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ЗАЈЕЧАР - Зајечарска

опозиција, према објављеним

информацијама, удружила се

како би сменила актуелног

председника Скупштине града

Сашу Мирковића.Он, међутим,

на то каже да је пре нешто

мање од годину дана на

зајечарској скупштини прове-

рио поверење одборника.

- Тад је и опозиција гла-

сала потврдно за подршку

мени. Због тога ми је мало

нејасна цела та прича и шта је

у томе вест. Да ли је вест да

опозиција има своје противкан-

дидате у зајечарској скупштини

за моје разрешење?

Бојан Ђурић, бивши

члан ЛДП, помиње се као

заједнички кандидат зајечар-

ске опозиције. Јесте чули за

то?

- Тај човек није ни од-

борник! Да би могао да ме за-

мени на мојој функцији,

требало би, пре свега, да буде

одборник на некој од листа кан-

дидата. Са друге стране, нави-

као сам да има доста пре-

летача ка мојој странци и да

они полако заузимају битније

функције у односу на старе

чланове партије који су се бо-

рили баш против таквих људи

на претходним изборима.

Какав је ваш коментар

на активности опозиције у

Зајечару?

- Једино што ћу рећи у

вези са тим је: “Кад бих се ми-

шева плашио, мачку бих за

појасом носио!” Наравно да

прихватам изборе, у сваком

смислу те речи. Ако треба да се

провери воља грађана, увек

сам за то. Само би морало да

се ради по закону. Са друге

стране, уопште не мислим да је

све о чему причамо везано за

било какву опозицију у Заје-

чару, зато што у зајечарском

парламенту има 50 одборника,

од којих опозиција има укупно

девет!

Откуд онда вести да

они хоће да вас смене?

- Мислим да то долази

од неких прелетача који траже

да заузму своје место у СНС,

али и од лоби кругова који се не

слажу с намером града Заје-

чара да градски буџет мора да

се врати грађанима. Нећемо

дозволити лобистима да лоби-

рају за разне центре моћи који

би да не плаћају таксе и по-

резе. С тим у вези, ти исти

тајкуни, преко неких људи који

се налазе на одгворним фун-

кцијама у држави, хоће да ме-

њају власт у граду. Али власт

се мења на изборима, а подсе-

ћам да је Зајечар имао изборе

2013. а по закону и Уставу

следећи су нам 2017.

Како се зову ти тајку-

ни?

- Град Зајечар је ових

дана поднео пријаву против

неких људи из Министарства

пољопривреде и још неких ви-

соких државних функционера

за покушај да оштете градски

буџет. О томе ће се причати у

наредним данима.

Шта се тренутно де-

шава у Зајечару?

- Током наше власти,

постали смо једини град у

Србији који није узео ни динар

кредита, нити задужио град и

децу Зајечара. Такође, једин-

ствени смо у Србији по бесп-

латним вртићима. Имамо огро-

мне инфаструктурне инвести-

ције. Здравствени центар “Заје-

чар” један је од ретких који је

добио ангиосалу, у којој ће бити

спасено много живота.       Е. А.

НЕ ПЛАШИМ СЕ МИШЕВА
Саша Мирковић, председник Скупштине града Зајечара

КЊАЖЕВАЦ - Пољо-

привредници из Књажевца, чије

је воћњаке прошле године ош-

тетио ледени талас, добили су

20 хиљада садница вишње и

шљиве. Донацију, вредну 25.000

евра, обезбедила је TIKA, Тур-

ска агенција за сарадњу и раз-

вој. 

Саднице су добили во-

ћари из 13 најугроженијих села,

која се налазе на преко 500 ме-

тара надморске висине, где је у

невремену уништено од 20 до

50 одсто родних стабала. Иако

стручњаци процењују да ће се

последице ледолома осећати и

у наредним годинама, помоћ

турске агенције помоћи ће да се

штета бар делимично санира.  

Турска агенција за са-

радњу и развој основана је

1992. године и по свом устро-

јству и активностима пред-

ставља турску „верзију“ америч-

ког USAID. Додела садница

књажевачким воћарима само је

један од видова помоћи који се

спроводе у Србији.

- Помоћ пољопривред-

ницима једна је у низу активно-

сти наше агенције у Србији.

Трудимо се да помогнемо развој

руралних подручја и економски

их оснажимо - казао је у Кња-

жевцу Мехмед Барјак, коорди-

натор београдске канцеларије

TIKA. 

- Сарадњу са Турском

агенцијом успоставио је Фонд за

развој пољопривреде општине

Књажевац, који помаже свима

који су заинтересовани да се

баве пољопривредом: Локална

самоуправа кроз своје актуелне

програме индивидуалним по-

љопривредним произвођачима

свакако помаже развој пољо-

привреде. Посебне услове

учешћа на конкурсима за суб-

венције имају они становници

код којих су евидентиране

штете након ледолома прошле

године - наглашава председник

општине Књажевац Милан Ђо-

кић.                                      Љ. П.

ПОДЕЉЕНО 20.000 САДНИЦА
Из Турске помоћ књажевачким воћарима 
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БОР - Председик оп-

штине Бор, Живорад Петровић,

наредио је обустављање радова

на реновирању неколико по-

словних објеката и школа у

граду. Разлог - радови који су из-

вођени нису били безбедносно

сигурни!

- Приликом обиласка те-

рена, уочио сам да су радови на

реконструкцији фасада неколико

школа неквалитетно рађени -

каже Петровић. - Одмах сам по-

звао извођаче, који су посао до-

били јавном набавком, и питао

их да ли су они задовољни ква-

литетом досадашњих радова.

Сви су ми одговорили да нису,

након чега сам дао налог да се

сви послови одмах обуставе.

Наш саговорник каже да

је за овај посао обезбеђено

више од пет милиона динара и

да он, као извршилац општин-

ског буџета, не мође да дозволи

такав јавашлук.

- У питању су паре гра-

ђана Бора - децидиран је Петро-

вић. - Питам се само шта би се

десило да нисам обишао терен

и уочио пропусте због којих сам

наложио обустављање радова.

Да ли смо, можда, требали да

чекамо да неком детету, не дај

Боже, део фасаде падне на

главу, па тек онда да реагујемо и

тражимо кривце? 

Петровић наглашава да,

док је он председник општине

Бор, неће дозволити да се такве

ствари дешавају. У супротном,

каже, спреман је и да се повуче

са места првог човека града

бакра.

- Није председник оп-

штине тај који треба да обилази

терен и да некога учи послу. На-

против, надзор над изведеним

радовима треба да обављају

они који су за то плаћени - над-

зорни органи и ЈП ''Дирекција за

изградњу Бора''. Али, по свему

судећи, они тај посао нису оба-

вили како треба, због чега ће

сносити законом предвиђене

последице - каже Петровић.

