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НЕГОТИН - Седамнаесту

седницу неготинског локалног пар-

ламента обележио је низ одлука,

именовање нових-старих директо-

ра, али и напуштање седнице од

стране одборника опозиције, након

што је Голуб Рајић, који је на сед-

ници именован за директора ЈКП

“Бадњево”, поднео финансијски и

извештај о раду комунала у 2014.

- Овде се ништа битно неће

променити у сали, била ту опози-

ција или не. Нема преноса седница,

а имате уговоре о пројектном суфи-

нансирању са бројним медијима.

Свака седница почиње тако што

ограничавате време трајања диску-

сије – поручила је Радмила Геров,

шеф одборничке групе ЛДП, која је

након тога са својим одборницима

напустила седницу. За њом су кре-

нули и остали одборници опозиције

из редова Влашке странке и ДС.

Иако још увек није позната

цена грејања за наступајућу грејну

сезону, јер је одлука о томе враћена

на дораду, одборници СО Неготин

су већином гласова донели одлуку

о утврђивању валуте плаћања ва-

ријабилног и фиксног дела износа

за предстојећу сезону.

- Надзорни одбор ЈКП “Ба-

дњево” је донео предлог и одлуку и

ми смо за ову грејну сезону предло-

жили да се плаћање врши у седам

месечних рата, а не девет као про-

шле године. То значи да би обавезе

из периода 15. октобар до 1. новем-

бра биле плаћане са роком до 30.

новембра и тако редом до април-

ских рачуна који би се плаћали 30.

маја. То би био варијабилни део,

док би се фиксни део плаћао на 12

месечних рата. Нама ово много

значи, јер тиме нећемо имати по-

требе за кредитним задужењима да

бисмо могли да испратимо грејну

сезону – каже Голуб Рајић, дирек-

тор ЈКП “Бадњево”.

Одборници владајуће коа-

лиције дали су и сагласност на од-

луку Надзорног одбора о новим

ценама комуналних услуга, од 29.

јула. Цена воде је за пет одсто виша

од досадашње и износи 38,97 ди-

нара по кубику за домаћинства.

Установе и привреда плаћаће воду

у истим износима као и до сада,

74,22 динара, односно 111,33 ди-

нара по кубику. Нова, коригована

цена грејања, најавио је председник

општине биће усвојена на наредној

седници локалног парламента.

- Вратио сам на дораду

предложену цену грејања, али смо

одобрили динамику плаћања ва-

ријабилног дела рачуна за грејање,

са роком од 30 дана за плаћање,

што ће, верујем, олакшати грађа-

нима. Прошле године смо имали

пропусте у формирању цене, тако

да смо то морали да вратимо на до-

раду и ове године темељно проуча-

вамо Уредбу о испоруци топлотне

енергије, са намером да обезбе-

димо сигурну одлуку која ће проћи

законску регулативу. Што се цене

грејања тиче, могу да најавим да ће

највероватније бити и нижа, с обзи-

ром да је цена мазута на тржишту

опала. Одлуку о новој цени грејања

донећемо на наредној седници –

каже Јован Миловановић, председ-

ник Општине Неготин.

ЈКП “Бадњево”, Историјски

архив Неготина и Музеј Крајине до-

били су директоре: Голуба Рајића,

Ненада Војиновића и Ивицу Трајко-

вића, иначе досадашње вршиоце

дужности, док је Народна библио-

тека “Доситеј Новаковић” добила

в.д. директора Милорада Грбовића,

мастера библиотекарства, јер су

одборници донели решење о не-

прихватању предлога Управног од-

бора ове установе да се за дире-

ктора именује по валидно спрове-

деном конкурсу Сузана Сиротовић,

досадашња директорка. Нове чла-

нове Управног одбора добила је

Предшколска установа “Пчелица”, а

чланове Школског одбора Техничка

и Музичке школа „Стеван Мокра-

њац”.                                           С.М.Ј.

РАЧУН ЗА ГРЕЈАЊЕ У ВИШЕ РАТА

Одржана 17. седница Скупштине општине Неготин

Одржана седница СО Књажевац

ПОЛЕМИКА О КАДРОВИМА 

КЊАЖЕВАЦ - Заседање

Скупштине општине Књажевац,

37. по реду, обележила су разре-

шења досадашњих и имено-

вања нових директора у јавним

установама и институцијама.

Тако је предлог да дипломирана

правница Бобана Михајловић

буде именована за општинског

правобраниоца изазвао оштре

реакције одборника опозиције. 

- Бобана Михајловић је

показала да зна да се бори за

себе и своје потребе, али је то

никако не квалификује да може

да се успешно залаже за за-

штиту општинске својине - казао

је шеф одборничке групе СПС–

ПУПС, Дарко Живковић. 

Социјалисти су подржа-

ли оставку Уроша Станишића на

место директора Дома културе,

иако је сматрају недореченом. С

друге стране, у Књажевцу опози-

циона Српска напредна странка

реаговала је на именовање Дра-

гане Јанковић за вршиоца дуж-

ности директора књажевачке

установе културе.

- Драгана Јанковић је члан

Српске напредне странке и ако

одлука о именовању буде изгла-

сана, покренућемо поступак за

њено искључење из странке -

рекао је Мирољуб Михајловић,

одборник у Скупштини општине

и повереник ОО СНС. 

Председник Скупштине

општине, Драган Манчић, миш-

љења је да иза оваквих диску-

сија стоје лични сукоби.

- Право је одборника да

изнесу свој став, али свако од

њих мора да зна да овде заступа

групу људи, а не своје личне ин-

тересе - став је Манчића.  

За вршиоца дужности

директорке Завичајног музеја

именована је историчар уметно-

сти Милена Милошевић Мицић,

док је за новог члана Општин-

ског већа изабран Мирослав

Ђорђевић.

На седници је усвојена

стратегија интегрисане комуни-

кације, одборници су дали са-

гласност на тарифни систем за

обрачун  топлотне енергије и од-

луку о ценама топлотне енер-

гије, а усвојени су извештај и

план рада Предшколске уста-

нове Бајка. Усвојена су и ре-

шења о именовању школских

одбора у Књажевачкој гимназији

и Основној школи Младост. 

