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Др Милета Радојевић, директор Канцеларије за вере, за ''Тимочке''

У Тимочкој крајини Ру-

мунска православна црква

гради све више нелегалних

верских објеката?

- То је проблем који, на

неки начин, потиче од Румунске

православне цркве. Наравно, ти

сигнали не да се иницирају само

овде, већ их они шаљу и у Ев-

ропу, и представљају један про-

блем у нашој комуникацији са

европском заједницом, на коме

ми радимо тако да се, без велике

буке, та питања реше овде, на те-

рену. Ми смо то предлагали и ру-

мунском амбасадору. Наш патр-

ијарх је писао патријарху Румун-

ске православне цркве, и надамо

се да ће на тој релацији да се ус-

постави добра комуникација. Јер,

канони СПЦ и РПЦ, које су иначе

одвојене од државе по Уставу, су

скоро исти. Иста правила важе

свуда у свету и подразумевају да

на једном подручју где је успо-

стављена епархија једне право-

славне цркве, не може да делује

епархија друге православне

цркве, без сагласности матичне

цркве. 

Они ту сагласност нису

никад тражили?

- Нису. А, по канонима,

они немају право да делују на тај

начин и тај проблем ће, веро-

ватно, да се дигне на ниво Васе-

љенске патријаршије. Сличан пр-

облем румунска православна

црква је имала и са Јерусалим-

ском патријаршијом. 

О каквом проблему је

реч?

- РПЦ је на њиховој тери-

торији изградила свој храм. Оног

тренутка када је Јерусалимска

патријаршија донела одлуку да

прекине комуникацију и сарадњу

са Румунском православном цр-

квом, да се више румунски пат-

ријарх не помиње на службама у

другим православним црквама,

тад је РПЦ схватила да је учи-

нила повреду канона православ-

них цркава, извинила се Јер-

усалимској патијаршији и по-

стигли су договор да им се

објекат који је тамо изграђен да

на коришћење, али да никада

више у своме деловању не учине

прекршај. Ја верујем да ће

Српска и Румунска православна

црква наћи начин да успоставе и

нађу заједнички језик везан за де-

ловање и једне и друге цркве. 

Каква је, уопште, са-

радња са РПЦ?

- Морам да кажем да ми

са РПЦ на подручју Баната, где је

много већи број становника који

су се изјаснили као припад-

ници румунске нације,

негде око 30 хиљада

људи, где Румунска пра-

вославна црква у дого-

вору са Српском право-

славном црквом делује

са својим црквама и са

својим свештен-

ством, има 

чак и викарног епископа. Али, то

деловање потиче из њихове

епархије Дакија Феликс, са се-

диштем у Деки, у Румунији,  са ис-

поставом у Вршцу. И, уопште не

постоји никакав проблем у функ-

ционисању између СПЦ и РПЦ.

Ми и једне и друге помажемо

сразмерно броју становника, и са

једнима и другима имамо од-

личну сарадњу. Ја сам био не-

давно на пливању за часни крст

на реци Нери, где је био наш вла-

дика Никанор и румунски викар

Мојсе Јанеш. Ја сам се у једном

обраћању и помолио, и рекао да

се надам да ће доћи време да не-

мамо проблема нигде када је у

питању исповедање вере ни на

једном делу наше територије, јер

држава то не брани. 

Ипак, у Тимочкој краји-

ни је ситуација дру-

гачи-а?

- Ми не оправда-

вамо неканонско

деловање које се

реализује на овом

подручју, јер се по

последњем попи-     

су стано-

вништва у Тимочкој крајини, чини

ми се, у три или четири општине

један мали број, свега 2.500 људи

изјаснило као припадници румун-

ске националности, док се много

већи број изјаснио као припад-

ници влашке националне ма-

њине, око 25 или 30 хиљада.

Међутим,  Румунска православна

црква присваја све Влахе као

припаднике румунске нације.

Има ли православних

свештеника међу Власима?

- Ја сам тражио да оба-

везно ''регрутују'' свештеници из

редова влашке националне ма-

њине, да би људи могли да имају

са њима комуникацију на влаш-

ком језику. Дакле, нико им не

брани. Чак ми је владика по-

тврдио да има неколико свеште-

ника који потичу из те мањине и

који имају сасвим нормалну кому-

никацију, тако да не постоји ни

један једини разлог за неканонско

деловање Румунске православне

цркве. Амбасадору Румуније сам

казао да је Господ дао веру, а по-

мешао језике. И, свако нека се

моли на свом језику. Ако Господ

треба да га чује, чуће га. 

Да ли познавање језика

представља проблем?

- Не, тим пре што сам од

представника влашке мањине

чуо да румунски и влашки језик

нису баш толико слични, као и да

се они често не разумеју између

себе. Ја то заиста не знам, али

вас уверавам да држава свакако

чини напоре да сваки грађанин

ове земље, без обзира на нацио-

налну припадност, има право и

могућност да упражњава веру

коју жели.

У Зајечару делује и кон-

зулат Румуније?

- Да. То је, рекао бих,

била политичка одлука претходне

државне власти, у покушајима да

се постигне, пред лицем Европе,

неки договор и привид о сарадњи

између Румуније и Србије. То је,

вероватно, тада одговарало и Ру-

мунији. Нисам сигуран да ли за

2.500 становника треба имати

конзулат. Треба га имати тамо где

има много више Румуна, као што

је Вршац или Бела Црква. Али, су

то питања која се односе на рад

другог ресора, државног органа

Министарства спољних послова

и наравно, посебних интереса

које утврђује Влада Србије, тако

да овај верски домен не би тре-

бало да буде доминантан у тим

односима оснивања конзулата. 

Мислите да у Зајечару

не би требало да делује конзу-

лат Румуније?

- Лично мислим да тај

конзулат нема подлоге, осим ако

се у неком накнадном попису или

договору комплетна влашка на-

ционална мањина не определи

или изјасни као румунска нацио-

нална мањина. Онда је то сасвим

друга прича, јер ће их на попису

бити 30 хиљада.                  Е.Т.Н.

РУМУНИЈА ''ПРИСВАЈА'' ВЛАХЕ
Спор змеђу СПЦ и РПЦ решаваће, највероватније, Васељенска патријаршија. РПЦ је сличан проблем имала и

са Јерусалимском патријаршијом. На попису се 2.500 људи изјаснило као Румуни. Конзулат Румуније у Зајечару је по-

литички пројекат претходне државне власти.

СВЕШТЕНИЦИ

Стиче се утисак да Румунија присваја Влахе?

- Ја сам на званичном сајту Владе Румуније прочитао податак

да у источној Србији живи 300 хиљада Румуна. Ја сам на ту тему писао,

и своје мишљење изнео и председнику државе и српском премијеру.

Немам конкретне доказе да се суседна држава меша у наше унутрашње

прилике, али неко свакако подржава то неканонско деловање. Примера

ради, овде делују румунски свештеници и врше службе. Али, свештеник

не може да живи од тога што је имао пет обреда у току месеца и зарадио

две или три хиљаде динара по обреду. Јер, за њихов живот треба много

више. Према томе, неко, вероватно, дотира за живот тих свештеника.

