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КЊАЖЕВАЦ - Министар за

рад, запошљавање, борачка и со-

цијална питања, Александар Вулин,

посетио је Геронтолошки центар у Књ-

ажевцу. У циљу прилагођавања усло-

ва за лиценцирање, као и у циљу

унапређење квалитета живота корис-

ника, Министарство је у 2015. години

издвојило више од шест милиона ди-

нара у адаптацију ове установе.

Обилазећи радове, министар

Вулин је истакао да корисници, без об-

зира где живе, морају да имају потпуно

исте услове на целој територији

Србије.

-Наши корисници морају да

буду задовољни, збринути, да се овде

осећају добро, да осећају да друштво

брине о њима. Министарство на-

ставља са својом политиком уједнача-

вања квалитета услуга. Овај дом може

да буде и у Београду, Новом Саду и у

Босилеграду и  Књажевцу. Без обзира

где живи наш корисник, он мора да

има потпуно исте услове на целој те-

риторији Републике Србије – казао је

Вулин.

Директор Геронтолошког це-

нтра Саша Игњатовић је рекао да су

средствима која су добијена од Мини-

старства испуњени  услови за лицен-

цирање установе. 

-Урадили смо комплетно

кречење 16 хиљада квадрата, замену

инвентара у собама, набавили меди-

цинску опрему. Два милиона је уло-

жено у кухињу, три милиона за

набавку агрегата велике снаге, милион

и 200 хиљада у адаптацију купатила.

Набавили смо нове кревете, душеке,

телевизоре –нагласио је Игњатовић.

Председник општине Милан

Ђокић сматра да Геронтолошки цен-

тар у Књажевцу може служити као

пример институцијама ове врсте у

Србији.

-Овај објекат не би изгледао

овако да нема значајну подршку Мини-

старства. Задовољство је видети како

сарадњом можемо да дођемо до оног

што нам је циљ, а то су задовољни ко-

рисници који овде бораве. Читава ова

установа за пример је институцијама

ове врсте које постоје у Србији – казао

је Ђокић.

У прошлој години Мини-

старство за рад, запошљавање, бо-

рачка и социјална питања уложило је

преко 847 милиона динара у подизање

квалитета рада домова за старе. То је

највећа инвестиција у последњих не-

колико деценија, рекао је Вулин, до-

дајући да ће процес лиценцирања

бити завршен ове године, чиме ће

бити изједначен квалитет услуга у

целој земљи.

Током боравка у Књажевцу

министар Вулин се у просторијама Ге-

ронтолошког центра састао са пред-

седником Општине Књажевац Ми-

ланом Ђокићем, директорком Центра

за социјални рад Снежаном Николић,

директорком Завода за васпитање

младежи, Весном Петровић, директор-

ком зајечарске Филијале Републичког

фонда ПИО Оливером Ранђеловић,

директором Филијале НСЗ Зајечар,

Зораном Ђорђевићем и начелником

Одељења инспекције рада за Зајечар-

ски округ Драганом Митићем.      Љ.П.

АДАПТАЦИЈА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА
Министар Александар Вулин боравио у Књажевцу

ЗАЈЕЧАР –  Дуговања града

Зајечара нарасла су на чак 1,75 ми-

лијарди динара што је око 80 одсто

овогодишњег буџета, нагласио је Сте-

фан Занков, председник Скупштине

града Зајечара на конференцији за

новинаре. 

- Јуна 2013 године дуг града

Зајечара по свим обавезама које

нису исплаћене био је 600 милиона

динара и исто толико кредита. Децем-

бра 2015. године затекли смо још гору

ситуацију. Дуг  је тада износио 1,4 ми-

лијарде динара за све неизмирене

обавезе  и још  350 милиона динара

обавеза по кредитима. Градска

управа је дужна милијарду и 137 ми-

лиона динара, индиректни корисници

буџета 423 милиона, дуг за основне

школе износи 142 милиона а за

средње 50 милиона динара. Са овак-

вим стањем задужености,  Зајечар не

може да фукционише, јер годинама

уназад готово да ништа није плаћено.