Љ. П.



БРОЈ 162 3ДРУШТВО

На седници СО Кладово

ОСТАВКА ПЕТРОВИЋА

КЛАДОВО - На септембарској седници Скуп-

штине општине Кладово одборници су усвојили ре-

шење о престанку мандата одборника др Борисава

Петровића, досадашњег шефа одборничке групе "на-

предњака " у локалном парламенту, који је вратио

мандат због именовања на функцију директора

Здравственог центра "Кладово". Његово место у

скупштинским клупама заузела је Бранислава Усту-

ројевић Гајић са листе "Покренимо Кладово-Томи-

слав Николић”. На скупштинском заседању , како је

речено због техничких разлога, са дневног реда ски-

нути су предлози решења о престанку мандата Бра-

ниславу Мајкановићу (СДС), актуелном директору ЈП

Дирекција за планирање и изградњу "Кладово", чије

би место требало да преузме Љубиша Репман, кадар

Српске напредне странке.                                        М. Р.

СТАБИЛНЕ ФИНАНСИЈЕ
БОЉЕВАЦ - Иако је у

првом кварталу ове буџетске

године пуњење буџета оп-

штине Бољевац било нешто

слабије, у другом и трећем

тај заостатак је надокнађен,

па су у овој општини, за

сада, задовољни динамиком

реализације.

Због изузетно тешке

економске кризе у свету и

земљи, др Небојша Марја-

новић, председник општине

Бољевац, не очекује да ће

буџет до краја године бити

реализован онако како је

предвиђено.

- Свакако је успех да

ћемо реализовати све оне

пројекте који су нам били

најважнији, да наше здрав-

ствене установе, школе, де-

чија и предшколска установа

успешно обављају своју де-

латност - истакао је др Мар-

јановић. - Да локална само-

управа и сви њени директни

и индиректни корисници ста-

билно функционишу. Ситуа-

ција у земљи и на локалу је

тешка, проблема има, али

се трудимо да их превазила-

зимо и решавамо најбоље

што можемо у околностима

у којима сви живимо.

С. Б.

БОР - Чланови Оп-

штинског већа у Бору једно-

гласно су усвојили Предлог

закључка о усвајању извеш-

таја о извршењу буџета за

прошлу годину, у којој је

остварен дефицит од 131 ми-

лион динара. Усвојен је и

предлог одлуке о доношењу

генералног урбанистичког

плана Бора.

- Овај план је основ за

израду свих осталих планова

који ће уследити након њего-

вог усвајања. Важно је напо-

менути да овај план није

документ на основу којег се

издају грађевинске дозволе.

На основу овог стратешког

документа се приступа и из-

ради плана генералне регу-

лације градског насеља Бор.

У самом генералном урбани-

стичком плану  проширују се

индустријске зоне, одређује

се стратегија развоја насеља

у неким деловима града где

је то изводљиво – рекао је

Драган Јеленковић, начелник

Оделења за урбанизам, гра-

ђевинске, комуналне, имо-

винско-правне и стамбене

послове.

Веће је усвојило и

предлог Одлуке о изменама

и допунама одлуке о месним

заједницама. Усвојени су и

предлози решења о преста-

нку мандата вршиоца дужно-

сти директора ЈКП „Топлана“

Дарка Милићевића и „Водо-

вод“ Зорана Марковића,  као

и о именовању истих за вр-

шиоце дужности директора

тих предузећа. 

Између осталог, једно-

гласно су усвојени и предлог

решења о давању сагласно-

сти на одлуку о расподели

добити ЈКП „3. октобар“ за

прошлу годину, као и предлог

одлуке о приступању „Нацио-

налној асоцијацији локалних

канцеларија за младе“ коју су

основале 56 локалне само-

управе.  Усвојени су и пред-

лози решења по бројевима,

који се, како је речено на сед-

ници односе на легализацију

објеката.

Са дневног реда је по-

вучен предлог одлуке о кон-

верзији потраживања општи-

не Бор у капитал општине у

овдашњем Институту за ру-

дарство и металургију.      Д.К.

ДЕФИЦИТ - 131 МИЛИОН ДИНАРА

Општинско веће усвојило извештај о извршењу буџета за прошлу годину

Небојша Марјановић, први човек Бољевца

Борисав Петровић

Са седнице Општинског већа
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Поводом Дана ослобођења Зајечара

ЦЕЛОДНЕВНИ ПРОГРАМ

ЗАЈЕЧАР - Поводом обележавања 19. октобра - Дана осло-

бођења Зајечара у Првом светском рату, одржан је састанак Орга-

низационог одбора у Градској управи Зајечар. На састанку је било

речи о манифестацијама које ће бити организоване тог дана.

- Биће приређен програм целог дана, имаћемо посету пред-

ставника Амбасаде Француске у Србији, а предвиђена је и свечана

академија у позоришту Тимочке крајине "Зоран Радмиловић".

Зајечар има бурну историју и желимо да овај дан обележимо како

доликује. У Зајечару постоји Француско војно гробље и споменик по-

свећен припадницима француске армије, која је 19. октобра 1918.

године ослободила Зајечар. У претходном периоду, доста смо ура-

дили на сређивању тог гробља, а прошле године смо поставили и

спомен таблу - истакао је др Мирко Николић, заменик председника

Организационог одбора.

- Одлично смо сарађивали претходних година и надам се да

ће се овако добра сарадња наставити и даље - рекао је Филип Жор-

дан, представник Амбасаде Француске.

Састанку су присуствовали представници Градске управе

Зајечар, Војске Србије, као и представници установа култура и ко-

муналних предузећа у Зајечару.                                                    С. Б.

ГРЕЈАЊЕ ПО УТРОШКУ
КЛАДОВО - У ЈП ”Једи-

нство” приводе се крају при-

преме за почетак нове грејне

сезоне. Током зиме топлане у

Кладову и насељу Брза Па-

ланка загреваће 1.950 станова

површине 97.500 квадрата и

око 41.000 метара квадратних

пословног простора. Грејна се-

зона стартује 15. октобра и за

рад постројења су набављене

довољне количине енергената -

изјавио је Зоран Петровић, ди-

ректор јединог дистрибутера то-

плотне енергије у овом крају. 