Али, ко је у позадини тога, заиста не знам.
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БОР – Америчка рударска

корпорација ''Фрипорт Мекморан'',

која у кооперацији са канадском

компанијом ''Ресервоар минералс'',

истражује околину Бора у рејону

''Чукару пеки'', објавила је да је у

околини тог града, до сада, про-

нашла ресурсе од 1,7 милиона тона

бакра и 98 тона злата! O каквом се

богатству ради, најбоље, без сумње,

сведочи податак да је за протеклих

110 година рударења у Бору до-

бијено пет милиона тона бакра и

близу 160 тона злата.

Рачунајући бруто вредност

бакра и злата у новооткривеним ле-

жиштима, по званичним ценама на

Лондонској берзи метала, произи-

лази да се у околини Бора крије бо-

гатство вредно готово - 18

милијарди долара! А, ово су тек

први резултати, будући да Амери-

канци и Канађани настављају са

геолошким истраживања у околини

Бора.

Неке незваничне информа-

ције, чак, казују и да се резерве

бакра у околини Бора процењују на

седам до осам милиона тона, уз

пратеће количине злата и других

племенитих метала. Али, будућа

истраживања то тек треба да по-

тврде. Оно што је, међутим, извесно

је чињеница да је налазиште које су

открили Американци и Канађани, у

овом тренутку, најбогатије и најпер-

сепктивније на свету!

Даље, у испитиваним ле-

жиштима ''Фрипорта'' и ''Ресервоар

минералса'', средњи садржај бакра

износи 2,6 одсто, а злата 1,5 грама

по тони. А, примера ради, у рудни-

цима из састава РТБ Бор тренутно

се експлоатише руда са највише -

0,4 одсто црвеног метала!  Шта су то

Американци и Канађани пронашли

сам за себе говори литературни по-

датак да се лежишта са један одсто

бакра, уколико их прате одгова-

рајуће количине руде, сматрају –

изузетно профитабилним!

Према процени независне

рударске консултанске куће ''СРК'',

из Велике Британије, која је обра-

дила подтаке, у геолошка истражи-

вања у околини Бора потребно је

инвестирати још 20 милиона до-

лара, како би ''пројекат ушао у фазу

веће сигурности''.

Како су ''Тимочке'' раније

објавиле, Американци и Канађани

су у околини Бора избушили више

од 42 километра бушотина, а међу

њима је било и таквих у којима је

садржај бакра у руди премашивао и

– 10 процената, на основу чега се, и

пре две године, говорило о најбога-

тијем лежишту тог метала на свету.

Др Дејан Кожељ, директор

и главни геолог ''Фрипорта'' у

Србији, раније је за наш лист казао

да је та компанија током прошле го-

дине у геолошка истраживања у

околини Бора инвестирала око 15

милиона долара.

- Иако охрабрујући почетни

резултати дају мотивацију за наста-

вак истраживања, још увек је потре-

бан значајан број позитивних

резултата истражног бушења пре

доношења коначне одлуке да се за-

почне са експлоатацијом - нагла-

шава др Кожељ. - Неопходно нам је

довољно података, како би се де-

финисала величина и квалитет ле-

жишта, после чега морамо припр-

емити главни рударски пројекат от-

копавања, ради добијања експлоа-

тационог права.

Након тога, на ред долази

израда студије изводљивости, која

би доказала економску оправданост

пројекта, као и анализа утицаја ру-

дарења на околину. Следећи корак

је подношење захтева и добијање

свих неопходних одобрења за изво-

ђење рударских радова. Крајњи

корак је добијање корпоративних

одобрења за почетак улагања.

- Дакле, у овој фази је још

увек је рано говорити о одређивању

методе откопавања, броју људи који

би добили посао, као и о улагањима

за евентуално отварање рудника -

прецизира др Кожељ. - Наравно, за-

интересовани смо за сарадњу са

РТБ ''Бор'', пре свега око прераде

нашег концентрата у њиховој топио-

ници, коришћења постојеће инфра-

структуре, али и око других истра-

живачких пројеката у будућности.

В. Н.

АМЕРИ ПРОНАШЛИ НОВИ БОР
Најбогатије лежиште бакра и злата пронађено у околини града бакра

КЊАЖЕВАЦ - Развој Старе планине као туристичке дестинације

тек је у зечетку, а овом крају доноси како туристички развој, тако  и културни

и привредни. То је одличан пример како државни интервенционизам, добро

планиран, пројектован и вођен, може од једног краја, који је био без перспек-

тиве и место који су људи напуштали, постане регион у који људи почињу

да се досељавају и где почињу да се јављају неке нове пословне шансе, ис-

тиче Милан Ђокић, председник општине Књажевац.

Он каже да су планови те општине да у потпуности искористи све

потенцијале и све ресурсе које Стара планина има, а они превазилазе ин-

тересе само једног града.

- Потенцијали Старе планине превазилазе оквире и регионалног

интереса - објашњава Ђокић. - Стара планина има потенцијале који су зна-

чајни за читаву републику и због тога цела држава мора да стане иза тог

пројекта, јер он може бити замајац привредног развоја једног, за сада, по-

тпуно девастираног краја југоистока Србије. 

Ђокић наглашава да овај део Србије у перспективи, захваљујући

развоју туризма на Старој планини, може да буде једна регија у којој ће се

лепо живети, где ће се људи успешно бавити туризмом. Према томе, еко-

номски интерес да се Стара планина као ресурс и даље развија има велики

број друштвених актера.

- Туризам је иницијална каписла за развој читавог сектора, и про-

изводње хране и услуга и свега осталог што већ и данас на овом нивоу раз-

воја туризма на Старој планини може да се осети на територији општине

Књажевац, али и Пирот и Сврљиг. Многа мала и средња предузећа или због

услуга које пружају на Старој планини или због производње коју продају

имају, итекако, економски интерес да овај крај напредује – истиче председ-

ник општине Књажевац.                                                                                     П.

ТУРИЗАМ, РАЗВОЈНА ШАНСА

Стара планина (Фото: Књажевацинфо)

Стара планина од виталног интереса за Србију

Пронађено 1,7 милиона тона бакра и 98 тона злата. Вредност метала превазилази 18 милијарди долара.

ЗАПОСЛЕЊЕ

Колико би људи било упошљено у новим рудницима, та-

кође је незахвално, у овом тренутку, прогнозирати. Међутим, из-

весно је да би ту посао добило више хиљада радника. Али, знајући

да један рудар, индиректно, креира још најмање три радна места у

пратећим делатностима, произилази да би отварање нових ле-

жишта бакра и злата могло да реши проблем незапослености у

целом региону.

РУДНИК

Процене колико би коштало отварање рудника су, у овом

тренутку, незахвалне и непоуздане. Међутим, имајући у виду да ће,

ако се донесе одлука о уласку у тај пројекат, руда, која се налази

на великим дубинама, највероватније експлоатисати подземним

путем, вредност улагања би могла превазићи и милијарду долара. 

