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ЗАЈЕЧАР – Штаб за ван-

редне ситуације Зајечара озби-

љно размишља о увођењу ван-

редног стања у граду. Разлог је,

што према подацима са којима

располажемо, на граници са Бу-

гарском чека око 40 хиљада миг-

раната из земаља Блиског исто-

ка, спремних да уђу у нашу зе-

мљу.

Ово је за наш лист по-

тврдио Милко Тодоровић, по-

моћник градоначелника Зајеча-

ра за ванредне ситуације.

- Само у протеклих неко-

лико дана, у Зајечар је ушло

више од 1.000 миграната из Си-

рије, Авганистана, Ирака... – ка-

же Тодоровић. – Зато смо и дали

препоруку органима локалне са-

моуправе да до даљег откаже

све скупове и манифестације на

отвореном.

Тодоровић каже да Заје-

чар више нема могућности да се

стара о мигрантима, као ни пара

за додатно одржавање чистоће

у граду.

- У медицинским устано-

вама више немамо места за пру-

жање помоћи мигрантима, тако

да не можемо ни да проверимо

да ли су неки од њих заражени

неком инфективном болешћу –

образложио је Тодоровић. – Та-

кође, више ни финансијски не

можемо да издржимо толики

прилив миграната. Због тога

ћемо, након још једне безбедо-

носне провере, донети дефини- тивну одлуку да ли ћемо увести

ванредно стање у Зајечару.

С друге стране, Горан

Томић, начелник Полицијске упр-

аве у Зајечару, истиче да тачан

број миграната на граници са Бу-

гарском имају друге безбедо-

носне структуре.

- Оно што је тачно је да

смо последњих месеци спре-

чили улазак у нашу земљу више

од 3.000 миграната, што је да-

леко већи број него у истом пе-

риоду прошле године – казао је

Томић. – Међутим, сматрам да,

у овом тренутку, нема разлога за

увођење ванредног стања.

По мишљењу начелника

ПУ Зајечар право решење би

било формирање прихватног

пункта у коме би мигранти до-

били медицинску и сву осталу

помоћ, сагласно повељи УН о

људским правима. Међутим,

Томић истиче и да се тек један

одсто избеглица са Блиског ис-

тока задржи у граду на Тимоку,

док други настављају пут ка Суб-

отици.

- Нама је велики про-

блем што има пуно људи који би

да зараде шверцујући мигранте

кроз нашу земљу – прецизирао

је Томић. – Ми смо, до сада, про-

цесуирали више од 100 особа

који су се бавили тим ’’послом’’,

али је, дефинитивно, проблем

сваким даном све већи.         Е. Т.

МИГРАНТИ СЕЈУ СТРАХ
У Зајечару размишљају о увођењу ванредног стања

Милко Тодоровић и мигранти

БОР - Одлуком о утврђи-

вању цена пијаће воде, коју су од-

борници Скупштине општине Бор

већином гласова усвојили, грађани

ће од 1. августа плаћати бише за 35

одсто. Мештани ће, уместо доса-

дашње цене од 39,2 динара по

метру кубном, пијаћу воду убудуће

плаћати 52,92 динара.

- Цена воде није мењана од

јуна 2012.године,а од тада је струја

поскупела  62 одсто. Колико год по-

кушавали на све начине да ште-

димо  без повећања цене, не може-

мо ништа да урадимо - нагласио је

Зоран Марковић, в.д. директора

ЈКП „Водовод“.

Одборници су већином гла-

сова усвојили и Одлуку о утврђи-

вању цена за услуге сакупљања,

одвожења и депоновања комунал-

ног отпада, тако да ће се доса-

дашњи обрачун по метру квадра-

тном сада вршити по члану дома-

ћинства. Житељи у градских мес-

ним заједницама ће ову услугу

плаћати 120 динара по члану, док

ће исто важити и за сеоска дома-

ћинства која имају до три члана. Се-

оска домаћинства која броје више

од три члана, ову услугу ће плаћати

400 динара месечно.

Одборници су већином гла-

сова усвојили и Одлуку о утврђи-

вању цена за услуге сакупљања,

одвожења и депоновања комунал-

ног отпада, тако да ће се доса-

дашњи обрачун по метру квадрат-

ном сада вршити по члану дома-

ћинства. Житељи у градских мес-

ним заједницама ће ову услугу

плаћати 120 динара по члану, док

ће исто важити и за сеоска дома-

ћинства која имају до три члана. Се-

оска домаћинства која броје више

од три члана, ову услугу ће плаћати

400 динара месечно.

Иако су представници вла-

сти напоменули да је општински

буџет у суфициту, опозиција тврди

да је пуњење општинске касе лоше.

- Општина Бор је у првих

шест месеци ове године остварила

суфицит од 6,6 милиона динара.

Штедело се на свим пољима, где

год је то било могуће, тако да нам је

приход већи од расхода - рекао је

Живорад Петровић, председник оп-

штине Бор.

M. M.

ВОДА СКУПЉА 35 ОДСТО
Одржана 13. Седница Скупштине општине Бор

Са седнице СО Бор

Горан Томић
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КЊАЖЕВАЦ - Регио-

нална агенција за развој ис-

точне Србије, Министарство

пољопривреде и заштите жи-

вотне средине и Агенција за

развој Књажевца организо-

вали су у Књажевцу презента-

цију Програма претприступне

помоћи за рурални развој,

ИПАРД 2. 

Програм се реализује

од 2015. до 2020. и намењен је

директним корисницима, то

јест пољопривредним про-

извођачима и прерађивачима.

Презентацију је одржао Дра-

ган Мирковић, помоћник мини-

стра пољопривреде и заштите

животне средине. Средства из

Програма су намењена ди-

ректно корисницима, каже

Мирковић.

- Програм је одобрен

20. јануара. Повраћаји се

крећу од 50 до 65 процената.

Овде у планинским крајевима

очекујемо максималне износе,

поготову ако су у питању

млади пољопривредници - ис-

такао је Мирковић. 

Иако овај програм још

увек није актуелан, презента-

ција је одржана са циљем при-

према за конкурисање јер су у

питању велике инвестиције.