На залихама је тренутно

350 тона колубарског угља и

150 тона мазута. У новој грејној

сезони топлане и корисници

услуга суочиће се са делом ста-

рих проблема, али и новом ме-

тодологијом обрачуна која је

усклађена са Уредбом Владе

Србије, додао је Петровић.

Према тој одлуци, власник ста-

на, купац топлотне енергије,

платиће 5,33 динара по кило-

ват- сату са заједничког мерног

места за стамбени, односно

6,67 динара за пословни про-

стор. Нови обрачун примењује

се од 1. октобра. За квалитетну

и редовну дистрибуцију то-

плотне енергије потребно је да

купци на време измирују своје

рачуне. Онима који дугују, ЈП

''Јединство'' нуди репрограм

дуга, односно уплату доспелих

обавеза на више месечних

рата.                                     М. Р.

БОР - Свечаном академијом

Скупштине града којој су присуство-

вале бројне званице и пригодним кул-

турним програмом у сали биоскопа

„Звезда“ обележен је Дан општине

Бор 3. октобар. Публици се својим

наступом представио бенд „Дуо мо-

дерато“, а Борани су имали прилике

да уживају и уз концерт бенда „Пи-

лоти“ у вечерњим сатима у амфите-

атру код Дома културе у центру

града.

Председник општине Бор

Живорад Петровић поделио је 12

лаптопова ученицима генерације

борских основних и средњих школа.

Он је гостима представио рад ло-

калне самоуправе у делу значајних

инвестиција у граду и селима, и освр-

нуо се на бројне области које је град

подржао ове године. 

- Свим Боранима желим сре-

ћан Дан града, а гостима угодан бо-

равак у Бору. Ми смо у локалној

самоуправи поставили лествицу ви-

соко, јер колико год да радимо и ства-

рамо, увек може боље и више. У

плану је да за 10 дана завршимо  во-

довод у МЗ „Шарбановац“. Тај водо-

вод је значајан јер се на његовој

изградњи радило дуже од 20 година

и уложена су значајна материјална

средства. Ми ћемо цео посао за-

вршити за два месеца и сви мештани

села Шарбановац добиће пијаћу

воду. Од планираних 21 милион, ус-

пели смо да овај посао реализујемо

за 10 милиона динара. То ће бити

четврти сеоски водовод чију смо из-

градњу успешно привели крају, а

предстоје и радови на водоводима у

Горњану, Луци и Танди, како би сва

села борске општине имала здраву

пијаћу воду. До краја месеца ћемо за-

вршити и нови злотски пут, а до маја

идуће године урадити и замену

крова, столарије, термоизолоацију и

фасаду школа у граду и селима –

рекао је Петровић. 

На седници је речено и да је

Бор једна од индустријски најраз-

вијенијих и архитектонски најуређе-

нијих општина источне Србије.

Првенствено препознатљив као ру-

дарски град, у коме живи око 50 хи-

љада људи, наглашено је и да је то

место широких булевара, богате ис-

торије и прелепе околине какве нема

ниједан град у региону. Речено је и да

је локална самоуправа за нешто

више од годину дана у капиталне ин-

вестиције уложила више од 300 ми-

лиона динара. 

Последњих пет година ло-

кална самоуправа и Рударско–топио-

ничарски басен (РТБ) „Бор“ урадили

су много на улепшавању и сређи-

вању општине Бор. На седници је

речено да су обновљене фасаде,

уређене саобраћајнице и расвета, из-

грађен амфитеатар и уређен плато

испред Дома културе, направљене

фонтане и обновљене школе, пре-

уређен хотел „Језеро“ на Борском

језеру, изграђен зоо врт, и уређена

једна од најбојих скијашких стаза у

Србији на планини Црни врх где је по-

стављена и жичара. Чуло се и да је

главни циљ био побољшање живот-

ног стандарда људи у Бору и ства-

рање услова да се у општини, поред

рударства, развијају и друге при-

вредне гране. 

Д.К.

СВА СЕЛА ДОБИЈАЈУ ПИЈАЋУ ВОДУ

Обележен 3. октобар, Дан општинеБор

У кладовском ЈП ‘’Јединство’’

Најбољи ученици награђени лап-топовима
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БОР - Други талас свет-

ске економске кризе, пад цене

бакра, алуминијума, челика, ни-

кла и других метала пољуљао је

ове године пет највећих рудар-

ских компанија у свету и оборио

вредност њихових акција за уку-

пно 540 милијарди долара! Део-

нице BHP Billitona у Њујорку

пале су 4,1 одсто, а англо-ауст-

ралијског гиганта Rio Tinta за чак

четвртину од почетка године.

Гленкорова замбијска јединица

Mopani Copper Mines (MCM) оба-

вестила је недавно владу да

планира да отпусти преко 3.800

радника због ниске цене метала

и високих трошоква производње,

пренео је Ројтерс. У таквом „кр-

кљанцу и голготи“, како се изра-

зио генерални директор РТБ

Бор, Благоје Спасковски, треба

сачувати смиреност и трезве-

ност, хладну главу и живце.

Треба сачувати РТБ Бор од

кризе коју су изазвали много

већи и много јачи играчи од бор-

ског комбината.

– На такав изазов, који

од менаџера пре свега захтева

брзо одлучивање, одговорио

сам и одговарам већом про-

изводњом, штедњом и смање-

њем трошкова, нарочито енер-

гентата. Биће тешко и зато моли-

м за стрпљење на свим пољима

и разумевање за производну би-

тку која доноси новац за плате,

порезе и доприносе и све текуће

трошкове, али и за отплату кре-

дита канадској ЕДЦ банци –

каже Благоје Спасковски.