Геолошка истраживања код Бора
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У Кладову предата на употребу зграда за становање у заштићеним условима

КЛАДОВО - Министар за

европске интеграције Бранко

Ружић, у присуству Марине Кра-

монезе, из данског Савета за из-

беглице, и Радована Арежине,

председника општине Кладово,

предао је на употребу станарима

зграду за социјално становање у

заштићеним условима. У објекту

површине 420 квадрата у осам

стамбених  јединица величине од

25 до 50 квадрата кров над гла-

вом добило је шест  избеглих и

интерно расељених породица из

колективног центра "Караташ" и

две социјално најугроженије по-

родице са локала - укупно 19

лица. 

- Ово је један од примера ус-

пешне сарадње са локалном

заједницом у решавању статуса

избеглих и интерно расељених

лица. У томе имамо несебичну

подршку делегације ЕУ у Србији

и данског Савета за избеглице. То

је још једна потврда да се зајед-

ничким снагама залажемо за по-

бољшање услова живота обичног

човека. Наша опредељеност и

решеност у превазилажењу со-

цијалних проблема треба да буде

смерница како помоћи тој катего-

рији становништва. Корисници

станова у Кладову поново су

дошли у прилику да воде до-

стојанствен живот - изјавио је

Ружић.

Пројекат је реализован уз

подршку данског Савета за избе-

глице и Републичког комеса-

ријата за избеглице и миграције,

у оквиру програма "Подршка у

спровођењу стратегије за ин-

терно расељена лица, избеглице

и повратнике у Србији''.

- Ово је још једна потврда

наше опредељености у оквиру

решавања статуса избеглих и ра-

сељених лица која је реализо-

вана уз подршку Европске Уније и

Републичког комесаријата за из-

беглице и миграције. Станарима

зграде омогућили смо светлију

будућност како би се иселилии из

постојећих отежаних услова ста-

новања и уселили их у стамбене

јединице у заштићеним условима

- нагласила је Марина Кремонезе.

Изградња стамбеног бло-

ка социјалног становања са опре-

мљеним становима коштала је

162.000 евра, а инестиција је реа-

лизована средствима Европске

уније. Општина Кладово је уче-

ствовала донирањем грађевин-

ске парцеле, опремљене потре-

бном инфраструктуром.

- Сигурно да ћемо наста-

вити тренд решавања проблема

социјално најугроженијих катего-

рија наших суграђана. На том

путу и даље очекујемо подршку

Републичког комесаријата за из-

беглице и миграције, али и наших

пријатеља који су спремни да

препознају значај наших на-

стојања у побољшању животних

услова угрожених лица. При томе

морамо још конкретније да кори-

стимо ресурсе који нам стоје на

располагању у решавању статуса

социјално угрожених не само из

колективног центра ''Караташ'',

већ и са локала - нагласио је

председник општине Кладово.                                                

М. Р. 

ТОПЛИНА НОВОГ ДОМА

ЗА ОСАМ ПОРОДИЦА

Седница Општинског већа у Мајданпеку

УТВРЂЕНЕ ОБАВЕЗЕ
МАЈДАНПЕК - Чланови

Општинског већа Мајданпек на

јануарској седници размотрили

су низ питања из делокруга свог

рада и закључили да је поло-

вина фебруара рок  за јавна

предузећа, чији је оснивач оп-

штина, да доставе програме по-

словања за ову годину, ако то

већ нису учинила, а месне зајед-

нице финансијске планове. Под-

сетили су да је то обавеза

поменутих субјеката која је већ

требало да буде реализована.

Чланови општинске вла-

де су дали сагласност на пред-

лог Спортског савеза општине

за расподелу средстава клубо-

вима, а утврдили и неке детаље

везано за функционисање пре-

воза ученика на подручју оп-

штине. Из општинске касе пре-

воз се плаћа за 964 ученика, од

чега су 627 основци, али у по-

следње време има више уче-

ника  који  наставу  не  похађају

у најближој образовној уста-

нови, па је у том смислу за-

кључено да ће општина сносити

трошкове превоза само до

најближе установе док ће даље

од њих моћи да путују о трошку

родитеља . 

Такође, сагласност је

дата и за Програм рада На-

родне кухиње у којој се захва-

љујући издвојеним средствима

међународних организација, Цр-

веног крста Србије и општине у

укупном износу од 7,4 милиона

динара за 250 материјално угро-

жених лица припрема по један

оброк дневно, а прихваћено је

да свој назив са приписима у тој

области усклади Музичка школа

„Ранко Кривић“. Сагласили су се

и да се размотре могућности за

обезбеђење одговарајућег про-

стора за Музеј у Мајданпеку, а

прихватили и закључак Коми-

сије за информисање везано за

уговоре са локалним медијима о

информисању у овој години.

Прихваћен је и предлог одлуке о

радном времену трговинских,

угоститељских и занатских ра-

дњи којом се оно изједначава на

подручју целе општине.

Занимљиво је да је

шест месеци функционисања

ове власти, општинском већу

стигло 50 захтева за доделу

финансијске помоћи од којих

је, по мишљењу стручних слу-

жби,  15 било некомплетно, а

28 без основа, односно јасних

критеријума  за опредељивање

и коришћење буџетских сред-

става. О њима се говорило и

на овој седници, а одређеном

броју позитивно одговорило. 

С.В.

Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Општинска управа 

Одељење за општу управу 

и заједничке послове 

Број: 501- 11/2014-07

Дана: 29.01.2014. године

К њ а ж е в а ц

На основу члана 10. Закона о процени утицаја на жи-

вотну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Оп-

штинска управа-Одељење за општу управу и заједничке

послове општине Књажевац.

О Б А В Е Ш Т А В А

Заинтересоване органе, организације и 

јавност о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја

Носиoци Пројекта Ерор Александар  из Београда,

Ул. Борска бр. 41ж,  и Зарић Јовица из Београда, ул. Ба-

њички Пут бр. 54, поднели су захтев за одлучивање о по-

треби процене утицаја Пројекта рибњак за узгој пастрмки

на Црновршкој реци, на животну средину, чија се реализа-

ција планира на к.п. бр. 5300/2 и 5302 КО Црни Врх, у Црном

Врху.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

Пројекта може се извршити у просторији број 51 надлежног

органа Општинске управе – Одељење за општу управу и

скупштинске послове општине Књажевац, Милоша Обилића

1, Књажевац, у року од 10 дана од дана обавештавања,  рад-

ним данима у времену од 10 до 14 сати.

Молимо Вас да у року од 10 дана од дана обавешта-

вања, а након увида у документацију, доставите мишљењe

о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  пред-

метног пројекта на животну средину у писменој форми овом

органу.

У објекту, површине 420 квадрата, скућило се тачно 19 лица. Инвестиција вредна 162 хиљаде евра.

Бранко Ружић предаје зграду на употребу
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Ревитализација ‘’Ђердапа 1’’ тече по плану

КЛАДОВО – Поступак реви-

тализације хидроагрегата А–5 у

ХЕПС “Ђердап 1’’ спроводи се плани-

раном динамиком - истиче, за недељ-

ник ‘’Тимочке’’, Љубиша Јокић, ди-

ректор хидроцентрале код Кладова.

