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Убедљива победа СНС у Бору

НАПРЕДЊАЦИ ВЛАДАЈУ САМИ
, БОР - Према прелиминар-

ним резултатима Општинске изборне

комисије, коалиција коју чини Српска

напредна странка и Нова Србија је са

49,9 одсто освојених гласова побе-

дила на локалним изборима у Бору,

одржаним у недељу 16 марта. На

другом месту је коалиција Социјали-

стичка партија Србије - Партија уједи-

њених пензионера Србије - Једи-

нствена Србија, са освојених 14,9

одсто гласова. Цензус је прешла и

коалиција Демократска странка Ср-

бије – Влашка народна странка, која

је освојила 5,72 одсто гласова, Уједи-

њени региони Србије, са 5,54 одсто,

коалиција око Нове демократске

странке, са освојених 5,10 одсто гла-

сова и Демократска странка, са 5,3

одсто гласова. 

Од укупно 35 одборничких

места у локалном парламенту СНС

ће имати 21 мандат, СПС шест, а по

два одборничка места ДСС – ВНС,

УРС, НДС и ДС.

-У наредном периоду очекује

нас озбиљан посао да све оно што је

доведено до дна поправимо и повра-

тимо вољу свим грађанима. Очекујем

стабилну политичку климу и подршку

Владе Србије. Морамо радити пуном

паром, завршити изградњу нове то-

пионице и фабрике сумпорне кисе-

лине и све остало што је од виталног

значаја за развој општине Бор - рекао

је Благоје Спасковски, шеф Окружног

изборног штаба СНС.

Коалиција СНС – НС, која је

на изборима освојила највише гла-

сова, имаће апсолутну већину са 21

од укупно 35 одборника у СО Бор.

- Сада када имамо већину,

не може нас више нико уцењивати у

СО Бор, сами ћемо владати и одгова-

рати за резултате. Битан је развој

Бора и на томе ћемо радити свом

снагом. Пред нама су важни и тешки

задаци, али имамо снаге да радимо

за развој Борског региона –додао је

Спасковски.

Он је нагласио да ће најваж-

нији задатак локалне власти у Бору у

наредном периоду бити отварање

нових радних места.

- Морамо радити на развоју

града и борских села, на развоју по-

љопривреде, а најважнија обавеза је

отварање нових радних места – на-

глашава Спасковски.

Наш саговорник истиче да

још увек није познато ко је кандидат

за председника општине Бор.

- Договори још увек нису кре-

нули. Међутим, сада када имамо ап-

солутну већину у СО Бор, врло брзо

ћемо формирати општинку власт  –

тврди Спасковски. 

Цензус нису прешли ЛДП,

Двери, СРС и групе грађана које су

учествовале на изборима. Двери су

освојиле 3,4 а  ЛДП 3,17 одсто гла-

сова.

Право гласа у Бору имало

је 45.188 бирача, који су бирали из-

међу 11 политичких странака, коа-

лиција и група грађана. У Бору је

гласало 26.538 бирача , односно

58.89 одсто. Д.С.

СНС у СО Бор има 21, од могућих 35 одборника.

Напредњаци убедљиви и у Неготину, ЛДП изненађење избора

СА УРУКОВИЋЕМ НИКО НЕЋЕ

НЕГОТИН – На недељним

изборима у Неготину тријумфовала је

коалиција „Александар Вучић – Бу-

дућност у коју верујем“ коју чине

Српска напредна странка, Социјал-

демократска партија Србије, Нова

Србија, Српски покрет обнове и По-

крет социјалиста, за коју је гласало

5.950, односно 39,90 одсто бирача.

На основу тренутних изборних резул-

тата, будући да су избори поништени

на 13 бирачких места, напредњацима

би од 45 одборничких места у локал-

ном парламенту требало да при-

падне 20 мандата.

- Ово је победа грађана оп-

штине Неготин, ово је победа свих

оних који верују у бољу будућност,

оних који су прихватили циљ наше

странке, а то је борба за опстанак и

опоравак ове општине. Знали смо за

шта се боримо и резултати нису изо-

стали. Сами нећемо моћи, а од самог

почетка смо рекли да смо отворени

за све разговоре и договоре са љу-

дима који желе добро овој општини и

да не долази у обзир коалиција са ак-

туелним председником општине, Ми-

ланом Уруковићем (СПС) - рекао је

Бобан Стингић, председник Општин-

ског одбора СНС.