Плашим се да нећемо моћи да иза-

ђемо у сусрет нормалним захтевима

грађана – казао је Занков.

Он је нагласио да је не-

опходна помоћ  републике како би се

град извукао из  дубиозе.

- Вероватно ћемо слушати

критике од оних који су град довели у

овакву ситуацију како је неко неспо-

собан, а управо су  ти способни  до-

вели су град у ову ситуацију.

Свакодневно добијамо поруке од ко-

рисника буџета да размишљају о туж-

бама и блокадама за неизмирене

плате и обавезе. Ако се то буде де-

сило, још ће се додатно искомплико-

вати ситуација и функционисање

Зајечара – додаје Занков.

Упркос свим проблемима,

Занков је поручио да ће се свим си-

лама борити за бољу будућност

Зајечара. Он је нагласио  да очекује

да истражни органи раде свој посао.

- Финансијско пропадање града

Зајечара почело је са начином тро-

шења буџета од 2008, 2009 године.

Очекујем од истражних органа да

раде свој посао и  да добијемо одго-

вор на питање ко је одговоран за фи-

нансијски колапс града. Да што пре

сазнамо резултате истраге која је у

току, где је ишао новац, и да  се о

свему  обавести јавност. Наш је посао

да радимо у интересу града и грађана

и да никад више не дозволимо да по-

литичке штеточине униште Зајечар,

за шта ћу се и ја борити. Усвајаћемо

тешке одлуке које су добре за град,

јер једина ствар која мене интересује

је резултат а то је да у што краћем

року смањимо дуговања и створимо

услове за нормално функционисање

Зајечара.   Ситуација полако иде на

боље али требаће времена како би

се решили сви проблеми –поручио је

Занков.

Председник СГ Зајечара навео је да

ће испунити своје обећање а то је да

се грађанима саопшти истина, до-

носе одлуке искључиво у интересу

града и грађана и спроводи апсо-

лутна контрола трошења новца из

градског буџета.

- Грађани су власници новца

у буџету и са те стране морају да

знају каква је тренутна ситуација. За

две и по године отплаћено је 250 ми-

лиона динара кредита, али ове го-

дине највероватније треба да

отплатимо око 100 милиона, јер нису

све обавезе доспеле на наплату што

се односи на кредите. Оно што је по-

знато је да су неисплаћене зараде

радника 29 милиона,  накнаде физич-

ким лицима где спадају породиље,

студенти и други 34 милиона, обавезе

према Фабрици каблова 74 милиона,

добаваљачи за сталне трошкове и

остали преко  400 милиона, Дирек-

цији за робне резерве за мазут 138

милиона, кредит код Фонда за развој

због стадиона 58 милиона динара,

установа „Ђулићи“ чак 57 милиона

динара, Библиотека 11 милиона, по-

зориште 21 милион, гитаријада 15.

Све што је рађено у претходном пе-

риоду  служило је за задовољење

приватних  интереса а све остало је

била маска, јер ништа није плаћено и

сматрам да је неко  одговоран за ово

стање у коме се нашао Зајечар– за-

кључује Занков.                              Д.К.

ДУГОВАЊА ДОСТИГЛА 1,75 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА
Конференција за новинаре Стефана Занкова председника Скупштине града Зајечара

Стефан Занков
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НЕГОТИН –  Максима-

лан број запослених на неодре-

ђено време у систему локалне

самоуправе, одлуком одбор-

ника Скупштине општине Него-

тин, утврђен је на 480. Поје-

диначно ће највише запосле-

них и даље имати овдашње ко-

мунално предузеће „Бадњево“,

180, па Општинска управа 139,

Предшколска установа „Пче-

лица“ 78, Дом културе 19, На-

родна библиотека 15, ЈП за

грађевинско земљиште 11,

Музеј Крајине девет, Историјски

архив осам, Завод за урбани-

стичко планирање и пројекто-

вање седам, Туристичка орга-

низација и Центар за социјални

рад по шест и месне заједнице

четири радника.