У машинској хали са монтажног пла-

тоа у турбинску јаму је спуштен ста-

тор главног генератор пречника 17

метара, тежине 270 тона. Комплексна

операција реализована је уз кориш-

ћење траверзе, наменске направе,

коју су носиле две упарене кранске

дизалице.

- Након завршетка захтевног

поступка, уследила су неопходна ме-

рења и центрирања, која су претхо-

дила наставку радова. Посао

монтаже новог статора спада међу

најважније у досадашњем поступку

ревитализације четвртог агрегата.

Наредна фаза је формирање статора

главног генератора, а ти радови су

поверени стручњацима суботичког

„Севера“ - додаје директор дунавске

фабрике струје.

За запослене у служби елек-

тро-машинског извршења нема пре-

даха, тако да машинска хала у којој

моћне машине експлоатишу водене

потенцијале Дунава подсећа  на ве-

лико градилиште, где буку надјача-

вају гласови савремених неимара.

Они  приводе крају прву фазу сана-

ционих радова.

- Очекујемо да те послове

завршимо до половине фебруара, јер

је то рок да се опрема припреми за

транспорт у Русију, где ће се обавити

друга фаза санационих радова. Реч

је о вратилу турбине и деловима рад-

ног кола. Паралелно са овим радо-

вима, спроводи се пескарење у

проточним деловима турбине, након

чега следе ињекциони радови, које

ће реализовати ’’Геосонда’’, из Бео-

града. У току су и испитивања на јез-

гру статора главног генератора.

Паралелно са тим, спроводимо мон-

тажу опреме генератора напона - ре-

ферише Јокић.

Наоружани искуством са ре-

витализације претходна два хидроаг-

регата мајстори, техничари и инже-

њери ангажовани на ’’подмлађивању’’

моћне машине синхронизовано и без

застоја, али и убрзано, обављају пла-

ниране радове. 

- До сада је све урађено

према планским задацима и зато оче-

кујем да тај тренд буде настављен. У

ремонтној бази се спроводе детаљне

контроле виталних делова, од лопа-

тица усмерног апарата до диска но-

сећег лежаја. Верујем да ће ти

послови бити завршени на време,

што ће допринети да монтажа обртне

опреме почне у предвиђеном року -

закључује Јокић.      М.Р.

Радови требају да се окончају до средине фебруара.

СТАТОР У ТУРБИНСКОЈ ЈАМИ

Радови на монтажи статора

НЕГОТИН – Општине Него-

тин у Турну Северин у Румунији од

прошлог јуна заједнички реализују

пројекат “Промоција туристичких ат-

ракција у пограничној области Дро-

бета”, из програма прекограничне

сарадње Србија-Румунија, вредан

306.220 евра. Водећи партнер је ру-

мунска општина, док Неготин, као пра-

тећи партнер у овом пројекту, има на

располагању буџет од 60.782 евра.

Средства су намењена унапређењу

прекограничне сарадње у пограничној

области кроз развој туризма и промо-

цију туристичких атракција. 

Тако су у обе општине дефи-

нисани туристички потенцијали и на-

бављена савремена информатичка

опрема неопходна за промотивне ак-

тивности. Општина Неготин добила је

камеру, копир апарат, два лаптоп рачу-

нара, видео бим и инфо-тач са промо-

тивним садржајима. Та опрема ће,

кажу надлежни, послужити за промо-

цију туристичких потенцијала и распо-

ложивих туристичких садржаја.

Планира се и припрема штампаног

промо материјала:  каталога, водича и

брошура за промоцију на сајмовима. 

- Припремамо се и за Сајам

туризма који ће, као део пројектних ак-

тивности, заједно са учесницима из су-

седних општина и партнерима из Ру-

муније, бити приређен у Неготину

почетком пролећа. Ове активности до-

принеће квалитетнијој валоризацији

туристичке понуде и унапређењу ту-

ризма на подручју Општине Неготин –

кажу у Општини Неготин.

Пројекат „Промоција тури-

стичких атракција у пограничној обла-

сти Дробета“ реализује се уз учешће и

надзор Министарства финансија и

Канцеларије за Европске интеграције

Републике Србије, Заједничког технич-

ког секретаријата у Темишвару и Кан-

целарије за информације у Вршцу. Рок

за завршетак пројекта је 5. јун 2014. го-

дине.

- Пројектне активности су

сличне са обе стране границе, а

најзначајнији догађаји који нам пред-

стоје су сајмови туризма који ће, осим

у Неготину бити приређени у Турну Се-

верину и Темишвару у Румунији. По-

себно, желимо да истакнемо одличну

сарадњу са партнерима из Неготина –

каже Луминица Танасеску, члан

пројектног тима из Румуније, са којим

општина Неготин реализује и пројекат

унапређења прекограничне сарадње у

области културе и спорта.         С.М.Ј.

Прекогранична сарадња Неготина и Турну Северина

ПРОМОЦИЈА ТУРИЗМА

Део информатичке опреме из пројекта

БОР – Басенским рад-

ницима чија је нето зарада

већа од 60.000 динара децем-

барска плата (прва која се ис-

плаћује у овој години), је

опорезована пошто је од 1.

јануара ове године на снази

Закон о умањењу нето при-

хода лица у јавном сектору, а

и сва предузећа у саставу РТБ

Бор Групе су у обавези да га

примењују. Ставку „Буџет Ре-

публике – умањење“ на плат-

ној листи имају сви запослени

са нето примањем већим од

60 хиљада динара, а износ

који се издваја за републичку

касу зависи од висине зараде

јер се опорезује само део нето

плате,  који премашује 60 хи-

љада.  

Проста рачуница пока-

зује да су радници РТБ Бор 30.

јануара (када је исплаћен др-

уги део зараде за децембар

2013.), помогли буџет Репуб-

лике Србије са 12,3 милиона

динара! Толико ће пара и на-

даље месечно одлазити у ре-

публичку касу директно из

џепова запослених. Годишње,

то је 147,6 милиона динара.

Ако томе додамо и месечне

обавезе компаније по основу

пореза и доприноса у износу

264 милиона динара, које РТБ

редовно измирује, математика

каже да борска компанија

само по основу ове две ставке

месечно у буџет Србије уноси

276,3 милиона динара, одно-

сно годишње три милијарде

315,6 милиона динара и тиме

значајно доприноси његовом

уредном пуњењу.

Нови законски прописи

код обрачуна и исплате нето

зарада од 1. јануара 2014. го-

дине „каче“ сва правна лица

над којима Република Србија,

аутономна покрајина, односно

локална самоуправа има ди-

ректну или индиректну конт-

ролу више од 50 одсто

капитала или више од 50%

гласова у органима управ-

љања. Имајући у виду овакву

квалификацију, предузећа из

пословног система РТБ Бор

Групе обавезна су да приме-

њују Закон о умањењу нето

прихода. Сходно томе, за-

висна предузећа Басена  већ

су пренела средства у буџет

Србије: Рудници бакра Бор

5,33 милиона динара, ТИР

4,04 милиона динара, РБМ

2,03 милиона и Матично пред-

узеће 940 хиљада динара.           