Континуитет и капацитет

прераде домаћег и увозних кон-

центрата у новој топионици је,

након многобројних објективних,

али и субјективних тешкоћа у

раду, коначно успостављен, па

ће до краја октобра стара мета-

луршка линија претопити по-

следње количине заосталог

хладног материјала и тиме окон-

чати свој полувековни рад.

– Време уходавања и до-

казивања радних параметара

нове-флеш пећи уговором је де-

финисано на девет месеци и ис-

тиче првог новембра. Тада ћемо

завршити претапање хладног

материјала у пламеној пећи и за-

уставити стару топионицу. Иако

се мислило да је могуће да тај

период буде краћи, раније се

ипак није могло. Много је објек-

тивних разлога за то, а они се

полако али сигурно превази-

лазе. Све ово време, док пара-

лелно са новом ради и стара

пламена пећ, у граду има дима,

врло често у забрињавајућим ко-

личинама. Паралелно са битком

да га буде што мање, запослени

бију и ону битку која компанији,

али и њима самима, обезбеђује

езгистенцију. Није згорег подсе-

тити, иако је то познато, да је

РТБ Бор принуђен да претапа

хладан материјал у старој топио-

ници јер му то доноси новац.

Новац за плате, новац за порезе

и доприносе, новац за све те-

куће трошкове који се мере ми-

лионима и то на месечном

нивоу, а који би, у супротном,

био „заробљен“ у тим хладним

материјалима. У време светске

кризе и изузетно ниске цене

бакра економију смо ставили у

раван са екологијом да бисмо

прошли што је могуће безбол-

није – каже Спасковски. 

М. М.

БИТКА ЗА БАСЕН
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ ''Бор''
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КЛАДОВО – Од 1. ок-

тобра, Привредно друштво

''Ђердап'', у чијем саставу по-

слују хидроелектране ''Ђердап

1 и 2'', ''Власина'' и ''Пирот'',

које струјом снабдева више од

четвртине Србије – остало је

без директора. Јер, Горан Кне-

жевић, који је до сада обав-

љао ту функцију, прелази на

друго радно место у ЕПС.

Наше информације го-

воре и да ће управљање над

нашом највећом хидроелек-

траном ''Ђердап 1'', код Кла-

дова, преузети Петар Манза-

ловић, који је до сада био на

функцији руководиоца ревита-

лизације. Иначе, највећа ХЕ у

Србији је без директора већ

неколико месеци, откада је то

место напустио Љубиша Јо-

кић.

Кнежевић, који је по ст-

руци дипломирани економи-

ста, већ је био директор ПД

''Ђердап'' од 2008. до 2010, а

на ту функцију је дошао са

места заменика генералног

директора ЈП ''Путеви Србије''.

Из тог периода остао је упам-

ћен по томе што је изнео став

да би са руском фирмом ''Си-

ловије машине'', која је добила

посао ревитализације ХЕ ''Ђе-

рдап 1'', ''уколико наставе са

кашњењем, требало раски-

нути уговор и расписати нови

тендер''.

На месту директора ПД

''Ђердап'' наследио га је Дра-

ган Станковић. Али, Кнежевић,

који је, наводно, кадар Нове

Србије, коју води министар без

портфеља Велимир Илић,

вратио се ту фотељу 2013. го-

дине, након формирања нове

Владе Србије. 

Није познато да ли је

Кнежевић смењен или је сам

напустио место директора,

али је чињеница да се ситуа-

ција искомпликовала након

структурних промена у Елек-

тропривреди Србије, јер је

уместо Привредног друштва,

''Ђердап'' постао огранак ЕПС. 

А, због неповољне хидроло-

гије у септембру, хидроелек-

трана "Ђердап 1" произвела је

214,4 милиона киловат-часова

електричне енергије или 81

одсто од плана за тај месец.

То је "цена" сушног периода,

тако да је реализација дина-

мичког производног плана од

260 милиона киловат-сати

струје умањена за 19 одсто. За

девет месеци хидроцентрала

код Кладова ЕПС је испо-

ручила више од четири ми-

лијарде киловат-часова струје,

односно 89 одсто од динамич-

ког плана за тај период у го-

дини. План за октобар је око

267 милиона киловат-сати

електричне енергије. При тре-

нутном дотоку од само 2.600

кубика воде у секунди, хидро-

аагрегати у првој ђердапској

хидроцентрали дневно про-

изведу 8,2 милиона киловат-

часова електричне енергије.

Е. Т.

''ЂЕРДАП'' БЕЗ ДИРЕКТОРА
Горан Кнежевић напустио руководеће место 

Горан Кнежевић

ЗАЈЕЧАР - Путнички и теретни железнички саобраћај неће бити укинут

од почетка наредне године, како су поједини медији раније спекулисали - истак-

нуто је на заједничком састанку представника Зајечарског и Борског управног

округа, тимочких општина и Града Зајечара, као и представника Железнице

Србије.

- Разговарао сам са представницима Синдиката ЈП ''Железнице

Србије'' због вести о укидању саобраћаја у Тимочкој крајини. Одмах сам о томе

обавестио и председника Скупштине града Зајечара Сашу Мирковића, а он је

на тај проблем указао министарки Зорани Михајловић. То је уродило плодом,

јер су на овом састанку присуствовали и представници Железнице Србије, који

су нас обавестили да железнички саобраћај неће бити укинут - рекао је Велимир

Огњеновић, градоначелник Зајечара.

- Железничког саобраћаја ће бити и даље. Најважније у овом тренутку

је даљи развој железничког саобраћаја у Тимочкој крајини. Много више мора да

се улаже у инфраструктуру железница у овом делу Србије, како због грађана,

тако и због развоја привреде - каже Владан Пауновић, начелник Зајечарског

управног округа.

- Железнички путнички саобраћај функционисаће и наредних година -

истакао је Мирољуб Јефтић, в.д. директора А.Д. "Србија Карго", и додао да ти-

мочке железнице имају перспективу, не само у путничком већ и у теретном пре-

возу.                                                                                                                        С. Б.

