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КЛАДОВО - Резултати

узорковања воде са десет јавних

чесми и извора у општини Кладово,

које су обавили стручњаци зајечар-

ског Завода за јавно здравље

"Тимок", потврдили су да је вода са

артетске чесме у центру Кладова

физичко- хемијски и микробиолошки

исправна и може се користити за

пиће и припему хране. Због повећа-

ног садржаја амонијака није за пиће

вода са градске плаже, док због  по-

већане концентрације садржаја нит-

рата за пиће и припремање хране

није вода са сеоских извора "Алу

Мељанку" и "Ла Фнтна" у Малој

Врбици. 

Када је реч о изворима, фи-

зичко-хемијски и микробиолошки ис-

правна је за пиће и припрему хране

вода са каптажног извора "Лолић" и

вода са извора "Стари кладовски

пут" у Корбову. Упркос повећаном

садржају амонијака, за употребу као

"техничка" се може користити вода

са артерске чесме код барака у

Улици ''29. новембра'', на кладов-

ском бувљаку. Анализом квалитета

је установљено да због присуства

колиформних бактерија и стрепто-

кока фекалног порекла није за пиће

вода са извора "Марићевић" и код

"Војиновића", као и са извора

"Пемци". То потврђује да је на троп-

ским температурама током дугот-

рајног сушног периода вода са

јавних чесми несигуран извор водо-

снабдевања.

- Контрола исправности

воде за пиће на јавним чесмама у

општини Кладово спроводи се ре-

довно, што значи да се Правилник о

хигијенској исправности воде за

пиће поштује. Лабораторијске ана-

лизе обавља ЗЗЈЗ "Тимок" и ми ре-

зултате редовно презентујемо

јавности. Искуства потврђују да се

микробиолошки  и хемијски пара-

метри мењају с времена на време.

То мештани углавном знају и при-

државају се наших упутстава - каже

Звездан Стефановић, општински

инспектор за заштиту животне сре-

дине.

На тропским температу-

рама додатну невољу мештанима

Мала и Велике Врбице, Корбова и

Рткова стварају повећане концент-

рације садржаја нитрата у сеоским

водосистемима, тако да вода није

добра за пиће и припремање хране,

а око 3.000 становника тих насеља

више од пет месеци питком водом

се снабдева из наменских резер-

воара запремине 1.000 литара. Тај

проблем присутан је од 2006. године

сазнали смо у ЈП "Јединство", али

до данас његово решавање није

стигло на ред.

М. Р.

ОПРЕЗ СА ЈАВНИХ ЧЕСМИ 

Упозоравајући резултати квалитета воде у Кладову

Вредна донација сокобањској болници

ОПРЕМА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ

СОКОБАЊА - Служба Гинекологије Дома Здравља Сокобања је,

захваљујући пројекту Мионке Николић и невладине организације "Одбор за

људска права", канцеларије Мајданпек, добила гинеколошки сто и ЦТГ апа-

рат. Овом донацијом је зановљена основна гинеколошка опрема стара више

одо тридесет година. 

ЦТГ апаратом је омогућено трудницама са територије Општине Со-

кобања да ово снимање обављају у овдашњем Дому Здравља, мада су до

сада биле приморане да у претходном периоду одлазе до Алексинца или

Ниша, који су удаљени 30, односно 60 километара од Сокобање. Пројекат

је финансиран у оквиру програма Пољске развојне сарадње Министарства

спољних послова Републике Пољске за 2015.годину.       С.Б.

Општина Бољевац најефикаснија у Србији

ПОРЕЗ ГРАДИ ВОДОВОД
БОЉЕВАЦ - За две године Бољевац је прешао пут од општине

са ниском наплатом пореза до најефикасније општине у Србији, која је од

Међународног монтераног фонда затражила додатно време како би из-

менила закон о локалној самуправи, што је требало да уради до краја јула.

ММФ је тражио да се направи системско решење како би се повећала

ефикасност српских општина, чији буџети већим дијелом зависе од транс-

фера из државне касе.

Ипак, поједине општине показале су да могу да функционишу и

без помоћи из Београда. 

- Попуњавали смо пријаве тако сто смо мерили буквално грубу

површину уписивали све те неопходне податке за утврђивање пореза - ка-

зала је пореска радница Борјана Пауновић.

На основу података пореских радника, одређени су нови порези

на имовину, а износ новца који је прикупљен изненадио је све. У 2013. на

основу пореза на имовину у општини Бољевац је прикупљено 12.500 евра.

Две године касније - седам пута више! Мештани ове општине истичу да

редовно плаћају порез, али тврде да је сада и много мањи него пре. И тако

размишља и већина у Бољевцу.

- За две године, Бољевац је прешао пут од општине са ниском на-

платом пореза до најефикасније општине у Србији. За то смо и добили на-

граду 333.000 евра, што је 10 посто годишњег буџета - каже др Небојша

Марјановић, председник општине Бољевац.

Председник општине поноси се наградом швајцарске владе, а

новац ће потрошити за изградњу водовода. Поносан је и на наплату по-

реза у својој општини. 

- Нисмо им завукли руку у џеп, него смо их учинили поносним да

су свесни да своје обавезе према општини измирили - истакао је Марјано-

вић.

Тајна њиховог успеха је што су пописали сву имовину и снизили

пореску основицу, па је порастао проценат наплате. На њих, кажу, треба

да се угледају и министри који седе у Немањиној улици у Београду. 

С. Б.

Чесма у центру Кладова

Небојша Марјановић
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НЕГОТИН – Клизиште у

Јабуковцу, које се на површини од

четири хектара активирало крајем

минуле године, одневши део пута и

озбиљно угрозивши околне куће,

ускоро би требало да буде подве-

дено намени, бар у мери која неће

додатно угрожавати становништво, а

све захваљујући ангажовању Јабу-

ковчанина, др Радивоја Петрикића,

једног од најпознатијих адвоката у

Бечу. 

Др Петрикић, познати доб-

ротвор и хуманиста, недавно је уру-

чио Добровољном ватрогасном

друштву у Јабуковцу ватрогасно во-

зило, дар града Беча, што ће јабуко-

вачким ватрогасцима који покривају

територију овог, али и села Вратна,

Дупљане, Уровица, Малајница, Шту-

бик и Плавна, знатно олакшати рад,

будући да су на овој територији по-

жари, нарочито у летњем периоду,

прилично чести. Др Петрикић сам

финансира и радове на делу сана-

ције овог активног клизишта, чија ду-

бина достиже и до пет метара, а

изводи их зајечарско Предузеће за

путеве. 

За сада није познато колико

ће коштати ови радови, будући да се

санира део око такозваног старог

пута који је највише страдао када се

у неколико наврата због обилних па-

давина активирало ово клизиште.

Мештанима је због урушавања овог

пута био чак и забрањен прилаз ло-

кацији, из безбедоностих разлога,

додатно изазваног и чињеницом сва-

кодневног ризика од падања бан-

дера у том делу села, због чега је

искључена и улична расвета.