Према расположивим

подацима тренутно је у Оп-

штинској управи и општинским

установама и колективима за-

послено чак 23 радника више

од максималног броја. Највише

ће радника, како се очекује,

отићи из локалне администра-

ције, чак 10, али и из комунал-

ног предузећа. По речима

Надежде Тодоровић, начел-

нице Општинске управе у Него-

тину чак и ако нека од установа

нема на папиру вишак запосле-

них, то не значи да их неће

имати, јер ће морати да по-

стојећу систематизацију креира

у складу са сопственим потре-

бама.

- Овде се не поставља

питање да ли неко има или

нема могућност за рационали-

зацију, већ да закон мора да се

спроведе. Иако се каже да је

ово максималан број запосле-

них на неодређено време, то је

фактички максималан број који

сваки организациони облик

може да има у својој система-

тизацији, без обзира да ли се

ради о попуњеним или упраж-

њеним местима – истиче Тодо-

ровићева.

Занимљиво је да је ре-

публичком одлуком о макси-

малном броју запослених на

неодређено време за 2015. го-

дину тај број утврђен на 490,

али да је локална самоуправа

одлучила да број максимално

запослен буде за 10 мањи од

предвиђеног. Овај њихов потез

оштро је критиковала опози-

ција.

- Ако је Влада Репуб-

лике Србије рекла да општина

може да има 490 запослених,

зашто ова власт смањује тај

број на 480? Ви отпуштате већи

број радника од дозвољене

квоте у времену када се до

посла тешко долази – каже

Радмила Геров, шефица од-

борничке групе ЛДП која је гла-

сала против ове одлуке.

Одлуку о максималном

броју запослених подржало је

28 одборника владајуће коали-

ције странака окупљених око

СНС и СПС. Седници је прису-

ствовало 38 од укупно 45 од-

борника, колико броји локални

парламент. Против је гласало

пет, а један је одборник био

уздржан.

-Тај терет одговорности

да у оваквом времену имамо

10 запослених мање него што

нам је влада одредила, носим

ја и моји сарадници.То није ни-

мало лако ни једној особи која

је одговорна и свесна времена

у којем живимо, али је не-

опходно урадити корените про-

мене у овом друштву како би

кренули на боље – каже Јован

Миловановић, председник оп-

штине Неготин.

С.М.Ј.

ВИШАК 23 РАДНИКА
У Неготину у локалној самоуправи максималан број запослених утврђен на 480

БОР - Ванредна ситуација

која је протекле недеље била уве-

дена у четири борска села: Лука,

Танда, Горњане и Бучје, укинута је за

24 сата, с обзиром да су путеви  били

проходни за саобраћај, изјавио је

председник општине Бор Живорад

Петровић. Због великих снежних на-

носа ова борска села била су потпуно

завејана, а на појединим деоницама

било је сметова високих преко метра.

- За нешто више од 24 сата,

успели смо да рашчистимо и оспосо-

бимо путеве и сви главни путни

правци су проходни. И даље се ради

на чишћењу засеока и рејонских пу-

тева али више нема проблема и са-

обраћај се несметано одвија у свим

путним правцима. На рашчишћавању

путева била је укључена сва располо-

жива механизација јавно комуналних

предузећа „3. октобар“, „Топлана“,

„Водовод“ и „РТБ“ који су нам много

помогли да у што краћем року оспо-

собимо све путеве – каже Петровић.

Први човек општине Бор на-

глашава да је због непојављивања

начелнице Општинског штаба за ван-

редну ситуацију Анђелке Нешић, на

седницу штаба предложен нови в.д.

начелника Општинског штаба Миод-

раг Марковић.

И против осталих чланова

Штаба за ванредне ситуације који

нису присуствовали седници биће по-

кренуте законом прописане мере, на-

гласио је Петровић.

Он је нагласио да је редовно

и водоснабдевање у свим борским

селима, а нема већих проблема ни са

снабдевањем електричном енер-

гијом.

- И град је чист,  очишћене су

све улице првог и другог приоритета.

У Бору је,  побољшано је и грејање

после замене измењивача – казао је

Петровић.    