Кроз ИПАРД 2 је опредељено

175 милиона евра. 

- ИПАРД је сјајна ствар.

Он ће помоћи нашим пољо-

привредницима да заиста

буду конкурентни на европ-

ском тржишту. Инвестиције и

могућност за добијање сред-

става су велики. За то је по-

требно време и одређене

припреме. Зато ми овде при-

чано о ИПАРД, иако он још

увек није актуелан - истиче

Владан Јеремић, директор

РАРИС.

Презентацији је прису-

ствовао и председник општине

Књажевац Милан Ђокић, који

је још једном истакао да је по-

љопривреда велика развојна

шанса књажевачке општине.

- Пољопривреда је

наша велика развојна шанса.

Овакви програми ће заиста по-

моћи да људи и у Србији баве

пољопривредном на један ис-

плативији и економски одржи-

вији начин - нагласио је Ђокић.

Кроз ИПАРД програм

биће подржано више сектора

пољопривреде, ратарство, во-

ћарство и повртарство, про-

изводња меса и млека, као и

одређени видови органске

производње. Средства за реа-

лизацију ИПАРД програма ће

бити на располагању најраније

почетком наредне године. 

Љ. П.

ОПРЕДЕЉЕНО 175 МИЛИОНА ЕВРА
Из ЕУ за развој пољопривреде 

ШКОЛАРЦИ НЕЋЕ  У ТРГОВЦЕ
КЛАДОВО - У овогодишњем уписном року у две

средње школе у Кладову се уписало 114 ученика, иако је

места било за 150 свршених осмака. На малу матуру у јуну су

изашла 142 ученика осмог разреда, а по неписаном правилу

трећина је школовање наставила ван родног града. 

Највеће интересовање у средњој школи "Свети Сава"

било је за занимање економски техничар, јер је попуњена

квота од 30 ђака. За општи смер гимназије определила су се

24 школарца, док је најслабије било интересовање за зани-

мање трговац, јер се пријавило само пет ученика чија судбина

сада зависи од одлуке ресорног министарства. 

Да млади из кладовског краја не желе да се образују за

радничка занимања потврђује и чињеница да је због слабог

интересовања укинуто комбиновано одељење у коме је Тех-

ничка школа ранијих година уписивала будуће мајсторе за

електро-машинска занимања у трогодишњем трајању. Зато је

овог јула у овој образовној установи уписано само 55 ђака, 30

будућих електротехничара рачунара и 25 кандидата за зани-

мање машинских техничара за моторна возила.                М. Р. 
МАЈДАНПЕК -  Мајдан-

печка црква Светих апостола

Петра и Павла обележила је у

недељу своју славу. Тим пово-

дом, у овом православном хр-

аму свету архијерејску литу-

ргију служио је Епископ ти-

мочки, господин Иларион са

свештенством. 

Владика тимочки обра-

тио се и верницима, па, поред

осталог, представио новог све-

штеника Златка Здравковића,

који ће ускоро службовати у

парохији мајданпечкој, уз све-

штеника Владу Вуковића. На-

гласио је да је то важан дан и

због новог великог, овом при-

ликом освештаног иконостаса

који је мајданпечка црква до-

била “заузимањем и ангажова-

њем свештеника Вуковића,

али и добром вољом и разу-

мевањем које не изостаје из

колектива Рудника бакра Ма-

јданпек и самог директора Бр-

анислава Томића”. Њима су

тим поводом додељене по-

хвалнице.

Ове године наврша-

васе 160 година од доношења

одлуке о подизању мајданпе-

чке цркве која је евидентирана

као споменик културе.        С.В.

НОВ ИКОНОСТАС

Обележена храмовна слава

Техничка школа у Кладову

Владика Иларион уручује захвалницу Томићу

Са презентације програма ИПРАД
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У овиру пројекта ’’Ло-

кални економски развој оп-

штина у региону Дунава’’, који

су финансирали швајцарска

Агенција за развој и немачки

ГИЗ, прво место по стопи на-

плате пореза на имовину за-

узела је општина Бољевац.

- Пројекат је трајао две

године, и ми смо имали зада-

так да идентификујемо све по-

реске обвезнике на територији

наше општине – каже др Не-

бојша Марјановић, председник

општине Бољевац. – Наши

службеници, из Одељења ло-

калне пореске администра-

ције су, буквално, обишли

свако домаћинство у граду у

селима и сачинили комплетан

списак пореских обвезника.

Марјановић каже да је

пријатно изненађен реакцијом

мештана, јер је, вели, очеки-

вао отпор.

- Међутим, када смо

људима објаснили да су и пи-

тању симболичне суме и да

ћемо, уколико добро прођемо

на конкурсу, средити ком-

плетно водоснабдевање по се-

лима, и сами мештани су

поели да долазе у СО Боље-

вац и да плаћају порез – задо-

вољан је Марјановић.

Општини Бољевац пр-

ипала је награда од 400 хи-

љада швајцарских франака,

који ће бити употребљени за

изградњу водосистема у свим

селима бољевачке општине.

- Међутим, оно што је

далеко важније је да смо

увели ред у порески систем,

који сада функционише бес-

прекорно – закључио је Мар-

јановић.

Општини Неготин је

припала друга награда, у из-

носу од 250 хиљада евра.

- Сигурно је да има гра-

ђана чија имовина још увек

није унета у пореску базу и на

томе треба радити – каже

Јован Миловановић, председ-

ник општине Неготин. – Овај

посао је непопуларан, јер је,

након толико година погреш-

них навика, непоштовања за-

кона и разградње државних

институција ово сада почетак

сређивања стања.

Миловановић каже и

да овај посао треба посмат-

рати из угла да је закон исти

према свима, а не као непопу-

ларну меру сакупљања по-

реза, као и да ће се успешност

те политике показати само под

условом ако се новац троши

на транспарентан и оправдан

начин.

- Само тако можемо да

пробудимо поверење грађана

– додаје председник општине

Неготин. – Награда коју смо

добили биће искоришћена за

побољшање енергетске ефи-

касности јавне расвете.