Иначе, пројекат санације

клизишта и пута са техничком конт-

ролом у Јабуковцу, вредан око 1,2

милиона динара израдио је, на ини-

цијативу локалне самоуправе, ново-

садски „Хидрозавод ДТД“ АД. Њиме

је предвиђена санација клизишта на

површини од око хектар и по, с тим

што би санација по овом пројекту де-

таљније и садржајније решила про-

блем, с тим што би уз дренажу,

израду шипова и осталих решења

коштала више десетина милиона ди-

нара.                                           С.М.Ј.

САНАЦИЈА КЛИЗИШТА

Решавају се проблеми у Јабуковцу

Градска управа Зајечара у сарадњи са Црвеним крстом

ПОМОЋ МЕШТАНИМА ВРАЖОГРНЦА

ЗАЈЕЧАР - Најсиромашнијим мештанима Вражогрнца, код

Зајечара, уручени су пакети Црвеног крста. Они ће бити спокојни не-

колико дана, јер основне животне намирнице и средства за хигијену

увек добро дођу људима који живе на рубу егзистенције.

Оваква помоћ им, како кажу, пуно значи. Акцију помоћи

најугроженијима покренуо је зајечарски Црвени крст у сарадњи са

Градском управом Зајечар пре месец дана.

- Градска управа Зајечар у сарадњи са саветима месних

заједница подржала је ову хуманитарну акцију и наша жеља је да

пакети помоћи дођу до сваког нашег суграђанина на селу - рекао је

Срђан Марјановић, помоћник градоначелника Зајечара.

У Месној заједници Вражогрнац тренутно живи око 1000 ста-

новника, док 20 породица живи на рубу егзистенције. У овом селу

подељено је 10 пакета помоћи, а још толико биће подељено за две

до три недеље.

- Ово је прва тура поделе хуманитарне помоћи најугроже-

нијима, а сви они који нису сада добили, добиће пакете у другој тури

- каже Владан Илић, председник Савета МЗ Вражогрнац.

Допремање помоћи до оних којима је она најпотребнија ор-

ганизовао је Црвени крст Зајечар. Право на пакете имали су ста-

рачка самохрана домаћинства и породице са троје или више деце,

чији родитељи нису радно способни или су без посла.

- Захваљујем се месним заједницама које су уложиле доста

труда у припреми документације и надам се да ћемо до краја сеп-

тембра поделити пакете у свим селима - поручио је Владан Марко-

вић, секретар Црвеног крста Зајечар.

Помоћ за социјално угрожене породице у више од 100 оп-

штина у Србији обезбедила је Влада Србије. Представници зајечар-

ског Црвеног крста, осим у Вражогрнцу, поделили су пакете помоћи

и у Великом и Малом Јасеновцу, Метришу и Кленовцу.                С. Б.

Настављени инфраструктурни радови у Књажевцу

16 КИЛОМЕТАРА ПУТЕВА 
КЊАЖЕВАЦ - Главни инфраструктурни посао овог лета у

општини Књажевац је реконструкција путева ка селима и у се-

лима. 

До краја августа, биће обновљено и асфалтирано 12 пут-

них праваца, укупне дужине 16 километара. Вредност посла је око

88 милиона динара, а новац је обезбеђен у буџету општине, под-

сетио је, обилазећи градилишта, председник општине Милан

Ђокић. 

- Трудимо се да побољшамо и олакшамо живот наших суг-

рађана који живе у књажевачким селима. Сређивали смо град,

сређујемо га и даље, али хоћемо да интензивно улажемо у села.

Не можемо очекивати од људи у 21. веку да живе у селима и да

се баве пољопривредом, а да до села долазе похабаним путе-

вима, да немају превоз, јавну расвету или воду за пиће - казао је

Ђокић. 

Велики део посла је завршен. Уређене су саобраћајнице у

старопланинским селима, долини Тимока, а до краја санације, ра-

диће се на подручју Зубетинца, Влашког Поља, Орешца, Подвиса.

Али, тиме се грађевинска сезона не завршава, каже директор Ди-

рекције за развој, урбанизам и изградњу Младен Радосављевић.

- У наредном периоду нас очекује одржавање улица у

граду током септембра, а расписали смо јавну набавку и за одр-

жавање улица у селима - додао је Радосављевић.

До краја месеца у Књажевцу ће почети да функционише и

бесплатан јавни превоз за све становнике општине.               Љ. П.

До краја месеца биће обновљено 12 путних праваца

Подела пакета помоћи
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БОР - У великом пожару који

је претходних дана захватио домаћин-

ства породице Петковић и Милановић,

у засеоку Кобила села Злот, код Бора,

изгорело је готово све што су ове поро-

дице деценијама стварале. У ватреној

стихији, која се због ветра ширила не-

вероватном брзином, страдала је

стока, пољопривредне машине и еко-

номски објекти ових породица. На лице

места је изашао и председник општине

Бор, Живорад Петровић, који је обишао

домаћинства која су претрпела велику

материјалну штету, како би им се што

пре указала помоћ.

- За непуних пар минута, изгу-

била сам све што сам годинама сти-

цала тешком муком и радом. Више

немам зашта да живим. Немамо ни

хране ни стоке, све се претворило у

прах и пепео –говори кроз сузе Гордана

Петковић.

У помоћ су дотрчали мештани

који су приручним средствима поку-

шали да локализују пожар, али је то

било немогуће, будући да се ватра ши-

рила страховитом брзином.

- До ограде моје куће до-

трчала је комшиница да јави да је

избио пожар, који се већ проширио и до

њене куће. Више не знам шта да

радим, где да идем. Изгорело нам је

жито, кукуруз, пасуљ,  око 4.500 бала

сена, теле од 200 килограма, које сам

покушала да спасем, када сам и задо-

била опекотине на руци, али нисам ус-

пела. Ватра је „прогутала“ и 12 оваца,

два јагњета, кокошке,  свиње... Остало

је само неколико прасића и четири

краве, које такође немам где да сме-

стим, јер су страдали и објекти, пољо-

привредне машине, пластеник који је у

потпуности уништен...  За непуних 15

минута, све што сам имала је уништено

– наставља Гордана.

И породица Милановић се

нашла у великим проблемима, будући

да су због пожара који се проширио и

до њихове куће, остали без сточне

хране и економских објеката.

- Седела сам у соби са бабом

и децом, ручали смо, када сам одјед-

ном угледала густ црн дим. Истрчала

сам напоље и док сам отишла до ком-

шике да је упозорим на пожар, ватра се

већ проширила до моје куће. Баба је

одмах склонила децу на сигурно, а ја

сам сама покушала да угасим ватру.

Међутим, није било помоћи. Изгорело

нам је око 2.000 бала сена. На великим

смо мукама, јер немамо више чиме да

хранимо стоку – прича Биљана Мила-

новић.

Мештани истичу да је до по-

жара дошло због варнице са нискона-

понске мреже, што ће се тачно утвр-

дити након истраге. Ватрогасна екипа

је брзо дошла на лице места, али су

објекти које је пламен у потпуности за-

хватио већ били уништени. Спречено је

да се ватра не прошири и до осталих

домаћинстава. 