ЖЕЛЕЗНИЦЕ О(П)СТАЈУ
Састанак у Зајечарском округу

Са састанка у Зајечарском управном округу
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БОР - Инвалиди рада

Рударско-топионичарског ба-

сена Бор (бивши и садашњи

радници), који су имали при-

времена решења за пензију -

добили су нова коначна ре-

шења са другачијом основицом

и исплаћена им је разлика. У

основицу за пензију урачунати

су и посебни додаци на зараду

коју су инвалиди рада оства-

рили преласком на друго радно

место. Иста правила важе и за

породичне пензије остварене

по овом основу. 

Испоштована је и оба-

веза да Републички фонд пен-

зијско-инвалидског осигурања

рефундира новац Рударско-то-

пионичарском басену Бор, па је

овај посао успешно окончан на

троструко задовољство: корис-

ника ПИО фонда, Басена Бор и

борске Филијале ПИО фонда

која је за два месеца интензив-

ног рада завршила више од хи-

љаду коначних решења. 

Очекује се да до сре-

дине новембра буду решени и

захтеви инвалида рада Руд-

ника бакра Мајданпек.

Овај проблем до сада

није могао да буде решен, и

поред залагања РТБ-а, укључи-

вања централе ПИО и Мини-

старства за рад, запошљавање

и социјалну политику, јер није

било законских могућности за

то осим регулисања свих поре-

ских обавеза из протеклог пе-

риода и то за све запослене у

Басену. Тек када је надлежно

министарство променило уре-

дбу из 2003. године (која је пра-

вила административни проб-

лем) - инвалиди рада Басена

добили су коначна решења и

исплаћена им је разлика.

М. М.

ПРИВРЕМЕНА РЕШЕЊА 
ПОСТАЛА КОНАЧНА

Решен проблем инвалида рада РТБ Бор

ИНФРАСТРУКТУРА
БОЉЕВАЦ - Ова

година је била веома

успешна по питању

реализације инфрас-

труктурних пројеката

као и изградњу локал-

них и атарских путева

у селима Бољевачке

општине. За изградњу

локалних путева у

2015. години општина

Бољевац преко Ди-

рекције за планирање

и изградњу уложила

30 милиона динара.

За изградњу канали-

зације и система за

пречишћавање отпад-

них вода, општина Бо-

љевац је издвојила

негде око 42 милиона

динара. Јесен ће та-

кође бити радна, а сви

радови су планирани

да се заврше до краја

2015. године. 

С. Б.
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СОКОБАЊА - Може ли

се започети прича о овом месту,

а да се изостави крилатица: "Со-

кобања, Соко град, дођеш стар,

одеш млад"? Може, али у сенци

би онда остала и анегдота о Бра-

ниславу Нушићу који ју је сковао

једног лета. Сјајни комедиограф,

творац увек актуелних дела, био

је чест гост овог краја, па га је фо-

тограф Синиша Ристић замолио

да са супругом "испозира" пред

његовим објективом. Када је

Нушић отишао по фотографију,

био је задивљен како је испала и

како је на њој изгледао Соко град,

узео је хемијску и на слици запи-

сао ону крилатицу. И управо је

она фотографију претворила у

разгледницу, која је наредних го-

дина обавезно стизала на адресе

оних чији су пријатељи и рођаци

боравили овде. Тако се шар-

мантна прича лепо "угнездила" у

контекст свега оног што Соко-

бања јесте и што је чини српском

краљицом туризма.

Некада се звала једно-

ставно - Бања. За време Хајдук

Вељка била је Бањица, потом Ве-

лика Бања, онда опет Бања, па

Алексиначка Бања, затим Соко

Бања и од 1859. Сокобања. Када

је кнез Милош 1834. наредио да

се обнови турски амам и подигне

купатило, потенцијали места су

почели да се користе, број гостију

који су долазили да се лече, од-

лазе у купатила, шетају до извора

Моравице и Озрена, растао је...

Између два светска рата је важ-

ила за монденско летовалиште и

лечилиште, али је временом, не

губећи на лепоти, постала

пријемчива за широке народне

масе. Добар глас о њој дуго се и

далеко чује. Ову привилегију ду-

гује самим положајем, чињени-

цом да је ту у југоисточној Србији

смештена у подножју Озрена, али

окружена и Ртњом, Девицом и Бу-

ковиком. Заслужено је зову госпо-

дарем бањског туризма, јер јој

осим локације у прилог иде иде-

ална надморска висина, ружа

ветрова и велика концентрација

негативних јона у ваздуху. То ве-

роватно најбоље знају они који у

бању на обали Моравице долазе

да дишу. Астма, бронхитис и

остала обољења респираторних

путева овде губе битку, због чега

је Сокобања пуних 180 година це-

њени здравствени центар. Неко-

лико специјализованих установа

ради пуним капацитетом током

читаве године, али ваздушна

бања је атрактивна и за оне који

би само да одмарају или да се по-

нашају као прави туристи.

Овде за сваког има по

нешто, због чега је Сокобања

једна од најпосећенијих места у

Србији. Осим болнице за плућне

болести, ту је и она за лечење

очних проблема, али је ова бања

мелем и за особе које имају про-

блема са нервима, жлездама са

унутрашњим лучењем, бубре-

зима, анемијом... Олакшање про-

налазе купајући се у кадама на

Бањици где се користе хипотер-

мални извори, са температуром

између 28 и 34 степена Цел-

зијусових.

Мање је познато да је реч

и о првој еколошкој општини у

Србији коју осим термоминерал-

них извора (пет) одликује и специ-

фична клима, па боравак овде

доприноси општем стању орга-

низма. Све то уз уживање у при-

роди која на многим местима

делује као истински нетакнута, а

довољно је лепа и у парковима у

центру.                                    Е. Т.

БАЊА КОЈУ ЈЕ НУШИЋ ВОЛЕО
Мало познате приче о Сокобањи
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КЊАЖЕВАЦ - Општина

Књажевац добитник је награде

Brand Leader Award за најофанзив-

нији савремени туристички развој у

Србији и региону југоисточне Ев-

ропе. Књажевац се нашао у доб-

ром друштву компанија и инсти-

туција из Хрватске, Босне и Херце-

говине, Македоније, Црне Горе и

Србије, које су дале изузетан до-

принос унапређењу и популариза-

цији потенцијала туристичке инду-

стрије овог дела Европе. 

