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Америчка рударска ко-

рпорација "Фрипорт Мекмор-

ан" и њихови партнери из ка-

надске компаније "Ресервоар

минералс" пронашли су у око-

лини Бора једно од највећих

лежишта злата и бакра на

свету!

Према нашим инфор-

мацијама, Американци су у

рејону "Чукару пеки", на ду-

бини између 558. и 559. метра,

"напипали" бинго. У њему је

откривен готово невероватан

садржај од 25,7 одсто бакра и

50,3 грама злата по тони руде!

Према до сада истраженим

лежиштима у свету, најбога-

тији садржај пронађен је у руд-

нику Холистер у Америци, где

се извлачи 27,20 грама злата

по тони руде.

О како вредном от-

крићу је реч, најбоље говори

податак да су "Фрипорт" и Ка-

нађани до сада у околини Бо-

ра открили 65 милиона тона

руде са средњим садржјем

бакра од 2,6 одсто и злата од

1,5 грама по тони!

И не само то, најновија

истраживања показују и да је у

једној бушотини, на дубини од

179 метара, пронађен слој од

84 метра у ком је садржај

бакра 10,75 одсто и злата од

10,86 грама по тони! У другом

слоју руде, дебљине 46 ме-

тара, пронађен је још богатији

депозит од 15,85 процената и

16,77 грама по тони злата.

Шта су Американци и

Канађани пронашли, најбоље

говори податак из литературе

да се лежишта са један одсто

бакра, уколико их прате одго-

варајуће количине руде, смат-

рају - изузетно профитаби-

лним!

Рачунајући бруто вред-

ност бакра и злата у ново-

откривеним лежиштима, по

званичним ценама на Лондон-

ској берзи метала, произилази

да се у околини Бора крије бо-

гатство вредно готово - 18 ми-

лијарди долара! А ово су тек

први резултати, будући да

Американци и Канађани на-

стављају са геолошким истра-

живањима.

Процене колико би ко-

штало отварање рудника су, у

овом тренутку, незахвалне и

непоуздане. Међутим, имајући

у виду да ће се, ако се донесе

одлука о уласку у тај пројекат,

руда највероватније експлоа-

тисати подземним путем, вре-

дност улагања могла би пре-

вазићи од пет до невероватних

10 милијарди долара!

Неке незваничне ин-

формације, чак, казују и да се

резерве бакра у околини Бора

процењују на милијарду тона

руде, уз пратеће количине

злата и других племенитих ме-

тала. Али, будућа истражи-

вања то тек треба да потврде.

Како смо раније обја-

вили, Американци и Канађани

су у околини Бора избушили

више од 42 километра бушо-

тина, а међу њима је било и

таквих у којима је садржај

бакра у руди премашивао и -

10 процената, на основу чега

се, и пре две године, говорило

о најбогатијем лежишту тог

метала на свету.

Др Дејан Кожељ, ди-

ректор и главни геолог "Фри-

порта" у Србији, раније је за

наш лист казао да је та компа-

нија током прошле године у

геолошка истраживања у око-

лини Бора инвестирала око 15

милиона долара, док је ове

обезбеђено 20 милиона:

- Потребан је значајан

број позитивних резултата

истражног бушења пре доно-

шења коначне одлуке о по-

четку експлоатације. Неопхо-

дно нам је довољно података,

како би се дефинисали ве-

личина и квалитет лежишта,

после чега морамо припре-

мити главни рударски пројекат

откопавања, ради добијања

експлоатационог права.

Након тога, на ред до-

лази израда студије изводљи-

вости, која би доказала еконо-

мску оправданост пројекта,

као и анализа утицаја руда-

рења на околину. Следећи

корак је подношење захтева и

добијање свих неопходних

одобрења за извођење рудар-

ских радова. Крајњи корак је

добијање корпоративних одо-

брења за почетак улагања.

А о каквом се богатству

ради, најбоље, без сумње,

сведочи податак да је за про-

теклих 110 година рударења у

Бору добијено пет милиона

тона бакра и близу 160 тона

злата. 

В. Н.

АМЕРИ УБОЛИ БИНГО!
‘’Фрипорт’’ у околини Бора пронашао најбогатије лежите бакра и злата на свету

ЗАПАЊУЈУЋИ РЕЗУЛТАТИ 

Резултати природних минералних ресурса у Бору - изу-

зетно су откриће, које може у потпуности да промени тешко

стање у комплетној рударској индустрији у Србији, сматрају

енергетски стручњаци. - Уколико су истраживачи стварно от-

крили 25,7 одсто бакра и 50,3 грама злата у тони бакра, ови ре-

зултати су запањујући и дају изразито позитиван импулс за

даља ископавања - објашњава Љубинко Савић, стручни савет-

ник Удружења за енергетику Србије. - Претпостављам да су

овако високе вредности пронађене само у једној бушотини.

Сада су на реду даља испитивања, која треба да нам кажу ко-

лики је тачно садржај племенитих метала у целом лежишту.

Најбитније је утврдити границе распрострањености лежишта,

како бисмо знали колико се, у дубину и ширину, протеже прона-

ђена жила. Уколико се ради само о једном метру, и тада су ре-

зултати одлични, али нису пресудни.

ДЕСЕТАК "ТРАГАЧА" 

Околину Тимочке Крајине тренутно "прекопава" десетак

иностраних компанија у потрази за рудама бакра и злата. Поред

"Фрипорта", у истраживањима је највише одмакла канадска

компанија "Авала рисорсис", која је на планини Црни врх, из-

међу Бора и Жагубице, открила резерве од око 70 тона злата. За

покретање првог рудника злата у Србији неопходно је обезбе-

дити 177 милиона долара, што је економска процена коју је ура-

дила независна компанија АМЕЦ, из Перта, у Аустралији.

У компанији "Авала рисорсис", која се бавила геолош-

ким истраживањима, рекли су нам да ће се руда вадити по-

вршинским откопом.