Г.Т.В.

РТБ применио Закон о умањењу нето прихода

ЗАПОСЛЕНИМА 
ОПОРЕЗОВАНЕ ПЛАТЕ
Од басенских радника у републичку касу месечно ће убу-

дуће одлазити додатних 12,3 милиона динара.
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Борис Драговић, председник УО РТБ Бор, за “Тимочке”

Приоритет вам је, дакле,

био да РТБ Бор почне да приме-

њује Закон о јавним набавкама

и то сте иницирали и покренули

са нулте тачке. Да ли је РТБ био

обавезан да тај закон приме-

њује и досад?

- Било је веома дискута-

билно да ли „Бор“ подлеже том за-

кону јер је компанија у

реструктурирању. Ипак, инсисти-

рао сам на његовој примени пре

свега што закон садржи одређене

одредбе које би у сваком случају

требало да поспеше ефикасност

и квалитет набавки. Значи, било

да је „Бор“ по тумачењу Закона о

јавним набавкама наручилац или

није, постоје нека начела, попут

ефикасности, квалитета и цене,

које треба поштовати и придржа-

вати их се приликом куповине

опреме, средстава, материјала,

енергената и свега осталог. На та

начела морамо да се фокусирамо

тим пре што је РТБ у реструктури-

рању. Зато, и поред неких ту-

мачења да РТБ правно-формално

не подлеже одредбама Закона о

јавним набавкама, он треба да

примењује тај закон. То мишљење

деле сви нови чланови Управног

одбора компаније. 

То је разлог што је један

од мојих првих потеза био везан

за јавне набавке, али и за реви-

зорске извештаје – додаје Драго-

вић. Ревизор је, примера ради, за

2012. годину имао уздржано миш-

љење, ставио је примедбе које су

биле валидне и односиле су се на

нека базна документа и правил-

нике које је требало донети. А, без

тих базних докумената ни ревизор

ни неко трећи не може да утврди

правилност финансијских извеш-

таја. То усклађивање са рачуно-

водственим стандардима који су

добро познати веома је битно за

транспарентност пословања која

је сада више него потребна РТБ-у.

Нови Управни одбор инсистирао

је и на усаглашавању са Законом

о привредним друштвима у кон-

тексту модернизације начина

управљања компанијом и струк-

туре њених управљачких органа.

Хтели смо да заокружимо тај

правно-регулаторни оквир и да ви-

димо како он најлакше може да се

имплементира у Бору и да уве-

демо најбоље праксе, оне које су

формализоване законима, а које

досад нису примењиване.

Оно што јесте транспа-

рентно и сасвим извесно јесте

да ће РТБ до 30. јуна ове године

морати да 

изађе из 

реструкту-

рирања.

-Да, акти-

вно смо 

почели да

радимо и 

на том пољу

и да размат-

рамо различите

модалитете из-

ласка компаније из

р е с т р у к т у р и -

рања. То мо-

ра да се де-

си до 30. ју-

на, што је 

п р и л и ч н о

кратак рок. 

Под један  - зато што оно што је

досад урађено није много, под два

- зато што је систем веома ком-

плексан, а под три су дугови ком-

паније из неког претходног перио-

да. Највећи део тих старих дугова,

од близу милијарду евра, везани

су за државне повериоце. Међу-

тим, оно што „гори“ јесу обавезе

према страним повериоцима, где

код једног, реч је о грчком Митили-

неосу“ имамо покренуту другу ар-

битражу, а са „Стандард банком“

водимо преговоре и она је спре-

мна да изађе на арбитражу из

истих разлога због којих је то учи-

нио и Грк. Покушавамо да са

нивоа Владе Републике Србије

пронађемо одрживи модалитет за

репрограмирање тих дугова. У

сваком случају, за излазак из ре-

структурирања потребно је ићи

или на добро утемељен процес

израде УППР (унапред припрем-

љен план реорганизације), где би

се повериоци класификовали и

прецизно дефинисала њихова

потраживања. Други пут је про-

налазак стратешког партнера, а

трећи приватизација. Једно од

та три решења биће приме-

њено до 30. јуна 

ове године.

Које решење је, по вама,

најреалније?

- Веома је тешко прејуди-

цирати један од тих модела у овом

тренутку. Ако погледамо структуру

дугова државних поверилаца, ви-

дећемо да ту имамо и неке банке

које су у стечају, па је питање да

ли ће ти повериоци у преговорима

бити спремни да, рецимо, конвер-

тују своја потраживања у капитал

новог предузећа. Сви мисле да је

то лако постићи јер је реч о држав-

ним повериоцима, али није. Не

кажем да се то неће десити, али је

потребно преговарати. Битно је

рећи да страни инвеститори када

дођу у Србију данас, питају само

за две ствари – за „Бор“ и „Теле-

ком“ или обрнутим редоследом,

свеједно. Зато одговорно морамо

да приђемо изналажењу финал-

ног модела за РТБ, јер је он

највеће благо које имамо у Србији.

Па, да ли, онда, уопште

треба разматрати модел при-

ватизације?

- Остављам све опције

отворене. Треба рећи да је фи-

нансијска ситуација у Србији

веома тешка и да држава више

није у могућности да даје гаран-

ције за додатно задуживање које

је, у сваком случају, потребно да

би се инвестирало онаквим тем-

пом какав би идеално омогућио

РТБ-у да оствари максималан

профит. Оно што сам видео јесте

да „Бор“ напредује у количинама

ископане руде, иако постоје од-

ређени проблеми везани за ква-

литет. Тешко ми је још увек да

сагледам који би то модел био

идеалан за РТБ док се не упо-

знам са економијом целе компа-

није, а ту мислим и на свих 15

локација и плановима везаним за

њих, као и улагањима која су по-

требна да се дође до руде до-

вољног квалитета за њену

економску исплативост. Немам

још увек добро виђење свих еко-

номских елемената, али знам да

постоји проблем финансија. Како

год да окренемо, ни држава ни

РТБ нису у могућности да инве-

стирају онолико колико је по-

требно да би се максимизовала

производња у најкраћем року.

Планови које сам досад видео го-

воре да постоји могућност до-

вољног улагања уз задужење код

комерцијалних банака без држа-

вних гаранција, и уз способност

да  се дугови отплате, а да про-

изводња, приход и профит буду

одрживи. Али, ако желимо макси-

мално да искористимо тај ресурс,

можда је потребно и додатно за-

дуживање које „Бор“ не може да

приушти. Држава ће одлучити у

сваком случају и она ће бити та

која ће рећи „добро, развијаћемо

се споријим темпом него што би

било могуће, али ћемо бити одр-

живи“ или „имамо одличног стра-

тешког партнера који доноси

технологију, знање и капитал, ми

то не можемо да приуштимо, а

држава РТБ и радници ће тако

боље проћи него што би то било

на неки други начин“.          