Д.К.

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 
За 24 сата оспособљени сви путни правци

МАКСИМАЛНО
Влада је утврдила максималан број запослених у

основним школама општине Неготин на 250, у средњим на
205, а у Дому „Станко Пауновић“ на 23. Максималан број
запослених у Здравственом центру је 529, у Пољопри-
вредној саветодавној и стручној служби 12. Виши суд у
Неготину мора да има максимално 28 стално запослених,
Основни суд 44, а Прекршајни 18, док по осморо њих може
да буде запослено за стално у Основном и Вишем јавном
тужилаштву, а 26 у Окружном затвору.

Живорад Петровић

Село Горњане код Бора
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БОР - Наш живот се у потпу-

ности променио, још не могу да ве-

рујем да  ово није сан. И нас је

погледала срећа, јер нам је Блиц

фондација  обезбедила кров над гла-

вом. Сада имамо све услове за нор-

мално одрастање. Раније смо

живели у старој кући, где је кров про-

кишњавао, и некако смо се снала-

зили, а сада имамо купатило, праву

кухињу и спаваћу собу. Идем у седми

разред и по први пут имам комплетан

школски прибор и све остало што ми

је одувек било преко потребно за на-

ставу. Мислила сам да никада нећу

видети мајку, брата и сестру ра-

досне– овако је говорила Анђела

Ђорђевић (13) из Бора у тренутку

када је по први пут са својом породи-

цом крочила у нови стан.

Дуже од деценије, Анђела

(13), Михајло (11) и Николина (9)

Ђорђевић са мајком Зокицом Бла-

гојевић живели су у  малом стану од

36 квадрата који су добили од Оп-

штине Бор на коришћење, где су

услови живота више него нехумани.

На простору где се влага и мемла

осећају на сваком кораку, зидови

љуште, без купатила и кухиње, жи-

вели су од данас до сутра. 

Све се то променило када

су хумани људи чули за њих.

Кључеве од новог стана уручио им је

познати српски глумац Небојша Гло-

говац. Одмах су потрчали да са њим

погледају нови стан, играли се лоп-

том, рецитовали са прослављеним

глумцем, радили домаће задатке, ра-

досни што имају прилике да му по-

кажу шта су све научили у школи.

-Сада коначно имамо про-

стора за учење и више не морам да

идем у подрум, као што сам то раније

чинила, да не сметам сестри док

ради домаћи. Нисам веровала да

ћемо добити свој стан и пуно ти се

захваљујем – обратила се Николина

Глоговцу.

Упркос тешким условима за

живот, ово троје малишана су од-

лични ученици. 

Једини извор прихода им је

социјална помоћ од 10 хиљада ди-

нара, а за храну се сналазе у Народ-

ној кухињи.  Михајло видно радостан

што је коначно добио своју собу, није

скидао осмех са лица.

-Као да се десило неко чудо.

Ово је невероватно. Имамо своју

собу, места за спавање и игру, и

хвала свима од срца – непрестано је

понављао  Михајло.

Небојша Глоговац се захва-

лио фондацији што га је позвала да

дође код Ђорђевића.

- Оваква врста акције и по-

моћи је нешто што је преко потребно

Србији. Ђорђевићи су  добили свој

кров над главом, али има још пуно

породица које једва  састављају крај

са крајем. Ово троје одликаша је

расло у неким нељудским условима

за живот и успевало да се избори са

свим недаћама, захваљујући својој

упорности и мајци. Сада, уз помоћ

фондације имају нови стан. То је ве-

лика ствар, и мислим да такви ге-

стови чине људе бољима, а овим

малишанима ће помоћи да постану

захвални чланови друштва који ће

знати да цене све квалитете живота

и да се лакше боре са свим пробле-

мима, да побеђују. Позивам све

људе који имају могућности, да по-

могну и  одвоје средства за акцију

Срце за децу, јер ће нечији живот

бити спашен – казао је Глоговац.

Деца су узбуђено трчкарала

из собе у кухињу, из кухиње у купа-

тило, како би разгледали свако ћоше

новог стана. Радосни што ће бити у

топлом, на своме, и имати прилику

да се по први пут окупају у купатилу.