Председник општине

Бор је, иначе, познат као човек

који највећи део времена про-

води ван канцеларије у обиласку

инфраструктурних и других ра-

дова на територији града.

- Сви радови који се из-

воде новцем пореских обвезника

морају бити урађени како треба

и по свим безбедносним стан-

дардима - децидиран је Петро-

вић. - У противном, они који

покушају да посао ураде офр-

ље, а то наплате грађанима

Бора, биће кажњени плаћањем

пенала и забраном учествовања

на конкурсима за добијање по-

слова који се финансирају из оп-

штинског буџета.

В. Н.

У Кладову због немара и непажње

БУКНУЛО 200 ПОЖАРА

КЛАДОВО - У првих десет месеци кладовски ватрогасци су гасили

202 пожара - 180 на отвореном простору и 22 на стамбеним и економским

објектима. Горели су трава, ниско растиње, макија... али и шуме и грађевински

објекти. Најчешћи узроци су високе температуре и сушан период, али и не-

пажња мештана који пале биљне остатке на отвореном простору. 

Највећи број интервенција припадници Ватрогасно-спасилачке једи-

нице имали су током три летња месеца, када је су регистрована 104 пожара

на отвореном простору. Бројни апели и упозорења нису имали ефекта, а

највећи шумски пожар у атару села Килома, на површини од око 550 хектара,

на тешко приступачном терену гасило је 55 ватрогасаца са 15 возила из свих

крајева Србије. Упркос великој борби са ватреном стихијом, код кладовске

''Електродистрибуције'' за само неколико минута изгорела је стара дрвена ба-

рака површине око 300 квадрата са осам стамбених јединица. То су најекс-

тремнији примери у којима је ватра захваљујући непажњи узела свој данак.

М. Р.

БОЉА РАСВЕТА 
МАЈДАНПЕК - Проширење јавне расвете у Мајданпеку

само је један у  низу послова везаних за уређење града на које се

годинама чекало, поред осталог и зато што већ јако дуго не функ-

ционише месна заједница, нема месног самодоприноса и ни људи

који би се бавили неким важним питањима за живот грађана. Ове

јесени, запослени у ЈП ‘’За грађевинско земљиште и путеве’’, уз

помоћ Рудника бакра Мајданпек, низом акција приводе крају про-

ширење јавне расвете.

После одређених делова једне од најстаријих улица у граду,

Пролетерске са овим радовима стигло се и до Змај Јовине. Запос-

лени у ЈП за грађевинско земљиште и путеве уз помоћ Рудника

бакра Мајданпек ископали су канал, обезбедили напајање и поста-

вили четири канделабра, па су на потезу који гравитира ка овој

улици обезбедили безбедно кретање.

С.В.

Радови на једној од школа

ОБУСТАВЉЕНИ РАДОВИ
Због бројних пропуста, по одлуци председника општине Бор
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НЕГОТИН - Захваљујући

сарадњи локалне самоуправе и

ГИЗ (организације из Немачке за

међународну сарадњу), Неготинци

ће добити ново лед осветљење,

вредно 250.000 евра, које ће

знатно допринети смањењу

утрошка електричне енергије, а

самим тим и смањењу загађења

животне средине. Реч је о пројекту

замене светиљки на постојећем

систему расвете, а средства којим

ће бити замењено приоритетних

1.185 од укупно 5.976 живиних и

натријумових сијалица, награда су

општини Неготин за освојено друго

место у пројекту “Општински еко-

номски развој у источној Србији”,

који је за циљ имао повећање

ефикасности наплате пореза у

овом делу Србије, а коју је доде-

лило Саветно министарство Не-

мачке за сарадњу и развој (БМЗ) и

Швајцарска агенција за развој и

сарадњу (СДЦ), посредством ГИЗ.

- У току припреме пројекта

израђен је елаборат који је анали-

зирао примену ЛЕД расвете са

техничког, енергетског и финан-

сијског аспекта. Што се тиче фи-

нансијског аспекта, уложена

средства враћају се после три до

четири године. Проблеми непо-

узданог рада, великих трошкова

одржавања и повећаног загађења

се решавају применом савреме-

них светиљки са ЛЕД сијалицама.

Нове ЛЕД светиљке допринеће

смањењу утрошка електричне

енергије, а тиме и смањењу зага-

ђења животне средине путем еми-

сије угљендиоксида. Применом

ЛЕД расвете шест пута се смањује

потрошња електричне енергије.

Уштеде које се буду оствариле

увођењем новог типа ЛЕД расвете

омогућиће усмеравање средстава

у развојне пројекте општине Него-

тин, од општег значаја за локалну

заједницу и све њене грађане -

изјавио је Јован Миловановић,

председник Општине Неготин, на-

гласивши да ће локална само-

управа у другој фази пројекта

заменити преостала сијалична

места.

Поред замене сијалица, у

оквиру пројекта биће реализоване

едукативне радионице о енергет-

ској ефикасности за основце и

средњешколце, као и за представ-

нике Месних заједница.

- Одлучили смо да сред-

ства наградног фонда усмеримо

на реализацију овог пројекта и

због тога што доприноси реализа-

цији циљева дефинисаних у Стра-

тегији одрживог развоја општине

Неготин. Инсталирање нових ЛЕД

светитиљки у складу је са одред-

бама Закона о ефикасном кориш-

ћењу енергије и Другим акционим

планом за период 2013-2015 којим

су дефинисане обавезе локалне

самоуправе на модернизацији си-

стема јавног осветљења, између

осталог и употреба извора светло-

сти који имају мањи негативни ути-

цај на животну средину - истиче

Миловановић и додаје да се овом

пројекту приступило, пре свега,

због старости и типа постојећих

светиљки и потребе за смањењем

трошкова одржавања набавком

трајнијих извора светлости и све-

тиљки који одржавање своде на

минимум.

Иначе, планирано је да

све активности по овом пројекту,

укључујући селекцију и рециклажу

замењених сијалица, буду за-

вршене до краја 2016.          С.М.Ј.

ЕКОЛОШКА

ОПШТИНА 

БОЉЕВАЦ - Општина Бо-

љевац је крај са повољним по-

словним окружењем. Ова еко-

лошка општина, која је тај статус

добила пре 25 година, привлачи

све већи број инвестиција у по-

следњих седам година. Туризам je

у замаху и све више се развија,

број гостију увећан за 30% од 2009.

Очувана природа, мноштво руда,

шума, пашњака, ловишта, чисти

извори воде, јаки планински

брзаци (пројекат о изградњи 20

малих електрана, рибњак кали-

форнијске пастрмке), Црни Тимок

је главни водоток, у његовој до-

лини су три манастира (Крепиче-

вац, Лозица, Лапушња). Санирани

путеви и изграђени нови, око 400

km, а било је 268 km у 2008.  Две

трећине грађана општине живи на

селу, те се овој чињеници поклања

посебна пажња, бољевачки сто-

чари добијају највиша признања

на Новосадском сајму. Ртањ са

својим залеђем и специфичним

изгледом, лековитим биљем (рта-

њски чај и сл.), смештајним капа-

цитетима и многим легендама,

даје посебан печат бољевачкој ко-

муни, вода са ове планине ће се и

извозити. Боговинска пећина је

једна од највећих и најлепших у

Србији. Препознатљива етно ма-

нифестација „Црноречје“ траје од

1971. године.                             С. Б.

ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКИХ

ВРЕДНОСТИ
КЊАЖЕВАЦ - Председник општине Књажевац потписао је Меморан-

дум о разумевању о активностима у области доброг управљања са програмом

Европски прогрес. 

Потписивање Меморандума о разумевању представља важан корак ка

успостављању трајних капацитета у општинама за унапређење њиховог рада у

складу са принципима доброг управљања: одговорности, транспарентности,

ефикасности, учешћа и недискриминације.

Меморандуме о разумевању о активностима у области доброг управ-

љања градоначелницима и председницима општина уручио је Жан Данијел Рух,

амбасадор Швајцарске у Србији а свечаном догађају, који је организован у хо-

телу “Crowne Plaza”, присуствовали су и представници Швајцарске агенције за

развој и сарадњу, Делегације Европске уније, Министарства државне управе и

локалне самоуправе, државних институција и организација.

Потписане активности Европског прогреса, програма који доприноси

одрживом развоју јужне и југозападне Србије, Европска унија и Влада Швајцар-

ске подржаће са укупно 24,46 милиона евра. Програм има за циљ да ојача ло-

калну администрацију, створи повољније окружење за развој инфраструктуре и

привреде као и побољшање спровођења политика у области социјалне инклу-

зије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за

пројектне услуге.

Књажевац је једина општина на истоку Србије у којој се спроводи овај

програм.                                    Љ. П.

НОВО ЛЕД ОСВЕТЉЕЊЕ НЕГОТИНЦИМА
Општина Неготин и ГИЗ реализују заједнички пројекат

Ђокић потписао Меморандум са Европским прогресом 
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МАЈДАНПЕК - Почетак

зимског одржавања путева, 15.

новембар, у општини Мајдан-

пек дочекали су спремно, што

је посебно важно, када се има

у виду да је највише послова

поверено Јавном предузећу за

грађевинско земљиште и пу-

теве Мајданпек, без ангажо-

вања “трећих” лица за разлику

од претходних година.

- Мислим да смо ове го-

дине далеко спремнији - каже

Дејан Вагнер, председник оп-

штине Мајданпек, подсећајући

да је возни парк овог предузећа

појачан куповином половног и

накнадно опремљеног додат-

ном опремом камиона “Ивецо”

чије ангажовање би требало да

покаже да је у питању испла-

тива инвестиција.

Зима може да почне,

кажу и у ЈП ‘’За грађевинско

земљиште и путеве’’.

- Ми смо као предузеће

предузели све потребне мере.

Благовремено смо набавили

потребан материјал, 70 тона

индустријске соли и око 200

тона камене ризле, припре-

мили мешавину, тако да је то

спремно - рекао нам је Иван

Николић, в.д. директора ЈП ‘’За

грађевинско земљиште и пу-

теве Мајданпек’’. - Што се воз-

ног парка тиче, имамо три

камиона са раоницима, један

без раоника и две грађевинске

машине, на свим возилима

обављен је ремонт као и ре-

монт раоника и вучних поси-

пача соли и ризле.

Већ сада се зна да ће

према склопљеном уговору,

ове зиме управо ово предузеће

одржавати и најважнију саобра-

ћајницу Капетанску  и улицу

Светог Саве до моста на Пеку,

која је практично део магист-

ралног пута, као и регионални

пут према Влаолу.                  С.В.

СНЕГ НЕЋЕ ИЗНЕНАДИТИ
Припреме за зимско одржавање путева

ЗАЈЕЧАР - Наставља

се уређење зајечарске ин-

фраструктуре. Време које

иде на руку путарима, омо-

гућило је асфалтирање рас-

крснице код Трга Николе

Пашића. Бојан Стојановић,

члан Градског већа, обишао

је радове и поручио да ће се

искористити сваки сунчани

дан за уређење градске ин-

фраструктуре.

- Ради се раскрсница у

центру града. Асфалтирано

је 285 квадрата и утрошено је

80 тона асфалта. Овим радо-

вима спајамо претходно ура-

ђен део улице Николе Па-

шића са овом раскрсницом -

рекао је Бојан Стојановић,

члан Градског већа града

Зајечара.

У наредном времен-

ском периоду, почеће сређи-

вање кружног тока у насељу

"Два брата". Извођач радова

у улици Николе Пашића је

фирма "Ратко Митровић", а

финансира Град Зајечар.

С. Б.

СРЕЂИВАЊЕ УЛИЦА
КЛАДОВО -  Локални Савет за безбедност саобраћаја први пут ове го-

дине у Кладову обележио Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода. У

градском парку "Језеро" засађене су две саднице магнолије, јер је намера кам-

пање под слоганом  "Време је да се сетимо -реци НЕ незгодама на путевима" да

се скрене пажња јавности на саобраћајне незгоде, последице и трошкове, као и

мере које се могу предузети у спречавању незгода. Истовремено, обележавање

Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода је и прилика да се институ-

ције и друштво подсете на одговорност, истакне значај јавне свести о последицама

саобраћајних незгода, и скрене пажња јавности и институција  колика је цена не-

безбедног и непрописног понашања у саобраћају.

- Цена је превисока, јер је за првих десет месеци у Србији евидентирано

27.940 саобраћајних незгода у којима је смртно страдало 501 лице, а живот изгу-

било и 12 малишана - казао је Урош Бановић, саобраћајни инжењер, и додао да

је повређено 15.726 особа, од којих је не мали број оних који ће остати доживотни

инвалиди.

Као и безброј пута до сада сваку акцију која доприноси безбедности учес-

ника у саобраћају  подржали  су чланови мото клуба "Кладово". Они сматрају да

унапређење превентивног система представља један од основних модела у

борби за мањи број жртава на улицама.

- Мотоциклисти су међу најугроженијим учесницима у саобраћају и то

нас обавезује да сталним ангажовањем и едукативним акцијама утичемо да са-

обраћајки буде што мање. За сада успевамо и то нас радује, али и обавезује на

још активније ангажовање - казао је Саша Чуперкић, председник мото- клуба "Кла-

дово".       М.Р.