Г.Т.В.

„ИНВЕСТИТОРИ КОЈИ ДОЂУ У СРБИЈУ

ПРВО ПИТАЈУ ЗА РТБ И ТЕЛЕКОМ“
Финансијска ситуација у земљи је веома тешка и држава више није у могућности да даје гаранције за додатно

задуживање Басена како би се инвестирање наставило досадашњим темпом. Ипак, планови компаније говоре да по-

стоји могућност задужења код комерцијалних банака и без државних гаранција, пре свега за завршетак нове топио-

нице, а један од главних задатака новог Управног одбора компаније биће управо завршетак овог пројекта до краја

ове године.

НОВА ТОПИОНИЦА

- Знам само да нам не треба стратешки партнер да бисмо за-

вршили нову топионицу. По информацијама које сам добио од менаџ-

мента, Надзорног органа и извођача радова, потребно је неких 60 до 70

милиона евра да се тај пројекат заврши до краја ове године. „Бор“ има

богатство које може да заложи за тај обим финансирања. Дакле, постоји

потенцијал одакле се може финансирати завршетак пројекта. Битно је

да постоји интересовање за РТБ, да долазе разне инвестиционе банке,

али и да, досад, нисмо ушли у преговоре ни са једном од њих.
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Муж пуцао на жену, па покушао да се убије

ЉУБОМОРА ПОТЕГЛА ОКИДАЧ?

ЗАЈЕЧАР – Будимир Костић

(56), директор средње Медицинске

школе у Зајечару, пуцао је на своју су-

пругу Брану (52), професора психо-

логије у овдашњој Гимназији, након

чега је покушао да изврши самоуби-

ство – потврдио је Малиша Стојано-

вић, из Одељења криминалистичке

полиције у Зајечару.

- Будимир се, нешто пре

осам сати, колима довезао до куће, у

Улици Шљиварска бр.33 у којој је

била његова супруга – казао је

Стојановић. – Док је Брана чистила

снег са аутомобила, Будимир јој је

пришао и у њу, из ловачке пушке, јед-

ноцевке, калибра 12 милиметара, ис-

палио три хица. Погодио ју је у главу,

врат и рамена.

По Стојановићевим речима,

након тога, Будимир је скинуо ципелу

и ножним палцем повукао окидач.

Себи је пуцао у груди, а потом и у

главу.

- Седео сам са породицом у

соби, када сам зачуо неколико пра-

сака, али сам помислио да деца ба-

цају петарде – испричао нам је Дали-

бор Веселиновић, који са фамилијом

живи као подстанар код Бранине

мајке. – Изашао сам напоље да

видим шта се дешава и видео Брану

како, обливена крвљу, трчи ка мени.

Веселиновић је Брану увео у кућу и

закључао врата, након чега је одмах

позвао полицију.

- Брана је била погођена у

груди и лице. Била је у шоку. Понав-

љала је: ''Пуцао је у мене, пуцао је у

мене''. Тада сам зачуо још један

пуцањ – у неверици је Далибор.

Када је чуо полицијске си-

рене, Далибор је изашао напоље. Ту

је, каже, угледао стравичан призор.

- Будимир је лежао на

земљи, а око њега се ширила локва

крви – одмахује главом Веселиновић.

– Онда је дошла Хитна помоћ и пре-

везла и њега и Брану у болницу.

Даринка Нешковић, Бранина

мајка, испричала нам је да је њена

ћерка последњих неколико дана, због

свађе са Будимиром, била код ње у

кући.

- Брана је устала и казала

ми да мора раније у школу – казује

Даринка. - Рекла ми је да пробудим

мог млађег унука, који је спавао код

мене, како би на време стигао на ча-

сове. Онда се обукла и отишла.

Нешковићева је, каже, након

двадесетак минута видела полицију

испред своје куће. Њен унук је изи-

шао да види о чему се ради. Онда се

зачуо врисак.

- Изашла сам напоље и ви-

дела и мог старијег унука – наставља

Даринка. – Казао ми је да уђем у кућу,

али сам ја видела трагове крви и оти-

шла до подстанара. Ту сам угледала

Брану, која је била превијена и сва у

завојима. 

Даринка је питала ћерку шта

се догодило, али јој је ова казала да

је све у реду и да се не брине.

- Онда су дошли лекари и

одвезли Брану у болницу, а ја сам

изашла напоље и тек су ми тада ка-

зали шта се догодило – у неверици је

Даринка. – Знала сам да нешто није

у реду између Бране и Будимира, али

никада не бих могла да претпоставим

да би он пуцао у њу. Па, они су у

браку 23 године и имају два сина.

Просто, не могу да поверујем да се

ово догодило.                              В. Н.

СОКОБАЊА - Полиција

у Сокобањи ухапсила је С.Ј

(18), из Алексинца, који се те-

рети да је 30. децембра про-

шле године пребио, па у

њеном стану заклао Милу Ми-

ливојевић (57), радницу ''По-

ште'' у Сокобањи. 

С.Ј. који је у тренутку

убиства био малолетан, је од

родитеља добио 3.500 динара

да купи патике. Међутим, но-

вац је потрошио у кладионици

и није знао како то да објасни

оцу и мајци.

Отишао је у кућу Мили-

војевићеве, којој је повремено

помагао у обављању физичких

послова. Она га је пустила

унутра, а С.Ј. је сео за рачунар.

Малолетник је тада на интер-

нету видео да му је један тикет

''прошао'' и да је зарадио 1.000

динара, па је, у првом тренутку,

одустао од убиства, које је, по

свему судећи, планирао.

Отишао је до кладио-

нице, подигао добитак и по-

ново ''пустио'' тикет. Mеђутим,

изгубио је, па се поново вратио

у кућу Миливојевићеве. Када

му је несрећна жена отворила

врата, С.Ј. ју је, без икаквог

упозорења, ударио песницом у

главу, након чега је Мила пала

на под. Малолетник јој је при-

трчао и дланом јој задао неко-

лико удараца у гркљан, након

чега је радници ''Поште'' пошла

крв из уста.

С.Ј. је дохватио тор-

бицу Миливојевићеве и кренуо

да изађе из куће. Приметио је,

међутим, да несрећна жена

кркља и мрда прстима, након

чега је отишао до њене ку-

хиње, из судопере узео кухињ-

ски нож и, једним покретом -

преклао несрећну жену!

Након тога, С.Ј. је побе-

гао из куће. У торбици је било

3.900 динара. Малолетник је за

2.900 динара купио патике, а за

остатак намирнице, које је

однео кући. Торбицу и нож је,

са једног моста, бацио у поток,

недалеко од Сокобање, где их

је полиција недавно пронашла.

Малолетник је приведен и узет

му је ДНК, који се поклопио са

траговима пронађеним на

месту злочина. Након саслу-

шања, С.Ј. је, сазнајемо, при-

знао да је убио Миливоје-

вићеву.