А мајка Зокица више неће стрепети

за здравље своје деце, да ли ће

имати где да им припреми оброк,

ушушка их да мирно спавају. 

-Ја сам најсрећнија мајка на

свету. Живели смо у једној соби,

грејали  балоне са водом на сунцу,

страховали да нам се кров не об-

руши на главу. Не би било ни

најмање шансе да деци обезбедим

нови стан да нам нисте помогли.

Спасили сте моју децу и омогућили

им да живе нормалним животом као

и остали малишани –изговара Зо-

кица, трудећи се да не заплаче.

Захваљујући Агенцији

Спортнетwорк из Београда, троје ма-

лишана добило је гардеробу, школски

прибор, свеске, ранчеве, шоље, кач-

кете са ознаком “Црвене звезде”. И

мноштво људи из Србије и иностран-

ства уручили су помоћ: гардеробу,

храну,средства за личну хигијену,

одећу, обућу.  Помоћ је упутила и фон-

дација Мултиком из Београда која

стипендира Ђорђевиће током школо-

вања са по пет хиљада динара. И Ос-

новна школа „3. октобар“ у Бору, коју

похађа Анђела, помогла је да поро-

дица Ђорђевић добије нов фрижи-

дер. Компанија „Текијанка“ из Кладова

донирала је за Ђорђевиће нову веш

машину и шпорет, а захваљући њима

је и Михајло први пут добио рођен-

данску торту и прославио 11 -ти ро-

ђендан. Захваљујући компанији „Те-

хноманија“ Ђорђевићи су добили

нову кухињу.                                     

Д.К.

ЂОРЂЕВИЋИ: ЖИВОТ НАМ СЕ 
У ПОТПУНОСТИ ПРОМЕНИО

Породици из Бора кључеве од новог стана уручио глумац Небојша Глоговац
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КЛАДОВО - Општинска управа Кладово сачинила  је План и програм

пописа нелегално саграђених грађевинских објеката без урбанистичке доку-

ментације. Реч је о попису  стамбених, пословних, економских, помоћних, про-

извољних и других објеката ради њихове легализације, што је у складу са

одредбама Закона о озакоњењу објеката. 

- Нелегално саграђени објекти за које су грађани благовремено у за-

конском року поднели  захтев за легализацију ,  неће се пописивати- казао је

Радоје Ђуровић руководилац одељења за урбанизам и грађевинарство. -Попис

се спроводи  у 27  зона,  град је подељен у пет , док су  сеоска насеља у пре-

остале 22  зоне . Власницима објеката  упућен је апел  да приликом пописа

изађу у сусрет инспектору или комисији и покажу тражену документацију из-

грађених објеката и парцела чији су власници. 

По одредбама старог закона  Кладовљани су поднели 2500 захтева

за легализацију, а од почетка примене новог закона Општинска управа  Кла-

дово издала је пет решења о озакоњењу објеката. У међувремену, надлежна

комисија ресорног Министарства спровела је контролу активности на терену и

није имала примедбе на спровођење законских одредби када је реч о поступку

озакоњења нелегално саграђених грађевинских објеката.                         М.Р.

СТОП "ДИВЉОЈ" ГРАДЊИ
Општина Кладово сачинила програм пописа нелегалних објеката

МАЈДАНПЕК - У складу

са Законом о озакоњењу обје-

ката, на подручју општине Ма-

јданпек у децембру прошле го-

дине, усвојен је Програм пописа

незаконито изграђених објеката

и оформљена 15-точлана коми-

сија за његову реализацију.

Према проценама о броју стам-

бених објеката преузетом од Ре-

публичког завода за статистику,

на основу пописа становништва

у 2011.години, у питању је ве-

лики посао. Евидентирано је

16.234 објекта међу којима, како

се процењује, више од 10 хи-

љада је што нелегално изгра-

ђено, односно без неке од

неопходних дозвола или је у ме-

ђувремену имало одређена од-

ступања, корекције и доградње.