Председник општине Бор Жи-

ворад Петровић обишао је породице

Милановић и Петковић.

- Сагледаћемо све могућно-

сти како би што пре помогли овим по-

родицама. Зато смо изашли на лице

места, како би увидели шта им је најпо-

требније, да им одмах уручимо помоћ.

Од Савета месне заједнице Злот захте-

вам да се хитно укључе у решавање

проблема који је задесио ове људе.

Најпре ћемо им одмах доставити све

што је потребно да прехране стоку –

рекао је Петровић.                             Д.К.

ПОЖАР ОСТАВИО ПУСТОШ

Председник општине Бор Живорад Петровић обишао домаћинства која су претрпела велику материјалну штету 

У Кладову велики број пожара

ШУМЕ ПЛАЋАЈУ ДАНАК НЕПАЖЊИ

КЛАДОВО - Тропске температуре, сушан период, али и непажња

мештана који пале биљне остатке на отвореном простору, узроци су серије

пољских и шумских пожара који су овог лета приничили велику материјалну

штету у општини Кладово. Бројни апели и упозорења нису имали ефекта,

јер су само у јулу и августу кладовски ватрогасци, уз подршку колега из дру-

гих средина, гасили 75 пожара на отвореном простору.

Најтеже је било у атару села Килома, где је после вишедневне

борбе локализован шумски пожар на потезу "Штрбачко корито". На по-

вршини од око 550 хектара, ватра је захватила ливаде, ниско растиње, ма-

кију и пространство под листопадном шумом.Упркос тешко приступачном

терену и тропским условима, ватрогаси спасиоци из готово свих краје Србије

успели су да обуздају ватрену стихију.

-Ватру је гасило готово 60 ватрогасаца са 15 возила, уз несебичну

подршку локалне самоуоправе. Представници општине Кладово препознали

су озбиљност ситуације и све расположиве техничке ресурсе укључили су у

гашење пожара. Осим ватрогасаца из општина Борског округа, имали смо

подршку колега из Београда, Беочина, Панчева, Новог Сада и других гра-

дова Србије - казао је Миодраг Марковић, начелник Одељења за ванредне

ситуације ПУ Бор.

Место пожара обишли су др Драган Будујкић, председник општине

Кладово, и Радисав Чучулановић, општински менаџер.

- Сведоци смо да су овог лета пожари избијали на разлишитим ло-

кацијама, од поља и дивљих депонија до шумских пространстава. Искуства

потврђују да су најчешћи узроци пожара на отвореном простору немар и не-

пажња. И, зато се више мора радити на превенцији - сматра први човек оп-

штине Кладово.

Будујкић  је још једном упутио апел мештанима кладовског краја да

не пале ватру на отвореном простор и подсетио да се ти прекршаји и санк-

ционишу у складу са одредбама закона.                                                  М. Р.

На Бованском језеру

УГИНУЛЕ ШКОЉКЕ
СОКОБАЊА - Након што су је о угинућу шкољки оба-

вестили риболовци, Рибочуварска служба корисника рибар-

ског подручја Србија "Исток" је из Бованског језера извукла око

50 џакова угинулих шкољки тешких више од тоне.

Како каже директор Рибочуварске службе "Јужна Мо-

рава 2" Никола Кумановић, чишћење последица оваквог по-

мора захтевао је много посла коме се прикључило 11

рибочувара из Ниша, Прокупља, Куршумлије, Ражња и Соко-

бање. 

- Посао је био изузетно напоран и радило је уз помоћ

мередова и мреже коју смо повлачили. Пошто је у питању

веома велики посао, помоћ су обећале и колеге из Зајечара и

Крушевца на санирању последица овог угинућа - каже Кума-

новић.

О овом проблему обавештени су Републичка инспек-

ција за заштиту животне средине за рибарство, Министарство

пољопривреде и заштите животне средине, председници оп-

штина Алексинац и Сокобања и директор водовода у Алек-

синцу.

Према Кумановићевим речима, на Бованском језеру

није пронађен ниједан примерак угинуле рибе.                   С. Ј.

Гордана Петковић

Угинуле шкољке

Пожар у околини Киломе
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БОР - Председник Владе Ре-

публике Србије Александар Вучић

први је добитник награде „Инжењер

Шистек“ за 2015. годину, највишег при-

знања које Рударско-топионичарски

басен Бор додељује најзаслужнијим

појединцима и институцијама за до-

принос развоју компаније.  Ову одлуку

донели су  органи управљања и руко-

водство РТБ Бор.

У образложењу за доделу на-

граде "Инжењер Шистек" премијеру

Вучићу између осталог се каже: "Пред-

седник Владе Републике Србије

Алексндар Вучић препознао је стра-

тешку важност РТБ Бор за развој це-

локупне привреде Србије и подржао

програм развоја и стабилизације ком-

паније и њен инвестициони циклус

који је рудницима донео ревитализа-

цију, а металургији нове технологије.

Влада на чијем је челу прошле године

одобрила је 30 милиона евра кредита

за завршетак изградње нове топио-

нице и фабрике сумпорне киселине,

па су након једновековног рударења у

Бору ове године почела да раде нова

пирометалуршка постројења, што ће

омогућити да Басен повећа про-

изводњу бакра на више од пет хиљада

тона катода месечно и тако допринесе

повећању бруто друштвеног про-

извода Србије".

Као један од најзаслужнијих

што је изградња нове топионице и

фабрике сумпорне киселине завр-

шена на време, премијер Александар

Вучић је био на челу високих гостију

који су 23. децембра 2014. године при-

суствовали свечаном обележавању

завршетка изградње нових пиромета-

луршких постројења у Басену Бор. Че-

ститајући градитељима премијер Ву-

чић је нагласио да и Бор и Србија

имају будућност:

- Показали смо да умемо да

реиндустријализујемо земљу. Када је

држава уложила 30 милиона евра за

завршетак нове топионице и фабрике

сумпорне киселине, направили смо

оно што је понос Србије. Определили

смо се за улагање у развој и будућност

и нисмо погрешили. Бор има будућ-

ност, а са њим и Србија - истакао је

тада премијер Вучић.

Кад год је било потребно,

Александар Вучић је, најпре као први

потпредседник, а касније и као пред-

седник Владе, долазио у Рударско-то-

пионичарски басен Бор да разговара,

указује, захтева... Често је разговарао

и са руководством и са радницима у

Бору и Мајданпеку:

- Дошао сам да разговарамо

о будућности РТБ Бор, о будућности и

положају радника и шта нам је зајед-

нички чинити да бисте могли да жи-

вите нормално, да имате шансу за

бољи живот и будућност своје деце... 