ЗАСАЂЕНЕ МАГНОЛИЈЕ
Обележен Дан сећања на жртве саобраћајних незгода
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БОР –  Стара топионица

комбината бакра "отишла је у заслу-

жену пензију" са више од пола века

радног стажа. Њену улогу преузело

је ново металуршко постројење у

коме се сада одвија целокупна про-

изводња "црвеног" метала. Бобан То-

доровић, директор ТИР, најпре је

желео да се захвали "свим мешта-

нима Бора и околних села на

стрпљењу које су имали све ово

време, као и на подршци коју су пру-

жили свима који раде у РТБ да за-

врше највећи еколошки пројекат на

Балкану, који није пројекат само Ба-

сена него свих грађана Бора и Ре-

публике Србије".  Такође је сматрао

да није на одмет још једном се под-

сетити најважнијих датума и детаља

из њене биографије управо да би се

видело колико је реконструкција то-

пионице и изградња нове фабрике

сумпорне киселине, вредна преко

250 милиона евра, сложен техно-

лошки пројекат! 

- Механички завршетак ра-

дова био је 23. децембра прошле го-

дине. Отад, па до петог марта ове

године, када су "потпаљени" горио-

ници у новој флеш-пећи, више од

300 људи обавили су упоредна те-

стирања свих елемената у новој то-

пионици - аутоматских уређаја, си-

стема безбедности, вентила. . .  Било

је преко 3.000 "петљи" које је тре-

бало повезати и у датом тренутку

убацити у јединствени систем да би

могао да функционише. Веома је

тешко и комплексно повезати све

почев од првог елемента на при-

преми до последњег који се налази у

постројењу за пречишћавање отпад-

них вода, јер ниједан елемент из-

међу неће моћи да функционише ако

претходни није у систему. Све конт-

ролишемо моћним компјутерима

пошто субјективни утицај на грешку

у технолошком ланцу желимо да све-

демо на минимум. Уследио је период

уходавања који је требало да траје

годину дана, а ми смо га "скратили"

на седам месеци.  Сада нова топио-

ница ради добро, о чему сведоче

изузетно повољни резултати у поре-

ђењу са многим другим топионицама

у нашем окружењу. Половином но-

вембра у Бор ће доћи представници

финског "Оутотек"  и канадског "СНЦ

Лавалина" када ћемо заједнички до-

казати све пројектоване параметре -

емисију сумпор-диоксида у атмо-

сферу, температуру, притисак, техно-

лошко искоришћење метала –

нагласио је Тодоровић.

Наш саговорник додаје да

ће, иако пензионисана, стара "дама",

која ће бити конзервирана, поново

бити покренута, али на кратко. - На

почетку рада новог постројења дого-

дио се инцидент, када је у пожару

"настрадао" један од филтера у новој

фабрици сумпорне киселине. Од

осигуравајућег завода наплатили

смо штету милион 659 хиљада евра,

тако да чекамо делове који стижу из

Немачке. Планирамо да у другој по-

ловини децембра, док се буде обав-

љало превезивање са новим

филтером у ФСК, зауставимо ново и

поново пустимо у рад старо мета-

луршко постројење. Међутим, то ће

бити на краћи временски период и о

томе ће јавност бити благовремено

обавештена.  

Тренутно све модерне то-

пионице у свету (Бугарској, Немачкој,

Шведској, Финској, Шпанији, САД,

Кини), као и нова борска, раде по

истој моћној технологији финске ком-

паније "Оутотек" која подразумева

претапање бакарних концентрата,

добијање блистер-бакра, а након

тога и катодног. - Због тежње да тех-

нолошки поступак траје што краће,

приликом истакања растопа бакра,

шљаке и бакренца неминовно до-

лази до стварања одређених ко-

личина бакроносног хладног мате-

ријала који се касније мора прето-

пити. Моћне компаније то могу да

превазиђу њиховим гомилањем и че-

кањем погодног тренутка да га пре-

топе или реализују на неки други

начин. РТБ, нажалост, још увек није

довољно моћан. У овом тренутку

веома смо задовољни начином на

који покушавамо да решимо про-

блем даљег генерисања и гомилање

хладних материјала – додао је ди-

ректор ТИР. 

Након заустављања старе

топионице на Светски дан чистог

ваздуха, он је у Бору управо такав,

чистији него у многим другим градо-

вима у Србији. - Приликом избора

технологије РТБ је велики значај при-

давао најпре екологији, а потом еко-

номији, првенствено због тога што

смо желели да спречимо дугого-

дишњу емисију не само сумпор-

диоксида, већ и угљен-моноксида,

угљен-диоксида, чађи и прашине

над Бором. Стара топионица је тро-

шила 40.000 тона угља годишње, а

ЈКП "Топлана" 40.000 тона за

грејање у зимском периоду. Дакле,

скоро 100.000 тона фосилних горива

је сагоревало, при чему се ослоба-

ђала велика количина поменутих

једињења и уништавао озонски омо-

тач. Као друштвено одговорна ком-

панија, Басен ће и даље активно

учествовати у смањењу аерозага-

ђења у Бору. У наредном периоду

представницима градске топлане

пренећемо наша позитивна искуства

и препоручити решења, како бисмо

заједнички покушали да смањимо

емисију из њихових агрегата. 

- Наш циљ није само да се

идуће године приближимо планира-

ној производњи 80.000 тона катодног

бакра, него ћемо уложити све напоре

да је током наредних година и по-

већамо. Такође тежимо да цена кош-

тања катодног бакра буде што нижа.

Од осталих трендова нашег пред-

узећа истакао бих још и настојање

да будемо организовани као најмоћ-

није компаније у Европи и свету, па

стога радимо на свим прописима и

процедурама (стандарди о систему

квалитета ИСО 9001, ИСО 14001,

ИСО 18001), како бисмо били препо-

знатљиви и по њима. Ту су и мо-

дерни уговори о раду, колективни

уговор, акт о процени ризика – за-

кључио је Тодоровић.

Ј. С.

НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ БЕЛЕЖИ
ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ

Обављена "примопредаја дужности" старе новој топионици

ОСВЕТЉЕНИ ДИМЊАЦИ

- С обзиром на то да у наредном периоду очекујемо ин-

тензивнији развој туризма у нашем крају, као и да ће многи мали

авиони прелетати над овим простором, топионички димњаци су

осветљени, пре свега, из безбедносних разлога. По законима Ре-

публике Србије,  сви објекти висине изнад 100 метара морају

бити прописно осветљени.  Засад смо осветлили две етаже, а

током наредних дана и комплетне димњаке – истиче Тодоровић. 
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НЕГОТИН – Топли новем-

бар Јавно предузеће за грађевин-

ско земљиште у Неготину иско-

ристило је за бројне радове на ас-

фалтирању улица у градским и

сеоским срединама. Тако су не-

давно у насељу “Растока” почели

радови на реконструкцији водо-

водне мреже у дужини од 290 ме-

тара, вредни 1,7 милиона динара,

које изводи ЈКП “Бадњево”, као и

асфалтирање улице у дужини од

980 метара које изводи Пред-

узеће „Тончев градња“, из Сурду-

лице, а вредни су преко 16,9

милиона динара.