Уруковићеви социјалисти у

коалицији са Јединственом Србијом

освојили су поверење 4.324 или

28,99 одсто бирача, и према тренут-

ном односу снага припало им је 15

мандата. 

- У овом тренутку могу да че-

ститам победу напредњацима која је

била коректна, фер, апсолутно у де-

мократској атмосфери у шта су могли

да се увере сви грађани општине Не-

готин – прокоментарисао је у избор-

ној ноћи заменик шефа изборног

штаба социјалиста Горан Богић, уз

најаву да ће кривично гонити Н.Н.

ауторе летка идентичног њиховом,

али са назнаком “Бојкот”, који је на-

водно дело социјалиста и да ће од

надлежних правосудних органа тра-

жити да се утврди која је штампарија

то штампала и по чијем налогу.

Радмила Геров, лидер и но-

силац листе Либерално демократске

партије, која је у општини Неготин ос-

војила 2.011 гласова (13,48%) што јој

тренутно даје шест мандата, каже да

је задовољна резултатом у Неготину.

- Оволике неправилности ни-

када није било, а све због неспособно-

сти ОИК, која проблеме није решавала

на самом почетку изборног дана.

Последица тога је да је ОИК пониш-

тила гласове око 4.500 гласача, на 13

бирачких места – истиче Герова. 

Иако се у јавности спеку-

лише да би окружна менаџерка ЛДП

могла да буде председница општине

у коалицији са напредњацима, она

додаје да је и пре избора јасно рекла

да ће председник општине бити

једино ако њена странка победи на

изборима.

- Нереално је и апсолутно би

било некоректно тражити такву неку

функцију. За мене је одувек било нор-

мално да странка која победи на из-

борима да председника општине.

Сматрам да је сада, пре завршетка

другог круга избора, нереално делити

функције, али оно што смо одувек го-

ворили је да ми у коалицију нећемо

да идемо са Миланом Уруковићем -

истиче Радмила Геров.

Коалиција ДС-ПУПС осво-

јила је 990 гласова (6,64%) и три ман-

дата, а мањинској Влашкој демократ-

ској странци, за коју је гласало 779

односно 5,22 одсто бирача, једно од-

борничко место. Цензус није прошла

Демократска странка Србије.

На 72 бирачка места у оп-

штини, на којима су у бирачке спис-

кове били уписано 40.854 бирача, за-

бележена је излазност од 47,28 одсто,

односно 19.085 гласача.             С.М.Ј.

Представници СНС и ЛДП одбијају било какву коалицију

са актуелним председником општине Неготин.

ПОНИШТЕНО

Општинска изборна комисија због утврђених неправилности пониш-

тила је изборе на 13 бирачких места: Неготин 4, Неготин 11, Неготин 17, Бу-

ковче 22, Јабуковац 32, Карбулово 35, Кобишница 38, Плавна 48, Прахово

52, Рајац 56, Сиколе 60 и Трњане 65. На тим бирачким местима на гласање

је од 8.569 бирача изашло 4.528. Њих 1.923 гласало је за СНС, 1.080 за

СПС, 740 за ЛДП, 326 за ДС, 153 за ВДС и 99 за ДСС.

Благоје Спасковски поручио да ће СНС сама владати

Бобан Стингић слави победу
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Расподела средстава у општинској каси

ОГРАНИЧЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

КЊАЖЕВАЦ - Одбор-

ници Скупштине општине Кња-

жевац, на седници одржаној у

петак, 14.марта, усвојили су Од-

луку о измени и допуни одлуке о

буџету општине за 2014. годину,

као и Одлуку о измени и допуни

програма Дирекције за развој,

урбанизам и изградњу.

Ребаланс буџета, одбор-

ницима је образложио Милан

Ђокић, председник оштине Кња-

жевац, рекавши да је држава

својим законом о буџету лимити-

рала износ субвенција на локал-

ном нивоу на 39,5 милиона

динара. 

