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БОР - Одборници Скуп-
штине општине Бор усвојили су на
седници одржаној у среду, предлог
закључка о извршењу буџета за про-
шлу годину, предлог одлуке о за-
вршном рачуну буџета општине за
2015. годину И предлог одлуке о из-
менама и допунама одлуке о буџету
општине Бор за 2016. годину.

На  почетку седнице одбор-
ник Драган Марковић (ДСС)  за скуп-
штинском говорницом поручио је да
очекује од  председника општине Бор
Живорада Петровића, да поднесе
оставку.

- Ми смо изабрани као од-
борници од грађана, одборници су
именовали директоре, изгласали
председника општине и очекивали
да ће се на данашњој седници раз-
матзрати и дешавања у изборној
кампањи. Толико злоупотреба од
стране оних које је овај дом имено-
вао, пре свега директора јавних пред-
узећа који су шиканирали раднике да
изађу на митинге очигледно није до
вас дошло – обратио се Марковић
председнику СО Бор Видоју Адамо-
вићу.

- Очекујем од председника
општине да поднесе оставку најпре
из моралних разлога и да се иде на
нове изборе. То дугујете грађанима
општине Бор – додао је Марковић.

По речима Данијеле Јовано-
вић, начелнице Одељења за финан-
сије прошле године је остварено  72
одсто прихода док је на страни рас-

хода извршење  било 73 одсто.
- Ради смањења дефицита

буџета републике консолидованог и
ради усклађивања и остваривања
свих прихода и расхода позитивних,
влада Србије је донела програм
мера на основу којег смо и ми наш
буџет морали да усмеримо.  Субвен-
ције је требало планирати што ра-
ционалније и капиталних издатака.
Пословали смо са буџетским дефи-
цитом у износу од 3,138 милиона ди-
нара али због пренетих и неутр-
ошених средстава из прошлих го-
дина на крају је остварен суфицит у
износу од 91 милион и 301 хиљада

динара. Разлог остварењу оваквих
прихода  је неизвршење обавеза по-
реских обвезника или мање изврша-
вање од донетих решења пореске
управе. На страни расхода највише
је издвојено за издатке за запослене,
субвенције, за робу и услуге  а мање
за капиталне издатке и социјална да-
вања  – рекла је Јовановићева.

Она је нагласила и да се ре-
балансом, буџет за ову годину
увећава за 171 милион динара.

- Средства која су плани-
рана односе се на средства која су
повећана на позицијама Општинске
управе и Дирекције за изградњу

Бора. За реконструкцију сале био-
скопа у МЗ Злот палинарано је пет
милиона динара, за ново запошља-
вање осам медицинских сестара у
сеоским амбулантама предвиђено је
девет милиона и 700 хиљада динара,
исто толико за  сyстем за вештачко
оснежавање, 10 милиона динара за
реконструкцију мотела на Злотским
пећинама, четири милиона за ауто-
буска стајалишта и нешто више од 55
милиона динара за асфалтирање пу-
тева градских улица – додала је
Јовановићева.

Одборници су између оста-
лог усвојили и одлуке према којима је
разрешен дужности директор Центра
за културу Бор Драган Илић а за в.д.
директора те установе постављен је
Даниел Чорболоковић.

Директору Дома здравља
Злати Марковић, продужен је статус
в.д. за још шест месеци. Измењена је
и одлука о радном времену ноћних
клубова који ће убудуће моћи да
раде до пет ујутру. 

Усвојен је и предлог одлуке
о конверзији потраживања општине
Бор у капитал општине Бор у пред-
узећу за професионалну рехабилита-
цију и запошљавање особа са
инвалидитетом лак жица д.о.о. Бор.

Између осталог, усвојени су
и измене планова пословања Водо-
вода, Јавног предузећа за стамбене
услуге, Зоолошког врта и Бизнис ин-
кубатор центра.

Д.К.

БУЏЕТ ВЕЋИ ЗА 171 МИЛИОН ДИНАРА
Одржана седница Скупштине општине Бор

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је
одржана конференција под називом
“Пољопривреда као бизнис и ефи-
касна јавно-приватна развојна парт-
нерства''. У сарадњи са општином
Књажевац, скуп је организовала Аген-
ција за развој и предузетништво
Пчињског округа VEEDA из Врања, у
оквиру програма “Развој приватног
сектора у Јужној Србији”. 

Пројекат се реализује уз под-
ршку Швајцарске агенције за сарадњу
и развој, па је на почетку конферен-
ције присутне поздравила Изабел
Перих, директор СДЦ канцеларије у
Србији. Циљ пројекта је стварање мо-
гућности за боља радна места и за
додатне зараде најсиромашнијих
слојева становништва.