Оформљена комисија започела

је рад у Мајданпеку, Доњем Ми-

лановцу и Лескову, а потом ће

према плану који ће бити објав-

љен на сајту општине Мајданпек

наставити и у другим насељима.

Први дани теренског рада пока-

зују да су много ређи објекти који

су изграђени уз сву неопходну

документацију, него они којима

нешто недостаје, на којима је

било адаптације, реконструк-

ције, интервенције и слично.

- Предмет пописа неће

бити објекти за које није било по-

требно прибављати дозволе,

стамбени објекти на селу сагра-

ђени пре 1961.године и економ-

ски пре 1972.године –казала је

Весна Цепењор начелница Оде-

љења за урбанизам, грађеви-

нарство и стамбено комунална

питања општине Мајда- нпек и

нагласила да и држава и влас-

ници непокретности имају инте-

рес да се посао квалитетно

обави. 

Нелегални и неукњижени

објекти формално и не постоје,

па за њих није могуће добити од-

говарајући доказ о власништву

који представља основ за било

који промет непокретности, па

тако и купопродају и наслеђи-

вање. Осим тога, сваки објекат

за који се у овом поступку до-

несе решење да не може да

буде озакоњен имаће у листу не-

покретности терет да на таквом

објекту није могућ промет, а тако

ни бити предмет наследства ни

купопродаје, односно да ће му

коришћење бити ограничено,

све и ако не буде предвиђено ру-

шење.                                   С.В.

ПОПИС НЕКРЕТНИНА
У току је реализација програма пописа нелегалних објеката



6 КУЛТУРА БРОЈ 176

БОР - Установа Центар

за културу у сарадњи са овдаш-

њом православном црквом

„Свети Ђорђе“ организовала је

у уторак Светосавску академију

у борском биоскопу „Звезда“. У

организацији су учествовале и

основне школе „Вук Караџић”,

“Бранко Радичевић” и “Свети

Сава” као и средња Техничка

школа у Бору.

- Окупили смо се на

Светосавској академији да на

овај начин и на овом месту уз-

несемо благодарност и славу

Богу јединоме, живоме, васкрс-

лом из мртвих, животодавцу,

који све освећује. Овде смо и

да призовемо посредничке и

заступничке молитве нашег мо-

литвеника пред престолом Гос-

подњим да узнесемо наше

вапаје. Светосавље које се ве-

зује за српски народ је толико

широко, богато и дубоко да оно

у себе прима све народе који

желе да живе јеванђељским,

правосланим духом без обзира

које су народности. Зато што је

Свети Сава, не само српски

светитељ него и васељенски. А

познато је да је Свети Сава

такав светитељ,  јер је у себе

примио јеванђељску христову

науку. Јеванђеље о испуња-

вању заповести господњих које

нам доносе слободу и мир у ду-

шама, које нас просвећују,  да-

рујући нам да гледамо више ка

небу него ка земљи по којој хо-

дамо. Ми, православци при-

звани смо од Светога Саве да

идемо путем ка царству небес-

ком.  Свети Сава је нама пре-

дао јеванђељску поруку од

самога Бога а то је не само да

памтимо и да се сећамо про-

шлости него да смо као хриш-

ћани дужни нешто много више

од тога, да се сећамо будућно-

сти. У томе се хришћани разли-

кују од свих других народа.

Свети Сава је путоказ, сведо-

чанство, да ми као народ мо-

жемо да постанемо Свети –

поручио је епископ тимочки

Иларион.

Симонида Гаврић, коор-

динатор програма за младе при

Центру за културу наглашава

да је  програм Светосавске ака-

демије окупио више од 100

учесника.

- Ово је један од најлеп-

ших задатака за нас који ра-

димо у Центру за културу, и

трудимо се свим снагама да

борској публици сваке године

представимо нешто ново и дру-

гачије.  Ове године по први пут

радимо организацију са бор-

ском православном црквом, ос-

новним и средњом Техничком

школом, а учествује и неколико

глумаца нашег драмског сту-

дија. Борани су имали прилику

да се упознају са животом Све-

тог Саве од рођења до његове

смрти, и свему  што је  урадио

за српски народ. Цело- купан

програм је пратио и градски хор

„Свети Ђорђе“ – рекла је Гав-

рићева.