Сава хотели на Бледу,

аеродром у Задру, МК ризорт на Ко-

панонику, хотели у Порторожу,

Будви, хрватском Загорју - топ де-

стинације одавно познате тури-

стима читавог света. На додели

признања у Сава центру у Бео-

граду у таквом друштву био је Кња-

жевац, добитник Brand Leader

Awardза најофанзивнији савре-

мени туристички развој. Признање

је примио председник општине

Књажевац Милан Ђокић.

- Част је бити међу данаш-

њим лауреатима. Ово је признање

концепцији развоја туризма у Кња-

жевцу, која је спој традиције, при-

родних ресурса, култуно – истор-

ијског наслеђа и изнад свега госто-

љубивости, не само Књажевчана,

већ свих Тимочана, који госте доче-

кују као рођаке - казао је Ђокић.

Спајајући природне ле-

поте, културно наслеђе, гастроно-

мију и гостољубивост, Књажевац је

створио нови имиџ и високо се по-

зиционирао на туристичком тржи-

шту, одлучио је стручни колегијум

пете бизнис конференције о конку-

рентности туристичког тржишта

Југоисточне Европе.

- Честитам вам на до-

бијању ''Туристичког цвета'', пре-

стижне и највеће награде у области

туризма. Сматрам да Књажевац за-

служује овакву награду. Биће то

подстицај за даљи развој тог под-

ручја. Ми у хотелској индустрији за-

лажемо се за изградњу инфра-

структуре, како би се лакше стигло

до Старе планине. Оно што Кња-

жевац треба да настави су нови

садржаји, фестивали које органи-

зује, да би постао модерна дести-

нација, нешто што може да се

понуди домаћем и ино тржишту -

рекао је др Георги Генов, директор

Пословног удружења хотелско-уго-

ститељске привреде Србије. 

- Књажевац је пример шта

једна општина може да да и када

нема много снаге, ако има зајед-

ничких улагања и професиона-

лизма. Књажевац то су добри

људи, добра храна, зимски и летњи

туризам, леп град... - нагласио је

Миша Ћирић, из компаније Mass

Media International. 

Председник књажевачке

општине учествовао је и у панел

дискусији о савременим трендо-

вима у туризму и променама тури-

стичке потражње. Задатак лока-

лних самоуправа је да оно што су

природни потенцијали стави у

функцију развоја. Тај посао, међу-

тим, не може се ваљано завршити

без подршке државе, казао је

Милан Ђокић.

- На Старој планини не би

било ничег, била би то и даље само

бајка, да држава није у претходних

неколико година уложила десетине

милиона евра најпре у инфраструк-

туру, а онда и у изградњу хотела.

Посао државе јесте да интерве-

нише увек када се појави дефект

на тржишту. Локалне самоуправе

су те које треба да спреме планску

документацију, да лобирају и код

државе и код инвеститора. Али,

неће инвеститори градити путеве,

системе за водоснабдевање... То

мора да ради држава, да ли се она

звала општина, град, република,

влада...Да ли имамо концепт у шта

ћемо инвестирати и шта може да

генерише нове вредности, питање

је којим морамо да се позабавимо.

Локалне самоуправе су ту да

држави скрену пажњу - поручио је

Ђокић.

Разноврсна туристичка по-

нуда, природни потенцијал, атрак-

тивност, аутентичност, недовољно

истр- ажене дестинације и још

много фактора, предности су за ви-

соко позиционирање земаља југо-

источне Европе у туристичкој инду-

стрији, истакнуто је на скупу који је

окупио преко 400 учесника из више

од 30 земаља.                          

Љ. П.

ЧАСТ СРПСКОЈ ВЕНЕЦИЈИ

Brand Leader Award за Књажевац 

Оглашена продаја преостале имовине некадашње винарске куће "Крајина вино"

ВИНО ГОРКОГ УКУСА
НЕГОТИН – Некада носилац

развоја виноградарства у Србији са

преко 3.000 коопераната и годишњим

извозом од 200 вагона вина на

тржишта десетак земаља, неготинско

“Крајина вино” сада чека да његову

преосталу имовину купи неки заинте-

ресовани инвеститор. 

Новосадска банка ОТП Фак-

торинг Д.О.О. огласила је продају пре-

остале имовине некадашњег при-

вредног гиганта, која ће се обавити

јавним прикупљањем понуда - тенде-

ром. Процењена вредност имовине,

непокретности и опреме износи 1,8

милиона евра, у динарској против-

вредности, по средњем курсу На-

родне банке Србије, а рок за

достављање понуда је 26. октобар до

12 сати.

Продаје се објекат за про-

изводњу вина и безалкохолних пића

са канцеларијским простором, лабо-

раторијама, кухињом и рестораном,

укупне површине 11.482 квадрата, по-

моћни објекти за производњу вина и

безалкохолних пића, цистерне, четири

танка, помоћне зграде и надстреш-

ница, укупне површине од 7.165 ме-

тара квадратних, у улици Миомира

Радисављевића Пикија број 13 у Не-

готину. Имовина се продаје у виђеном

стању, без права на накнадну рекла-

мацију купца, а заинтересовани могу

да разгледају објекте и документацију

до 25.октобра.

Како се наводи у тексту

огласа, депозит за учешће на тендеру

износи 180.000 евра, у динарској про-

тивредности. Понуде ће бити отва-

ране јавно 26.октобра у 12 сати и 15

минута у просторијама ОТП Факто-

ринг Д.О.О. у Новом Саду.

“Крајина вино”, нажалост, по-

делило је судбину бројних предузећа,

али за разлику од неких којима је

држава отписала дугове, овој се то

није догодило, па јој је због дугова

према држави за неисплаћене акцизе,

али и виноградарима за купљено

грожђе из чак неколико сезона, рачун

блокиран још 2004. 