Бобан Илић, заменик

председника општине Соко-

бања, која је заузела треће

место, каже да је проценат на-

плате пореза на имовину, за

време трајања конкурса, уве-

ћан за 24 одсто.

- Врло смо озбилно

схватили ово ’’такмичење’’, па

смо и поштено засукали ру-

каве – истиче Илић. – Наши

службеници су успели да на-

плате чак 90 одсто пореза на

добит, што је годинама уназад

била мисаона именица.

Илић прецизира да ће

награду од 125 хиљада евра

Сокобања искористити за из-

градњу нових и завршетак за-

почетих комплекса спортских

терена у тој општини.

- На тај начин, допри-

нећемо даљој туристичкој про-

моцији Сокобање, јер је по-

следњих година тренд да све

више спортиста на припреме

долази управо овде – нагла-

шава Илић. – И, зато нам је

циљ да све екипе имају адек-

ватне услове за тренинге, јер

је спортски туризам у експан-

зији. 

Град Зајечар је заузео

четврто место и добио награду

од 62.500 ’’швајцараца’’.

- Побољшали смо на-

плату пореза за 38 одсто и на

тај начин се у градску каси

’’слило’’ равно 26 милиона ди-

нара – задовољан је Драгомир

Каран, начелник Одељења ло-

калне пореске администра-

ције у Зајечару. 

По Карановим речима,

градски службеници су на те-

рену, врло често, затицали

стање потпуно супротно оном

које је било приказано у бази

података.

- Примера ради, на

лицу места смо се уверили да

поједини порески обвезници

нису давали истините податке,

због чега их није ни билоу бази

података – каже Каран. – С

друге стране, било је и таквих

који су пријављивали знатно

мању имовину од постојеће и

на тај начин плаћали мање

дажбине.

Каран каже да је захва-

љујући овом ’’такмичењу’’ град

Зајечар добио комплетну и ис-

тиниту базу података о поре-

ским обвезницима.

- Посао се, међутим,

овде не завршава – додаје

Каран. – Јер, тек сада треба

да водимо рачуна, ако желимо

да будемо део породице уре-

ђених држава.                Е.Н.Т.

БОЉЕВЦУ ВОДА, НЕГОТИНУ 
РАСВЕТА, СОКОБАЊИ ТЕРЕНИ

Четири општине у Тимочкој крајини најбоље наплати пореза

Небојша Марјановић

Добитници награда за наплату пореза
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БОР - Када жива у тер-

мометру достигне четрдесети

подељак, сасвим је свеједно да

ли сте на радном месту на

њиви, градилишту, ужареном

асвалту, поред ливне машине у

топионици, или на површин-

ском копу. Али није свеједно да

ли сте за командама неке ста-

ре или нове најсавременије ко-

мпјутеризоване машине са

климатизованом кабином. Ту

разлику у условима рада на-

јбоље знају бушачи, багеристи

и возачи тешких камиона на

површинском копу "Велики Кр-

ивељ" Рудника бакра Бор.

У дану када је због

тропске врућине проглашен

црвени метео аларм, спуштамо

се серпентинама површинског

копа "Велики Кривељ" да ви-

димо како ивањске врућине

утичу на рударе и рударске ма-

шине. За управљачем терен-

ске "ладе ниве" је технички

директор РББ Видоје Адамо-

вић. Вешто избегавајући бли-

ске сусрете са великим камио-

нима носивости 120 тона мо-

билним телефоном издаје

задатке својим сарадницима и

објашњава у каквим условима

раде рудари:

- На површинском копу

није лако ни лети ни зими. Ево,

и поред отворених прозора и

промаје, тешко се подноси

врућина и у "лади ниви", а како

ли је тек у неклиматизованој

кабини великог "дампера" или

старог багера "сајлаша"? Ту не

помаже ни промаја. Срећом

све нове рударске машине су

климатизоване, па је лакше.

Транспортни путеви су посебан

проблем. Лети се од прашине

бранимо поливањем из ци-

стерни, а зими нам солана по-

маже против замрзавања и

клизања - прича Видоје Адамо-

вић. 

Велики изазов

У тој причи стижемо до

етаже на којој најновији "ко-

мацу" багер великом кашиком

пуни нови  камион "белаз". У

климатизованој кабини за ко-

мандама багера је Далибор

Станковић који овај посао ради

четири године.

- Различити су услови

лети и зими, али је велики иза-

зов радити са оваквим савре-

меним машинама. Најбитније

је заштитити и себе и опрему и

на ниским и на високим темпе-

ратурама. За то постоје про-

цедуре које треба поштовати и

неће бити проблема. Овај

најновији "комацу" багер има

климу и у кабини је и сада

пријатно. Све је компјутеризо-

вано. Када је радна темпера-

тура превелика, систем упозо-

рава багеристу, а ако он не би

реаговао, багер се аутоматски

искључује, па га је, практично,

немогуће оштетити. Велико је

задовољство радити са таквом

опремом. Колико год да је

посао рудара тежак, уз нову

опрему и екстремна врућина и

зима лакше се подносе - оду-

шевљен је млади багериста

Далибор Станковић. 

Возач тешких камиона

Ивица Иванов на копу "Велики

Кривељ" ради 30 година. За то

време возио је све врсте ка-

миона и на основу тог искуства

тврди да је на новим камио-

нима неупоредиво лакше ра-

дити у свим условима, и лети и

зими:

- Тешко је лети у кабини

старих камиона без климе, по-

готово што је издувна грана

одмах испод возачевог се-

дишта, па још више греје. У

новим климатизованим камио-

нима много лакше се ради, све

је компјутеризовано, упозорава

на сваку грешку, па и на пре-

гревање. Пратимо сигнализа-

цију и не дозвољавамо грешку.

Лети понекад смета прашина,

али и то решавамо водом из

цистерни. Све у свему, ипак је

боље лети него зими када су

транспортни путеви често кли-

зави и поред тога што имамо

солану - каже Ивица Иванов.  