- Идеја пројекта је да се наше
локалне самоуправе максимално ани-
мирају и укључе у помоћ пољопри-
вредницима и то у смислу омогу-
ћавања приступа новим матери-
јалима, садницама, репроматеријалу
и механизацији. Овде смо у локалној
самоуправи и књажевачкој Агенцији
за развој пронашли заиста праве
партнере за реализацију пројекта -
изјавио је Горан Костић из Агенције
VEEDA, вођа ПСД тима.

Формирање кредитног ри-

волвинг фонда из кога ће се пољопри-
вредницима одобравати бескаматне
позајмице, које би се касније враћале
кроз робу, још један је, и то веома зна-
чајан, инструмент подршке пољопри-
вредницима на овом подручју, истакао
је председник општине Књажевац
Милан Ђокић. 

- У сарадњи са СДЦ-ом, ста-
вићемо на располагање пољопри-
вредницима укупно 15 милиона
динара. Наша је жеља да се овај
фонд у наредним годинама додатно
допуњује средствима из општинског
буџета. Све то има за циљ да се омо-
гући пољопривредницима да се
својом делатношћу баве на један
бољи, профитабилнији начин. Тиме
бисмо постигли да се пољопривреда
не доживљава као нужно зло или до-
датна делатност, већ као основно за-
нимање и млађих и старијих Књаже-
вчана -  рекао је Милан Ђокић.

Општину Књажевац је за са-
радњу са Агенцијом VEEDA и СДЦ-ом
препоручила не само добра воља да
се та сарадња оствари, већ и значајни
резултати постигнути у подршци раз-
воју пољопривреде на овом подручју. 

- Општина је издвојила 7,5
милиона динара, а партнери на
пројекту још толико. Та средства биће

првенствено намењена за набавку
механизације и очекујем да ће рела-
тивно брзо бити стављена на распо-
лагање корисницима. Ово је пројекат
који ће трајати више година, с обзи-
ром да ће се фонд обнављати тако
што ће пољопривредници одобрене
позајмице враћати на пет година и то
у роби - каже Драган Милутиновић,

директор Агенције за развој општине
Књажевац.

О својим искуствима у са-
радњи са Агенцијом VEEDA и СДЦ-ом
на конференцији је говорио и Влади-
мир Бојовић, директор Еко аграра из
Чајетине, где се такође реализује део
овог пројекта.

Љ.П.  

ФОНД ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДИ 
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БОР - Стручне службе Ру-
дарско-топионичарског басена Бор
предале су данас  Привредном суду у
Зајечару Унапред припремљени план
реорганизације (УППР) предузећа. До-
кумент је правовремено поднет, па
Суд у наредна четири дана може да
обави све неопходне администрат-
вине процедуре и да 20. маја, односно
осам дана пре истека законског рока у
којем за сва домаћа предузећа у ре-
структурирању престаје да важи за-
штита од поверилаца (28. маја),
донесе привремену меру која ће РТБ
Бор Групи обезбедити правну зашиту
од принудне наплате и у наредних
шест месеци.  

Ово је трећи УППР који су
урадиле стручне службе Басена и он,
у односу на претходна два документа,
има нови „пресечни“ датум укупних
обавеза компаније, 31. март. Дакле,
другачији је ниво обавеза по свим кла-
сама, како према текућим поверио-
цима тако и према оним историјским
којима је, наравно, урачуната камата
за нов период. Мерама које су биле
предвиђене претходним документима
сада су, међутим, додате и две нове -
увођење професионалног менаџ-
мента и рационализација броја запос-
лених. 

- У оквиру ангажовања про-

фесионалног менаџмента, као нове
мере реорганизације компаније, пред-
виђено је да се у другој половини ове
године распише јавни тендер за ода-
бир компаније која ће пружати ове
услуге. Друга нова мера тиче се редук-
ције броја запослених, али не једно-
кратно, већ у периоду важења
УППР-а. То практично значи да би
смањење броја запослених ишло по-
степено у наредних пет година, почев
од 2017. Том мером предвиђено је да
ће број запослених на крају отплатног
периода и завршетка УППР-а бити
мањи од 3.500 и то у оквиру друштва
које као послодавац преостане по из-

вршеној статусној промени. Овде је
веома важно истаћи да је ова мера по-
тпуно у складу са нивоом природног
одлива запослених у том периоду јер
је РТБ Бор и по годинама стажа, а и по
годинама живота запослених веома
стар колектив – каже заменица гене-
ралног директора РТБ-а Бор за еконо-
мику, маркетинг и финансије Мирјана
Антић. 