Пројекат је заправо на-

слеђен и по речима надлежних

један од лошијих примера како се

нешто планирано за 90 дана,

ради три године.

- Због мањкавости у

пројектној документацији и реал-

ној процени послова које је тре-

бало извршити радови су трајали

дуже него што је предвиђено.

Било је проблема са подземним

инсталацијама које је требало ис-

правити. Уложили смо велики

напор, локална самоуправа и ЈП

‘’За грађевинско земљиште’’, да

проблем што пре решимо.

Укључено је и Комунално пред-

узеће. Можемо да ставимо тачку

на извршење овог посла. Волео

бих да могу да обећам да у будућ-

ности неће бити продужење ро-

кова. На пројектима који су у току,

радимо да у што краћем року от-

клонимо проблеме који се јаве

услед недостатка у документацији

или несагледавању послова, како

рокови не би трпели. У наредном

периоду увешћемо механизме по-

већане контроле квалитета доку-

ментације и сагледавању послова

– изјавио је председник општине

Јован Миловановић.

У самом насељу током

реализације пројекта искрсли су

бројни проблеми, па је само за до-

датне радове на реконструкцији

водоводне мреже утрошено 2,9

милиона динара. По речима ди-

ректора ЈП ‘’За грађевинско зе-

љиште’’, Драгана Мијуцића, гла-

вна водоводна цев је морала да

буде спуштена како би се омогу-

ћио приступ мештанима, али и да

би се направили попречни путеви

и деоница од 90 метара кишне ка-

нализације, да се вода на једном

делу саобраћајнице не би за-

државала. 

- Гледали смо да изађемо

у сусрет грађанима иако је реч о

нелегализованом насељу, где се

градило без грађевинске дозволе.

Зато и нема попречних путева,

улице не постоје и дошло је до ви-

синске разлике коју смо решили

спуштењем неких делова и прав-

љењем прилаза где је било мо-

гуће, да би мештани могли несме-

тано да користе саобраћајницу –

каже Мијуцић.                       С.М.Ј.

ПУТАРИ ПУНОМ ПАРОМ
У насељу “Растока” у току решавање дугогодишњих проблема

КЛАДОВО - На јавној лицитацији пољопривредног зем-

љишта у државној својини у општини Кладово, правним и физич-

ким лицима у закуп је дато 541 од укупно 938 хектара државних

ораница, у 11 катастарских општина. 

Закупци су два правна лица - Земљорадничка задруга

”Уљарица”, из Неготина, и ''Биохом'', из кладовске Велеснице - као

и шест  физичких лица уписаних у регистар пољопривредних газ-

динстава. На лицитацији је било понуђено 236 парцела у 21 ката-

старској  општини.

- Земљиште је дато у закуп на годину дана и не може се

уступати под закуп. Интересовање закупаца било је очекивано, а

новина је да се први пут као правно лице појавила фирма из кла-

довског села Велесница. Преосталих 397 хектара биће понуђено

у другом кругу лицитације - објаснила је Марица Скрлатовић, ру-

ководилац Одељења за управне послове.

М. Р.

ЗАКУПЉЕНО 540 ХЕКТАРА 

МАЈДАНПЕК – Челници општине Мајданпек посетили су Турн Северин

у суседној Румунији и са својим домаћинима у округу Мехединци разговарали о

могућностима пројектне сарадње ослоњене на финансијску подршку фондова

Европске уније, кроз прекограничну, односно регионалну сарадњу. Практично,

конкретизовани су раније вођени разговори дефинисањем партнерстава за

поједине пројекте у припреми, чија би укупна вредност за Општину Мајданпек

могла да буде до три  милиона евра, а најављено и скоро потписивање Протокола

о сарадњи, чему ће претходити усвајање програма на седници Скупштине оп-

штине. 

Састанак у Турн Северину представљао је само један у низу и наставак

сарадње започете почетком године са представницима округа Мехединци, како

би се дошло до дефинисања пројеката, односно области у којима ће заједнички

конкурисати за средства из фондова ЕУ којима се подстиче прекогранична и ре-

гионална сарадња.

- Радује ме да смо обухватили неколико области. По мени, свака од њих

је врло значајна за општину Мајданпек о чему сведочи и њихова укупна вредност

од близу три милиона евра, при чему је,  наравно, питање шта ће добити “зелено

светло” на конкурсу - каже Дејан Вагнер, председник општине Мајданпек. – У

плану је реконструкција дела објекта Дома здравља, конкретно крова, адаптација

још неких просторија, набавка опреме, скенера, можда још једног рентген апарата,

обухваћене су школе у Мајданпеку и Доњем Милановцу, реконструкција санитар-

них просторија, учионица и још неких просторија,али и одређени инфраструктурни

објекти, локални путеви, али и реконструкција Дома културе у Мајданпеку.

Славиша Божиновић, председник СО Мајданпек, додаје да ће кроз

пројекте са суседима покушати да се обезбеди финансирање локалних путева: -

Ми смо се определили за два, Милошева кула – Кулма Мика – Горњане и Мироч-

Копана главица – Ђердапска магистрала.

Ако и део овом приликом запланираног  буде реализован, биће то добар

посао, каже први човек општине Мајданпек, подсећајући да предстоји изјашња-

вање одборника СО о овом договору, након чега би почетком децембра уследило

потписивање Протокола о међусобној сарадњи.                                                  С.В.

ПРОЈЕКТИ - ТРИ МИЛИОНА ЕВРА
Прекогранична сарадња са суседима из Румуније

Лицитација државног земљишта
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БОР - Светом архијере-

јском литургијом и пресецањем

славског колача, обележена је

крсна слава Општине Бор -

Ђурђиц. Његово преосвештенство

епископ тимочки Иларион подсе-

тио је окупљене у сали Скупштине

општине Бор да је Свети велико-

мученик Георгије велики заштит-

ник и покровитељ читавог хришћа-

нског рода  још од времена њего-

вог страдања, као и да се безброј

пута јављао и помагао народ

хришћански , а врло често се ода-

зивао и на појединачне молитве и

прискакао у помоћ онда када су

људи били у потпуности немоћни. 

- И данас је Свети Геор-

гије силан као и онда што је не-

када био. Притиче у помоћ и нека

та чињеница свима буде само још

један подстицај да се угледамо на

светитеље које прослављамо.

Нека би његова вера и нама по-

служила и помогла да се увек

јасно и недвосмислено опреде-

љујемо за пут истине и правде,

онога што је добро и Богу угодно,

и да вешто и лако избегавамо све

замке, искушења и тешкоће које

нас у животу  сналазе. Онолико

колико се будемо молили Светом

Георгију толико ће нам он  прила-

зити и прискакати у помоћ. Колико

су наша срца отворена толико ће

и Господ ући у њих, и онда нам

ништа на земљи неће бити тешко

нити несхватљиво – рекао је Ила-

рион.