Боље зими него лети 

Бушач Властимир Ста-

нојевић је за командама најно-

вије бушилице "атлас копко

Б-7". Са искуством од 27 го-

дина признаје да више воли

рад зими него лети:

- На овим врућинама

помаже климатизована кабина,

али мени је лакше зими јер

тада и машина боље ради јер

се мање греје. Лети смета не

само висока температура него

и прашина. То решавамо тако

што имамо резервоар за мокро

бушење. Посао лети олакшава

и то што је све компјутеризо-

вано, па се мотор аутоматски

зауставља да не би дошло до

прегревања. То нам се до сада

никада није десило - задово-

љан је Властимир Станојевић.

И поред тога што је у најно-

вијим рударским машинама ка-

бина климатизована, буша-

чима, багеристима и возачима

тешких камиона лети је најтеже

јер су током смене све време

изложени сунцу и, често, тр-

опској температури. За разлику

од њих, остали, такозвани

"кампањци", када заврше део

посла, по неколико пута током

смене могу да се склоне у хла-

довину и прикупе снагу за нове

радне задатке. 

Такав је посао рудара

не само на површинском копу

"Велики Кривељ" него и на по-

вршинском копу "Церово" и у

Руднику бакра Мајданпек. За-

једничко им је и то што се у

различитим условима и лети и

зими труде да испуне своје

производне планове.         М. М.

НИЈЕ ЛАКО НИ ЛЕТИ НИ ЗИМИ
Ивањске врућине на копу "Велики Кривељ"

Возач у смени направи 12 до 14 тура

В. Адамовић: На површинском копу није лако ни

лети ни зими. Лети се од прашине бранимо  поливањем из

цистерни, а зими нам солана помаже против замрзавања

и клизања. - Багериста Д. Станковић: Колико год да је

посао рудара тежак, уз нову опрему и екстремна врућина

и зима лакше се подносе. 

СМЕНА У БРОЈКАМА

У току једне смене багериста утовари и до 80 камиона. У

најбољим условима то је 9.600 тона руде или јаловине за осам

сати рада. Просек утоварених камиона већи је на јаловини него

на руди.

Возач тешких камиона у једној смени просечно превезе

10 до 12 тура. Ако је камион носивости 120 тона, онда он за осам

сати рада превезе 1.200 до 1.440 тона руде или јаловине.

Одбрана од прашине
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КЊАЖЕВАЦ - Фонда-

ција "Ана и Владе Дивац" и оп-

штина Књажевац, удруженим

средствима заједничког фо-

нда, подржаће 20 младих по-

љопривредника да започну или

унапреде своју произво-дњу.

Уговор о сарадњи потписали су

Ана Коесхалл, директор Фон-

дације, и Милан Ђокић, пред-

седник општине Књажевац. 

Уговором је предвиђено

оснивање Фонда за подршку

младим пољопривредницима

на овом подручју. Улог Фонда-

ције је 2.025.000 динара, а оп-

штине Књажевац два милиона

динара. После расписивања

конкурса, 20 младих пољопри-

вредника добиће по 180.000

динара бесповратних сред-

става за унапређење про-

изводње.

- У општини Књажевац

препознали смо одличног парт-

нера за реализацију једног

оваквог пројекта, а сматрам да

је спровођење оваквих акција

изузетно важно у време кризе и

помањкања посла. Значајно је

напоменути да право да конку-

ришу имају пољопривредници

и из регистрованих, али и из не-

регистрованих газдинстава, што

сведочи да су услови конкурса

прилично флексибилни - изја-

вила је Ана Коесхалл, директор

Фондације "Ана и Владе Ди-

вац".

Сарадња са Фондаци-

јом Дивац за општину Књаже-

вац је још једна у низу акти-

вности подршке развоју и уна-

пређењу пољопривредне про-

изводње. 

- На овај начин пома-

жемо унапређење пољопри-

вредне производње, али тако-

ђе пружамо подршку првен-

ствено младим људима. Оп-

штина Књажевац је већ лидер

у области воћарства, а чинимо

и озбиљне кораке у развоју сто-

чарске производње. Из оп-

штинског буџета, за подршку

пољопривреди на овом под-

ручју, у протеклом периоду из-

двојено је 100 милиона динара

- истакао је Милан Ђокић,

председник општине Књаже-

вац.

Заједничка комисија

Фондације и општине ускоро ће

расписати конкурс са крите-

ријумима које потенцијални ка-

ндидати морају да испуне, а по

истеку рока за пријем захтева,

донеће и одлуку о избору мла-

дих Пољопривредника који ће

добити помоћ.                   Љ. П.

ПОСАО ЗА 20 ДОМАЋИНА
Фондација ''Дивац'' за младе пољопривреднике 

Потписивање уговора
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КЛАДОВО - На под-

ручју општине Кладово 92 ки-

лометра обале запљускује

Дунав, велика и моћна река

којом бродови плове, али као

некада не пристају у том граду.

Некада су Кладовљани дочеки-

вали и испраћали бродове му-

зиком, а пристанак белих лађа

на обали је окупљао готово све

мештане који су радознало ис-

чекивали ко ће први сићи низ

бродске степенице. То се да-

нима препричавало у малој ва-

роши којој су бродиви били

веза са светом. Та идила пре-

кинута је изградњом друге ђер-

дапске хидроцентрале, јер је

ново језеро потопило нека-

дашње пристаниште тако да

Кладовљани данас бродове ис-

праћају погледима. 

У међувремену, мењале

су се власти, прича о изградњи

пристаништа била је њихово

предизборно обећање, а при-

станак бродова бледео је и у

сећању старијих мештана који

са сетом причају о старим доб-

рим временима. Међутим, по

свему судећи, њихов сан

ускоро би могао постати јава.

- После разговора у

надлежном министарству до-

био сам чврста обећања да ће

се ускоро почети изградња при-

стана. Реч је о инвестицији

вредној близу 250.000 евра, а

новац за те радове обезбедиће

држава. Тако ће Кладово, по-

сле пуних 30 година, поново по-

стати лучки град у коме се за-

устављају бродови. Уверен сам

да ђе комплетан посао бити за-

вршен до краја године - казао је

Радисав Чучулановић, општин-

ски менаџер.