Рационализација броја за-
послених, као нова мера у УППР-у,
оставља, с друге стране, могућност
додатне корекције броја запослених,
односно не ограничава пријем нових

радника.
- Сматрам да је ова мера

добро и широко обрађена. Није ништа
чврсто „закуцано“, тако да се може об-
нављати радна снага. Оно што је си-
гурно, ове године неће бити
социјалног програма. Добровољно
изјашњавање почеће наредне и
трајаће до 2023. године. Овде треба
рећи и да једна од мера која је остала
на снази из претходних докумената,
проналажење стратешког партнера за
„Церово примарно“, значи да ће ово
потенцијално ново правно лице апсор-
бовати сигурно 300 до 400 радника
Рудника бакра Бор. Уколико се стра-

тешки партнер пронађе до окончања
УППР-а, то ће бити ново правно лице.
У супротном, радиће у склопу РТБ-а,
али као посебан правни субјекат. Та-
кође, не треба заборавити да су на по-
молу и нова радна места у „Фри-
портовом“ руднику изузетно богатог
садржаја бакра, где ће сигурно бити
упослено бар 500 радника. Значи, у
овом крају ће од рударства и убудуће
живети око пет хиљада радника –
каже генерални директор РТБ-а Бла-
гоје Спасковски.

Он додаје да је у свему овоме
веома важно да РТБ Бор измири оба-

везе према повериоцима у року и у из-
носу који су предложени у УППР-у. 

- Привредни суд у Зајечару,
усвајањем овог документа, доноси за-
право судску пресуду којом обавезује
РТБ на тако нешто. Иако документ по-
казује економску јачину система, одно-
сно реалну могућност отплате старих
дугова, отворена је и могућности заду-
живања ради измиривања старих оба-
веза – наводи Спасковски.

УППР-ом, дакле, треба да
буду регулисане све затечене обавезе
четири предузећа у саставу РТБ Бор
Групе које су евидентиране до 31.
марта ове године.  Зависно од статуса,
обавезе су глобално категорисане као
обезбеђене и необезбеђене. Обезбе-
ђене су оне обавезе за које гарантују
РТБ Бор и држава. Прворангирана
таква обавеза је кредит ЕДЦ банке за
изградњу нове топионице и фабрике
сумпорне киселине. Друге из ове кате-
горије су гаранције које је РТБ дао у
виду хипотеке или ручне залоге. То су
све обавезе које ће се регулисати
онако како су уговорене. Необезбе-
ђене обавезе регулисаће се у оквиру
предложених мера које су садржане у
УППР-документу. У овом случају биће
то условни отпис 90 процента затече-
них обавеза, уз отплату остатка, по ис-
теку једногодишњег грејс периода, у
наредних седам година.

Г. Т. В.

РТБ ПРЕДАО УППР ПРИВРЕДНОМ СУДУ У ЗАЈЕЧАРУ
У очекивању правне заштите од принудне наплате поверилаца још шест месеци 

КЛАДОВО - У месној зајед-
ници Велика Врбица,  Милан Кркоба-
бић директор ЈП "Пошта Србије"пустио
је прошлог петка,  у рад  Поштанску по-
словницу  чије ће услуге користити
више од 900 домаћинстава тог насеља,
али и мештани Мале Врбице и Рткова
у којима живи око 2400 становника. 

Иницијативу за отварање
поште у том Дунавском насељу  покре-
нули су чланови Савета МЗ  и мештани
како више  не би  морали да путују дес-
детак  километара до најближе поште.
То је део пројекта "52 поште за 52 не-
деље" ЈП "Пошта Србије ".

- Пошта је поклон мештанима
Велике Врбице јер  сада не морају да
путују до града како би платили рачуне,
подигли пензију, послали пакет. Посе-
бан дар пре свега омладини и пензио-
нерима, јесте бесплатан  интерет кутак
у пошти, а поштански службеници ће
им пружати  потребну едукацију и под-
ршку.То је још једна потврда да Пошта

Србије мора да буде тамо где су гра-
ђани и да им правовремено пружи
услугу. Препознали смо молбу локалне
заједнице и отворили смо пошту- казао
је Милан Кркобабић директор ЈП
"Пошта Србије".

Локална самоуправа и месна
заједница уступили су простор за рад
нове поште, под кровом где се налазе
још и месна канцеларија, сеоска про-
давница  и амбуланта.