Епископ Тимочки је пору-

чио да је Господ дародавац ис-

тине и просвећеног ума, али и

силе, радости и благодети једин-

ства и свега што нам недостаје у

данашње време.

- Нека Господ помогне ми-

лости човекољубља да Бор и

људи који овде живе виде нове

благослове, благодат и у здра-

вљу, радости,  увећању града и

наталитета, уколико је то могуће,

подстакне људе на оне ствари и

вредности на које су призвани и

које су неопходне за напредак и

добробит – каже Иларион.

Слави су поред представ-

ника локалне самоуправе прису-

ствовали и генерални директор

РТБ „Бор“ Благоје Спасковски, ру-

ководиоци културних институција,

директори јавних предузећа и дру-

гих установа, а свечаност је упот-

пунио наступ црквеног градског

хора. 

- Свим православним вер-

ницима честитам славу и желим

им да данашњи дан проведу у

срећи, миру и весељу – рекао је

Живорад Петровић, председник

општине Бор.                         

Д.К.

УЛЕДАЈМО СЕ НА СВЕТИТЕЉЕ
Обележена крсна слава Општине Бор
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КЛАДОВО - Анализе објављене у стручној  Студији Удру-

жења водовода и канализације Србије,  сврстале су ЈП "Јединство"

међу водеће фирме у Србији које се баве снабдевањем станов-

ништва водом и каналисањем насеља. Предмет анализа били су

бројни параметри казао је Зоран Петровић, директор јединог про-

извођача и дистрибутера воде за пиће у кладовском крају.

- Анализирано је 148 водовода у Србији од експерата Мини-

старства за инфраструктуру, ПКС, Удружења  за технологију воде и

санитарно инжењерство, немачког ГИЗ и швајцарске Организације

за воду. На основу прикупљених резултата наше предузеће је за-

узело место у топ 10, односно у самом врху - додао је Петровић.

Запослени у Јавном предузећу " Јединство" старају се о ра-

ционалном функционисању градског и седам сеоских водосистема

у општини Кладово. Стална улагања и рационализација у систему

водоснабдевања дали су позитивне резултате, али још увек има

места за уштеде.

- Рационалнијим деловањем, уз ангажовање свих запосле-

них, захваљујући унапређењу технолошког поступка елиминисали

смо непотребне губитке. То је допринело да, са некадашњих три

милиона  кубика воде, данас пласирамо у систем водовода око два

милиона кубика. То је утицало да смањимо трошкове у производњи

и дистрибуцији воде за пиће - закључио је Петровић.                М. Р.

ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА
ЗАЈЕЧАР - Светски дан борбе против дијабетеса обеле-

жен је и у Зајечару. Лекари и стручњаци Дома здравља мерили

су грађанима шећер у крви, висину и тежину. Заинтересовани гра-

ђани попуњавали су упитнике за процену ризика од дијабетеса и

добијали савете, као и промотивни материјал.

У Србији дијабетес је четврти узрок смртности. Србија се

налази међу земљама са средње високим ризиком умирања од

ове болести. Водећи фактори ризика за настанак дијабетеса су

гојазност, хиперхолестеролемија, хипертензија, неправилна ис-

храна и физичка неактивност, пушење, алкохол. Акција борбе

против дијабетеса у Зајечару, одржана је под слоганом "Нека

здрава исхрана постане право, а не привилегија”.

С. Б.

ГИМНАЗИЈА 

''ПРОГЛЕДАЛА'' 

КЊАЖЕВАЦ - Радови на

уређењу чеоне фасаде Књаже-

вачке гимназије приведени су

крају. Средства за прву фазу ре-

конструкције школе која наредне

године обележава 145 година по-

стојања, обезбеђена су у буџету

општине. 

Након деценија у којима

се у школи  није пуно тога  радило,

уређење ове угледне образовне

установе планира се етапно, каже

директор Жарко Цветковић: ''Ура-

дили смо фасаду, мењамо олуке,

санирали смо оне који су прокиш-

њавали. Урадићемо репарацију

прозора, поплочавање улаза... Ка-

да све буде завршено, имаћемо,

надам се, изузетно леп изглед

Гимназије.''

За реконструкцију целе

школе, која би подразумевала и

комплетну топлотну изолацију, по-

требно је око 20 милиона динара.

У Гимназији очекују позитиван од-

говор Министарства просвете, где

су аплицирали за средства, наме-

њена одржавању школа.

- Аплицирали смо за сред-

ства која се у Републици издвајају

за одржавање школа. Ако нам тај

пројекат буде прошао, урадићемо

други део школе. Уколико не

прође, онда ћемо да сређујемо

етапу по етапу - наглашава Цвет-

ковић.

Прва фаза радова у Кња-

жевачкој гимназији, која наредне

године обележава 145 година по-

стојања, коштала је нешто мање

од милион динара. Новац је обез-

беђен у буџету општине Књаже-

вац. 

Љ. П.

“ЈЕДИНСТВО” У ТОП 10 
Признање кладовском предузећу

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПРИМИРЈА 
Положени венци на спомен обележја ратницима

БОР - Полагањем венаца и цвећа на спомен обележје рат-

ницима од 1912. до 1918. године, представници локалне само-

управе и Савеза резервних војних старешина, обележили су Дан

примирја у Првом светском рату. 

- На овај дан пре 97 година, завршен је Први светски рат из-

међу земаља окупљених око Антанте и централних сила. Овај рат

је трајао нешто више од четири године у коме је погинуло више од

милион и 200 хиљада становника. На овај начин се локална само-

управа захваљује свима који су се херојски борили и дали своје жи-

воте како би се Србија ослободила од окупације и непријатеља –

рекао је Александар Орловић, члан Општинског већа. 

Д.К.
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НЕГОТИН – У галерији

Музеја Хајдук Вељка, Него-

тинци ће до 3. децембра бити у

прилици да, након Лознице,

уживају у свеобухватности из-

ложбе “Вукова путовања” Ми-

рослава Терзића, историчара

Музеја језика и писма у Тршићу.

Ова изложба представља је-

динствено сведочанство о пу-

товањима реформатора срп-

ског језика од родног Тршића,

Лознице, манастира Троноше,

преко Карловаца, Београда,

Кладова, па све до најзна-

чајнијих европских метропола,

попут Беча, Санкт Петербурга,

Будимпеште, Варшаве... 

- Изложба говори о раз-

личитим и узајамним културо-

лошким утицајима, утицајима

просвећене европске средине

на Вука, али и трагу који је Вук

својим радом оставио на ев-

ропској културној и научној

сцени. Бави се најзначајнијим

догађајима у његовом животу,

са посебним освртом на његов

реформаторски и сакупљачки

рад, али делимично обухвата и

Вуков приватни живот, као и

његове највеће успехе на про-

фесионалном плану, познан-

ства са људима који су при-

падали самом врху европске

интелектуалне елите као и мно-

гобројна признања која је током

свог живота добијао од раз-

личитих владара и институција

– истичу организатори.