- Држава Србија ће додатно

уложити у руднике "Мајданпек" и "Ве-

лики Кривељ" и веома брзо имаћете

више од стотину новозапослених и

моћи ћете да подижете производњу у

Мајданпеку. Долазимо у Мајданпек да

бисмо се борили за народ овде, а не

да бисмо узимали провизију од бакра,

злата, сребра, било чега. Ми хоћемо

да овај град буде од бакра, злата и

сребра саздан...

- Срећан сам што видим

осмех на многим лицима, на лицима

ове деце која знају да то и њима значи

будућност - да ће у годимана које до-

лазе људи у Бору бити богатији, али

ће и Србија од овога имати користи. То

сте урадили ви својом одлучношћу,

радом, али је важно да смо показали

да можемо изградити и технолошки

најсложеније и најсавременије обје-

кте. Зато хоћу да видим ове момке у

рударским униформама још на-

смејаније - да знају да раде велику

ствар не само за себе и за своје поро-

дице, за Бор, већ и за Србију. И хоћу

да добро зарађују. Зато смо и уложили

да би могли да живе боље и да би

Србија могла да живи боље.

Председник Владе Србије

Александар Вучић увек је налазио

време да дође у Бор и помогне руда-

рима и металурзима Басена и грађа-

нима овога краја. Али, био је спречен

да присуствује свечаној додели на-

граде "Инжењер Шистек", највећег

признања РТБ Бор које се додељује

најзаслужнијим појединцима и инсти-

туцијама за допринос развоју компа-

није. Заслужена награда накнадно ће

му бити уручена.                           М. М.

СРЕЋАН САМ ШТО ВИДИМ ОСМЕХ
Александар Вучић, председник Владе Републике Србије

Александар Вучић, председник Владе

Републике Србије

Председник Владе Републике Србије Алексндар

Вучић препознао је стратешку важност РТБ-а Бор за раз-

вој целокупне привреде Србије и подржао програм развоја

и стабилизације компаније и њен инвестициони циклус

који је рудницима донео ревитализацију, а металургији

нове технологије - каже се, између осталог, у образло-

жењу за доделу награде "Инжењер Шистек" премијеру

Вучићу. - Кад год је било потребно, Александар Вучић је

долазио у Басен Бор да разговара, указује, захтева...
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Каква је ситуација у јав-

ном сектору ?

- Функционисање кому-

налних предузећа је оптерећено

дуговањима, тако да ситуација

није нимало сјајна. У најтежем по-

ложају су ЈКП „Топлана“ и „Водо-

вод“, који имају велика дуговања

за струју. Рачуни који су сада

дошли на наплату су се скупљали

годинама и дугови се морају вра-

тити и то је у реду. С обзиром да је

„Топлана“ у блокади, већ смо уго-

ворили састанак са представни-

цима Удружења топлана Србије и

Министарства енергетике и не-

ћемо инсистирати на томе да се

отпишу дуговања, већ да се успо-

стави нови репрограм, који ће

предузећа морати да поштују и да

плаћају своје обавезе. Општина је

до сада помагала, одвајала суб-

венције, што за наредну годину не

могу да гарантујем. Ако будемо у

могућности, видећемо на који

начин можемо да помогнемо.

Важно је напоменути да јавна

предузећа морају да науче да по-

слују самостално. 

Где видите решење про-

блема у коме су се нашла јавна

предузећа ? 

- Решење је, свакако, у по-

бољшању степена наплате. Око

620 милиона динара је дуговање

грађана и привреде према „То-

плани“. Кад би се половина те

суме наплатила, то би решило

многе проблеме. „Топлана“ и „Во-

довод“ морају да имају најмање 90

одсто степен наплате, јер ниједна

топлана у Србији која има мањи

износ наплате не може да опстане.

Ситуација није ни изблиза драма-

тична као у време кад сам ја био

именован за директора „Топлане“,

јер је рачун фирме био у блокади,

од четири измењивача ниједан

није радио, враћали смо два кре-

дита, али сам успео да предузеће

изведем из дубиозе и повећам сте-

пен наплате на 120 одсто, и гра-

ђани су били задовољни

грејањем. Сада је  ситуација дру-

гачија - сви измењивачи раде и

котлови су сређени. Директори мо-

рају да сносе одговорност за оно

што је учињено или није.

Шта ће се десити уко-

лико се испостави да директори

нису добро радили свој посао?

- За сада се максимално

труде и озбиљно раде свој посао,

али циљ је да крену ефикасније у

наплату својих потраживања. Де-

шава се да људи успоставе репро-

грам, плате две рате и више не из-

мирују дуговања. Морамо да ви-

димо има ли могућности да се

дуговања исплаћују преко одби-

така од зараде или пензије. Са

друге стране, уколико се испо-

стави да директори не раде добро

свој посао, биће смењени. 

Недавно је донета од-

лука о увођењу минималне за-

раде за све запослене у „То-

плани“, „Водоводу“ и „Богови-

ни“?

- Та одлука је исхитрена и

донета у мом одсуству, а да ме

претходно нико до сарадника о

томе није обавестио. Суштина је у

томе да председник општине не

може да нареди јавним пред-

узећима да смање плате на мини-

малну зараду, јер то законски није

изводљиво. Оно што је дозвољено

је да такву препоруку може да

упути Општинско веће.  Надзорни

одбор, директор и синдикати пред-

узећа, треба да преузму одговор-

ност за ситуацију у којој су се

нашле те фирме. Уопште не мо-

рају да смањују плате, уколико по-

слују добро. За зараде у „Топлани

“ одлази 13,5 милиона и 13 ми-

лиона у „Водоводу“, и ми више

субвенције за плате не можемо да

дајемо. Битно је да обезбеде сред-

ства за зараде радника из наплате

својих потраживања и те одлуке су

на предузећима. Да ли ће да дође

до увођења минималне зараде од-

лучиће надлежни у јавним пред-

узећима.

Према нацрту закона о

одређивању броја радника оче-

кује се смањење  запослених. У

каквој је ситуацији општина

Бор?

- Очекујемо допис у сеп-

тембру и онда ћемо сагледати

комплетну ситуацију. У јавном сек-

тору и Општинској управи има око

1.200 радника. Када будемо до-

били тачна упутства, знаћемо и

како је предвиђено смањење броја

запослених и колики је вишак.

Америчка рударска ком-

панија „Фрипорт Мекморан“ и

канадска компанија „Ресервоар

минералс“ пронашли су у око-

лини Бора једно од најбогати-

јих лежишта бакра и злата на

свету?

- Резултати геолошких

истраживања су такви да дају наду

да се у догледно време отвори

рудник. Уколико дође до тога, реч

је о великим  инвестицијама које за

собом „повлаче“ већи број мањих

инвестиција у области угоститељ-

ства, грађевине и туризма, што је

велики плус за нашу општину. Ме-

ђутим, у питању је  дугорочан про-

цес, који траје од пет до осам

година. 

Да ли има нових радних

места до краја године ?

- Фабрика за производњу

струјомера ЕWГ је добила посао

на тендеру и када крену да раде

пуном паром очекујемо да ће око

300 људи добити посао у тој

фирми. У септембру и велики трго-

вински ланац „Текијанка“ отвара

објекат у Бору, где ће такође бити

запослено око 40 нових радника.