E. Т.Кућа у којој је убијенаМила Миливојевић

Брана Костић
БУДИМИР КРИТИЧНО

Будимир Костић је задобио тешке телесне повреде главе. Он

је, након указане прве помоћи у Здравственом центру Зајечар, хитно

пребачен на Одељење неурохирургије Клиничког центра у Нишу.

Брана је ван животне опасности.

Будмир Костић пуцао три пута у супругу Брану, па је онда ножним палцем повукао окидач и у себе испалио 

два хица.

Полиција ухапсила С.Ј. због убиства Миле Миливојевић

МАЛОЛЕТНИК ЗАКЛАО ЗБОГ КЛАДИОНИЦЕ!

Будимир Костић

Даринка на месту трагедије
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БОР – Двојица маскира-

них разбојника покушала су да у

строгом центру Бора, наоружани

пиштољима, опљачкају златару

„Фуштар“. Међутим, оно на шта

нису рачунали је да ће их у томе

спречити сама власнице јувелир-

нице Јелка Фуштар (65), која се,

упркос поодмаклим годинама,

смело супроставила дрским лопо-

вима и успела да их натера у бег!.

- Била сам у златари, када

је унутра ушао човек у жутој јакни,

који је имао црну капу на глави –

казује Јелка. - За њим је, као фу-

рија, улетео још један маскирани

човек. Имали су пиштоље у ру-

кама.

Један од двојице раз-

бојника је уперио пиштољ у Јелку

и просиктао: ''Дај паре, или ћу ти

просути мозак''.

- Не размишљајући, ухва-

тила сам га за руку, али ме је он

ударио дршком пиштоља по глави

– још увек је Јелка у шоку. - Осе-

тила сам како ми је крв кренула из

ране на глави. Пала сам на под, а

они си притрчали и покушали да

ми изолир траком вежу руке. Док

сам била на патосу, ударали су ме

ногама, и све време ми претили

да ће ме убити.

У моменту, Јелка се при-

брала. Казала је разбојницима да

је пусте, како би отворила касу и

предала им новац. 

- Пустили су ме, а један

од њих ми је казао да се не играм

и да случајно притиснем дугме за

аларм – наставља власница зла-

таре. - Одговорила сам им да

нећу. Али, у моменту сам их од-

гурнула, успела да дохватим

аларм и притиснем га. Огласило

се звоно.

Чувши тај звук, један од

разбојника је одмах побегао.

Други је, међутим, разбио стакло,

одакле је извукао постоље са

златним прстењем, након чега је

покушао да умакне са пленом.

- Не знам одакле ми храб-

рост, али сам га ухватила за јакну

и повукла ка себи. Прстење,

вредно око пет хиљада евра, је

попадало по поду. Разбојник ме је

одгурнуо и побегао, празних шака.

Убрзо након тога је стила и поли-

ција, чија се станица налази неда-

леко од моје златаре – наставља

Јелка.

Полиција је у златари уг-

ледала Јелку, којој је из ране на

глави текла крв. На све стране

било је разбацано златно

прстење.

- Полицајци су ми казали

да сам храбра жена – осмехнула

се Јелка. - Ја, међутим, имам

друго објашњење. Сматрам да ме

је сам добри Бог спасио, јер такву

снагу и сигурност никада раније у

животу нисам осетила... Али,

једно знам – у златари никада

више нећу остати сама...        В. Н.

ЈЕЛКА ЈАЧА ОД НАПАДАЧА
Власница златаре спречила двојицу разбојника да је опљачкају

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу се налази улица, у којој се рађају ис-

кључиво женска деца. Ових дана улица носи нови, незванични назив “Де-

војачко сокаче”,  јер је последњих година добила 12 нових женских чланова.

Родитељи малих девојчица захваљују се поносним декама који су иници-

рали назив ове веселе и аутентичне улице.

Јелена Радосављевић, једна од „девојачких“ мама, каже да у овој

улици влада „посебна клима“, па се овде рађају само женска деца. 

- Целу ову причу иницирале су вредне деке, Аца и Омер, који су и

заслужни за нови назив ове улице, и постављање табле са именима деце.

Ко жели да добије женско дете мора бар да се прошета овом улицом - кроз

смех каже Јелена.

Иако се тате нису изјасниле како се то рађају само женска деца,

маме кажу да је, можда, довољно да се парови преселе овде и нема грешке.

Девојчице се играју заједно, маме се друже и сви су задовољни, мада кажу

да им, ипак, недостају дечаци. Наравно, баш то, што овде има толико де-

војчица, значи да ће кроз ову улицу за десетак или петнаест година прола-

зити и много дечака. 

Овде живе Катарина, Мајда, Моника, Леа, Кристина, Дуња, Маја,

Нена, Тијана, Милица, Маргита и Анђелија. Што је најважније, на табли има

места да се допишу још нека лепа имена.                                               Л. И.

ДЕВОЈАЧКО СОКАЧЕ
Улица у Књажевцу у којој се рађају женска деца

Маскирани разбојници, уз претњу пиштољима, напали и покушали да опљачкају Јелку Фуштар.

НЕУСПЕЛА ПЉАЧКА

Још један покушај пљачке златаре „Фуштар“ десио се пре

неколико година. Лопови ни тада нису успели у намери да  побегну

са пленом.

- Тада смо супруг и ја били у златари. Разбојник је улетео,

украо неколико златних ланчића и побегао. Супруг га је појурио, а

у близини су се нашли и полицајци, који су лопова стигли и ухва-

тили у оближњем парку. 

Јелка Фуштар у својој златари

Остало је места за још имена (Фото: њажевацинфо)
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РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 75.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ V
Туризам као привредна грана за чији раст и развој постоје

изузетно добри предуслови на територији општине Бољевац је у

развојном замаху. Као последица улагања у развој неколико тури-

стичких локалитета (Ртањ, Боговинска пећина, Завичајна кућа

вајарке Љубинке Савић-Граси, Радованска река…),те изградњу и

побољшање инфаструктурних и смештајних објеката, у последњих

неколико година бележи се константан и примерен раст броја го-

стију.

Поред доброг саобраћајно-географског положаја општине

Бољевац, обиља природних вредности и историјско културних спо-

меника, особена и богата традиција овог подручја, један је од зна-

чајних сегмената који ваља неговати, унапређивати, паковати у

туристичку понуду, али и “агресивније” износити на туристичко

тржиште.

Завичајна кућа вајарке Љубинке Савић-Граси се налази

у селу Илино, од Бољевца удаљеном пет километара. Кyћа је саг-

рађена крајем 19. века и припадала је породици Савић до 1926.

године, када је продата општини Илинској. Реконструисана је у по-

тпуности и претворена у Завичајну кућу вајарке Љубинке Савић-

Граси. У соби Љубинке Савић-Граси урађена је поставка о животу

и стваралаштву ове уметнице, која је живела и радила у Београду,

али је до краја живота остала привржена свом завичају. Опрем-

љена је у традиционалном стилу предметима домаће радиности

житеља Илина. 

Зграда Музеја "Тимочке буне", односно зграда некадаш-

њег затвора, саграђена је 1861. године. Адаптирана је током

1980/81. и од тада је у њој музејска поставка. Удружење "Искон"

бави се одржањем културног наслеђа кроз израду рукотворина на

традиционални начин.