- Истраживања су показала да има више од 70 тона злата

и уколико се нађе инвеститор, годишње ће се добијати две и по

тоне злата у концентрату, биће упослено 250 радника, а држава

Србија од убирања рудне ренте приходоваће 38 милиона до-

лара - рекао је Шон Хесон, директор "Авале".
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КЛАДОВО - У оквиру

редовних активности припад-

ници копнене Војске Србије

реализовали су комадантско

путовање од Великог Гради-

шта до хидроелектране "Ђер-

дап 1". Предводио  их је кома-

дант КОВ, генерал-мајор Ми-

лосав Симовић, старешина

под чијом командом је Војска

Србије дала немерљив допри-

нос у нормализацији живота у

Текији - насељу погођеном ка-

тастрофалним поплавама сеп-

тембра прошле године. Тада

смо се, као и безброј пута ра-

није, уверили да је војска ста-

лно уз свој народ.

- Велику подршку има-

ли смо и од запослених у РТБ

Бор, ХЕ " Ђердап 1", као и при-

падника Сектора за ванредне

ситуације и бројних људи до-

бре воље. Припадници војске

су најкомпактнији и веома

брзо су се прилагодили ново-

насталој ситуацији. У рекорд-

ном року смо успели да са

улица и из дворишта кућа

уклонимо непрегледне коли-

чине наплавина и наноса. Бо-

равак у Текији допринео је да

стекнемо нове пријатеље и

зато с поносом истичем да су

Текија и Кладово мој град -

казао је генерал-мајор Мило-

сав Симовић, комадант КОВ

Србије.

Војска Србије, у најте-

жим тренуцима у новијој исто-

рији општине Кладово, мешта-

нима Текије дала је наду за

нови живот. Зато је руковод-

ство локалне самоуправе с

разлогом угостило припаднике

ВС који су се у лепшим окол-

ностима дружили са својим

домаћинима.

- Генерал Симовић и

припадници војске дали су не-

мерљив допринос када је реч

о нормализацији живота у Те-

кији, насељу погођеном ката-

строфалним поплавама. Ми

смо им на томе неизмерно за-

хвални и зато је наша обавеза

да их домаћински угостимо

кад год нам се за то укаже при-

лика. С разлогом смо поносни

на наше пријатеље - истиче др

Драган Будујкић, председник

општине Кладово.

- Када је било најтеже

војска је била са нама и улила

нам наду да за Текију ипак до-

лазе бољи дани. Моја поро-

дица и ја памтићемо их довека

- додао је Живојин Болботино-

вић, власник Компаније "Те-

кијанка".

Колико се народ кла-

довског краја у невољи збли-

жио са Војском Србије потвр-

дили су срдачни сусрети ста-

рих знанца. А, како то српска

традиција доброг домаћин-

ства налаже, гости су испред

хотела "Ђердап" дочекани са

хлебом и сољу. То је од дав-

нина симбол поштовања и го-

стопримства код нашег наро-

да.                                     М. Р.

КЛАДОВО ЈЕ МОЈ ГРАД
Генерал Симовић поново у граду на Дунаву

ЗАЈЕЧАР - Унапре-

ђење сарадње у области

културе и економије и даље

развијање традиционално

пријатељских односа Срби-

је и Индонезије, једни су од

кључних циљева посете ам-

басадора Индонезије Хари

Ричар Џејмс Кандауа Заје-

чару.

- Драго ми је што је

амбасадор Индонезије Ха-

ри Ричар Џејмс Кандауа у

посети нашем граду и то у

време трајања најстаријег

рокенрол фестивала, који је

бренд Зајечара. Индонезија

ће имати прилику да се

представи у оквиру прате-

ћег програма Гитаријаде и

на тај начин промовисаће

њихову културу и обичаје

Зајечарцима, а све у циљу

успостављања сарадње на-

ше две земље - истакао је

др Мирко Николић, заменик

градоначелника Зајечара.

- Верујем да ћемо ус-

поставити блиску сарадњу,

јер имамо много заједнич-

ких тема за разговор. Ово је

моја прва посета граду

Зајечару и ово је добра при-

лика да се упознам са кул-

турним и туристичким поте-

нцијалима Зајечара - рекао

је Хари Ричар Џејмс Кан-

дауа, амбасадор Индоне-

зије у Србији.

Амбасадор Индоне-

зије Хари Ричар Џејмс Кан-

дауа честитао је граду За-

јечару на организацији 49.

Гитаријаде и најавио је да

ће већ на јесен угостити

челнике града Зајечара у

амбасади у Београду.   

С. Б.

ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ И 

ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ

Амбасадор Индонезије у граду на Тимоку

ТРИХИНЕЛА
КЛАДОВО - Контро-

лом узорка свињског меса на

трихиноскопу, доктори вете-

рине у амбуланти "Ортаци"

открили су присуство трихи-

неле спиралис. Месо потиче

из кладовског насеља Текија,

у коме се заразна болест није

манифестовала ранијих го-

дина. Трихинела је, са мањим

прекидима, у кладовском кр-

ају присутна више од две де-

ценије. Раније се болест ма-

нифестовала у насељима Рт-

ково, Подвршка и Давидовац,

али се с временом раширила

и на друга подручја те поду-

навске општине.

- Прошле године конт-

ролом узорака свињског меса

трихинела спиралис је откри-

вена у пет случајева. Реч је о

заразној болести која се у по-

следње две године чешће ма-

нифестује на подручју наше

општине. С тога упозоравамо

грађане да је контрола меса

на трихеноскопу обавезна, јер

је то најбоља превентива у

борби против заразне боле-

сти која понекад може да има

и трагичне последице - каже

др ветерине Миодраг Младе-

новић.

М. Р.

Амбасадор Индонезије у посети Зајечару

Генерал Симовић у Кладову
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НЕГОТИН – Одборници

локалног парламента усвојили су

на 16. редовној седници СО Него-

тин други по реду ребаланс бу-

џета, за који је шефица Одељења

за буџет, финансије и локалну по-

реску администрацију, Валентина

Ђуричић, истакла да је неопходан

због прерасподела између одређе-

них позиција, али и због одобра-

вања додатних средстава. 