Преговори су завршени и са сло-

веначком фирмом „Искра за-

штита“, који су заинтересовани за

отварање фабрике у Бору, тако да

се надамо да ће се и то десити у

наредном периоду. 

Општина издваја зна-

чајна средства за рад Народне

кухиње у Бору. Да ли сте задо-

вољни како то функционише ?

- За рад Народне кухиње

из буџета се издваја око 15 ми-

лиона динара. Редовно провера-

вамо  кухињу, јер је раније било

примедби корисника да нема до-

вољно меса и хлеба, тако да

идемо у изненадне контроле и за

сада она добро ради. Желимо да

испоштујемо све нормативе када

је реч о Народној кухињи, јер је та

помоћ заиста потребна грађанима.

Наставићемо и надаље да контро-

лишемо испоруку и квалитет об-

рока који се даје корисницима.

Да ли сте задовољни

радом органа локалне само-

управе ?

- Нисам задовољан. Не-

опходно је урадити реорганизацију

појединих оделења у смислу ефи-

каснијег деловања. Очигледно је

да инспекција не ради добро свој

посао, и на место оних инспектора

који своју функцију не обављају у

потпуности, довешћемо младе и

перспективне људе.  У одељењу

финансија је непојмљиво да сав

посао зависи од једног човека.

Споро се завршавају послови, и

административно је доста пре-

оптерећена Општинска управа и

морамо другачије да реоргани-

зујемо послове.                           Д.К.

ПРЕДСТОЈИ РЕОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Председник општине Бор Живорад Петровић, за „Тимочке“

Дуговања „притискају“ рад јавних предузећа, а решење је у повећању степена наплате тих фирми. Неопходна

је боља организација рада органа локалне самоуправе како би се обезбедио напредак на свим пољима, поручује у ин-

тервјуу за „Тимочке“ Живорад Петровић, председник општине Бор.

РАЦИОНАЛНО ТРОШЕЊЕ БУџЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Председник општине Бор Живорад Петровић истиче да

је општинско руководство успело да многе пројекте оствари у

предвиђеном року и избори се са проблемима које је ова година

донела.

- Око 18 милиона динара  је издвојено за уређење новог

злотског пута који ћемо завршити до краја године. Већи део је

већ урађен. Доста се радило на уређењу школских објеката у

селима и граду, водоводима, реконструисана је градска улица

„3. октобар“, уређени домови култура у селима Лука, Танда, Гор-

њане и Злот, тако да смо велики део посла успели да завршимо.

Буџет за наредну годину ће бити реално остварив и планиран

на том нивоу, са циљем рационалног трошења буџетских сред-

става и веће одговорности у послу. Јер увек може и мора бити

боље – поручује Петровић.  
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Србија је међу 11 зе-

маља у свету у којима ће број

становника опасти за најмање

15 одсто између 2015. и 2050,

наводи се у недавно објавље-

ном извештају Уједињених на-

ција. Када проценте преведемо

у цифре долазимо до податка

да ће у Србији у наредних 35 го-

дина бити милион и по до два

милиона становника мање, кажу

стручњаци.

О наталитету у Србији се

говори већ деценијама уназад,

али мало је примера да су пред-

узети конкретни кораци.

Овим проблемом је на-

јвише погођен регион Јужне и

Источне Србије,а о њему смо

разговарали са првим човеком

Тимочке крајине,председником

Скупштине града Зајечара, Са-

шом Мирковићем.

Депопулација је један

од највећих проблема са

којима се Србија суочава,а Ис-

точна Србија је међу најпого-

ђенијима,какве мере предузи-

мате по том питању?

- Србија се сврстава

међу демографски најстарије

земље света. Старење станов-

ништва је интензивирано. Сва-

кодневно се говори о великом

паду наталитета. Све нас је

мање, а мало је конкретних

мера које смо предузели као

држава. Град Зајечар је начинио

први корак. Ми смо од почетка

ове године обезбедили беспла-

тан вртић за све малишане на

територији наше општине. Град

Зајечар је једини у Србији који је

на тај начин изашао у сусрет ро-

дитељима. У седам вртића, два

сеоска и пет градских, свако-

дневно борави 1.043 малишана.

На листи чекања је више од 60

малишана, што је нама сигнал

да почнемо да размишљамо о

изградњи још једног вртића.

Зајечар је један од рет-

ких градова у Србији који има

фондацију за подстицање ра-

ђања. Да ли има конкретних

резултата?

- Имајући у виду да на не-

гативне трендове у рађању зна-

чајно утиче одлагање рађања

првог детета, као и стерилитет,

наша фондација за подстицај

рађања деце је током прошле и

ове године обезбедила значајна

средства за 15 жена за ванте-

лесну оплодњу. Изузетно смо

поносни на то што финансијски

помажемо брачним паровима

који се боре са овим проблемом

да добију жељено потомство.

Једнократну новчану помоћ до-

бија свака породиља у износу

од 20 до 60 хиљада динара, у

зависности од броја рођене

деце.

Да ли мислите да је

улагање у младе улагање у

будућност ? 

- На негативан природни

прираштај свакако утиче и то

што млади људи који оду на

школовање у велике универзи-

тетске центре после заврсених

студија остају тамо да живе и

раде. У последње две године се

трудимо да их мотивишемо да

се врате тако што смо обезбе-

дили стипендије за најбоље од

њих. Право на стипендију до-

бијају они са најбољим просе-

ком или они који се определе за

дефицитарна занимања. Мис-

лим да је решење проблема

улагање у њих од најранијег де-

тињства. Говорили смо већ о

бесплатним вртићима за на-

јмлађе, али Град Зајечар брине

о тој деци током читавог школо-

вања. Сви ђаци прваци добијају

таблет рачунаре, а најбољи

средњошколци бесплатна лето-

вања. Улагање у нашу децу је

улагање у будућност, а то нема

цену.

Источна Србија је по-

зната по томе сто има доста

својих грађана на привреме-

ном раду у иностранству. Да

ли то утиче на негативну де-

мографску слику?

- Оно што је некада била

наша предност која се огледала

у томе што смо имали велики

број наших суграђана на при-

временом раду у иностранству

данас постаје наш проблем.

Прва и друга генерација тих

људи је тамо зарађивала новац,

а улагала га и трошила овде.

Данас имамо трећу и четврту ге-

нерацију наших људи који су ро-

ђени ван граница наше земље,

тамо се школују и заснивају по-

родице. Они о свом завичају

знају углавном из приче. Због

тога сам покренуо иницијативу о

отварању Канцеларије за са-

радњу са дијаспором у оквиру

Градске управе Зајечар. Мо-

рамо да пронађеномо начин да

мотивишемо те младе људе

чији су корени овде да постану

покретачка снага Источне Ср-

бије. Успостављање линкова из-

међу нас и дијаспоре ће бити

један од приоритета у наредном

периоду.