- Нова пошта ће олакшати
свакодневицу становника Велике
Врбице, али и околних села у Доњем
Кључу. Ову испоставу смо отворили за
кратко време  захваљујући активно-
стима људи из ЈП "Пошта Србије", а то
је помгло да заједничким ангажовањем
решимо  велики проблем са којим су се
мештани суочавали годинама. По-
словни простор за кратко време је уре-
ђен по мери новог времена и много
значи мештанима Велике Врбице - по-
ручио је др Радисав Чучулановић ме-

наџер општине Кладово.
У новотвореној пошти  новац

ће моћи да преузме  око 400 прима-
лаца пољоприврених и земљораднич-
ких пензија. Осим тога корисници могу
да рачунају на све поштанске  и услуге

платног промета, највишег квалитета а
по најнижој цени и то од понедељка до
петка од 8 до 15 часова.  

Пошта у Великој Врбици два-
десета је  у акцији „52 поште за 52 не-
деље”.                                              М.Р.

ПОШТА МЕШТАНИМА НА ДАР
Отворена нова поштанска пословница у Великој Врбици

Мирјана Антић

Благоје Спасковски
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НЕГОТИН –  Поводом 12.
маја, Дана општине Неготин, у
спомен на дан када је овај крај
Србије, 1833. ослобођен од тур-
ског феудализма, локална само-
управа је на свечаној седници за
постигнуте резултате у 2015. до-
делила и традиционална при-
знања. Најбољи голман света,
Предраг Рајковић, капитен омла-
динске репрезентације Србије,
лауреат „Златне рукавице“, сада
голман Макабија из Тел Авива
проглашен је за почасног грађа-
нина Неготина. 

- Признање које ми је до-
дељено је велика част, јер верујем
да за све што сам до сада пости-
гао у каријери, Неготин носи ве-
лике заслуге. Ово признање је и
велика обавеза, а ја ћу учинити
све да у будућности моји Него-
тинци буду још поноснији на мене-
поручио је из Тел Авива златни
неготински дечко у чије је име
плакету и кључ Неготина примио
отац Саша Рајковић, легендарни
неготински бранилац мреже.

Мајске награде, које уз
диплому предвиђају и новчана
средства у висини од 91.740 ди-
нара, Јован Миловановић, пред-
седник општине Неготин уручио
је: Млађану Недељковићу, при-
паднику Станице пограничне по-
лиције у Душановцу, вицешампи-

ону у бодибилдингу и фитнесу на
лане одржаном Светском првен-
ству у Копру, Душану Мандићу,
тренеру Кошаркашког клуба “Ха-
јдук Вељко” захваљујући којем не-
готински млади спортисти оства-
рују завидне резултате, ДОО
“Николић превоз” из Самарино-
вца, СЗПМР “Матаљ” за значајан
допринос у области привреде, а
постхумно је додељена и једном
од најтрофејнијих професора не-
готинске Музичке школе, Милету
Пауновићу, оснивачу одсека трубе
у овој школи.

- Наш град и општина
имају чиме да се подиче. Знаме-
нитим суграђанима, успешним
појединцима, вину које је управо
добило ознаку географског по-
рекла „Неготинска Крајина“, спор-
тистима, стонотенисерима, гимна-
стичаркама, кошаркашима, ус-
пешним ђацима, пољопривредни-
цима, предузетницима. Наш
задатак је да створимо услове
како би се остваривали још бољи
резултати у свим областима.
Тежак је то задатак али ћемо
заједно, верујући у напредак то
најбоље урадити – рекао је, том
приликом, Милосављевић.

Мајске повеље и новчану
награду у висини од 45.870 ди-
нара за резултате остварене у
разним областима образовања,

др медицине Љубисав Божило-
вић, председник Скупштине оп-
штине Неготин уручио је: Мла-
дену Станковићу, матуранту гим-
назије за филмско стваралаштво,
Ана Марији Даниловић, мату-
ранту музичке школе, државној
првакињи у свирању трубе, сту-
денту Медицинског факултета Да-
виду Матејевићу који у доса-
дашњем школовању не зна за
оцене мање од десетке, Николи
Ђурђићу, ученику првог разреда
гимназије, добитнику бројних на-
града из математике, физике, би-
ологије, хемије, енглеског језика,
програмирања и шаха, као и

Алекси Дамњановићу који је на
републичкој смотри најуспешнијих
писмених задатака освојио другу
награду. 