Д.К.

ПУТОКАЗ СРПСКОМ НАРОДУ
Одржана Светосавска академија у Бору

БОЉЕВАЦ - Под окри-

љем Културно - образовног

центра Бољевца налази се

Библиотека и Музеј ''Тимочке

буне'', и програми који се реа-

лизују су разнолики и прилаго-

ђени различитим потребама и

укусима Бољевчана, како би у

сваком погледу биле задово-

љене културне потребе пуб-

лике. Током протекле године,

организовано је десетак ли-

ковних изложби у реновираној

галерији центра, дечје пред-

ставе, као и оне са најпозна-

тијим глумцима, попут Љи-

љане Стјепановић, Брани-

слава Лечића,Данице Макси-

мовић, Мине Лазаревић, Ир-

фана Менсура, Тање Бошко-

вић. Организоване су  и про-

моције књига и бројни про-

грами у оквиру обележавања

значајних датума и годишњи-

ца. 

- Кључно начело којим

се руководимо при конципи-

рању и одабиру садржаја, јесу

жеље публике, али се трудимо

да утичемо и на формирање

укуса, посебно млађе публике,

и афирмишемо оне културно-

уметничке вредности, које по-

тискује естрадизација културе

- истиче Емина Бранковић, ди-

ректор Културно-образовног

центра. 

Посебна пажња по-

клања се раду са аматерима.

У оквиру установе  ради и

уметнички ансамбл, који оку-

пља и млађе и старије чла-

нове и који негује тради- ци-

оналну игру и песму, али и кул-

туру говора и сценску игру. За-

хваљујући дугогодишњем ра-

ду на очувању традиције у Бо-

љевцу се већ 45 година одр-

жава Фестивал народног ст-

варалаштва ''Црноречје у пе-

сми и игри'', а носиоци главног

програма су управо сеоске

аматерске фо- лклорне групе,

са којима се ради током чи-

таве године, а програм селек-

тује током трајања манифе-

стације ''Сусрети села''. 

О значају овог Фести-

вала говори и чињеница да се

у време  његовог одржавања,

почетком јуна окупи више хи-

љада учесника и посетилаца,

који уживају у дечјем про-

граму, такмичењу трубача, фр-

улаша и надигравању фолк-

лорних ансамбала. 

Културно-образовни

центар Бољевац, организује и

програм поводом Дана оп-

штине, Градске славе Св. Ил-

ија, обележавања Тимочке бу-

не, којој је посвећена и стална

поставка у истоименом музеју.

У овој установи се организује

и општинско такмичење реци-

татора и многи други школски

програми.

Ј.Г.

РАЗНОЛИКОСТ КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА 
Очување традиционалних вредности

УКИДАЊЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ?
Саша Стјепановић, протојереј борске православне цркве

„Свети Ђорђе“ нагласио је да би уколико се остваре назнаке за уки-
дање предмета веронауке у школама то био велики губитак за уче-
нике.

- Најактуелније у овом тренутку је питање верске наставе у
нашим школама, јер смо добили неке назнаке да тај диван предмет
може да буде укинут и сматрамо да би то био велики пех пре свега
према деци, полазницима веронауке, јер они путем те наставе
стичу основна знања  о својој вери, животу православне цркве и
широкој култури којој нас је Свети Сава, између осталог, и учио –
казао је Стјепановић.
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ЗАЈЕЧАР - Марјан

Дуљај (54), познати зајечар-

ски пекар, хицима из ватре-

ног оружја, убио је у уторак

своју бившу радницу Да-

нијелу Матијевић (50). Он је

Матијевићки пуцао у главу  а

онда и себи у груди. 

Трагедија се догодила

у просторијама адвоката не-

срећне жене где се налазе и

просторије Агенције за не-

кретнине „Перспектива“, у

строгом центру Зајечара. Не-

срећна жена у коју је упуцано

око 11 сати ујутру, упркос на-

порима лекара да јој спасу

живот, преминула је два сата

касније у болници у зајечар-

ском Задравственом центру.