Ово је свакако про-

блем који не може да реши

појединац или једна институ-

ција. Да ли је потребно овај

проблем решавати на вишим

нивоима власти?

- Позивам колеге из оп-

штина и градова широм земље

да радимо на решавању овог

проблема, а исто тако сматрам

да би и Влада Републике Србије

требало да предузме хитне ко-

раке и успостави пакет мера

како бисмо овај проблем ре-

шили. Обнављање становни-

штва једино може да да пози-

тиван  резултат кроз већу дру-

штвену бригу и одговорност. Као

народни посланик у Скупштини

Републике Србије ћу свакако ин-

систрати да се ова тема нађе на

дневном реду на некој од наред-

них седница и да се нешто кон-

кретно уради по том питању.

Нисмо у ситуацији да штедимо

на деци и младима. 

С. Б.

НИСМО У СИТУАЦИЈИ ДА 
ШТЕДИМО НА ДЕЦИ И МЛАДИМА

Саша Мирковић, председник СГ Зајечара, за ‘’Тимочке’’  
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СОКОБАЊА – Ового-

дишњи, 53. Међународни фестивал

Прва хармоника Сокобања 2015.

одржан је овог викенда. Милош Тео-

филовић, из Врчина, понео је лас-

каву титулу Прва хармоника Соко-

бање и освојио награду витртуалу

хармонику Далапе, дародавца ОТК

Сокобања под покровитељством оп-

штине Сокобања, коју му је уручила

Снежана Радовановић, председница

СО Сокобања. 

Фестивал је трајао три дана,

а пратило га је неколико десетина

хиљада гледалаца. Прве вечери фе-

стивал је свечано отворен наступом

прошлогодишњег победника Влади-

мира Марковића, из Ниша, и насту-

пом Фјуел бенда на челу са

виртуозом на хармоници Гораном

Јекнићем. Другог дана представили

су се такмичари у млађим кате-

горјама: петлићи, пионири, старији

пионири и младји јуниори, а концерт

је одржала Марина Тадић. Послед-

њег дана фестивала наступили су

такмичари старијих категорија: ју-

ниори, сениори и дуети, а концерт је

одржао Бане Мојићевић.  

Такмичарски део одржан је

у конгресној сали хотела Моравица у

преподневним сатима, где је тро-

члани жири у саставу Драгиша Ми-

лановић, Горан Јекнић и Радован

Марић оцењивао такмичаре.  Учес-

ници су се публици представили у

пратњи оркестра Александра Жива-

новића, из Сланаца, код Београда,

победника Прве хармонике Соко-

бања 2013. у вечерњим часовима у

центру Сокобање. 

Прва места по категоријама

освојили су: Младен Милићевић, из

Винче, у категорији јуниора, Душан

Комненовић и Милош Теофиловић,

из Врчина, у категорији дуета, у кате-

горији млађих јуниора прво место ос-

војио је Борис Милић, из Грделице, у

категорији старијих пионира Немања

Ђаковић, из Брчког, најбољи пионир

био је Александар Ранковић, из То-

поле, док је међу петлићима најбољи

био Вељко Јовановић, из Свилајнца. 

Организатор 53. Међуна-

родног фестивала Прва хармоника

Сокобања 2015. је Организација за

туризам и културу Сокобања. Покро-

витељ Фестивала је општина Соко-

бања.                                             

С. Б.

МАЈСТОР ДИРКЕ – МИЛОШ ТЕОФИЛОВИЋ
Одржан 53. Међународни Фестивал прва хармоница Сокобања

Победник Милош Теофиловић

Фестивал је увеличао Фјуел бенд
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КЛАДОВО - Радисав Чучула-

новић, менаџер општине Кладово, јед-

ногласно је изабран за председника

Управног одбора Фудбалског клуба

''Ђердап''. Он је добио подршку 20 де-

легата, колико их је учествовало у

раду ванредне изборне Скупштине. 

-Сматрам да је свима у инте-

ресу да клуб изађе из кризе. Међутим,

на дневном реду седнице морали су

да се нађу извештаји о раду и финан-

сијском пословању. Заслужујемо одго-

воре на питања како и зашто је

''Ђердап'' испао из Српске лиге, иако

је имао затворену финансијску кон-

струкцију. Где се погрешило - питао је

Бранислав Прикуловић, делегат сек-

ције ветерана, и предложио да се ван-

редна седница Скупштине одложи,

односно да се најпре одржи редовна

годишња Скупштина.

Петар Тихојевић, председа-

вајући радног председништва, замо-

лио је делегате да буду кооперативни

у раду. Он је подржао Прикуловићеве

предлоге, али је инсистирао да се сед-

ница настави са предложеним днев-

ним редом, уз обећање да ће се сви

извештаји наћи на дневном реду ре-

довне Скупштине, која ће се одржати

за 15 дана.

У наставку седнице, Чучула-

новић је презетовао смернице рада у

наредном прериоду истакавши да оче-

кује максималну подршку свих реле-

вантних структура у граду.

- Наш је превасходни задатак

консолидација у организационом и

техничком погледу. Ако у томе успемо,

наредне године приоритет ће бити по-

вратак у Српску лигу. Да би то спро-

вели, морамо побољшати стру-

чно-педагошки рад, јер је то темељ за

успешан развој клуба. У том правцу

морамо унапредити сарадњу са ''Бро-

доремонтом'', али и другим клубовима

на локалу. Потребни су нам ред, рад и

дисциплина. Ко не може да одговори

задатку - није му место међу нама - по-

ручио је Чучулановић

За чланове Управног одбора

изабрани су Саша Николић, Бане

Првуловић, Никола Думитрашковић,

Горан Лазаревић, Веселин Мајовић,

Сеад Тировић, Драган Мариновић,

Љубиша Циклушевић, Горан Матовић

и Милисав Слабић, док су Зоран Ра-

дуловић, Слободан Голубовић и То-

мица Мургановић нови чланови Над-

зорног одбора.                               M. R.

МАНДАТ РАДИСАВУ ЧУЧУЛАНОВИЋУ 
На изборној Скупштини ФК ''Ђердап'' добио ново руководство

ПОМОЋ СЕОСКИМ ДОМАЋИНСТВИМА 

КЊАЖЕВАЦ - У сарадњи са Организацијом за храну и пољопривреду

Уједињених нација, Општина Књажевац обезбедила је сточну храну за дома-

ћинства погођена прошлогодишњим временским непогодама. 

Након што Ветеринарски институт обави контролу квалитета, сточна

храна биће дистрибуирана сеоским домаћинствима која су прошле зиме пре-

трпела највећу штету од ледолома, каже помоћник председника општине Мишел

Николић.

- Општина Књажевац, у сарадњи са Организацијом за храну и пољо-

привреду Уједињених нација обезбедила је 80 тона сточне хране као помоћ угро-

женим домаћинствима током претходне зиме од поплава и ледолома. Храна ће

бити дистрибуирана у 253 домаћинства која су претрпела штету - казао је Нико-

лић.