Током туристичке се-

зоне кроз Србију прође више од

600 бродова на којима плове

путници из готово целог света.

По свему судећи, ускоро ће мо-

тори пловила утихнути на доко-

вима кладовског пристаништа.

То значи да ће мештани поново

сачекивати и с песмом испра-

ћати бродове...

М. Р.

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА ПРИСТАНИШТА
У Кладову ће поново пристајати бродови

НЕГОТИН – Министар

пољопривреде и заштите жи-

вотне средине у Влади Репуб-

лике Србије Снежана Бого-

сављевић-Бошковић и пред-

ставници 63 града и општина,

међу којима и општина Неготин

потписали су недавно уговоре

о уређењу атарских путева.

Вредност пројекта, чија се реа-

лизација очекује до краја го-

дине, и у оквиру којег ће бити

реализовано око 775 киломе-

тара пољских путева, износи

715 милиона динара. 

Општина Неготин до-

била је 5.435.000 динара за

уређење атарских путева у

Чубри, Дупљану, Вратни и Бра-

ћевцу, а уговор је са министар-

ком пољопривреде и заштите

животне средине у Владе Ре-

публике Србије, проф. др Сне-

жаном Богосављевић – Бо-

шковић потписао председник

Општине Неготин, Јован Мило-

вановић.

- Уређење пољопри-

вредног земљишта изградњом

или ревитализацијом пољских

путева, представља једну од

најзначајних мера којом ће се

омогућити бољи услови жи-

вота и рада пољопривредника,

али и свих других људи који

живе у руралном подручју.

Биће омогућен лакши, безбед-

нији и ефикаснији транспорт

пољопривредника али и пољо-

привредних производа, што

има посебан значај за транс-

порт воћа и поврћа. Реализа-

цијом потписаних уговора

директну корист имаће више

хиљада пољопривредника, јер

ће ове путеве користити за од-

лазак и долазак до свог пољо-

привредног земљишта – рекла

је, том приликом, проф. др

Снежана Богосављевић Бош-

ковић и додала да ће на реви-

тализацији путева бити анга-

жована домаћа предузећа, која

ће између осталог извршити

равнање терена, насипање

шљунчаном или каменом под-

логом путева и изградњу про-

пуста.

Уређење атарских пу-

тева у Чубри, Дупљану, Вратни

и Браћевцу, које би, по плану,

требало да буде реализовано

током 2015. године, коштаће

16.445.676 динара. Министа-

рство пољопривреде и зашти-

те животне средине опш- тини

Неготин ће за те намене дати

5.435.000 динара, што је 33,05

одсто укупне вредности про-

јекта, док ће сама локална са-

моуправа, из општинског бу-

џета, издовјити 11.010.676 ди-

нара, што чини преосталих

66,95 одсто. Планирано је да у

ова четири села буде ревита-

лизовано укупно 16.400 метара

квадратних атарских путева.                

С.М.Ј.

МИЛИОНИ ‘’КРПЕ’’ ПУТЕВЕ
Средства за ревитализацију атарских путева

Пристаниште у Кладову
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НЕГОТИН - За Власти-

мира Симића из Неготина здрав

начин живота нема алтернативу.

Овај пензионер, пасионирани

планинар, али и љубитељ би-

циклизма, недавно се вратио са

своје прве европске туре. Вла-

стимир је за 59 дана обишао 15

европских држава преваливши

бициклом равно 6.511 киломе-

тара.

- Не могу да кажем да

сам се за то посебно припремао.

Ја сам, иначе, врло активан,

стално сам на бициклу. Немам

чак ни неку посебну опрему. Сам

сам путовао искључиво на бици-

клу маршрутом коју сам испла-

нирао. У зависности од времена

некад сам дневно прелазио и по

160 километара, некад и испод

100 – прича Властимир.

Са свих својих путовања

овај заљубљеник у природу носи

позитивне утиске. Кренуо је из

Србије најпре на Румунију, па

кроз Мађарску, Словачку, Ау-

стрију, Чешку и Немачку. Онда

опет Аустријом до Швајцарске,

која му је због Алпа остала у

сећању.

- Кад сам у Швајцарској

видео ниску облачност пало ми

је на памет да ништа од тих ле-

пота Алпа нећу моћи да видим.

А кад мало боље размислим

тамо ми је било најтеже, али

најлепше – сумира своје утиске

Симић.

Пут га је даље водио

кроз Лихтенштајн, а четири дана

кроз Италију путовао је кроз

кишу каква је ледила кости.

Ваљда зато из Вероне, Венеције

и других италијанских градова

није понео оне утиске којима се

надао. Словенија, Хрватска,

БиХ, Црна Гора где је у Суто-

мору направио краћу паузу од

неколико дана, па и Албанија и

Косово оправдали су његова

очекивања, али му је срце за-

играло кад је на крају пута по-

ново стигао на домаћи терен.

- Углавном сам наилазио

на гостопримство мештана који

су ми излазили у сусрет када год

ми је нешто требало. Осим у јед-

ном мотелу у Мађарској, где ме

је затекло невреме, и у пар на-

врата код драгих ми домаћина и

пријатеља, углавном сам спавао

у шатору, а снабдевао у великим

супермаркетима. У зависности

од намирница бицикл је знао да

буде тежак и до 50 килограма –

приповеда и каже како су све ев-

ропске државе што се бицикли-

стичког туризма тиче врло

развијене и да су ретке оне у

којима можеш да возиш ван

предвиђених бициклистичких

стаза. Жеља му је да бициклом

обиђе и неке егзотичније дести-

нације. Властимир није члан

ниједног бициклистичког клуба.

Активно се бави планирањем у

ПД “Дели Јован” у Неготину, а

све своје трошкове финансира

сам.

- Свуда има добрих и

лоших људи. Цвркут птица је

свуда исти и свуда се исто

плаче. Мој Анђео је свуда био уз

мене, правио ми друштво и

чувао ме – завршава Властимир

причу о овом несвакидашњем

путовању које је посветио свом

унуку Михајлу Колићу, који је

трагично настрадао на Кусјаку

пре годину дана у својој 17.го-

дини.                                   С.М.Ј.

