифе-

стације у зајечарском насељу Ви-

шњар, истакао је да је циљ Вишња-

ријаде, да све демо бендове у

Зајечару окупе на једном месту, у

том једном дану и истовремено их

промовишу. 

С. Б.

КЊАЖЕВАЦ - У галерији

Дома културе отворена је изложба

слика младе уметнице Тијане Ђоко-

вић. На отварању је био и њен славни

отац Михајло Ђоковић Тикало. 

Загонетне и мистичне, по

некад благе и топле, по некад строге,

слике Тијане Ђоковић, представљене

су књажевачкој публици, на изложби

отвореној у галерији Дома културе.

- Некад ми је врло јасно шта

радим, некад ми уопште није јасно.

Баш тада настану слике, цртежи, дела

која су мени најдража и тада највише

ствари и откријем - каже сликарка.

Тијана не пориче да своју

склоност ка уметности дугује генима,

које је наследила од свог  славног оца

Михајла Ђоковића Тикала: ''Наравно

да постоји утицај и то је предивна ''са-

лата од свега''. Он није строги крити-

чар, осим када нешто стварно

забрљам...''

А, славни отац каже да је

ћеркино сликарство из игре прерасло

у озбиљан рад: 

- До данас сам имао утисак

да је то све нека припрема и игра, али

сада се све догађа са једном дозом оз-

биљности и ја видим да то више није

шала. Немам разлога да критикујем.

Она је вредна, ради, прима инструк-

ције од паметних људи и то су сви

услови да се полако развије у једну

комплетну личност - истиче Тикало.

Тијана Ђоковић је дипломи-

рала на Факултету примењених умен-

тости у Београду, на одсеку за дизајн

ентеријера. Излагала је на групним из-

ложбама у Европи и нашој земљи и до

сада је имала две самосталне из-

ложбе.                                            Љ. П.

ЗАГОНЕТНО И МИСТИЧНО
Изложба слика Тијане Ђоковић 

Изложба Тијане Ђоковић

ЧОБАНИЦЕ

Румунка Аделина Дуброван (17) из Бистрице најлепша

је чобаница “Крајинских обичаја”, док су титуле њене прве и

друге пратиље освојиле Теодора Бурић (16) из Новог Бадовца

и Наташа Крсманчић (13) из Штубика.
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КЛАДОВО – У Брзој Па-

ланци, код Кладова, Србислава

Петровића (38), власника ре-

сторана ’’Срба’’, сви знају под

простим надимком – Мајстор!

Неки би се, чак, усудили да

кажу да је, ако ћемо по оној мо-

дерној формулацији, Србислав

бренд овога краја.

Србиславу, наиме, нико

не оспорава кулинарско умеће,

али је надимак добио по томе

што је прави правцати мајстор

у лову на – сомове. Тако је пре

неколико дана, у размаку од

два сата, из Дунава извукао два

’’монструма’’, тешка 88, односно

95 килограма.

- Тајна је у упорности –

открива нам Срба своју малу

тајну. - Али, има нешто и у

знању. Јер, ја сам, чини ми се,

рођен са штапом у руци. Почео

сам да пецам још као дечак, а

последњих 15 година сам, што

оно кажу, прешао у професио-

налце. Играм, кошаркашки

речено, у НБА лиги.

Србислав је зором ушао

у свој чамац, одвезао се до сре-

дине Дунава и прастаром тех-

ником ’’на бућку’’ почео да ваби

сома. Није прошло много, а

струна само што се није поки-

дала од изненадног трзаја.

- Одмах сам знао да је

риба огромна – смеје се Срба.

– Борили смо се, вала, готово

40 минута. Али, успео сам да га

извучем на површину и увучем

у чамац. Тада сам видео да је у

питању грдосија, тешка 95 кило-

грама.

Задовољан уловом, бу-

дући да остали пецароши око

њега нису уловили ништа, Срба

је решио да се врати на обалу. 

- Међутим, нешто ми

није дало мира. Решио сам да

останем још мало. И, тек што

сам забацио удицу, чамац се, од

наглог трзаја, занео. Опет је

кренула борба, након које сам у

чамац увукао сома тешког 88

килограма. Е, онда сам решио

да не ''трошим'' више срећу и

вратио се на обалу – с поносом

ће Срба, показујући задовољно

своје капиталце.

Прошле године, готово у

исто време, Срба је упецао три

сома, у размаку од три сата.

Једна риба била је тешка 90, а

две по 30 килограма. Тог лета у

његовом чамцу се нашло још

неколико капиталаца, тежих од

90 килограма.