Иако је у том тренутку фирма

поседовала 200 хектара винограда,

продајне центре у Нишу и Лапову,

подруме у Михајловцу, Рајцу, Радује-

вцу и Неготину у којима је било скоро

2.000 вагона вина, ово предузеће се

2005. нашло у стечају. Те су године

због недостатка средстава за ангажо-

вање радника, за енергенте и остале

потребе виногради на “Буковском

златном брду” по први пут остали не-

обрани. Плантажа су наредних година

закупљивали норвешки “Ју-Нор”, суб-

отички “Инсајдер”, приватни закупци…

Знатан део винограда је искрчен.

Бројна имовина “Крајина ви-

на”, основаног 1890. године, распро-

дата је по судским пресудама, јер

запосленима, који су и већински влас-

ници предузећа, приватизованог 2.000

године по старом закону о приватиза-

цији, нису биле намирене плате и до-

приноси. Држава је била власник

42,15 одсто имовине “Крајина вина”. У

тренутку стечаја, радници су се нашли

на бироу за незапослене, са неизми-

реним зарадама и доприносима и без

динара отпремнина. И поред бројних

покушаја да нађу купца, то се није до-

годило, већ је фирма која је некад

била за пример како се располаже

имовином и ствара профит, прода-

вана парцијално, па сада тавори опу-

стошена и чека да се на њену злехуду

судбину коначно стави тачка.     

С.М.Ј.

Милан Ђокић прима награду
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ЗАЈЕЧАР - Почела је

званична продаја улазница за

јубиларну 50. Гитаријаду, најста-

рији и највећи рок фестивал у

Европи, која ће бити одржана од

26. до 30. јула 2016. године у

Зајечару.

- Прва FAN TIKETS се-

рија комплета улазница за 50.

Гитаријаду у претпродаји је до

31. децембра и коштаће 2.000

динара. Почев од 1. јануара

2016. комплети улазница ће

моћи да се купе за 2.500, а пред

сам почетак фестивала улаз-

нице ће се продавати по пуној

цени од 3.000 динара. Дневна

улазница за програме 50. Гита-

ријаде коштаће 1.000 динара -

изјавио је Перислав Дуцић, ди-

ректор Установе Гитаријада на

данас одржаној конференцији за

медије.

Дуцић је нагласио да

улазнице из FAN TIKETS пакета

који је од данас у продаји могу да

се купе путем продајне мреже

EVENTIMA и да ће само уз улаз-

ницу из ове серије фанови пре

почетка фестивала моћи бес-

платно да преузму Фан картицу

и промо пакет 50. Гитаријаде.

Јубиларна 50. Гитарија-

да донеће доста новина у односу

на претходне, пре свега у селек-

цији такмичарских бендова из

земаља региона. Гитаријада ће

преко својих партнера, организа-

тора рок манифестација у зем-

љама региона, бити завршна

смотра на коју ће се долазити

победом на неком од рок фести-

вала у Словенији, Хрватској,

БИХ, Црној Гори, Македонији,

Бугарској, Грчкој и Турској, одно-

сно са читавог Балкана, док ће

за бендове из Србије принцип

остати исти – избор по оцени

стручног жирија, иако се не ис-

кључује могућност организо-

вања више четвртфиналних ве-

чери у више градова у Србији.

Јубиларна 50. Гитари-

јада ће по први пут  трајати пет

дана - по један дан за сваку де-

ценију постојања, и судећи по

интересовању тур-оператера и

јавности у земљама Балкана,

где Град Зајечар и Установа Ги-

таријада непрестано раде на

промоцији овог најстаријег и

највећег рок фестивала у Ев-

ропи, очекује се велики број ту-

риста из земаља региона у

Зајечару у време одржавања Ги-

таријаде.                                 С. Б.

КАРТЕ У ПРЕТПРОДАЈИ

Представљен пројекат ''Чувари нематеријалне баштине''

ТИМОЧКИ ГОВОР – ДИЈАЛЕКТ КОЈИ НЕСТАЈЕ 

КЊАЖЕВАЦ - Народна

библиотека ''Његош'' организовала

је представљање пројекта ''Чувари

нематеријалне баштине тимочких

говора''. О карактеристикама дија-

лекта, којим се говори у селима

књажевачке, зајечарске и сврљи-

шке општине, говорила је др Би-

љана Сикимић, научни саветник

Балканолошког института САНУ.

Радионицу о језику са ученицима

основних и средњих школа реали-

зовала је мастер Теодора Вуковић

са Филолошког факултета у Бео-

граду.     

Према Унесковој листи, ти-

мочки говор један је од шест најугро-

женијих језика у Србији. Медији,

образовање и миграција станов-

ништва, чине да он лагано нестаје и

да га још једино можемо чути од

најстаријих житеља у селима када

приповедају о старим временима и

још старијим обичајима. Пројекат

''Чувари нематеријалне баштине ти-

мочких говора'' биће један од начина

да се тимочки говор, специфичан и

веома удаљен од стандардног

српског језика, сачува.

- После месец дана озбиљ-

них истраживања, испоставило се

да само старији говорници још увек

користе тимочки говор, а већина

људи који су прошли образовање,

основне и средње школе данас го-

вори нешто што је блиско српском

језичком стандарду. Деца можда ра-

зумеју, али га се стиде, зато што се

сматра да је тај језик смешан. Овај

пројекат је нека врста меморијали-

зације, или музеализације тих го-

вора, како би се сачувала успомена

на то како је он некада звучао.

Језик мора да се чува у породици,

можда кроз факултативну наставу

у школама - каже др Сикимић.

На пројекту ради екипа

стучњака за језик, која, осим Кња-

жевца, обилази села у општи-

нама Зајечар и Сврљиг и разго-

вара са последњим носиоцима

тимочког говора. Снимљени ви-

део материјал биће смештен у

Архиву тимочких говора и постав-

љен на интернет, а онда и искори-

шћен за упис на листу нематери-

јалног културног наслеђа. 

Љ.П.

Перислав Дуцић

За јубиларну 50. зајечарску Гитаријаду

КОЛО ЗА ГИНИСА

БОЉЕВАЦ - „Велико коло за Гиниса“ одиграно је у

Новом Саду, у ком је учествовало 12.360 играча, из 11

држава, који су оборили досадашњи светски рекорд. Кул-

турно-уметничко друштво Бољевац и Ансамбл Културно-

образовног центра из овог града, такође је учествовало

на овој великој манифестацији "Велико Коло за Гиниса".