Чувајући традицију и особености свог краја, Бољевчани ус-

пешно организују неколико, већ дуги низ година, препознатљивих

манифестација.

Више од 40 година, другог викенда у јуну, Бољевац је до-

маћин Међународног фестивала народног стваралаштва "Црно-

речје у песми и игри“. Стари, млади, певачи, играчи, свирачи,

мајстори кулинарства... свако на свој начин, бројним гостима при-

ближавају наслеђе прошлости. У данима Црноречја одржава се

предтакмичење трубача за већ планетарно познату манифестацију

Сабор у Гучи и фрулаша за такмичење у Прислоници код Чачка.

Сабор дечијег изворног стваралаштва "Илинско

врело", у селу Илину, презентyје изворне игре, песме и обичаје,

старе дечије игре и играчке, старе занате и израду одевних пре-

демта. Одржава се 1. и 2. авгyста. 

Божићни успон на Ртањ - Традиционални успон плани-

нара из Србије, Македоније, Словеније, Бугарске и других земаља

у окружењу, на коме се окупи око 1.000 људи. 

Дани Светих Макавеја - Манифестација са дугом и бога-

том традицијом, која обухвата сабор трубача у част чувеног тру-

бача Раке Костића, избор за мис Тимочке крајине, такмичење у

припреми јела од кукурузног брашна, турнир у тенису .

Једини на свету, Бољевац има још једну тyристичку атрак-

цију. Боеми су се досетили и организовали Бекријаду. Назив до-

вољно говори - ко попије и поједе највише, притом се највише

весели и остане на ногама, при колико-толико здравој памети, од-

носи титулу победника. Те ноћи женама је приступ забрањен. 

Међутим, жене не остају дужне, већ организују женску Бек-

ријаду. 

Пропозиције су исте.

Референца:Туристичка организација Бољевац 

Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

Др Владислав Степић: ''Жива'' кап крви, огле-

дало нашег здравственог стања (10)

ЧОВЕК ЈЕ ОНО 

ШТО МИСЛИ

Ако смо већ рекли која су то

три стуба здравог живота: исхрана

прилагођена крвној групи, физичка

активност и додаци храни прилаго-

ђени свакој особи појединачно, тре-

нутак је да укажемо и на један од

најважнијих постулата. А, то је

гајење једног позитивног става.

Онако како билдујемо мишиће, да

их формирамо једном физички про-

грамираном активношћу, и, нор-

мално, одговарајућом исхраном и

додацима храни, тако исто можемо

да ''билдујемо'' и наш ментални

став.

У науци је познато да по-

стоји, такозвани, свесни део нашег

мозга, који руководи нашим свес-

ним радњама: говором, покретима,

видом, слухом... Постоји и несвесни

или подсвесни део мозга, који руко-

води нашим невољним функцијама,

које се у науци зову вегетативни си-

стем, а то су: комплетан метаболи-

зам, варење, дисање, циркулација...

Како онда они функционишу у мен-

талном смислу? Сваки човек, као

најдрагоценије живо биће на зем-

љиној кугли, као један информа-

циони систем, као једно енергетско

биће, у сталном је контакту са, тако-

званом, безграничном интелиген-

цијом, енергијом која од нас прима

и нама шаље одређене информа-

ције у биоенергетском смислу. У

чему се оне састоје? Свесни део

мозга је тако програмиран да се

умори и човек мора да спава да би

се одморио и регенерисао, али он

сада није наша тема. Питање је шта

у току ноћи када спавамо ради под-

свесни део мозга, јер он не одмара

никада? Његова улога је да све оно

што смо у току дана, док смо били

будни, изговорили, помислили, ура-

дили...шаље као информацију тој

безграничној интелигенцији, тамо

негде у свемиру. Неки то могу да на-

зову Богом, неки и другачије, али

можемо рећи да је то нека енергет-

ска веза која постоји између сваког

живог бића на земљиној кугли и те

свеукупне или безграничне интели-

генције. Ово не говорим само ја, о

овоме је пуно говорио и радио и сам

Никола Тесла.  

Циљ те безграничне, све-

мирске интелигенције је да удо-

вољи том најдрагоценијем створу

на земљиној кугли - човеку. Све оно

што пожелимо, што интимно помис-

лимо, што изговоримо речима, бук-

вално, преноси подсвест без икакве

прераде, у жељи да се то нама и

догоди. Стара кинеска пословица

каже: ''Човек је оно што мисли''.

Или: ''Пази шта мислиш, то ће ти се

и догодити''. Или: ''Немој другом зло

да мислиш, јер ће се то теби вра-

тити''. Ови принципи су и научно до-

казани, а на њему базирају и

молитве у разним верама. Ови

принципи имају свој ефекат и имају

свој значај.

Нико није поштеђен од

лоших мисли, многи изговарају

лоше речи, много пута урадимо

нешто што је лоше - сви ми гре-

шимо, али можемо са 20-ак унапред

припремљених позитивних рече-

ница да анулирамо оно што смо

лоше изговорили. Јер то задње што

смо учинили наша подсвест при-

хвата и шаље ''горе''.

Треба знати да људи међу-

собно енергетски, невербално, без

чула - мислима, комуницирају из-

међу себе. То није никаква метафи-

зика, то није нешто ван науке.

Примера ради, девојка је шетајући

градом угледала у излогу лепу

торбу, и пожелела да јој за рођен-

дан момак, који је привремено

живео и радио у другом граду, по-

клони управо њу. То се и догодило,

жеља јој се испунила. Наша вера, и

вера уопште, проповеда, управо

због тога, праштање. Ако ми у

љутњи на некога изговоримо нешто

ружно, ако му неком клетвом поже-

лимо нешто лоше, та се клетва

нама враћа, јер наша подсвест то

прихвата као нашу жељу да се нама

удовољи. Праштање зато тако бла-

готворно и делује, чини човека за-

довољним. У супротном, највећу

штету имате ви сами, а особа кјој је

упућена лоша порука нема никакву

штету.

Значи, ми требамо и мо-

рамо да ''билдујемо'' наш мозак, да

он не ради у корист наше штете -

већ да ради у нашу сопствену ко-

рист. Наставак у наредном броју

(Генерал проф. др Влади-

слав Степић, пензионисани главни

хирург на ВМА и Војске Југосла-

вије, и начелник Клинике за кар-

дијалну и грудну хирургију.)  

КОНТАКТ И ПИТАЊА

Уколико сте заинтересовани да помоћу овог једноставног прегледа

у Бору проверите своје и здрaвствено стање своје породице, контакт телефон

је: 063 739 01 44, а уколико желите да поставите неко питање др Степићу,

можете то учинити посредством наше редакције: 064 / 163 84 96, или на mail:

boned@open.telekom.rs.

МАЛИ ОГЛАС
Старије, озбиљне, поштене и комуникативне

госпође (60) потребне за тимски рад на 

проценат на промоцији финих ствари  

Телефон: 015 30 19 10
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