- Повећање укупних при-

хода и расхода у Одлуци о изме-

нама и допунама Одлуке о буџету

за 2015. годину износи 24.356.000,

односно 2,27 одсто у односу на

првобитну Одлуку о буџету за

2015. годину и први ребаланс који

је усвојен крајем марта месеца. У

оквиру предложених прихода и

примања изворни приходи очекују

се у износу од 437.010.000 динара,

а највеће учешће има порез на

имовину физичких и правних лица,

који се очекују у износу од 250 ми-

лиона динара. Уступљени приходи

очекују се у износу од 356.702.000

динара, од чега највеће учешће

има порез на зараде запослених у

висини од 252.389.000 динара.

Трансферни приходи планирани

су на основу Закона о буџету у из-

носу од 250 милиона динара – ис-

такла је Ђуричићева.

Ова, али и остале тачке

дневног реда усвојене су без дис-

кусије. Тако су одборници усвојили

и извештај о извршењу буџета Оп-

штине Неготин у периоду од

1.јануара до 30. јуна ове године, по

којем су буџетски приходи и при-

мања остварени у обиму од

440.499.286 динара, односно

448.438.698 динара, са донација-

ма од министарства и рефунда-

цијом боловања преко 30 дана. 

- Проценат остварења из-

носи 31,30 одсто. Расходи и из-

даци буџета општине Неготин за

период јануар-јун 2015. године, из-

вршени су у укупном износу од

373.615.600 динара односно 25

одсто у односу на планиране – об-

разложила је шефица Одељења

за буџет.

Већином гласова донета је

и одлука о прихватању преноса

права јавне својине у корист оп-

штине Неготин на непокретно-

стима које чине Војни комплекс

„Клуб војске“ у Неготину, а који ће,

како је речено, првенствено спре-

чити даље пропадање некадаш-

њег Дома ЈНА, обезбедити дода-

тни пословни простор и омогућити

побољшање услова за ефикасније

функционисање органа локалне

самоуправе. Ова инвестиција ста-

јаће 193.784 евра, а биће плаћена

у динарској противвредности, у 60

месечних рата.

Усвојене су и одлуке: о из-

менама и допунама одлуке о Оп-

штинској управи општине Неготин,

о доношењу плана детаљне регу-

лације коридора далековода из-

међу ТС Мосна и ТС Никине воде,

као и одлуке о извођењу хитних

радова на изградњи бујичне пре-

граде на Каменичкој реци и чиш-

ћење корита Каменичке реке са

враћањем исте у првобитно ко-

рито реке. Донете су измене од-

луке о накнадама одборника,

чланова Општинског већа, пред-

седника и заменика председника

Скупштине општине, помоћника

председника општине, чланова

радних тела Скупштине општине и

чланова радних тела које образује

председник Општине Неготин, у

делу које се тиче помоћника пред-

седника општине. Том одлуком,

наиме, помоћник нема права на

накнаду, већ пошто је постављено

лице, на заснивање радног односа

и на плату.

Донета су решења о из-

мени решења о образовању ло-

калног савета за безбедност, о

измени решења о образовању

Штаба за ванредне ситуације на

територији општине Неготин, а

Школски одбор ОШ „Бранислав

Нушић“ у Уровици добио је нове

чланове.                                 С.М.Ј.

У ОПШТИНСКОЈ КАСИ 2,27 ОДСТО ВИШЕ ПАРА
Одржана 16. седница Скупштине општине Неготин

Са седнице неготинског парламента

БЕЗ ДИРЕКТОРА

Са дневног реда седнице локалног парламента на пред-

лог Јована Миловановића, председника општине Неготин по-

вучено је Решење о разрешењу в. д. директора Јавног преду-

зећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, као и Ре-

шење о именовању директора овог јавног предузећа, без де-

таљног образложења.
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СОКОБАЊА - У прошлости је центар

града био покривен макадамским

плочицама, а мермерним плочама је

поплочан 70-тих година 20. века.

Дрвећа стара и по стотину година

украшавају мермерно шеталиште и

стварају пријатну хладовину у летњим

месецима. Од дрвећа преовлађују

стари платани и липе, које у време

цветања шире опојне мирисе. 

Централно бањско шета-

лиште - променада пружа се у дужини

од око 600 метара зграде Музеја на за-

паду до хотела "Турист" на истоку. Код

фонтане се рачва, тако да део шета-

лишта пролази и поред цркве Св. Пре-

ображења Господњег и завршава се

код зграде основне и средње школе. У

централном делу, шеталиште има и

продужетак у виду Занатског центра у

којем се налазе бутици, златаре, уго-

ститељски и други услужни објекти.

Преко пута Турског купатила

је споменик културе Милошев конак.

Изградио га је кнез Милош Обреновић

и ту је била смештена његова адми-

нистрација, док је боравио у Соко-

бањи. Иако је Милошев конак током

времена дозидаван, задржане су

првобитне архитектонске црте овог

објекта. У оквиру конака се налази

већи број угоститељских објеката, као

што су Ирски паб "Даблин", дискотека

"Стена", кафе „Кафе“, кафе "Спа",

„Пивница“, и других услужних радњи.

Поред Милошевог конака смештена је

црква Св. Преображења Господњег,

изграђена 1892. године. Градили су је

италијански мајстори, а покретач ра-

дова и велики донатор био је српски

митрополит господин Михаило, који је

по рођењу Сокобањчанин. У порти

цркве налази се његова биста. Преко

пута цркве налази се зграда основне

школе, изграђене 1894. год., која је та-

кође задужбина Митрополита Михајла

и носи његово име.

На западном крају шета-

лишта налази се Завичајни музеј, који

је смештен у згради изграђеној у 19.

веку, у моравском стилу. Располаже

експонатима из области археологије,

етнологије и историје. Испред музеја

је уређен амфитетар који се у летњој

сезони користи за позоришне пред-

ставе, књижевне вечери и друге мани-

фестације.

Излетиште „Врело-Борићи“ је

удаљено 250 м од центра града и

представља идеално место за одмор

и рекреативне шетње. Излетиште Бо-

рићи је веома посећено, поготово

током сезоне, због близине центру али

и чистог ваздуха и пријатне хладовине.

У горњем делу излетишта постављене

су дрвене клупице са столовима и де-

чије справе за игру а у нижем делу је

простор за камп-приколице. Ваздух у

боровој шумици је обогаћен фитонци-

дима бора и негативним јонима, што

посебно погодује особама са респира-

торним сметњама. У близини борове

шумице је чесма Хајдук Вељка Петро-

вића као и летња позорница „Врело“,

где се одржавају разне манифеста-

ције. Од Врела се, шумским стази-

цама, може изаћи на Озренски пут и

продужити ка озренским излетиштима.