Играчи из Бољевца су учествовало међу 12 хиљада учес-

ника из свих делова Србије и Европе. Подршку за учешће

на овој манифестацији бољевачком културно уметничком

друштву обезбедио је Културно-образовни центар.    С. Б.
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Пресуда због због дечје порнографије

ПРАХОВЉАНИНУ - 16 МЕСЕЦИ
НЕГОТИН – Вишеструки повратник Срђан Челојевић (43)

из Прахова код Неготина, одлуком Апелационог суда у Београду

правоснажно је осуђен на годину и четири месеца затвора зато

што је набављао и поседовао фотографије и снимке на којима

су била деца. Код овог интернет педофила приликом хапшења

у јануару пронађено је 318 фотографија и осам видео снимака

порнографске садржине, који су настали сексуалним искориш-

ћавањем малолетника.

-Користећи софтвере који функционишу као затворена

мрежа и омогућавају корисницима да деле, траже и узимају

било коју врсту рачунарских података, он је на свом рачунару, у

поље за претраге, уносио појмове везане за малолетничку пор-

нографију. Тако је прибавио за себе и чувао на хард диску свог

рачунара и микро ЦД меморијској картици 318 фотографија од

8,57 МБ и 8 видео клипова од 0,987 ГБ који су настали искориш-

ћавањем малолетних лица у порнографске сврхе - наводи се у

пресуди Апелационог суда.

Овом правоснажном судском одлуком потврђена је пре-

суда Вишег суда у Београду, којом му је поред казне, изречена

и мера безбедности, одузимања лап-топа и ЦД картице са спор-

ним порнографским материјалима.

Занимљиво је да је Челојевић хапшен и у јулу 2012. због

истог кривичног дела у наставку акције „Армагедон“. И тада је

приликом претреса његовог дома пронађена већа количина пор-

нографског материјала насталог искоришћавањем деце узраста

од пет до 12 година.                                                              С.М.Ј.

ЗАЈЕЧАР – Био сам

заљубљен у Драгану и ни-

сам могао да поднесем то

што има момка! Зато сам је

убио!

Ово је, пре изрицања

првостепене пресуде у Ви-

шем суду у Зајечару, којом

је осуђен на 40 година ро-

бије због убиства Драгане

Ћирић (18), ученице сре-

дње Економске школе у

Зајечару, изјавио убица Че-

домир Ђурић (67), из ов-

дашњег села Салаш.

Убиство, које је згра-

нуло Србију, тако је добило

свој судски епилог. Подсе-

тимо, Ђурић је Ћирићку ко-

лима сачекао када је она

изашла из школе. Позвао ју

је да уђе у ауто, а девојка је,

будући да су били комшије,

ушла.

Међутим, на путу до

села, старац је зауставио

кола. Покушао је да пољуби

Драгану, али се она опи-

рала. То је Ђурића толико

разбеснело да ју је бру-

тално пребио. Омамљеној

девојци је у уста, по-том,

сипао сону киселину, а онда

је – задавио!

Након убиства, Ђур-

ић је Драганино тело бацио

у Глоговачко језеро, више

Салаша, где га је полиција и

пронашла. Обдукција је по-

казала да је старац најпре

тукао девојку у својим ко-

лима када ју је на превару

одвезао ван града. Затим јој

је сипао киселину у уста а

потом задавио. Њено тело

је бацио у атару села Глого-

вица, у језеру Глоговачке

реке, где ју је полиција и

пронашла.

Случај је решен по-

моћу бе-збедоносних ка-

мера, али је и у Ђурићевом

ауту полиција пронашла

трагове који су указивали да

је он убица. Притиснут до-

казима, старац је признао

убиство несрећне девојке.                                            

В. Н.

ДЕВОЈКУ УБИО СОНОМ КИСЕЛИНОМ

Чедомир Ђурић (67) осуђен на 40 година робије због убиства Драгане Ћирић (18)

Брутално пребијена жена јер је бркала по контејнеру

Драгана Ћирић

Чедомир Ђурић

ХУЛИГАНИ БАКИ
СМРСКАЛИ ЛИЦЕ

ЗАЈЕЧАР – Неколико, за

сада, непознатих младића на-

пали су Милеву С. (60), из Заје-

чара, док је из контејнера у са-

мом центру града сакупљала  от-

патке хлеба и – брутално је пре-

тукли! Насилници су, сазнајемо,

несрећној жени смрскали готово

све кости лица, због чега је она,

у тешком стању и са неизвесним

изгледима да преживи, упућена

на Одељење неурохирургије у

нишком Клиничко-болничком це-

нтру.

- Милева С. се сећа само

да су јој два младића пришла док

је из контејнера сакупљала от-

патке хлебе – каже за наш лист

извор близак истрази. - Она, ме-

ђутим, једва да је могла да го-

вори због стравичних повреда

које су јој нанете.

Младићи су, претпоста-

вља се, стари око 20 година. Они

су Милеву, најпре, песницама не-

колико пута ударили у главу. А,

након што је несрећна жена

пала, наставили су да је шуту-

рају ногама у лице!

- На основу задобијених

повреда мишљења смо да су се

насилници над несрећном же-

ном – иживљавали и мучили је –

наводи наш извор. - Да све буде

још горе, сумња се да је Милева

пребијена само зато јер је ирити-

рала младиће тиме што је из

контејнера вадила остатке хле-

ба!

А, да је  Милева С. у теш-

ком стању, потврдио нам је и др

Станислав Тадић, директор заје-

чарског Здравственог центра.

- Милева С. је примљена

са преломом носне, јагодичне и

чеоне кости – каже др Тадић. -

Након што смо је збринули на

Одељењу хирургије, донели смо

одлуку да пацијенткињу, која је у

критичном стању, хитно транс-

портујемо у нишки КБЦ.

Е. Т.

Зајечарска Болница
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