Путовања Вука Кара-

џића  била  су  тесно  везана

са његовим радом. На њима је

неке од најумнијих европских

глава упознавао са српским

језиком, народним ствара-

лаштвом, историјом, али се и

сам истовремено формирао

као научник и стваралац. Зато

изложба коју су у Неготину

отворили аутор Мирослав Тер-

зић, али и Ивица Трајковић,

директор овдашњег Музеја

Кра- јине и Ана Чугуровић, ет-

нолог-антрополог, кустос Му-

зеја језика и писма из Тршића,

а музиком оплеменио хор ОШ

„Вук Караџић“ из Неготина под

управом Тање Милосавље-

вић, на најбољи начин пред-

ставља дух модерности коју је

Вук унео у српску културу још

у 19. веку и још једном истиче

неопходност кретања, путо-

вања и културолошких повези-

вања  нашег  и  народа  Евр-

опе.

С.М.Ј.

ВУКОВА ПУТОВАЊА
Отворена изложба у  Музеју Хајдук Вељко

БОР - Оне су директни

потомци диносауруса, пред-

стављају симбол брзине,

спретности и узвишености,

налазе се на врху ланца ис-

хране, а ипак спадају у једну

од најугроженијих врста. Оне

су коришћене као симболи

владара, нација и држава.

Једна од њих, двоглави бели

орао налази се на државном

грбу Србије. Оне су птице

грабљивице.

Посматрање птица гр-

абљивица у природном окру-

жењу данас представља ре-

тку привилегију. Због овог и

мноштва других разлога бор-

ска публика има привилегију

да у наредних тридесетак

дана у галерији борског Му-

зеја рударства и металургије

разгледа изложбу Природ-

њачког музеја из Београда

„Небески ловци“.

Изложба „Небески ло-

вци“ посвећена је птицама

грабљивицама са нашег под-

ручја и приказује њихову раз-

новрсност, њихов значај у

природи, статус у животној

заједници  као и висок степен

угрожености.

На поставци су пред-

стављени експонати који се

издвајају по својој ексклузив-

ности или димензијама попут

белоглавог супа или орла бе-

лорепана, експонати ишчез-

лих врста, као и оних којима

прети опасност од исчеза-

вања у природи,  међу којима

су орао крсташ, риђа луња,

краткопрсти кобац и други.

Поред њих поставку

чине и орао брадан, црни ле-

шинар,сури орао, орао зми-

јар, орао кликташ, јастреб, ко-

бац, сиви, степски, кршки и со-

ко ластавичар, ветрушка, еја

ливадарка и еја мочварица,

црна и бела кања и друге.

Изложба је намењена

публици свих нивоа образо-

вања и свих узраста, а њен

циљ је да представи  свет

ових чудесних птица, истакне

њихов значај у природи, исто-

ријску и научну вредност, да

широку публику на научно-по-

пуларан начин упозна са њи-

ховим начином живота, исхр-

аном, размножавањем, миг-

раторним кретањима, живот-

ним стаништима, али и опас-

ностима које им прете. 

Аутори гостујуће из-

ложбе  београдског Природ-

њачког музеја "Небески ло-

вци" су Марко Раковић, кустос

орнитолог и мр Далиборка

Станковић, која је у друштву

са Сузаном Мијић, директор-

ком борског Музеја свечано

отворила ову занимљиву и

едукативну изложбу. 

Б. С.

СУСРЕТ СА НЕБЕСКИМ ЛОВЦИМА
Oтворена изложба у Музеју рударства и металургије
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ИСТОРИЈЕ
БОЉЕВАЦ – У општини

Бољевац пронађена су бројна ар-

хеолошка налазишта. Из праисто-

рија се издвајају Сумраковац, где

је пронађена бакарна секира из

доба неолита, Оснић – бакарни

чекић крстастог облика, крај вин-

чанско-плочничке фазе, Атар села

Савинац – две крстасте бакарне

секире, крај винчанско-плочничке

фазе, Локалитет Баре - пронађена

је 1973. године богата остава са 49

бронзаних и гвоздених предмета

(наочарасте копче – фибуле, на-

руквице, торквес огрлице, делови

коњске опреме и секире са крил-

цима) у атару села Рујишта.

Остава је из периода Халштата

(1250-750 г. п.н.е.). Локалитет

Стрмљана, код Подгорца – посуда

од печене земље из раног бронза-

ног доба, двопетљаста бронзана

фибула из периода Халштата

(750-400 г. п.н.е.) и Атар Савинца,

крај Ђаволског потока – стара ру-

дарска окна, гомиле шљеке и

бројне алатке од бакра.

Из античког периода - тра-

гови рударења за које се претпо-

ставља да припадају римском

периоду: у атару села Лукова, у

области око Злота, Подгорца и Бо-

говине, у реону Савинца и Оснића,

и на правцу Врбовац (Марков

камен) – Бачевица – Ласово.

Остаци римских утврђења – ка-

стела: Градиште на брду Лазина,

североисточно од Кривог Вира;

градиште на Црвеном камену, не-

посредно изнад Лукова; Латински

град или Велико Градиште, се-

верно од Јабланице (ово је највеће

утврђење, чији се остаци бедема

пружају од подножја до врха и на

чијем се платоу разликују руше-

вине куле, а у северозападном

делу подножја виде се остаци

доњег града; градиште на десној

обали реке Мировштице, код села

Мирова; градиште на истоименом

брду између Илина и Рујишта; гра-

диште на Јежевици, источно од

села Добрујевца; градиште на

брду Тивла Рош, код села Са-

винца. Сва градишта осим Латин-

ског града су скоро заравњена и

обрасла шикаром. Развалине се

тешко препознају јер нису вршена

археолошка ископавања.Издваја

се и народно градитељство, где

доминира воденица из прве поло-

вине 19. века, механа у Лукову, по-

дигнута 1835. године, и механа

Хајдук Вељко у Лукову, подигнута

1855. године. 

С. Б.

ПОНОВО РУСКИ
У књажевачкој Гимназији 

КЊАЖЕВАЦ - У сарадњи са Руским домом из Београда, у

Књажевачкој гимназији почела је настава руског језика. Похађање

часова је факултативно, а интересовање ученика велико.

- Пријавили смо се зато што волимо руски језик који је веома

сродан српском, а желимо да знамо више и о руској култури. Же-

лимо да научимо неки нови језик који ће нам касније сигурно помоћи

у животу - кажу гимназијалци.

Идеја да се руски језик након десетак година врати у Кња-

жевачку гимназију је и потекла од ученика. 

- Кренуло је све због интересовање деце, што је и најваж-

није. Учићемо језик до краја школске године. Имаћемо испит на

крају, деца ће добити диплому о основном познавању руског језика

које ће им можда бити потребна у даљем школовању - истиче На-

талија Арапова, наставница руског језика.