Некада је на простору Летње позор-

нице постојало вештачко језерце, које

је служило за вожњу чамцима. Изле-

тиште је уређено за посете 1903. год.

на иницијативу Друштва за уређење и

улепшање Сокобање. Прво су изгра-

ђене серпентинске стазе, а затим је

извршено пошумљавање предела око

потока. 

С. Б.

ДОЂЕШ СТАР, ОДЕШ МЛАД
Сокобања је одувек привлачила посетиоце

ПОЗНАТИ СОКОБАЊЦИ

Краљ Петар Карађорђевић је често посећивао Сокобању у

овом периоду, па му је локална власт поклонила велику ливаду изнад

шеталишта и језера на Врелу, како би изградио летњиковац. И данас се

овај део Сокобање назива „Краљеве ливаде“. Изнад централног из-

вора, који је каптиран и служио је за водоснабдевање Сокобање, а у

близини другог извора пијаће воде, изграђена је кантина, коју су по-

сећивали и мештани али и познати гости. Врело је било главно са-

стајалиште монденског света. Многи познати писци, као што су

Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Иво Андрић, Стеван Сремац,

глумци и интелектуалци су посећивали ово излетиште.
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БОР - Прошла пословна

година била је изузетно ус-

пешна, тачније једна је од ус-

пешнијих од оснивања Рудника

до данас: финасијски резултати

из текућег пословања су пози-

тивни; завршили смо изградњу

нове топионице и фабрике сум-

порне киселине као највећи ин-

вестициони објекат у Србији и

јужној Европи; показали смо изу-

зетну друштвену одговорност,

посебно у поплавама када смо

одустали од брзог испумпавања

воде са наших површинских ко-

пова и позајмили пумпе Колу-

бари како би што шре почела

производњу угља за термоелек-

тране и за грејање станов-

ништва. Када је реч о

друштвеној одговорности, не

смемо заборавити и уређење

града и села у општини Бор и

прошле и ранијих година.

Овако је генерални ди-

ректор Рударско-топионичар-

ског басена Бор Благоје

Спасковски  почео традицио-

налну шестоавгустовску конфе-

ренцију за новинаре поводом

обележавања Дана рудара

Србије и Дана компаније која по-

стоји већ 112 година. Конферен-

цији су, осим чланова

менаџмента Басена, присуство-

вали и сајт-менаџер финског

"Ototeka" Тони Коркан и сајт-ме-

наџер канадског "SNC Lavalina"

Адел Шидијак.

- Током 2014. године

имали смо отежану производњу

- наставио је Спасковски. -  Због

великих поплава у мају и августу

имали смо два велика прекида

производње на свим коповима и

трећи зими због велике хлад-

ноће и леда који су довели до

прекида снабдевања електрич-

ном енергијом. Тада смо спа-

сили јаму и брзо оспособили

површинске копове "Велики

Кривељ" и "Церово", али је Руд-

ник бакра Мајданпек чак седам

месеци имао отежану про-

изводњу.

Сви ови непредвиђени

проблеми због елементарних

непогода утицали су и на про-

изводњу и на финансијске ре-

зултате:

- Остварили смо пози-

тивне финансијске резултате из

текућег пословања – завршили

смо годину са два милиона ди-

нара у плусу. Ако ово упоредимо

са 2008. годином, 2014. године је

дата иста количина рударских

ископина, 36,1 одсто више руде

бакра, 25,1 одсто више катодног

бакра, 63 килограма више злата,

али је цена бакра била 22,2 про-

цента мања и злата скоро 20

процената мања него 2008. Ми

смо 2008. годину  завршили са

губитком од 48 милиона долара,

а 2014. прешли нулу за два ми-

лиона динара. Изгубили смо чи-

стих 4.500 тона бакра. Покрили

све трошкове, а нисмо дали

4.500 тона бакра. По тој цени

остварени приход, а тиме и

добит, мањи је за 30 и нешто ми-

лиона долара - коментарише

Спасковски.

Генерални директор Ба-

сена задовољан је завршетком

нове топионице и фабрике сум-

порне киселине јер је смањено

загађење изнад Бора и околине

и побољшани финансијски

ефекти који ће, како је нагласио,

бити још бољи у наредном пе-

риоду:

- Били смо храбри јер смо из-

градњу топионице и фабрике

сумпорне киселине почели у

време економске кризе. Али,

преовладала је друштвена одго-

ворност и према граду и према

селима да се смањи аерозага-

ђење. Када смо били у кризи,

дошла је неопходна помоћ

Владе Републике Србије са 30

милиона евра и успели смо да

завршимо пројекат. Технологија

је врхунска, десет пута је боља

од оне коју смо деценијама ко-

ристили, и потпуно сам задово-

љан како напредује њено

уходавање - рекао је Спасковски

и замолио житеље Бора и окол-

них села за стрпљење док се

технолошки процес ухода како

би се повећала производња и

смањило аерозагађење. - У

свету је ова технологија заступ-

љена са 54 процента, што значи

да је најбоља и да нисмо напра-

вили грешку.

Благоје Спасковски је

похвалио и домаће и стране

учеснике у изградњи нове то-

пионице и фабрике сумпорне

киселине за све што су урадили.

Посебну захвалност упутио је и

Влади Републике Србије која је

подржала пројекат кад је било

најтеже.

- Нова топионица и фаб-

рика сумпорне киселине доносе

доходак и спашавају од аероза-

гађења житеље Бора и околних

села. Али, нисмо на време раз-

вијали рударство и зато ку-

пујемо концентрат за прераду.

Имамо милијарду и 341 милион

тона оверених резерви руде и

биће је још више јер је велика

концентрација истраживача у

Србији, поготово у околини

Бора. До сада смо у новој топио-

ници прерадили 113 хиљада

тона домаћег и 21.500 тона

увозног концентрата бакра. Већ

сада дневно производимо од

150 до 330 тона анода и хиљаду

тона сумпорне киселине. Ку-

пујемо најчистији концентрат и

зато имамо најмању зараду.