Обезбеђивање  сточне хране само је наставак акције отклањања

последица елементарних непогода које су прошле године погодиле општину

Књажевац.                                                                                                               Љ. П.

У Петровом Селу

ОБНОВЉЕНА КАНЦЕЛАРИЈА
КЛАДОВО - Зграда у којој се налази канцеларија Месне заједнице Пет-

рово Село саграђена је безмало пре пола века. С обзиром да је зуб времена учи-

нио своје, стекли су се услови за адаптацију кровне конструкције. Упркос

тропским температурама, тај посао на време је завршен. Уз ангажовање чланова

Савета Месне заједнице, сада је комплетно обновљен објекат у коме се налази

сеоска месна канцеларија. 

- Услед временских непогода, кров је био склон рушењу и ми смо пред-

узели кораке да се замени комплетна грађа и поставили смо нови цреп. Локална

самопурава препознала је важност инвестиције и одобрила нам је средства за

њену реализацију, што значи да су адаптација зграде месне канцларије и

кречење Дома културе финасирани средствима из општинског буџета. Осим за

замену крова, издвојен је новац и за молерско-грађевинске радове. То је допри-

нело да обновима две канцеларије, а зграду смо улепшали новом фасадом - за-

довољан је Веселин Мајовић, председник Савета МЗ у Петровом Селу.        М. Р.

Допремање сточне хране

ПЕЦАРОШИ НА ТИМОКУ
ЗАЈЕЧАР - Друго коло зајечарске градске лиге

спортског риболова у знак сећања на познатог Симу

Јовановића окупило је на стази уз обалу Тимока на По-

повој плажи 22 такмичара сениора и сениорки. Прво

место на такмичењу припало је Драгиши Јеленковићу,

другопласирани учесник био је Игор Мерџић, док је

треће место припало Александру Петровићу и Зорану

Станковићу. Према најавама организатора, последње

четрвто коло биће одржано у септембру, када ће поред

проглашења победника, најбољим учесницима бити

подељене и заслужене награде. 

С. Б.

Радисав Чучулановић
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НЕГОТИН – И овог сеп-

тембра Неготин ће угостити

бројне поклонике дела Стевана

Стојановића Мокрањца, родона-

челника српске музике, у чију ће

част од 10. до 16.септембра бити

одржан традиционалан, 50. по

реду, фестивал “Мокрањчеви

дани”. Иако ће јубиларни фести-

вал званично бити отворен

11.септембра у најмузикалнијем

дворишту на свету, комплексу

Мокрањчеве родне куће, беседом

хрватског диригента, пијанисте и

педагога Владимира Крањчевића,

дан раније, 10.септембра, као

увод у неготинску светковину му-

зике, коначно ће наступити про-

слављени хор “Viva Vox” на челу

са Јасмином Лорин, а планирана

је и изложба “Мокрањац - златни

албум”.

Ове године фестивал ув-

оди и новину кроз серију конце-

рата “Класика у 11”. Тако ће сва-

кодневно од 11 сати на центр-

алном градском тргу наступити

студенти београдског Факултета

музичке уметности, док су за 12.

септембар у истом термину пла-

нирани наступи хорова “Елегија”,

из Москве, и “Каламариа”, из Со-

луна.

Први фестивалски дан

(12.09) уз церемонију свечаног от-

варања и изложбу слика Не-

дељка Гвозденовића, традици-

онално је посвећен “Натпевавању

хорова”. Овога пута права му-

зичка посластица и чак седам хо-

рова из Румуније, Турске, Сло-

веније, Русије, Грчке, Бугарске и

Србије. 

За статуету Стевана Мок-

рањца, рад вајара Небојше Мит-

рића и част да већ следеће

године на “Мокрањчевим данима”

приреде целовечерњи концерт

“натпеваваће” се хорови: “Соунд”

из Букурешта (диригент Војку По-

песку), “Назим Хикмет” из Инстам-

нбула под управом Ердема

Хусрета Каракаша, “Аве” из Љуб-

љане којим управља Јерица Гре-

горц Буковец, Панчевачко српско

црквено певачко друштво (дири-

гент мр Вера Царина), “Елегија”

из Москве (диригент Марина

Алексејева), “Каламариа” из Со-

луна под управом Костиса Папа-

зоглуа и “Ангел Манолов” из

Софије којим диригује Дарена По-

пова. Обавезна композиција је

Друга Мокрањчева Руковет, а хо-

рове оцењује жири у саставу: ди-

ригенти Владимир Крањчевић и

Даринка Матић-Маровић и музи-

колог др Бранка Радовић, иначе

селекторка фестивала.

- Концепт јубиларног 50.

Фестивала, наслања се на ове

просторе, са намером да овог

септембра ансамбли и извођачи

отуда где је Мокрањац са „Првим

београдским певачким друштвом“

гостовао, дођу овде, у Неготин, и

својим програмима учине омаж

нашем музичком великану. Свако

од учесника програма Фестивала

својим програмом обухватиће и

део Мокрањчеве музике. Тиме ће

Мокрањчево дело бити трајно ин-

корпорирано у њихов репетоар и

презентовано у њиховим даљим

наступима, ширећи тако српску

музику и Мокрањца светом, како

је и сам Мокрањац чинио. Сваки

од програма је у тесној вези са

Мокрањцем, његовим делом и

личним животом, просторима где

је наступао и утицајима – истичу

селектор и Програмска комисија

фестивала. Премијерно на

Фестивалу, 13. септембра, биће

изведена радио драма “Мокра-

њац, човек своје уметности”, му-

зиколога Маје Чоловић-Васић, у

режији Саше Латиновића. Кон-

церт ће 12. септембра приредити

Београдска филхармонија, са ди-

ригентом Владимиром Куленови-

ћем. На програму су дела Вујића,

Дворжака и Коњовића. Цент-

рални догађај 14. септембра је из-

вођење музичке драме “Грк

Зорба” коју, у режији Мијаила

Вукбратовића, изводи ансамбл

Позоришта на Теразијама. 

До краја Фестивала кон-

церте ће одржати и: Београдски

квартет харфи (14. септембра),

победник прошлогодишњег “На-

тпевавања” хор “Иувентус цантат”

из Сомбора (15. септембра),

Плесна група “Уна Сага Сербица”

(15. септембра), Хор и симфо-

нијски оркестар РТС под управом

Бојана Суђића (16. септембра).

Традиционално на фести-

валу ће бити отворена и изложба

слика са овогодишње ликовне ко-

лоније “Ехо музике”, 12. септем-

бра. Планирана је и промоција

фељтона о Мокрањцу, аутора др

Бранке Радовић (12. септембра),

научна трибина “Феномен Стеван

Ст.Мокрањац и крај историје му-

зике”, чији је предавач др На-

дежда Мосусова, композитор и

музиколог (13. септембра), излет

на Рогљевачке пивнице уз бројне

етно програме (13. септембра),

промоција моноградије “Педесет

година Мокрањчевих дана”, ау-

тора проф.др Соње Маринковић,

музиколога (14. септембра), три-

бина “Сећања и омажи - 50 година

трајања” чији је модератом мр

Александра Паладин, музиколог

(15. септембра), као и промоција

монографије неготинског Музеја

Крајине “Мокрањчева кућа у Него-

тину” (16. септембра).