- Жеља нам је да оп-
штину Неготину вратимо на
место које јој припада на мапи
Србије, а да бисмо то и оства-
рили, морамо сви да се укљу-
чимо и дамо свој допринос. Оп-
штина Неготин, подстиче, ува-
жава и награђује вредне ре-
зултате људи који данас, на
разне начине, помажу свој град,
доприносе његовом угледу и
имену – истакао је др Божило-
вић.                                    С.М.Ј.

ЗЛАТНОМ ГОЛМАНУ ТИТУЛА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
Поводом Дана општине Неготин уручене награде и признања

КЛАДОВО - Запослени у хидроенергетском и пловидбеном
систему "Ђердап 1"  радно  су обележили 44 године успешног посло-
вања. Уз висок степен погонске спремности хидроелектрана код Кла-
дова  деценијама  експлоатише водни потенцијал Дунава. Моћни
хидроагрегати у дунавској фабрици струје обарају производне ре-
корде, јер је наша највећа хидроцентрала до сада ЕПС-у испоручила
255 милијарди киловат-часова електричне енергије.То је за 8,5 одсто
више од динамичког плана , јер је производња струје већа за четири
просечна годишња плана. Од почетка маја хидроелектрана "Ђердап
1" произвела је близу 300 милиона киловат - часова струје , док је од
1. јануара  ЕПС-у испоручила  2,2 милијарде киловата електричне
енергије.При тренутном дотоку од 6000 кубика воде у секунди пет
хидроагрегата дневно производи 15 милиона киловат сати струје.ХЕ
“Ђердап 1”, која је  годинама била водећа компанија у ПД “Хидоелек-
тране Ђердап” данас послује као огранак ЈП” Електропривреда
Србије”.                                                                                                   М.Р.

ПОНОСНЕ 44 ГОДИНЕ
Хидроцентрала код Кладова обележила свој дан
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КЊАЖЕВАЦ - Свеча-
ном седницом Скупштине оп-
штине и академијом у Дому
културе, на којој су уручена
највиша општинска признања,
у Књажевцу је обележен Дан
општине. 

Бројним гостима из јав-
ног, политичког и друштвеног
живота округа и Србије, обра-
тио се, најпре, председник СО
Књажевац Драган Манчић.

- Историја нас учи да
никада нисмо били ничији по-
даници, неискрени и подмит-
љиви. Сигуран сам да нећемо
својим наследницима оста-
вити слику млакоња и не-
одлучних људи. Књажевац
никада нису вукле ни локомо-
тиве, ни празна обећана. Кња-
жевац се увек градио захва-
љујући енергичним људима-
рекао је Манчић.

О путу, који је Књаже-
вац прешао у протеклих го-
дину дана, значајним улага-
њима у пољопривреду, инфра-
структуру, образовање, гово-
рио је председник општине
Милан Ђокић.

- Пре неколико година
ми смо најавили битке нашег
времена – битке против не-
асфалтираних улица, неуре-
ђених школа, запуштених њи-
ва. Књажевац је своје слатке
победе почео да остварује,
једну за другом – рекао је
Ђокић.

Највиша општинска

признања . мајске награде ове
године добили су: Јавно кому-
нално предузеће Стандард,
Основна школа ''Вук Караџић''
и Школа за основно музичко
образовање ''Предраг Мило-
шевић''.

- Овакве награде у
овим тешким временима, када
је квалитет свакодневно на ис-

питу, важне су за нас. Број
уручених награда и области за
које су додељене, говоре о
томе да се у нашој ''Малој Ве-
нецији вредно ради -  казала је
у име награђених директорка
ОШ ''Вук Караџић'' Драгана
Љубисављевић. 

Похвалнице су при-
мили Гордана Пешић из МЗ
Трговиште, Славољуб Мила-
новић у име МЗ Минићево и
Далибор Стојановић у име
Фонда за развој пољопри-
вреде. У уметничком прогр-
аму, учествовали су књаже-
вачки хор ''Свети Стефан кр-
аљ дечански'' и Гудачи Светог
Ђорђа. 

Седамнаести дан маја
Књажевац обележева као Дан
општине у знак сећања на
датум када је 1833. године,
после 437 година, на овим
просторима збачена турска
власт, а тадашњи Гургусовац
закорачио у будућност у ок-
виру Србије, а заједно са њом
и у токове развоја европске
цивилизације. 

Љ.П.

ДОДЕЉЕНЕ МАЈСКЕ НАГРАДЕ
Обележен Дан општине Књажевац
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ЗАЈЕЧАР - Посетом Здр-
авственом центру у Зајечару, ус-
пешно се наставља нова хумани-
тарна акција "Блиц фондације"
-"Срце за децу, чији је циљ да се
свим породилиштима у Србији
обезбеде апарати за рано дијагно-
стиковање евентуалног оштећења
слуха код новорођенчади. Покро-
витељ акције је Министарство
здравља, а медијски партнер је
РТС. 