Прерађујемо толико квалитетан

и домаћи и увозни концентрат

бакра да можемо да зауставимо

постројење за пречишћавање

отпадних вода које смо сами из-

градили уложивши минимална

средства - 1,3 милиона евра   -

нагласио је Спасковски.

М. М.

ЈЕДНА ОД УСПЕШНИЈИХ ГОДИНА
ОД ОСНИВАЊА РУДНИКА

Шестоавгустовска прес конференција Благоја Спасковског, генералног директора РТБ 

Благоје Спасковски са сарадницима
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КЊАЖЕВАЦ - Турист-

ичка организација општине

Књажевац, у оквиру других

„Дана дијаспоре“, организо-

вала је састанак на коме су

представљени привредни и

туристички потенцијали оп-

штине Књажевац, са могућно-

стима улагања у ту општину. 

Састанку су, поред пр-

едставника локалне само-

управе, присуствовали Горда-

на Поповић, почасна грађанка

Књажевца, професорка на

Електротехничком факултету

у Бечу и представница Ау-

стрије при Европској комисији

у Бриселу, иначе по мајци по-

реклом из Орешца, као и

Миша Ћирић, из Дијаспора

групе. Потенцијале општине

Књажевац, кроз занимљиву

презентацију, представио је

Драган Милутиновић, дирек-

тор Агенције за развој, а о мо-

гућностима за улагања де-

таљне информације пружио је

први човек локалне само-

управе, Милан Ђокић. Посе-

бно је истакао да општина од

дијаспоре не тражи помоћ,

већ жели дуготрајну сарадњу

на обострану корист. 

- Из неких ранијих вре-

мена мени је Књажевац остао

у сећању као "Мали Амстер-

дам", са добрим људима и од-

личним гостопримством. Да-

нас сам овде да поделим

своја искуства са својим кња-

жевачким домаћинима, а по

повратку из Књажевца прене-

сем широм света да треба по-

сетити овај град и у њега

инвестирати. Због квалитет-

них вина и сокова, музичких

фестивала, Старе планине,

трубачких оркестара - речју

милион и један разлог је за

посету Књажевцу - истиче

Миша Ћирић.

Велика част за до-

маћине скупа било је прису-

ство Гордане Поповић, која је

пореклом из наших крајева, а

дуги низ година ради у Ев-

ропској комисији у Бриселу.

Занимљива је била њена су-

гестија у погледу правца раз-

воја туризма у општини

Књажевац. 

- Постоји могућност из-

бора - масовни туризам, када

долазе хиљаде људи или ићи

на оно што је јако у тренду, а

то је индивидуални туризам,

смирено окружење, оно што

траже платежно способни ту-

ристи. Још једна важна ствар

за будућа улагања не само у

туризам, већ економију уо-

пште је функционисање аеро-

дрома у Нишу - напоменула је

Гордана Поповић.

Овај скуп био је пун по-

годак, кажу у Туристичкој орга-

низацији, која је била орга-

низатор састанка. 

- На нама је да даље

радимо и ширимо мрежу и да

на најбољи начин искори-

стимо оно што смо чули од

еминентних гостију. Надам се

да ће на тај начин и општина

Књажевац имати користи -

каже Бобан Марковић, дирек-

тор Туристичке организације

општине Књажевац.

Јединствена оцена

свих учесника је да је овај са-

станак представљао само по-

четак, сви се надају успешне

и дугорочне сарадње пред-

ставника дијаспоре и општине

Књажевац. 

Љ. П.

ПОЗИВ ИНВЕСТИТОРИМА
Дани дијаспоре у Књажевцу 

БОЉЕВАЦ - Општина

Бољевац, уз све амбиције да

буде индустријска и туристичка

општина, ће по свим проце-

нама ипак остати на првом

месту аграрна општина. Пољо-

привреда ће бити основна

грана привреде и основни

извор за егзистенцију највећег

дела становништва на овом

простору. Због тога, Општина

Бољевац жели да пољопри-

вреду афирмише колико год

може средствима из буџета оп-

штине, али и из Републике.

Велики новац се улаже

на израду и одржавање атар-

ских путева, око 10 одсто сред-

ства из буџета Општине, који

воде до пољопривредних по-

седа. Поред тога средства се

последњих година улажу у

Фонд за пољопривреду, ове го-

дине скр- омних пет милиона

динара, која се дају путем кон-

курса пољопривредним газдин-

ствима и физичким лицима која

желе да унапреде своју пољо-

привредну производњу. Ове го-

дине ће се део ових средстава

трошити и на формирање Зем-

љорадничке задруге, рекао је

председник Општине Бољевац,

др Небојша Марјановић.

Када је у питању даљи

економски развој Општине Бо-

љевац, важно је истаћи да

Ртањ буди интересовање по-

тенцијалних привредника који

би да започну озбиљне инве-

стиције на тој планини. Ових

дана биће објављен тендер за

продају четири хектара зем-

љишта, по плану детаљне ре-

гулације насеља Ртањ, на коме

се предвиђа изградња тури-

стичког комплекса, који би као

централну тему на том потезу

имао изградњу Института за

космолошка истраживања "Ни-

кола Тесла".

Такође, Општина Боље-

вац свој развој усмерава и ка

обновљивим изворима енер-

гије. Своју развојну шансу види

на природним претпоставкама,

а то су: ветрови који дувају на

потезу Честобродице, где се

планира изградња ветропарка.

Општина Бољевац већ има до-

бијену енергетску дозволу за

изградњу ветропарка снаге 100

мегавата. Такође је започета

изградња термо електране на

био масу и завршена је из-

градња прве мини хидро-елек-

тране. 

С. Б. 

ПОЉОПРИВРЕДА И - РТАЊ
Економски правци развоја Бољевца

Милан Ђокић са гостима

Небојша Марјановић
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БОЉЕВАЦ - На потезу

између Зајечара и Бољевца, у

селу Оснић, ускоро ће почети

изградња првог еколошког на-

сеља. У њему ће се будући ста-

новници бавити производњом

органске хране и бити енергет-

ски независни.