Наставу, која је организована два пута недељно, за сада, по-

хађа 22 ученика. 

Љ. П. 
КЛАДОВО - Под слоганом "Чаробна јесен", малишани и

васпитачи Предшколске установе "Невен" посветили су креа-

тивни  програм једном од најлепших годишњих доба. Пригодни

костими заблистали су у најлепшим бојама у тренуцима када су

клинци и клинцезе песмом и игром подсетили на јесење промене

у природи. Топао и пријатан јесењи дан измамио је децу из

вртића "Невен" у двориште предшколске установе. 

- Јесен је годишње доба са пуно плодова и дарова који

свакодневно пролазе кроз знатижељне дечје  руке. Малишани

их користе у игри, учењу, ликовном изражавању и украшавању

простора вртића. Прави је ужитак  за децу да бораве напољу

када су топли јесењи дани, јер има безброј идеја за игру и актив-

ности. Већ по традицији, током новембра, активности посве-

ћујемо јесени, а осим васпитача пун допринос реализацији

програма дају и родитељи - подсетила је Љиљана Антонијевић,

директорка ПУ "Невен".

М. Р.

Из Центра за културу позив ауторима

МАЈДАНПЕК -  Центар за културу Мајданпек расписао је Конкурс за

самосталне, ауторске изложбе и пројекте из области уметности у Градској гале-

рији, односно за излагачку 2016. годину, који траје до краја новембра. Уметнички

савет ће пристигле захтеве размотрити и резултате саопштити до 15. децембра,

тако да ће Програм излагања у Градској галерији за наредну годину, у складу са

добром праксом Центра за културу Мајданпек бити познат пре краја ове године.

Ова установа заинтересованим ауторима је понудила излагачки про-

стор Градске галерије, њеног фоајеа који је као и онај испред саме галерије по-

годан за мултимедијалне програме, за самосталне, ауторске изложбе и пројекте

из области уметности у наредној години. Потребно је да благовремено попуне

пријаву, доставе пет фотографија радова и осталу визуелну документацију уко-

лико је поседују, али и да, у складу са могућностима обезбеде пропагандни ма-

теријал, каталог, флајере, ЦД, да се сами побрину за допремање и враћање

радова и по својој вољи и одабиру поклоне један свој уметнички рад за архив

галерије.

Аутори неће плаћати закуп галеријског простора, а резултати овог кон-

курса биће познати до половине децембра, тако да ће комплетан Програм из-

лагачке 2016. године бити познат пре краја ове године.

С.В.

ИГРА ДЕЦЕ У ПРИРОДИ
"Чаробна јесен" у вртићу „Невен“

КОНКУРС ЗА 2016.

Бројна археолошка налазишта у Бољевцу
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СОКОБАЊА - Надомак Со-

кобање, у предивном природном окру-

жењу Озрена, смештен је манастир

Јерменчић о чијем се постанку и

даље нагађа, мада се поуздано зна да

је подигнут 1392. године и посвећен

светим архангелима Гаврилу и Ми-

хаилу. Након доста времена он се

опет обнавља.

- Да је некада овде мана-

стира било потврђују делови градње -

оловне плоче које су нашли пастири

суседног села у оближњој Петровој

пећини. Раније се пећина звала и Тер-

зијска рупа, па се сматра местом ма-

настирског кројача, а очувани су и

стари чокоти лозе који сведоче о по-

стојању пространих винограда ка селу

Ресник - открива протојереј ставро-

фор Петар Милинковић.

Писаних трагова о настанку

манастира нема, али су се до данаш-

њег дана очувала два народна пре-

дања. По првом, манастир подижу

јерменски војници, учесници Косовс-

ког боја као вазали Турака.

- Сазнавши да ће се борити

против Срба у земљи Светог Саве,

Јермени, као народ који је први при-

мио хришћанство, напуштају битку до-

лазећи долином Ибра и Мораве у

наше крајеве. Заједница јерменског

народа из Алексинца, Књажевца и

Ниша говори у прилог томе - објаш-

њава протојереј.

Према неким предањима је

хајдук Вељко 1796. год. бежећи од,

како кажу, своје жене боравио у бли-

зини манастира са љубавницом

чучук- Станом у разапетим шатрама

са музиком. Тада је чуо, каже про-

тојереј Милинковић, да су Турци

опљачкали Левач и Гружу.

- Како се огромно благо пре-

носило друмом за Цариград, он са

већ спремљеним четама креће у пре-

сретање код Бујмира где је Турке

побио, а верује се да је чак седам то-

вара блага донео овде. Након тога,

јурећи за Хомоље пред бесним Тур-

цима, хајдуци у страху убијају и мо-

наха Теофила на Соколоци, дана-

шњој Моравици, како не би одао њих

и закопано благо - наводи Милинко-

вић.

Сматравши манастир седиш-

тем хајдука, Турци спаљују богомоље

и разарају све до темеља. Реликвије

нису сачуване, сем бронзаног печата

у облику ромбоида са чије је једне

стране лик Светог Архангела, док је на

другој мотив оригиналне источњачке

шаре.

Када је Карађорђе дошао у

Ресник 8. августа 1804. године, на

Трнову Петку, чувши причу о хајду-

цима и манастиру наређује да се ма-

настир обнови, али је он убрзо опет

пропао будући да је грађен од блата и

камена. Потом, након изградње град-

ске цркве Светог Преображења 1892.

године у Сокобањи, митрополит Ми-

хаило остатак материјала даје за об-

нову овог манастира.

- Данас се код два храста на

падини иза самог олтара цркве на-

лази гомила камења, део рушевине

манастира. Иако је тешко приступити

јој због стрмине и змија отровница,

овде су они најхрабрији обрћући ка-

менице наилазили на делове малтера

и фресака - објашњава  протојереј.

По другом предању за мана-

стир Јерменчић каже се да је задуж-

бина Стефана Лазаревића и да су га

изградили грчки монаси Синаити, који

од Турака беже и насељавају ове про-

сторе. Пред Први српски устанак, уви-

девши надирањеТурака, покупили су

све своје драгоцености и преко Саве

и Дунава пренели их у данашње ма-

настире на Фрушкој Гори.

- Верује се да су две велике

иконе које данас обитавају на светом

престолу у манастиру Мала Ремета,

заправо иконе са нашег иконостаса. А

шта је истина од све ове приче само

свети Бог зна - каже протојереј Милин-

ковић.

Манастир Јерменчић се от-

вара једном годишње на дан Светог

архангела Гаврила 26. јула, када се

организује сабор. Тада ово место по-

тпуно оживи и одједном стотине меш-

тана дође на уранак или камповање,

на дружење и ужитак, испуњавајући у

потпуности двориште овог манастира.

М. Ж.

ТАЈНА МАНАСТИРА ЈЕРМЕНЧИЋ
У околини Сокобање налази се храм стар осам векова