- Сада ћу да те вратим

на посао- обратио се Дуљаји

Матијевићевој пре него што

јој је пуцао у главу. 

Према последњим са-

знањима, Данијела је не-

давно добила отказ због чега

је тужила Дуљаја, а према

пресуди он је требао да је

врати на посао и да јој плати

одштету од око 100 хиљада

динара.

- Они су се у уторак

нашли у канцеларији адво-

ката Матијевићеве. Ту су

поред њих двоје били и књи-

говођа Дуљаја, адвокат, као и

власница агенције. Разговор

је неких пола сата текао по-

тпуно мирно, а онда је у јед-

ном тренутку Дуљај устао,

прислонио пиштољ Данијели

на главу и пуцао – каже

извор близак истрази.

Истог тренутка, све-

доци су истрчали из просто-

рије у којој је сам остао

Дуљај. Он је не задуго након

тога пуцао и себи у груди.

Пекар је иначе имао дозволу

за држање оружја и раније

није имао проблема са зако-

ном.

На лице места брзо је

стигла полиција као и екипа

Хитне помоћи које је повре-

ђене хитно превезла до

здравственог центра.

Упркос напорима ле-

кара да Данијели спасу жи-

вот, несрећна жена је подле-

гла повредама. 

Пекар је примљен у

болницу са прострелном ра-

ном у грудима. Након ука-

зане помоћи у Зајечарском

центру, он је пребачен у у Ур-

гентни центар у Београду, са-

општила је полиција. 

Припадници Минист-

арства унутрашњих послова

извршили су увиђај а о свему

је обавесшен и надлежни ту-

жилац.                             Д.К.

УБИО БИВШУ РАДНИЦУ
Трагедија у центру Зајечара

БОР - Полиција у Бору привела је Д.Ц.(30) због сумње да је из-

вршио кривично дело неовлашћена производња и стављања у промет

опојних дрога. Полиција је, након што је  зауставила возило, прегледом

осумњиченог пронашла две кесице са око 55 грама прашкасте материје

за коју се сумња да је “спид” и кесицу са 50 таблета налик на екстази.

Према последњим информацијама када је полиција зауставила

возило Д.Ц. се налазио на месту сувозача. Полицајци су претресом

осумњиченог у џепу пронашли две кесице, где је у једној било 53,34

грама прашкасте материје за коју се сумња да је “спид” а у другој 50 таб-

лета налик на екстази. У чарапи Д.Ц.су полицајци пронашли још 2,23

грама прашкасте материје  за коју се такође сумња да је “спид”.

Како сазнајемо, реч је о вишеструком повратнику. Према незва-

ничним информацијама, за последњих годину дана осумњичени је био

привођен око шест пута, а приликом хапшења код њега је пронађено

више од пола килограма различите  дроге од марихуане, "спида", "екс-

тазија", па све до хероина.

Д.Ц.је одређено задржавање у трајању до 48 сати након чега ће

уз кривичну пријаву бити спроведен Вишем јавном тужилаштву у

Зајечару.

Д.К.

ПРОНАЂЕН СПИД 

И ЕКСТАЗИ

УКРАО И ЗАПАЛИО
ВОЗИЛО

КЛАДОВО – Припадници Министарства унутрашњих послова у Кла-

дову лишили су слободе и одредили задржавање у трајању до 48 сати свом

суграђанину Д.Н. (25), због сумње да је извршио кривично дело неовлашћено

коришћење туђег возила у стицању са кривичним делом спречавање и оме-

тање доказивања. Осумњичени се терети да је отуђио возило бугарских ре-

гистарских ознака , а након вожње га и запалио, саопштила је полиција.

По истеку задржавања, судија за претходни поступак, на предлог Ос-

новног јавног тужиоца у Неготину, одредио је притвор Д.Н. до 30 дана.

Д.К.

Ухапшен Боранин због дроге

ПУ у Бору
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