- Субвенцијама се смат-

рају сва средства која иду јавним

предузећима, као и све оно што

радимо у делу пољопривреде -

објаснио је Ђокић. - Да бисмо

могли да наставимо да радимо

све квалитетне и добре про-

граме, које смо започели из аг-

рарног буџета у претходне две

године, морали смо да урадимо

прерасподелу средстава у ок-

виру оних позиција које се смат-

рају субвенцијама. Тако смо

скинули део субвенција  ЈП

„Спортско туристички ресурси“,

ЈП „Топлана“, и то да би смо

могли да испратимо онај део

субвенција у аграрном буџету,

како бисмо наставили поделу

садница, поделу средстава за

нова грла у сеоским домаћин-

ствима и још неке послове, који

ће бити дефинисани програмом

аграрног фонда.

Новом категоризацијом

путне мреже, пут Л16 ка Баби-

ном постао је државни, па је на

тај начин у буџету Дирекције ''ос-

лобођено“ 15 милиона динара,

намењених одржавању тог пут-

ног правца. Младен Радосавље-

вић, директор Дирекције за раз-

вој, објаснио је како ће тај новац

бити употребљен.

- Изградња фекалне ка-

нализације у насељу Бошево у

Књажевцу, у износу од 3.400.000

динара - каже Радосављевић. -

Наиме, оно што смо одлучили

јесте да тамо опремимо зем-

љиште, које се налази практично

од „Металоградње“, па све до

„Тине“, према путу између пруге

и бившег магистралног пута

М25, да опремимо канализа-

цијом и да на тај начин то место

потпуно опремимо као инду-

стријску зону. За ова средства

смо конкурисали код Мини-

старства за локалну самоуправу. 

Средства ће бити употребљена

и за изградњу канализације на

Бошеву, тротоара у Трговишту,

свлачионица у Основној школи

''Дубрава'', капеле на гробљу у

Минићеву, асфалтирање нових

путева... Ребалансом буџета

предвиђена су и средства за

децу која ће бесплатно кори-

стити базен током целе године,

осим у три ударна летња ме-

сеца. 

Е.Т.Н.

МАЈДАНПЕК - Из Рајкове пећине надомак Мајданпека, у којој се

изводе радови на реконструкцији постојећих и изградњи нових пешачких

стаза, сасвим неочекивано дошло се до изненађујућег открића. Радници

који су на том послу ангажовани, пронашли су неких 100-нак костију и де-

лове лобања, за које се претпоставља да су животињског порекла. Ме-

ђутим, ако се испостави другачије, Рајкова пећина би осим изузетног

природног, могла да постане и археолошки бисер, каже Александар Ре-

пеџић, в.д. директора Музеја у Мајданпеку

- Међу археолозима је и раније било мишљења да је Рајкова

пећина некада била насељена, Да ли је, показаће истраживачки рад који

је добио нови подстицај. Тек, било би лепо да, осим као природна, Рајкова

пећина постане и арехеолошка атракција - наводи Репеџић, који је ин-

формацију о открићу одмах поделио са својим колегама из одговарајућих

установа у Београду.                                                                                 С.В.

Рајкова пећина

ВЕЛИКО ОТКРИЋЕ
Рајкова пећина не престаје да изненађује

Са седнице СО Књажевац (Фото: Књажевацинфо)

Новом категоризацијом путне мреже, пут Л16 ка

Бабином постао је државни, па је на тај начин у буџету

Дирекције ''ослобођено“ 15 милиона динара.

Парламентарни избори у Кладову

ТРИЈУМФ НАПРЕДЊАКА
КЛАДОВО - На парламентарним изборима у општини Кла-

дово највеће поверење грађана добила је листа СНС Александар

Вучић - "Будућност у коју верујемо ". За напредњаке је гласало

58,72 одсто или 7.086  грађана. 

То је готово два и по пута више него на мајским изборима

2012. године када је листа СНС ''Покренимо Србију'' добила пове-

рење око 3.000 бирача. Готово истоветан резултат са тадашњим

ђурђевданских избора остварила је листа Ивица Дачић - СПС-

ПУПС-ЈС, за коју је 16. марта  гласало 19,21 одсто, односно 2.318

бирача. 

Прави дебакл на парламентарним изборима у Кладову до-

живеле су демократе. Листа НДС-Борис Тадић освојила је 12,75

одсто гласова, јер је добила подршку 1.539 грађана, док је за ДС

гласало 308 грађана или 2,55 одсто, што је тежак пораз у односу

на резултат из 2012. године када су демократе биле убедљиве са

36 одсто односно 4.331 гласом. 

Цензус од пет одсто нису прешли ни ДСС,ЛДП и УРС. На

парламентарне изборе у општини Кладово изашло је 12.430 гла-

сача или 53,4 одсто од укупно 23.278  грађана с правом гласа.    М.Р.