Служби за гинекологију и
акушерство уручен је једанаести
скрининг апарат за откривање ош-
тећења слуха код беба у оквиру
ове акције. Ромоћ у прикупљању
средстава за куповину апарата
обезбедила је компанија "Моzzart”

Начелнику службе за Гине-
кологију и акушерство у Зајечару,
др Зорану Рошко апарат је уручио
директор корпоративних послова у
компанији "Моzzаrt", господин
Зоран Пухач. 

- Компанија Моззарт је са
посебним задовољством под-
ржала веома хуману акцију Блиц
фондације, јер бринући о најмла-
ђима помажемо напредак друштва
у целини. Истовремено, укључива-

њем у ову акцију, компанија Моз-
зарт наставља своју дугогодишњу
традицију организовања и1и укљу-
цивања у хуманитарне активности
од ширег друштвеног значаја. За-
иста смо почаствовани што смо
део једног оваквог пројекта, до
сада смо у оквиру акције „Срце за
децу” донирали апарате породи-
лиштима у Краљеву и Чачку, сада
у Зајечару, а наставићемо са под-
ршком најмлађима и у наредном
периоду – казао је Пухач.

Захваљујући се на дона-
цији, начелник службе за Гинеколо-
гију и акушерство у Зајечару др
Зоран Роско казао је да се у
Зајечару годишње роди око 430
деце и да ће убудуће свакој беби
одмах по рођењу бити проверен
слух. 

Скрининг слуха све ново-
рођене деце је једноставна ме-
тода, без ризика по здравље
детета. 

- Ми у “Блиц фондацији”
смо веома срећни што је наша ак-
ција “Срце за децу” наишла на ве-
лики одјек и што су грађани
схватили од колике је важности да
свако породилиште  има апарат за

скрининг слуха код новорођен-
чади. Урођено оштећење слуха
више ниједном детету не сме да
представља препреку да се нор-
мално развија, да комуницира, да
слуша музику, да се гласно радује,
да се образује ид а буде друшт-
вено корисна особа која може да
живи од свог рада. Захваљујем се
свим грађанима који су слали
смсове на 2552 и уплаћивали

новац на текући рачун “Блиц фон-
дације” јер сун а тај начин дали ве-
лики допринос да спроведемо
акцију која је од изузетног значаја
за здравље наше деце. Акција
“Срце за децу” ће трајати до 31.
маја, и до тада очекујемо још већу
подршку И грађана И друштвено
одговорних фирми – казао је Вели-
мир Перовић, уредник “Блиц фон-
дације”.

СВАКОЈ БЕБИ У ЗАЈЕЧАРУ БИЋЕ ПРОВЕРЕН СЛУХ 
Извод из саопстења за јавност 

КЛАДОВО - После пола века мештани улице Бориса Кидрича у
приградском насељу Кладушница дочекали су да уместо по прашњавом и
блатњавоом сокаку ходају асфалтираном улицом. Радници зајечарског
предузећа за путеве " Штрабаг " асфалтирали су 300 метара улице коју меш-

тани зову и Гробљанска јер их води до сеоског гробља. Асфалтирању су
претходили   радови на измештању  дела водоводне и изградњи канализа-
ционе мреже.

- Нашим мукама коначно је дошао крај. Захваљујући ангажовању
локалне самоуправе једним потезом решили смо три проблема- у глас го-
воре станари новоасфалтиране улице.

Уређење  улице Бориса Кидрча,  важно је за побољшање  стања
путне инфраструктуе у том насељу. Ширина асфалта  је четири метра, уг-
рађено је 208 тона асфалтне масе, а радове је финансирала хидроелек-
трана Ђердап.

- То је део из обавеза ЕПС-а према насељима у дунавском при-
обаљу. Наша је орјентација да мештанима села обезбедимо приближно
исте услове за живот које имају становници у граду. Потреба је много, новца
је мало али се трудимо да решавамо приоритете и у томе успевамо. Дуго
су мештани Кладушнице били стрпљиви и  њиховим недаћама је најзад
дошао крај-казао је  др Драган  Будујкић, председник општине Кладово,  који
је обишао завршне радове у том насељу. М.Р.