НА ДВА ТОЧКА ПРЕШАО 6.500 КИЛОМЕТАРА
Неготинац бициклом обишао 15 земаља Европе

Властимир Симић
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БОЉЕВАЦ - Челници

општине Бољевац брину о

свим националним мањинама,

па су тако у овој општини

сачинили План за бољи живот

Рома и то за период 2014. до

2015. године. Између осталог,

у Плану се образлаже и због

чега је помоћ Ромима неопхо-

дна.

Највећи број Рома на

територији општине Бољевац

живи у ромском насељу „Гај“ у

Бољевцу, у Хајдук Вељковој

улици. То је и једино званично

њихово насеље у општини чи-

ји је састав становништва пре-

тежно ромске припадности.

У складу са Страте-

гијом за унапређивање поло-

жаја Рома у Републици Србији

које је Влада РС усвојила у

априлу 2009. године са циљем

да се смање разлике између

ромске популације и осталог

становништва, као и иденти-

фиковање и примену мера

афирмативне акције, нарочито

у областима образовања, здр-

авља, запошљавања и стано-

вања, Локална самопурава

општине Бољевац је покре-

нула иницијативу за израду

Локалног акционог плана за

интеграцију Рома у Општини

Бољевац који обухвата период

од 2014. до 2019. године.

Локални акциони план

за Роме представља документ

сачињен, у партнерству са

ромским удружењем, Центром

за социјални рад, Домом

Здравља, школама, НСЗ испо-

ставе Бољевац. Радну групу

сачињавају: представници Оп-

штине Бољевац, Националне

службе за запошљавање ис-

поставе Бољевац и удружење

грађана ромске национално-

сти „Друштво Ром“. Носилац

процеса израде ЛАП била је

Општина Бољевац и обухвата

области: становања, образо-

вања, запошљавања, здрав-

ства, екологије, предузетни-

штва, културе и информиса-

ња.

Доношење Локалног

акционог плана (ЛАП) за по-

бољшање положаја живота

Рома за период од 2014-2019.

године представља значајан

корак у правцу стратешког

планирања потреба и инте-

реса свих грађана на терито-

рији општине Бољевац, и

представља конкретизацију

стратегије одрживог развоја

Општине Бољевац која би

требало да допринесе побољ-

шању положаја живота Рома

на територији општине. Ње-

гово спровођење захтева

заједничко ангажовање свих

партнера и активацију свих

друштвених чинилаца којима

би се побољшали услови жи-

вота и друштвени положај

Рома на територији општине

са циљем да им се пружи већа

подршка и поверење како би

постали креатори своје улоге и

судбине у друштву, али и

умањи јаз који постоји између

Рома и осталих припадника

друштвене заједнице.

Локалним акционим

планом за побољшање поло-

жаја Рома на територији оп-

штине Бољевац  настојаће се

да се на свеобуватан начин и

целовито представи ромска

проблематика. Садржи скуп

мера и активности упућених

на решавање ове проблема-

тике уз ангажовање свих ин-

ституција, органа, удружења

грађана и невладиних органи-

зација на територији општине,

који ће, између осталог, омо-

гућити несметани приступ ове

циљне групе ка фондовима из

којих се финасирају разни

пројекти од интереса за саме

Роме и за ширу заједницу.

Због тога је у интересу ло-

калне заједнице да сви но-

сиоци активности дају пун

допринос побољшању друшт-

веног положаја Рома и њихо-

вом ширем укључивању у све

друштвене токове.

С. Б.

ОБРАЗОВАЊЕ, ИНТЕГРАЦИЈА, ШКОЛОВАЊЕ...

Бољевац донео План за бољи живот Рома

СОКОБАЊА - Још

једна бања има одличну по-

нуду - Сокобања. Можете наћи

смештај од 1.500 динара ко-

лико кошта смештај у соби за

две особе, до апартмана по

цени од 3.000 и више.   

Шеталиште које се на-

лази у центру бање богато је

кафићима, ресторанима, про-

давницама, паркићем са фон-

танама и игралиштима за

децу. У самом центру шета-

лишта налази се “амам” - по-

пуларно турско купатило, у

ком је снимљена сцена из

филма “Зона Замфирова”, а

које се и данас може кори-

стити. “Амам” нуди разне

услуге релаксације попут ма-

саже, пилинга целог тела у ми-

рисној сапуници, као и могу-

ћност да се само посети

“амам”, али само у одређеном

периоду у току дана. 

У Сокобањи се налазе

и Соко терме, које нуде три ба-

зена са термалном водом, од

тога два затворена, а један је

на отвореном. Такође, може се

уживати и у саунама, турском

купатилу и сланој соби.  

Цена за базене је 500

динара, од понедељка до

петка, а за викенд 600. Уко-

лико се користе услуге СПА

центра, мора се доплатити

300 динара. Поред базена је

ресторан, где се по пристојним

ценама може ручати.

Изнад Соко Бање, на-

лази се Соко Град. До њега се

може доћи земљаним путем,

уз прелепу речицу. На путу до

Соко Града можете свратити и

до цркве или ресторана који се

налази на излетишту Лепте-

рија. Поред реке је и Хајдук

Вељкова пећина, као и извор

Водомара. Пут до Соко Града

је раван и добро обележен. 

На пар стотина метара

од Соко Града почиње успон

где треба обратити пажњу пр-

иликом ходања. На уласку у

Соко Град се пружа прелепи

поглед на суседна брда и шу-

ме. Поред ове дестинације мо-

жете посетити и водопад Ри-

паљка, као и Озрен планину,

која је позната као добро ме-

сто за дисајне органе.        Е. Т.

УПОЗНАЈТЕ СОКОБАЊУ
Препорука портала superodmor.rs

Турски амам
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КЛАДОВО - Мештани

Љубичевца, урбаног дунавског

насеља, и овог јула раширених

руку и са много радости  су уго-

стили учеснике и посетиоце тра-

диционалног 24. Сабора дијаспо-

ре и сеоског вашара. На тропској

температури, жива у термометру

достигла је 40. подељак, око ва-

шарских тезги и позорнице на

којој се смењивале фолклорне

групе, тискали су се наши суна-

родници који живе и раде далеко

од родног краја.