- Ипак, најдражи ми је

прошлогодишњи улов, када сам

из Дунава извукао сома тешког

105 килограма и дугачког 2,8

метара. Имам, признајем, мали

обред који ми помаже да из

реке вадим оволике рибе. Али,

ако бих вам га одао, бојим се да

ће ме срећа напустити – оз-

биљно ће Петровић.

А, шта ће урадити са

уловом, било је наше питање:

- Сомови иду у ресторан

– насмејао се Срба. – Биће доб-

рих филета, а претећи ће нешто

и за рибљу чорбу...               

Е. Т.

ДОКТОР ЗА - СОМОВЕ

Србислав Петровић, мајстор са Дунава

Срба са два капиталца

КЊАЖЕВАЦ - Књажев-

чани Далибор Илијић, Срђан

Трифуновић и Александар

Тошић, наступајући за репре-

зентацију Србије, постигли су

изванредне резултате на Ев-

ропском првенству у пауерлиф-

тингу. 

Репрезентација Србије

је на Европском првенству одр-

заном у Истборну, у Енглеској,

по ГПЦ правилима, освојила

екипно прво место у дисцип-

лини deadlift са опремом, ис-

пред репрезентације Чешке и

Финске. За овако велики успех

репрезентације. коју су чинила

деветорица такмичара, велике

заслуге припадају и тројици ре-

презентативаца из Књажевца -

Далибору Илијићу, Срђану Три-

фуновићу и Александру То-

шићу.

Срђан Трифуновић ос-

војио је прво место у деад-

лифту подигавши 235 кг. То је

сада нови светски и европски

рекорд у категорији ветерана до

67,5 кг. Срђан је у укупном плас-

ману за ветеране на такмичењу

у deadliftu са опремом освојио

пехар за друго место као рела-

тивно најјачи такмичар. 

Далибор Илијић, у кате-

горији до 82,5 кг. освојио је прво

место у deadliftu са подигнутих

260 кг. То је сада нови светски и

европски рекорд за сениоре и

млађе ветеране. Далибор је

поред златне медаље у деад-

лифту освојио прво место у

powerliftingu са опремом поди-

гавши у дисциплини чучањ 300

кг, а у benchu 252,5 кг. То је сада

нови европски рекорд за се-

ниоре и светски рекорд за

млађе ветеране (такмичаре уз-

раста од 33-39 година) и dead-

liftu 260 кг, укупно у тоталу 812,5

кг. поставивши нови државни и

балкански рекорд, што је било

довољно за још један пехар и

друго место за релативно

најјачег такмичара са опремом

у укупном пласману у power-

liftingu. 

У дисциплини bench

press Далибор је подигао 252,5

кг, што је такође нови европски

рекорд. Илијић је у овој дисцип-

лини освојио пехар и прво

место у укупном пласману у

benchu као релативно најјачи

такмичар са опремом на Европ-

ском првенству у bench pressu,

чиме је, уједно, постигао и, до

сада, највећи успех.

У категорији до 75 кг са

опремом у bench pressu и деад-

лифту, прво место у категорији

јуниора освојио је Александар

Тошић. Такмичари пауерлиф-

тинг клуба Књажевац освојили

су укупно шест златних медаља

и три пехара, а оборили су два

европска и четири светска ре-

корда.                                 

Љ. П.

ЗЛАТНИ КЊАЖЕВЧАНИ
Шест најсјајнијих одличја на Европском првенству 

Са такмичења у Енглеској
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ЗАЈЕЧАР – На граничном

прелазу између Србије и Бугарске

‘’Вршка Чука’’, недалеко од Зајечара,

цариници су често пленили дрогу,

оружије, уметничка дела, ретке

птице… Међутим, пре неколико дана

су ‘’напипали плен’’ који их је, бук-

вално, оставио скамењене! Јер,

један мештанин суседне земље по-

кушао ја да у свом ауту, на терито-

рију своје земље, ‘’прошверцује’’ -

мртву мајку!

По доступним информаци-

јама, бугарски држављанин је са

мајком, старом 78 година, био у Ау-

стрији, након чега су ушли у Србију.

Били су код пријатеља у околини

Јагодине, а онда су кренули ка свом

дому. Међутим, код Параћина ста-

рица је преминула, а син је, да би из-

бегао скупе трошкове и законске

заврзламе, одлучио да леш покуша

да ‘’прошверцује’’ - преко границе!

Како је наумио, тако је и

решио да план спроведе у дело. У

скупоценом џипу, лагано је прилазио

граничном прелазу ‘’Вршка Чука’’.

Возио је веома споро, највероватније

да му мртва мајка, коју је везао

појасом и поставио у седећи положај

на задњем седишту, не би пала. Али,

цариницима је било сумњиво његово

понашање. 