Н Е В А  В И Ш Е  П Р А Ш И Н Е  И  Б Л А Т А
Нови асфалт у приградском насељу Кладушница

ПРОМОЦИЈА ''ГОДИНЕ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА'' У КЊАЖЕВЦУ 

Различити пројекти и могућности

КЊАЖЕВАЦ - У организацији Регионалне агенције за развој источне
Србије, у Књажевцу је представљена “Година предузетништва” - пакет различитих
програма које спроводи држава у циљу да ојача предузетничке снаге, помогне
онима који тек покрећу сопствени посао, а онима који су приватни бизнис развили
до одређене мере, да га додатно унапреде. 

Држава Србија прогласила је 2016. “Годином предузетништва”. Читав
пројекат води Министарство привреде, а Развојна агенција Србије, у сарадњи са
регионалним развојним агенцијама широм земље промовише низ програма чији
је заједнички циљ да ојачају предузетнички сектор.

- Ради се о различитим пројектима и различитим могућностима. Неки
од њих су завршени, неки су у току, а неки тек треба да почну. За разлику од пре-
тходних година, овога пута све је обједињено “под капом” Министарства привреде,
а у целу причу укључени су Фонд за развој, Национална служба за запошљавање,
Привредна комора и Развојна агенција Србије, заједно са регионалним развојним
агенцијама. Данас нам је циљ да људима дамо најосновнија упутства како да пре-
траже све те програме, а да затим у складу са својим потребама, одаберу оно
што је за њих најпримереније и најкорисније - рекао је Бобан Констандиновић,
пројект менаџер РАРИС-а.

Важно је нагласити да су програми подршке намењени и онима који тек
намеравају да покрену свој бизнис, као и онима који су већ у предузетничким во-
дама и којима држава помаже да унапреде посао. Сви они који нису били у мо-
гућности да присуствују промоцији “Године предузетништва” у Регионалном
центру за стручно усавршавање, детаљне информације могу наћи на сајтовима
Министарства привреде, Развојне агенције Србије или РАРИС-а.                  Љ.П.
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НЕГОТИН – Манастир Бу-
ково са својим Каберне совињоном из
2013. и Винарија „Јовић“ из Књажевца
са Совињоном бланк из 2014. апсо-
лутни су победници једанаестог Међу-
народног сајма вина у Неготину, у
конкуренцији од 73 вина, одлучио је
стручни жири у саставу: професор др
Александар Петровић, председник ко-
мисије, дипл. инж. Ђурђа Катић и Маја
Поповић. 

- Манастир производи вино
још од 1891. када је на нашем имању
основана пољопривредна школа, па
непрекидно до 1940. Виноград црне
тамњанике, кабернеа, шардонеа и
осталих сорти обновили смо 2009.
Наше прво и главно вино је црна там-
њаника која је такорећи непозната у
смислу прераде и технологије, јер је
готово изумрла. Истражујемо је, пра-
вимо полуслатка, сува вина и ра-
дујемо се јер знамо да ће то једног
дана бити врхунско вино – каже отац
Козма, игуман Манастира Буково.

Појединачно, у категорији
белих вина и розеа златна медаља је
припала књажевачкој винарији браће
Јовић, који су седма генерација ви-
нара у својој породици, а у категорији
црвених вина Винарији манастира Бу-
ково. Најбоље десертно вино је лањ-

ски “Црни бермет” Винарије “Равница”
из Инђије коме је припала сребрна
медаља неготинског међународног
сајма вина. Винарија “Винзу маре” из
Румуније добитник је награде за
најбоље уређени штанд на Сајму.

- Нисмо комерцијална вина-
рија. Нама је интерес квалитет, а то се
показује баш онако како желимо јер
сваке године нека друга вина добијају
награде, сада совињон у белим ви-
нима, прошле године ризлинг – каже
Саша Јовић из књажевачке винарије
“Јовић”.

Међународни сајам меда и
вина у Неготину ове године окупио је
120 излагача. Вина су изложили ви-
нари и произвођачи из свих српских
винских регија, али и њихове колеге
из Бугарске и Румуније. 

- Сајам је потпуно оправдао
наша очекивања. Задовољни смо и
одзивом винара и пчелара, али и по-
сетама грађана који су два дана
имали прилику да се друже са нашим
гостима и уживају у њиховим произво-
дима – каже Душан Петровић, дирек-
тор Туристичке организације општине
Неготин, организатор ове манифеста-
ције у сарадњи са Друштвом пчелара
"Хајдук Вељко" и Удружењем про-
извођача вина са ознаком географског

порекла "Неготинска Крајина".
Покровитељ смотре у оквиру

које су одржани изузетни концерти
београдских “Стубова поп културе”,
књажевачког “Дрим бенда”, “Неготин-
ских каваљера”, а упркос јакој киши и
сјајан наступ Аца Пејовића, је оп-
штина Неготин. Осим у музици, бројни
посетиоци сајма могли су да прису-

ствују и предавањима еминентних
стручњака, промоцији књиге “Вино-
Град”, проф. др Зорана Ђукановића,
да се друже са првим жупским вите-
зом вина и мајстором два витешка
реда Радомиром Величковићем Су-
ријем, али и да уживају у винима,
меду и народним рукотворинама. 