У општој гужви чули су се

разговори на данском, немачком,

француском, шведском, српском

и ко зна још на ком језику, док се

пространом кључком равницом

ширила песма и свирка културно-

уметничких друштава која из-

ворне обичаје отимају од забо-

рава. Печалбарски живот станов-

ништва кладовског краја траје

пола века, они који су у бели свет

кренули први пензионерске дане

проводе на родном огњишту, а

њихова деца размишљају да се

врате у завичај родитеља, бака и

дека. Пропуштено у туђини они

желе да надокнаде на саборо-

вању које спаја наше сународнике

у матици и оне који живе и раде

далеко од родног краја.

- Боравак у туђини од-

војио нас је од родног краја, дру-

жења, свадби и весеља и на

оваквим приредбама желимо да

надоместимо прпуштено. Овог ју-

ла на једном месту се окупило

250 извођача који чувају фолк-

лорну традицију и близу 2.000

наших сународника расутих свуда

по свету - казује Љубомир Гуша-

товић, председник Савета МЗ

Љубичевц, у којој је по 24. пут

одржан Сабор дијаспоре.

Приредба је одавно пре-

вазишла локалне оквире, а ове го-

дине шта знају мештанима су

показали чланови КУД "Дунав", из

румунске варошице Свињице, у

којој живе мештани српског по-

рекла. Они су са бине испраћени

овацијама присутних сабораша.

То је још једна потврда оправда-

ности одржавања приредбе која

има максималну подршку ло-

калне самоуправе.

- Сабор је чувар фолк-

лорне баштине и место које спаја

нашу дијаспору у људе у матици.

Зато је наша обавеза да сачувамо

приредбу која постаје бренд кла-

довског краја - казао је др Драган

Будујкић, председник општине

Кладово.

Већ по традицији финале

Сабора био је избор за најлепшу

девојку Тимочке крајине. Побед-

ничку ленту понела је Кладов-

љанка Вања Барбатесковић (17),

ученица трећег разреда средње

школе "Свети Сава". Уз побед-

ничке почасти она ће седам дана

одмарати у Копенхагену у Краље-

вини Данској.

М. Р.

ВЕРНИ ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ

Одржан 24. Сабор дијаспоре у Љубичевцу

КЊАЖЕВАЦ - У галерији Завичајног музеја у Књажевцу отворена је из-

ложба “Рупе” младе књажевачке ауторке Жељке Алексић. 

Изложбу “Рупе” чини 30 фотографија, рађених у црно-белој техници, по-

стављених у црне кутије, распоређене у изложбеном простору. Фотографије које

приказују мушке и женске актове могу се видети кроз рупу на кутији уз помоћ унут-

рашњег осветљења. На овај начин инсталација у простору активира посматрача

да се укључи у поступак и погледа кроз рупу, стављајући га у позицију воајера.

Изложба је део пројекта који Жељка ради од 2014. године, стављајући себе и по-

сматрача у улогу воајера. 

- Превише живимо у неком затвореном свету у смислу начина размиш-

љања. Када сам се вратила овде схватила сам да још увек нисмо пребродили

малограђанство. То је једини разлог у неком јавном месту да се види оно иза и

да посматрача просто не буде срамота што гвири - каже ауторка.

Она сматра да код свих људи постоји нагон за гвирењем, то јест

воајеризмом.

- Ја сматрам да у човеку постоје све емоције и сви осећаји, само је тај

проценат код људи различит. То зависи у каквој средини живимо, а првенствено

од родитеља - додаје уметница.

Жељка Алексић наставља свој рад на тему воајеризма. По њеним

речима, ускоро нас очекује нешто слично, али сасвим другачије.                   Љ. П.

ЈУНАКУ У ЧАСТ
ЗАЈЕЧАР - У Леновцу, код Зајечара, одржани 43. Хајдук Вељкови

дани. Испред куће Хајдук Вељка Петровића положени су венци, а манифе-

стација је обележена културно уметничким програмом, као и избором

хајдучке лепотице и харамбаше.

Титулу Хајдучке лепотице, понела је шеснаестогодишња ученица

из Зајечара Марија Петровић, чланица зајечарског КУД "Младост".

Леновачке харамбаше одмеравале су снаге у традиционалном на-

родном вишебоју. Сем мештана Тимочког краја, међу учесницима нашли су

се и гости из других градова у Србији. У Леновац је дошао да се такмичи и

Горан Раденковић из Крагујевца, који је изабран за харамбашу ове године.

Хајдук Вељкове дане у Леновцу отворио је Владислав Милојевић,

помоћник градоначелника Зајечара, који је учесницима поделио захвалнице

и признања.

- Леновац стрпљиво негује и чува манифестацију која носи име ве-

ликог јунака из Првог српског устанка. Све више младих одлази из села, а

овакви догађаји чувају традицију и враћају људе у местима у околини

Зајечара - рекао је Владислав Милојевић, помоћник градоначелника

Зајечара.

За организацију 43. Хајдук Вељкових дана у Леновцу били су заду-

жени Центар за културу и туризам и Месна заједница Леновац. Покровитељ

манифестације је град Зајечар.                                                                  С. Б.

Леновац био у знаку чувеног хајдука

''РУПЕ'' И ВОАЈЕРИ
Одржани 43. Хајдук Вељкови дани

Сабору присуствовало више од 2.000 печалбара

Занимљива изложба у галерији Музеја 

Рупе
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НЕГОТИН - Дан науке,

10. јул, био је и у Неготину у знаку

Николе Тесле и 159. годишњице

научниковог рођења. Неготин,

кога са Теслом повезује његово

пријатељство са Ђорђем Ста-

нојевићем, пиониром електрифи-

кације у Србији, који се у овом

граду родио 1858, и ове године се

укључио у манифестацију обеле-

жавања националног Дана науке.

Тако је у холу Скупштине оп-

штине Неготин отворена изложба

“Тесла у Београду 1892.године”

из поставке Музеја Николе Тесле

у Београду. Заинтересовани ће

ову изложбу моћи да виде до 31.