Након парламентарних избора

НИЧИЋ ВОДИ УРС?
ЗАЈЕЧАР – Након што УРС на завршеним парламентарним из-

борима нису прешли цензус, лидер те странке Млађан Динкић

најавио је повлачење из политике. Понуду да преузме његову функ-

цију добио је Верољуб Стевановић, али је он то одбио уз образло-

жење да има превише посла као градоначелник Крагујевца, као један

од најозбиљнијих кандидата да преузме место председника УРС сада

се помиње Бошко Ничић, бивши градоначелник Зајечара, али о томе

тек треба да се изјасни председништво регионалиста.                           Е.Т.

БЕЗ ОПОЗИЦИЈЕ

Иако се уочи седнице спекулисало да актуелна власт у

Књажевцу више нема подршку у Скупштини, седница локалног

парламента, у чијем раду је учествовало 26, од укупно 40 од-

борника, то је дематновала. У раду 22. седнице нису учество-

вали одборници коалиције СПС – ПУПС, како ни одборници

СНС.
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Још једно признање општини Књажевац

КЊАЖЕВАЦ - На церемо-

нији, организованој у Националној

агенцији за регионални развој у

Зајечару, председнику општине Кња-

жевац Милану Ђокићу уручена је

табла са ознаком BFC (business

friendly certifikacion), једно од при-

знања које се додељује општинама са

повољним пословним окружењем.

Ова признања добиле су и општине

Неготин и Бољевац.

Ђокић каже да је сам процес

сертификације врло компликован и

дуготрајан и захтева ипуњавање низа

озбиљних критеријума.

- Сагледани су многи аспекти

рада локалне самоуправе, од општин-

ске управе, па преко јавних предузећа

и неких других система који фукнцио-

нишу у локалној самоуправи - објаш-

њава Ђокић. - Такође, кроз процес

сертификације смо и научили много

тога. То је допринело да многе ствари

које смо радили на територији наше

општине, кроз процес сертификације

унапредимо, добијемо корисне са-

вете, тако да мислим да је ово врло

корисна ствар, и да даје потпуно нови

имиџ и општини Књажевац и осталим

општинама које су сертификоване.

Конкретно, то јесте признање да оно

што радимо, радимо на један прихват-

љив и квалитетан начин, а то је и јасна

порука онима који бирају место за

своју инвестицију, да у Књажевцу од

општинске управе и јавних предузећа,

могу да добију добру логистику.

Програм сертификације оп-

штина са повољним пословним окру-

жењем започела је Национална

алијанса за локални економски развој

(НАЛЕД), 2007.године, и до сада је

ово признање добило само 30 српских

општина. Владан Васић, члан Управ-

ног одбора НАЛЕД, каже да је главни

задатак ове организације да побољша

економску климу у Србији.

- Ми, такође, препоручујемо

и Влади, и министарствима, и градо-

вима, које су то административне

мере које сви можемо да предузмемо,

а да се људи који раде у бизнису осе-

ћају комотније и успешније и да свој

профит који остварују, уложе у нове

инвестиције - каже Васић. - Из ове

идеје је произашао пројекат да оце-

нимо разне критеријуме колико су за-

иста општине и градови успешни,

колико су њихове администрације ус-

пешне, и да ли ту може нешто да се

побољша.

Програм сертификације оп-

штина, који подразумева испуњавање

12 критеријума и више од 80 поткри-

теријума, започео је НАЛЕД. Да се у

добром друштву, поред Књажевца,

нађу и општине Неготин и Бољевац

допринео је и пројекат унапређења

капацитета градова и општина у ис-

точној Србији, који су реализовали

НАЛЕД и РАРИС, уз подршку Фонда-

ције за отворено друштво. Јадранка

Јелинчић, извршни директор Фонда-

ције за отворено друштво каже да

сертификација ових општина значи да

су оне у последње три године, прола-

зећи кроз овај процес, знатно унапре-

диле и администрацију и услове.

Са тим се слаже и Владан

Јеремић, директор РАРИС, који је

овом приликом рекао да овај процес,

осим што је донео сертификате у три

општине нашег региона, такође је по-

дигао ниво међуопштинске сарадње,

јер су општине сарађивале и разме-

њивале документа, информације,

процедуре, а на крају је постигнут и

овај добар резултат.