- Марков поток, како ће

се звати насеље, има за циљ

да окупи истомишљенике који

желе да се врате природи и

живе са њом у сагласју - објаш-

њава идејни творац пројекта за

Србију, Зоран Станимировић. 

Овај електроинжењер,

родом из Оснића, посветио се

"пермакултури“ и обезбедио по-

вршину од 30 хектара са ци-

љем да са тридесетак поро-

дица створи насеље у коме ће

се, како каже, живети свесно и

одговорно према природи и

заједници. 

У разговору са неколи-

цином заинтересованих чла-

нова будуће заједнице, речено

нам је да је пермакултура за-

право начин живљења људских

заједница према узору из при-

роде. 

- То је хармонично

спајање пејзажа и људи путем

ког се обезбеђује храна, енер-

гија, смештај и друге мате-

ријалне и нематеријалне потр-

ебе на одржив начин - кажу де-

финиције пермакултуре. 

Замисао Станимиро-

вића и људи који ће му се при-

кључити је да ово насеље по-

чива на принципу максималне

енергетске независности, и да

изградња објекта буде од при-

родних материјала који се на-

лазе у околини насеља. 

Комплекс "Марков по-

ток“ налази се на надморској

висини од 400 метара и чине га

плодне ливаде које пресећају

два потока. До сада се идеји

пермакултурног насеља, како

пише портал zivetisprirodom.

info, прикључило 12 породица,

које ће се трајно пр- еселити у

"Марков поток“ када пројекат

буде реализован. 

А. Б.

ПОВРАТАК ПРИРОДИ
У Оснићу ниче прво еколошко насеље

Место где ће бити изграђено прво еколошко насеље
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ЗАЈЕЧАР - Награда

стручног жирија 49. Гита-

ријаде одлази младом

ријечком демо саставу „Sy-

leth“. Њима је признање

уручио председник стручног

жирија, Бранимир Локнер.

Овај четверац је својим пес-

мама о силама које покрећу

људе и свет те о пробле-

мима које појединац про-

живљава када се са њима

суочава, освојио срца деве-

точланог стучног жирија.

- Осећај је луд, треба

рећи! Никако то нисмо оче-

кивали, дошли смо само

добро да се забавимо, пре-

дивно. Ја ћу умрети једног

дана, али ћу задњи памтити

ово, сто посто - казао је

фронтмен Ријечана.

Генерални спонзор

49. Гитаријаде, Kompanija

Heineken Srbija Doo Zaječar,

доделила је специ-јалан по-

клон, електричну гитару ма-

рке „Vox“ са логотипом Заје-

чарског пива. 

Победник 49. Гита-

ријаде по гласовима пуб-

лике проглашен је  мере-

њем вуметром у репортаж-

ним колима Радио Бео-

града 202, а то је бенд Уп Н’

Доwнс, из Словеније. Њима

је награду уручио члан жи-

рија из Словеније, Душан

Хедл. 

- Срећни смо! Пуб-

лика по мени највише зна-

чи. Музика се ради због пуб-

лике. Волимо Зајечар, во-

лимо српску публику. Сви-

рати овде је нешто посебно.

Ми волимо Зајечар, ми во-

лимо Србију, ми волимо

људе, љубав и мир - ис-

такли су чланови бенда Up

N’ Downs, који су награду

посветили свом премину-

лом пријатељу и клавијту-

ристи. 

Победник 49. Гита-

ријаде са подручја Репуб-

лике Србије је бенд Све-

мирци, из Београда. Све-

мирцима је признање уру-

чио члан жирија из Хр-

ватске, представник ХГФ,

Игор Полак. 

- Потајно смо се на-

дали, али осећај је феноме-

налан када се све то деси.

Награда је супер промоција,

то нам само даје ветар у

леђа да кренемо и наста-

вимо тамо где смо стали -

нису крили одушевљење

Свемирци. 

Овогодишња, 49.Ги-

таријада у Зајечару надма-

шила је све допсадашње,

почев од највеће бине икад

постављене у Србији ду-

жине 36 и ширине 18 ме-

тара, преко озвучења од

100.000 вати, до броја посе-

тилаца који је, према про-

цени организатора, према-

шио 300.000 људи.

Перислав Дуцић, ди-

ректор Установе Гитарија-

да изјавио је да су сва оче-

кивања организатора на-

дмашена, док је Саша Мир-

ковић, председник Органи-

зационог одбора Гитаријаде

и председник зајечарске ск-

упштине, казао да смо сви у

неком моменту живота били

рокери, али и да је разоча-

ран понашањем Министа-

рства културе.

- За Гитаријаду, где је

улаз бесплатан, и која има

најдужу традицију у свету,

Министарство културе из-

двојило је 500.000 динара, а

колико ми је познато за

Егзит, који је комерцијалан,

добио је милион евра. На-

јављујем да Установа Гита-

ријада ускоро отвара своју

канцеларију у Београду, да

ће промотери наредне Гита-

ријаде бити Ђуле из Ван

Гога, да смо већ договорили

гостовање Парног Ваљка,

Џибонија и Влатка Стефа-

новског, Рибље Чорбе, Ато-

мског склоништа и Дубиозе

колектив, и да ће јубиларна

Гитаријада имати мото ''50

година у пет дана''. Такође,

наредна Гитаријада имаће

благо комерцијални карак-

тер, јер ће се карте прода-

вати, наравно, по изузетно

симболичној цени – рекао је

Мирковић.

С. Б.

НАГРАДА ОТИШЛА У РИЈЕКУ
Завршена 49. Гитаријада у Зајечару

Syleth прима награду

Свемирци

Up N’ Downs
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НЕГОТИН – Деветоро уме-

тника из Србије и Црне Горе овог

лета у Неготину спојили су Дом кул-

туре “Стеван Мокрањац” и “Ехо му-

зике” у ликовну колонију, која се у

славу уметности организује већ 17

година. С првим данима августа

Неготин је угостио београдске

уметнике Биљану Новковић, Ра-

дојку Самарџију, Дејана Кргу, Ма-

ријану Ђорђевић-Обрадовић, али и

Ужичанина Ђорђа Станића, Ново-

сађанку Мају Верзоти, Сокобањца

Момира Арнута, Панчевку Јелену

Бадњевац-Ристић и Црногорца

Миша Вемића. У предивним крајин-

ским амбијентима, а мотива је на-

претек, домаћини овим уметни-

цима су Драгана Кнежевић, дирек-

торка Дома културе и мр Милан Ра-

досављевић, уредник ликовног

програма ове установе, иначе,

обоје сликари.