јула.

- Ово је једна од најквали-

тетнијих и најачих изложби коју

наш град има прилике да види. А

поготову је значајна за нас Него-

тинце, из разлога што она пока-

зује два рођена Неготинца, дакле

наше суграђане који су приликом

ове једине посете нашег прослав-

љеног научника матици, имали

своју улогу у организацији самог

дочека Николе Тесле. Наравно,

један је Ђорђе Станојевић, један

од главних организатора ове по-

сете, на кога Теслина посета Бео-

граду оставља велики траг и у

научном, али и у практичном сми-

слу. Две године након те посете,

дакле 1894. године Ђорђе Ста-

нојевић пише тада прву књигу на

српском језику, а другу у свету о

Николи Тесли под називом „Ни-

кола Тесла и његова открића“, за-

хваљујући којој Теслин научно-

истраживачки рад, односно

Теслина достигнућа тога времена

нису остала непознаница на-

учним круговима Краљевине

Србије, али и српском народу

уопште. У практичном смислу,

Теслин боравак у Београду 1892.

године утицао је у великој мери

на даљи научно-истраживачки и

практичан рад Станојевића, тако

да се он од тада па надаље на

сваком кораку залагао за при-

мену Теслиног полифазног си-

стема и градњи првих хидроеле-

ктрана у Србији које су произво-

диле наизменичну струју. Други

Неготинац (1844-1908) је генерал

Јован Мишковић, тада гувернер

малолетног Краља Александра

Првог Обреновића (од 1891-

1893), иначе начелника генерал-

штаба и председника Српске

академије наука и уметности у

периоду од 1901-1903, познатог у

то време, када је по речима ака-

демика Самарџића, „ када су у

малој Србији корачали велики

људи“, дакле познатог као „ака-

демика међу генералима и као

генерала међу академицима –

каже Ненад Војиновић, в.д. ди-

ректора Историјског архива Него-

тина.

Музеј Никола Тесла даро-

вао је неготинском Архиву за

своју приручну библиотеку, од сва

своја библиографска и дигитална

издања на девет ДВД, а Архив у

Неготину, Музеј Крајине и ов-

дашњи Дом културе велики део

својих издања Музеју Николе

Тесле.

- Велико ми је задовољ-

ство да баш 10. јула отварамо

једну од неколико изложби које се

отварају широм Србије којима

ћемо показати величину Тесле и

стећи увид зашто је Тесла постао

права икона која се слави широм

планете и који је обележио не

само 20. већ и 21. век, век бежич-

них технологија и телекомуника-

ције“ – рекао је Владимир Јеле-

нковић, помоћник директора Му-

зеја Николе Тесле.

У оквиру прославе нацио-

налног Дана науке општина Него-

тин организовала је у сарадњи са

ХЕ “Ђердап 2” обилазак елек-

тране за ученике генерације ос-

новних и средњих школа, али и

за заинтересоване грађане. При-

казан им је и филм “Никола Тесла

– Открића”, а могли су да виде и

демонстрацију рада високофрек-

вентног трансформатора, који су

пре девет година израдили рад-

ници ове електране.

С.М.Ј. 

ГЕНИЈУ У ЧАСТ
Одржан “Тесла дан” у Неготину

ЗАЈЕЧАР - Гитаријада је

поново надмашила рекорде у

пријавама младих бендова на Кон-

курс Гитаријаде, што потврђује чи-

њеницу да наступ на најдугове-

чнијој рок манифестацији младим,

неафирмисаним бендовима пред-

ставља велики изазов. 

Селекциона комисија 49.

Гитаријаде у саставу: Бранимир

Локнер (председник), Ненад Куз-

мић, (члан), Драгиша Радуловић

(члан), Игор Полак (члан), и Марко

Ранђеловић (члан) константовала

је да је на Конкурс за учешће демо

бендова на 49. Гитаријади у

Зајечару приспеле укупно 233 ва-

лидне пријаве из Словеније, Хрват-

ске, Босне и Херцеговине, Србије,

Црне Горе, Македоније и Бугарске

у складу са пропозицијама. Под-

сећања ради, прошле године, за

учешће на 48. Гиаријади било је

189 валидно пријављених демо

бендова, од укупно 218 пристиглих

пријава.

За учешће у такмичарском

програму 49. Гитаријаде, по Од-

луци Селекционе комисије квали-

фиковали су се следећи бендови:

Меце, из Београда, хрватски Das

rage, из Вуковара, Синови, из бо-

санскохерцеговачког Лукавца, бео-

градски Jenner, HiQulusp, из Новог

Сада, бугарски Мериан, из Плов-

дива, Y.О.H. из Ваљева, неготински

HURLEUR, словеначки UP N' DO-

WNS, из Мозирја, београдски Све-

мирци, хрватски Wинд стаин, из

Чаковеца, и SYLETH из Ријеке. Ове

године публика је онлајн гласовима

одлучила учеснике још две демо

бенда на Гитаријади. То су Крста-

ши, из Краљева, и Робинови ху-

дови, из Бањалуке.  

С. Б.

300 РАДОВА
МАЈДАНПЕК - Више

од 300 радова из 24 земље

света стигло је на конкурс за

овогодишњу шесту по реду

изложбу “Уметност у ми-

нијатури” које Удружење гр-

ађана “МајданАрт” уз суор-

ганизацију Удружења за

Мајданпек организује у овом

граду, а приказује и у Петро-

вцу на Млави и Београду.

Иако је било предвиђено да

заинтересовани уметници

своје радове у четири кате-

горије, који конкуришу за на-

градни фонд вредан 5.000

евра, доставе до почетка

овог месеца, на захтев и по-

зиве уметника, рок је проду-

жен за пар дана  и истекао

је крајем прошле недеље.

Према програму изложбе,

резултати ће бити саопште-

ни до 20.јула.

С.В.

У КОНКУРЕНЦИЈИ 14 БЕНДОВА

Изложба Музеја Николе Тесле

Изабрани  учесници овогодишње 49. Гитаријаде

Жири 49. Гитаријаде
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