С.М.Ј.

У СЛАВУ БОЖЈЕГ НЕКТАРА
Одржан Међународни сајам вина у Неготину

СОКОБАЊА - Филмска екипа која ради на реализацији филма “Пе-
рунов хроничар” је прва филмска продукција у Нишу која се бави продукцијом
првог дугометражног филма епске фантастике на простору бивше Југосла-
вије и прављењем највеће базе података филмских локација у целом региону
југоисточне Србије. Циљ ове продукције је афирмисање филмске индустрије,
свих филмских локација на простору југоисточне Србије и укључивање мла-

дих, креативних људи у комплетан процес овог пројекта као и подизање фи-
нансијског потенцијала целокупног становништва. 

Поменути филм је екранизација романа “Перунов хроничар” младог
ниског писца Милоса Петковића са ауторском музиком Оливера Катића. Овом
пројекту су, поред Сокобање, подршку пружиле нишке општине Медијана,
Црвени Крст и Пантелеј као и општине Куршумлија, Бела Паланка, Књажевац,
Врање, Сурдулица, Димитровград, Лесковац и Сврљиг али и управа за кул-
туру града Ниша и Бугарски конзулат. 

За снимање овог филма биће корисћене најинтересантније и најат-
рактивније локације из општине Сокобања. А ти исти фото и видео мате-
ријали користиће се за даљи развој филмске индустрије и довођење страних
продукција у Србију, док ће и сама Сокобања моћи да користи ове материјале
за своје потребе. Поред локација , на сајту ће се наћи и комплетна база смеш-
тајних капацитета Сокобање, списак ресторана, као и свих оних који својом
делатносћу имају могућности да своје услуге пруже страним филмским про-
дукцијама, које буду дошле у Сокобању. 

М.Б.

П Е Р У Н О В  Х Р О Н И Ч А Р
Циљ продукције афирмисање филмске индустрије

УМЕТНИЦЕ ИЗ ОСАМ ЗЕМАЉА СВЕТА
У Мајданпеку отворена 14.Међународна изложба “Жене сликари”

МАЈДАНПЕК – Овогодишња 14. Међународна изложба "Жене сликари"
у Мајданпеку, показала је да  уметност одлично успева тамо где се добро негује,
а манифестација попут ове шири добар глас о граду домаћину и људима у њему.
То је потврдила већина гошћи, учесница саме изложбе након целодневног бо-
равка у Мајданпеку током којег су биле у прилици да посете Рајкову пећину, по-
гледају површински коп мајданпечког Рудника бакра, али и да уживају у
изложбама у Музеју, Градској галерији и Дому омладине у којем зидове велике
сале украшавају радови 184 уметнице из осам земаља света.

Овогодишња добитница Велике награде изложбе, Снежана Перовић,
вајарка из Београда, отворила је изложбу"Жене сликари", али и нагласила да је
"Мајданпек тренутно бастион културе у Србији".

Ова манифестација је почела 2003.године, када је Удружење за Мајдан-
пек остварило идеју Љиљане Стевановић и као примерен осмомартовски дар же-
нама Мајданпека поклонило изложбу "Жене сликари". Из године у годину, изложба
је као манифестација напредовала успевајући да окупи све већи број учесница
из бројних земаља света, а организацију је преузео Центар за културу Мајданпек,
афирмишући рад уметница и подстичучи заједнички интерес уметности, културе
и туризма.

- Не можете направити манифестацију, ако уметнике не поштујете, нити
можете да је одржите - објашњава рецепт за успех Зоран Митровић, из Центра
за културу Мајданпек који има изузетан лични допринос у успеху и дугом трајању
ове манифестације објашњавајући да је захваљујући томе ова изложба успела
да привуче бројне учеснице, квалитетне уметнице, које су доносећи вредне ра-
дове препознале и квалитет рада установе.

Награде, као и 10 похвала су уметницама уручене на свечаном отварању
овогодишње изложбе "Жене сликари".  Заинтересовани о изложбу могу да погле-
дају до 14.јуна.

С.В.
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