Ликовна колонија “Ехо му-

зике” потврдила је да културни

живот не јењава ни током лета, и

да су оне прилика и за размену ис-

куства и за дружење. Лепота при-

роде, али и разноврсни уметнички

изрази, различитих колорита и тех-

ника изнедриће и овог августа

бројна дела која ће обогатити

збирку неготинског Дома културе. 

-  Наша збирка има око 400

дела, слика на платну, скулптура,

цртежа и графика, с обзиром да је

за 17 година трајања на Ликовној

колонији Ехо музике, која је пре че-

тири године са туристичког локали-

тета Вратна, пресељена у Рогље-

во, стварало око 150 уметника из

наше и суседних земаља – каже мр

Милан Радосављевић, уредник ли-

ковног програма Дома културе

„Стеван Мокрањац“.

“Ехо музике” је година бив-

ствовао у амбијенту туристичког

локалитета Вратна, јединственом

крајолику кречњачких стена, а

затим и у Рогљеву, у амбијенту “Ду-

њиног конака” и Рогљевачких пив-

ница. Овога пута сели се у Неготин,

родни град Стевана Мокрањца,

Ђорђа Станојевића, Симе Лоза-

нића и других српских великана.

- Тема колоније је “Музика

града” и ја се искрено надам да ће

сви наши гости и пријатељи бити

инспирисани да на својим делима

овековече неке од урбаних мотива

Неготина – каже Радосављевић, и

подсећа да ће сва дела настала на

ликовној колонији “Ехо музике”, по

традицији, бити представљена јав-

ности већ у септембру, овога пута

на јубиларном фестивалу „Мок-

рањчеви дани“.

С.М.Ј.

РЕНОМИРАНА ИМЕНА У ‘’МОКРАЊЦУ’’

Неготински Дом културе домаћин 17. ликовне колонија „Ехо музике“

5. ''ШПРИЦЕРФЕСТ'' 

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржан пети по реду

''Шприцерфест'', манифестација која, како кажу органи-

затори, показује весело, хедонистичко лице Србије и

бори против увреженог мишљења да се шприцер прави

само од лоших вина.

Такмичење у брзом прављењу и брзом испијању

шприцера организовано је у ЈБ клубу. Титулу победника,

као и прошле године, понео је Ивица Милутиновић. То му,

кажу Књажевчани и није тешко, с обзиром на професију

конобара. 

Организатор ''Шприцерфеста'' је удружење Мани-

фесто ''у име другог лица Србије, оног грађанског, култур-

ног, васпитаног, али и веселог и распеваног. Оног које не

претерује ни у чему, али ужива у ситницама које живот

значе, а у које свакако спада и шприцер”, пише, између

осталог у Манифесту фестивала.

''Шприцерфесту'' тек предстоји да се избори за

своје место међу бројним манифестацијама, које се ор-

ганизују у Књажевцу и Србији.                                    Љ. П.

У једном дану у Кладову два културна догађаја

ИЗЛОЖБА И ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ 
КЛАДОВО - У галеријском простору кладовског Дома културе постав-

љена је фото-документациона изложба "Бујно затишје пред буру, период уочи

1914. године". Иако се у ретроспективи године у предвечерје почетка Првог

светског рата често приказују као затишја, супротно том клишеу Аустрија је у

то доба проживела узбудљиву фазу, током које је живот у свим областима до-

живео позитивне промене. Беч је у тим годинама постао процветала и "кипућа"

метропола уверава посетице  поставка.У таквом окружењу културно вече опле-

менила је и презентација књиге "Римско наслеђе општине Кладово", археолога

Марине Брзаковић из Беча.

- То је резиме налазишта из раног доба - казала нам је ауторка, и до-

дала да је желела да на једном месту на немачком језику представи културно

археолошко наслеђе краја из којег потичу њени преци.

- Није било лако, али сам успела да обимну грађу из тог периода пред-

ставим хронолошки, јер је то била моја обавеза према завичају мојих родитеља.

Велику помоћ у томе имала сам од Јелене Ранков, управнице Археолошког му-

зеја "Ђердапа" - говори Марина Брзаковић, археолог из престонице Аустрије.

Књига је мастер рад  о културном благу садржаном у сектору Ђердапа.

У њој је 14 налазишта - од римског до касноантичког доба.

- Марина је апсолутно успешно одговорила задатку, с обзиром да је

на једном месту представила сва археолошка насеља из кладовског краја. Са-

купљени су скоро сви подаци  из златног доба српске археологије. Зато би било

веома значајно да се садржај књиге преведе и на српски језик - рекао је Бора

Димитријевић, директор Народног музеја у Зајечару.

Два културна догађаја на једном месту у исто време привукла су

пажњу неуобичајено великог броја Кладовљана. Заслуга за то припада Центру

за културу организатору програма. Изложба "Бујно затишје пред буру, период

уочи 1914. године" може се разгледати до краја августа.                              М. Р.

Дом Културе Стеван Мокрањац

Изложба Марине Брзаковић
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НЕГОТИН – Утихнула је

чаробна труба маестра Милета

Пауновића, професора у него-

тинској музичкој школи “Стеван

Мокрањац”, ментора младих

талената, композитора, творца

“Балканских источника”, етно

музичке групе састављене од

врхунских музичара из Србије,

Румуније и Бугарске, која је по-

следњих година са успехом чу-

вала музичко благо народа

Балкана. Утихнула је у тренутку

када је омиљени неготински

професор и музичар имао

бројне планове за своје ђаке,

класу коју је неготинска Му-

зичка школа међу првима отво-

рила пре више од две деценије,

али и за своје “Балканске ис-

точнике” и супругу Вионеру

Пауновић, добитницу пре-

стижне титуле “Чувар народне

баштине”, припремао нови

албум. 