Свечаност затварања фе-

стивала уз доделу признања јуби-

ларних 50. “Мокрањчевих дана”

планирана је за 16. септембар уз

беседе селекторке др Бранке Ра-

довић и Јована Миловановића,

председника општине Неготин.

С.М.Ј.

ПУТЕВИМА МОКРАЊЦА

50. “Мокрањчеви дани” у Неготину од 10. до 16. септембра

Фестивал инструменталне традиције Балкана

МАЈСТОРСКО ПИСМО СПАСОЈУ ЈОВИЋУ
ЗАЈЕЧАР - Дефилеом учесника кроз Грљан, почело је

друго, завршно вече Фестивала инструменталне традиције

Балкана. За време двочасовног програма, публика је уживала

у звуцима мајстора на традиционалним инструментима, а

Мајсторско писмо ове године припало је Спасоју Јовићу за сви-

рање на кавалу.

Растко Јаковљевић, члан жирија, потврдио је да је на

овогодишњем Фестивалу конкуренција била јака, па су имали

тешку одлуку приликом одабира победника. Месна заједница

Грљан, као и сваке године, потрудила се да госте дочека уз

богат програм.

Специјални гост друге вечери Фестивала инструмен-

талне традиције Балкана било је културно-уметничко друштво

из румунског града Арада, који се баве очувањем српске на-

родне традиције.

Организатори 32. Фестивала инструменталне традиције

Балкана су МЗ Грљан и Установа Центар за културу и туризам.

Покровитељ је Град Зајечар.                                                 С. Б.

Мокрањчеви дани, Iuventus cantat

Са фестивала у Грљану
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КЊАЖЕВАЦ - Више

од хиљаду учесника, так-

мичење омладинских позо-

ришта, Тимочка лира, изло-

жбе, избор младе звезде

Књажевца, концерти у Гургу-

совачкој кули и преко 50 хи-

љада гледалаца - то би,

укратко, био резиме 54. Фе-

стивала културе младих Ср-

бије, који је одржан у вароши

на Тимоку. 

Књажевачки фести-

вал, настарија је манифеста-

ција те врсте на Балкану, а

овогодишњу организацију до-

вели смо до перфекције, за-

вршивши Фестивал без ије-

дног инцидента, истиче Урош

Станишић, председник Скуп-

штине Фестивала. 

- Статистика коју смо

радили са службом обезбе-

ђења говори да је око 50.000

људи и 1000 учесника про-

шло кроз све наше фести-

валске просторе. Органи-

зацију смо довели до пер-

фекције. Захваљујем се свим

учесницима који су били

укључени у ту огранизацију,

од локалне самоуправе па до

свих помоћних служби.

Највише смо задовољни но-

винама. То су такмичење за

младу звезду Књажевца и

ПРКОС (Позоришна ревија

креативног осмишљавања

света), за који смо сигурни да

је највећи успех Фестивала.

Направили смо нешто што ће

сигурно одјекнути у позориш-

ном свету наше земље -

казао је Станишић.

У протеклих пет деце-

нија, Фестивал је много дао

Књажевцу и Књажевчанима,

сматра Станишић. 

- Почевши од најлеп-

шег Дома културе у земљи,

па до развоја укуса за праве

културне вредности и мале

армије талентованих Кња-

жевчана. За то се треба бо-

рити и залагати и наредних

50 година. Можда баш на тај

начин из Књажевца креће

рат против кича, старлета,

спонзора и спонзоруша. Кроз

наш Фестивал побеђују

млади целе Србије чији је

дух неухватљив, кроз који се

провлаче инат, побуна и не-

прихватање клишеа додао је

он.

Фестивалом, Књажев-

цем и Књажевчанима оду-

шевљена је и овогодишња

промотерка, млада певачица

Сара Јовановић.

- Сјајан је концепт Фе-

стивала. Организација ме је

одушевила, као и људи. От-

ићи ћу у Београд само са

речима хвале. Књажевац је

прелеп. Рекли су ми пре него

што сам дошла да очекујем

малу Венецију и заиста је

било тако. Предивно је - није

крила одушевљење Сара

Јовановић.

У Организационом од-

бору нагкашавају да ће ве-

лика посећеност Фестивала

културе младих Србије на-

јвише користити младим, још

неафирмисаним уметници-

ма, који су добили шансу да

пред пуним гледалиштем

представе себе и своје та-

ленте. 

Љ. П.

РАТ ПРОТИВ КИЧА

Завршен Фестивал културе младих Србије у Књажевцу  

Најстарија рок манифестација у жижи интересовања туриста

БУГАРИ ОДУШЕВЉЕНИ ГИТАРИЈАДОМ

ЗАЈЕЧАР - Зајечар-

ска Гитаријада је, као тури-

стички производ, успешно

представљена најзнача-

јнијим  бугарским туропера-

торима.

Представници 13 ту-

ристичких агенција, који се

налазе на студијском путо-

вању у оквиру промоције

туристичке понуде источне

Србије, је са великом па-

жњом пратило излагање

Перислава Дуцића, дирек-

тора Установе Гитаријада

Зајечар, који се осврнуо на

тек протеклу 49. Гитаријаду

и гостима из Бугарске пред-

ставио фестивал и све пра-

теће програме најдуго-

вечније рок манифестације.

- У тренутку када је

завршена 49. Гитаријада,

почели смо са припремама

за 50. јубиларну Гитаријаду.

Следеће године имаћемо

заиста велика светска

имена, а већ данас могу да

вам кажем да ће фестивал

трајати пет дана, и то од 26.

до 30.  јула - рекао је Дуцић.

Својим излагањем,

Дуцић је успео да под-

стакне велико интересо-

вање за наредну, јубиларну

50. Гитаријаду у Зајечару.

- Много ми се допала

презентација, импресиони-

рана сам речима директора

Установе Гитаријада, као и

програмом који сте напра-

вили. Програм гарантује оз-

биљан број публике. Си-

гурно је да ћу ове године

Зајечар и Гитаријаду имати

у својој туристичкој понуди

- рекла је Илијана Ми-

хајлова, представница ту-

ристичке агенције "Крис

Тоур", из Софије.

Гитаријада предста-

вља један од фаворита,

међу туристичким произво-

дима блага источне Србије,

истакнуто је на презента-

цији. По подацима Мини-

старства трговине, туризма

и телекомуникација, за

прва четири месеца ове го-

дине туристи из Бугарске су

забележили раст од 73

одсто у односу на исти пе-

риод прошле године по

броју долазака, што је од-

лично полазиште да се ак-

тивно промовише туристи-

чка понуда источне Србије

и тиме значајно повећа до-

лазак туриста из Бугарске

на Гитаријаду.               С. Б.

ФКМС посетило више од 50.000 људи

Дуцић на промоцији Гитаријаде
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