- Возач се ненормално зно-

јио - каже за наш лист извор из

истраге. - Одавао је утисак да је су-

више нервозан и пожуривао је цари-

нике да што пре окончају пасошку

контролу. И, тако је скренуо пажњу

на себе.

Цариници су бугарског др-

жављанина замолили да изађе из

џипа, након чега су га увели у њи-

хове просторије. Ту су проверили да

ли за возачем није расписана потер-

ница, након чега су обавили дета-

љан претрес возила. Међутим,

ништа нису нашли.

- Један од цариника је отво-

рио задња врата џипа и позвао ста-

рицу да изађе, након чега се Бугарин

умешао и казао да му је то мајка и да

је не буде - наставља наш саговор-

ник. - Међутим, цариник га није по-

слушао, већ је покушао да ‘’пробуди’’

старицу, након чега је она пала и,

малтене, испала из џипа.

Тек тада су згранути цари-

ници приметили да је старица мртва.

Одмах су позвали полицију, чије су

патроле убрзо стигле на лице места.

- Све се врло брзо разјас-

нило - додаје наш саговорник. - Ста-

рица је, како је утврђено, преминула

недалеко од Параћина. Син је то

установио, али је решио да избегне

трошкове. Стигао је до Зајечара, уда-

љеног 12 километара од бугарске

границе. Ту се, колико-толико, сре-

дио, ставио мртву мајку у седећи по-

ложај и везао је појасом. 

Међутим, у покушају да мр-

тву мајку пребаци преко границе осу-

јетили су га наши цариници…     С. Б.

ПОКУШАО ДА ‘’ПРОШВЕРЦУЈЕ’’ МРТВУ МАЈКУ
Цариници на ‘’Вршкој Чуки’’ спречили невероватну ситуацију

ПЛАТИО ТРОШКОВЕ

По речима др Станислава Тадића, директора зајечарског

Здравственог центра, прегледом је установљено да нема тра-

гова насилне смрти и да је бугарска држављанка умрла природ-

ном смрћу. Након тога, син се обратио Конзулату Бугарске и

градској управи у Зајечару, где је добио сву неопходну докумен-

тацију, као и умрлицу. После тога је, ипак, морао да ангажује по-

гребнике из Србије коју су леш његове мајке превезли на

територију Бугарске, недалеко од Видина, где је старица живела

и где ће бити сахрањена.

Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Општинска управа 

Одељење за привреду и

друштвене делатности

Број: 501-37/2015-06

Дана: 11.06.2015.године

К њ а ж е в а ц 

На основу члана 10. став 7. а у вези са чланом 29. Закона о Про-

цени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 135/04 и 36/09),

Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности, оп-

штине Књажевац, 

О Б А В Е Ш Т А В А

О донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину

Пројекта Поизводна хала, намењена производњи у дрвној индустрији ( об-

рада дрвета и производа од дрвета – иверица и сл.), проширење капаци-

тета – пословног простора 

Обавештавамо Вас да је донето Решење да није потребна процена

утицаја на животну средину са минималним условима заштите животне сре-

дине  за Пројекат Поизводна хала, намењена производњи у дрвној инду-

стрији ( обрада дрвета и производа од дрвета – иверица и сл.), проширење

капацитета – пословног простора чија се реализација планира, на кат. парц.

Бр 1592/1 и 1592/2 КО Орешац, у селу Подвис бб, Општина Књажевац, но-

силац Пројекта је Предузеће за производњу, промет и услуге „СЦС ПЛУС“

д.о.о, ул. Књаза Милоша бр.9 у Књажевцу.

Решење бр. 501-37/2015-06 од 11.06.2015.год. да није потребна

процена утицаја на животну средину Општинска управа, Одељење за При-

вреду и Друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка. 

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној лока-

цији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узи-

мајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II

Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја

и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну

средину („Сл.Гласник РС.“бр. 114/2008) – листа II,тачка 10. Индустрија текс-

тила, коже, дрвета, папира, под тачка 3. Постројења за прераду, обраду и

оплемењивање дрвета, ово Одељење утврдило је у току поступка да

Пројекат Производна хала, намењена производњи у дрвној индустрији ( об-

рада дрвета и производа од дрвета – иверица и сл.), проширење капацитета

– пословног простора у току рада неће имати негативног утицаја на животну

средину уз примену прописаних мера и минималних услова заштите жи-

вотне средине.

Носилац Пројекта „СЦС ПЛУС“ д.о.о, је дужан да примењује све

мере заштите животне средине предвиђене Решењем и условима надлеж-

них органа и организација.
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