Миле Пауновић је увек

са поносом истицао да је дете

Крајине, да је музика овог под-

небља чаробна искра која га је

завела у раном детињству и

отворила му видике, нагнавши

га да у свету музике пронађе

свој  животни позив и највећу

радост. Родио се у Црномас-

ници 1955. године. Након за-

вршене основне школе у

Београду уписује Музичку

школу „Корнелије Станковић“

коју завршава 1977. године. У

Београду завршава и Вишу пе-

дагошку академију,1980.године,

па Факултет музичке уметности

1984. на одсеку трубе.

Скоро целу своју про-

фесорску каријеру провео је у

неготинској Музичкој школи об-

разујући бројне генерације. Од

тренутка када је одсек трубе у

овој школи отворен, маестро

Миле се, са својим ђацима, ни

са једног такмичења није вра-

тио без награде, а добили су их

толико, да је у шали говоримо

да би њиховим дипломама

могли да украсе фасаду неке

веће грађевине. Од својих ђака

је тражио много, али и давао

много, а у томе га није спр-

ечила ни вишегодишња ди-

јализа, на коју је ишао три пута

недељно. Из његове “радио-

нице” проистекли су врсни тру-

бачи од којих су многи, попут

Далибора Лукића, Иване Пау-

новић, Александра Аризано-

вића, Златана Петровића, Да-

нијела Бароновића, Ненада

Флорића, Ана-Марије Давидо-

вић окитили су се највишим ре-

публичким и међународним

одличјима. 

Није запостављао ни

своју највећу љубав, влашку

музику за коју говорио да је

аутохтона и жива и да ће још

дуго живети. Иако је вековима

асимиловала утицаје других

народа, влашка музика је у

стваралашту маестра трубе,

професора Милета Пауновића

и његове супруге Вионера из

Неготина, нашла своје упо-

риште. Круна њиховог зајед-

ничког самопрегорног рада,

дошла је до изражаја у ТВ се-

ријалу "Шљивик" РТС, а

влашка народна музика добила

свог највећег представника

Вионеру Пауновић, која је ос-

војила културни и музички тро-

феј - чуварка културне баштине

Републике Србије.  

Маестро Миле Пауно-

вић оставио је у српској музич-

кој баштини неизбрисив траг

кроз свој педагошки рад, мар-

љиво бележење народног ме-

лоса у којем је црпео инспи-

рацију за своје непревазиђене

влашке бисере, ниску песама

и мелодија, без којих се исто-

рија музике овог краја, не би

могла замислити. Од омиље-

ног професора и музичара

опростили су се породица,

ученици, колеге, сарадници,

љубитељи његове музике.

Тужна поворка је кренула из

школе коју је неизмерно

волео. Сахрањен је на град-

ском гробљу у Неготину. 

С.М.Ј.

МИЛЕ ПАУНОВИЋ (1955-2015)
IN MEMORIAM

БАСКЕТ 
КЛАДОВО - Постава "Атријума" победник је 25. летњег тур-

нира у баскету, пошто је у финалу била боља од "Екипе". За најбо-

љег играча у конкуренцији сениора капитени тимова изабрали су

Милана Станојевића, из победничког састава. У конкуренцији пио-

нира, победнички пехар освојила је екипа "Кингс", код пионирки сла-

вио је "Динамо", а код омладинки на највиши степеник победничког

постоља попеле су се играчице екипе "Летећи мрави ". Епитет

најбоље играчице понела је Марија Јовановић, док је Лазар Недељ-

ковић био најпрецизнији са линије слободних бацања. Најуспеш-

нијим у екипној и појединачној конкуренцији пехаре и медаље уручио

је Радисав Чучулановић, менаџер општине Кладово.                  М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - У оквиру Других дана дијаспоре, Туристичка организација

општине Књажевац организовала је на базену Бањица избор најлепше Књажев-

чанке. 

Пред жиријем и публиком прошетале су у вечерњим хаљинама и купа-

ћим костимима Анђела Павковић, Катарина Николић, Ивана Минчић, Јана Ми-

хајловић, Љубица Љубисављевић и Катарина Милошевић. Жири је одлучио да

титулу најлепше понесе најмлађа Јана Михајловић.

- За избор су ме пријавиле другарице. До последњег тренутка нисам

знала да ли ћу доћи или не. Ипак сам дошла и све је испало најбоље - каже Јана,

која је на поклон добила летовање за двоје, дар Туристичке агенције ''Ал турс''. 

Прва пратиља Анђела Павковић награђена је викендом за двоје у Хотелу

''Фалкенштајнер Стара планина'', а друга пратиља Љубица Љубисављевић на

дар је добила викенд за двоје у планинарском дому на Бабином зубу. 

Другог дана ''Дана дијаспоре'' на базену су организоване и игре на води,

такмичење у одбојци на песку, ноћно купање и пена парти. Све то у присуству

бројне, веселе публике. Љ. П.

НАЈЛЕПША ЈЕ ЈАНА

Одржано такмичење за мис Књажевца 

Миле Пауновић

УХАПШЕНО ОСМОРО!

Зајечарска полиција пресекла још један кријумчарски ланац људи

ЗАЈЕЧАР – Зајечарска полиција је пресекла још један ланац

кријумчара људи и због недозвољеног прелаза државне границе и кријум-

чарења људи ухапшено је осморо Зајечараца: Н.И.(23), С.Ђ.(23), М.А.(25),

Д.Ц.(28), В.Ђ.(27), Ж.Ђ.(25), Љ.М.(34) и С.М.(39). 

Хапшење се одвијало као на филму! Осумњичени су у близини

пограничног прелаза са Бугарском, код зајечарског села Вратарница, по

претходном договору сачекали 25 Ирачана који су илегално прешли гра-

ницу. Мигранте су сместили у шест возила и кренули ка Зајечару уз на-

меру да наставе преко Бољевца до Београда. Полиција их је сачекала и

почела је потера. Осумњичени нису хтели да се зауставе, возили су

најбрже могуће, прелазили преко ливада, возили супротном страном ко-

ловоза, неколико пута могло је доћи и до рагичних несрећа. Полиција је

успевала да заустави једно по једно возило, а потера се завршила код

Бољевца, након око 50 пређених километара и три сата акције. Срећом,

повређених није било.                                                                                С. Б.
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