Сертификације о повољном

пословном окружењу, општинама

Књажевац, Неготин и Бољевац, биће

уручене на свечаности која ће у јуну

бити организована у Дому Народне

скупштине у Београду.                   Л. И.

МАГНЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

НАГРАДА 
СВЕТЛАНИ МАТИЋ

КЛАДОВО - Књижевник, педагог и професор у бечким основним

школама Светлана Матић један је од добитника плакете Скупштине Србије

за вишегодишњи рад на повезивању матице и дијаспоре. Она је докторант на

бечком универзитету и ангажована је у школском Савету главног  града Ау-

стрије, као саветник за децу мигрантског порекла с простора бивше Југосла-

вије, која имају проблеме у учењу и понашању.

Тренутно, у Бечу наставу на матерњем језику похађа 16.000 ђака.

Због недостатка уџбеничке литературе, Светлана Матић написала је буквар

"Наш језик", који користе ђаци у Шведској, Аустрији и Канади, који је летос

представљен на књижевној вечери у Кладову. "Неотуђена учитељица у ту-

ђини" надимак је свестране Београђанке.

- То је збирка дечјих мисли, настала након 17 година скупљања њи-

хових казивања. Идеја је била да се дечја размишљања нађу на једном месту,

иако су теме разнолике. Деца казују о школи,  о слободном времену, али и о

ономе што их спутава у њиховом развоју, о разним страховима, али и неоства-

реним жељама. Књига је врста читанке, не само за педагоге, већ и за роди-

теље. Јер, из ње, практично, можемо да проникнемо у дечије мисли и у њихов

свакодневни живот.

Светлана често долази у кладовски крај, с обзиром да јој је супруг

родом из Брзе Паланке.                                                                               М.Р.

Са доделе признања у Зајечару (Фото: Књажевацинфо)

Светлана Матић

Донација Уједињених српских пивара

ТЕАТАР ДОБИЈА 

НОВИ КРОВ

ЗАЈЕЧАР – Уједињене

српске пиваре, део ''Хајнекен

групе'', донирале су пет ми-

лиона динара зајечарском По-

зоришту Тимочке Крајине

''Зоран Радмиловић'' пет ми-

лиона динара, који ће бити

употребљени за обнову фа-

саде и промену крова на тој

установи културе.

Донацију је Миљану Го-

гићу, управнику позоришта,

уручуо Александрос Данили-

дис, директор Уједињених

српских пивара.

- Наша пивара у

Зајечару има дугу традицију,

али је и традиција позоришта

такође богата – казао је Дани-

лидис. – У зајечарском театру

одиграно је више од 400 пре-

мијера, и нама је част што смо

у могућности да помогнемо

позоришту и учинимо га срцем

културног живота града.

Е. Т.

Миљан Гогић и Александрос Данилидис

Сагледани су многи аспекти рада локалне самоуправе, од општинске управе, па преко јавних предузећа и неких

других система који фукнционишу у локалној самоуправи.
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БОР – Неорганизована

привреда Србије у минуле две

деценије, а РТБ Бор је до пре че-

тири године био њен део, поли-

тичка, правна и фискална

нестабилност, али и глобална

криза која је на површину изба-

цила деценијске проблеме

српске привреде и друштва,

одавно креирају пословни ам-

бијент у борској компанији и ди-

ректно утичу на њега. Дуговања

РТБ од 860 милиона евра на-

стала до 2008. године еклатантан

су пример дубоких структурних

проблема на свим нивоима. „У

РТБ се дотад „бунарило“, а не ру-

дарило!“, казао је генерални ди-

ректор РТБ, Благоје Спасковски,

у уводном делу образложења

Плана пословања компаније за

ову годину, на седници Управног

одбора.

- Рударско-топионичар-

ски басен Бор је у претходне че-

тири године у буџет Србије

уплатио 120 милиона долара на

име пореза и доприноса на лична

примања, а са акцизама на го-

риво у вредности 33 милиона до-

лара то укупно износи више од

150 милиона долара. Уредно су

све време измириване обавезе

за електричну енергију (за четири

године плаћено је око 111 ми-

лиона долара за струју, а од те

суме око 23 милиона долара из-

двојено је за доприносе на за-

раде запослених у ЕПС). Такође,

добит из текућег пословања у

претходне четири године била је

141 милион долара – рекао је

Спасковски.

Подсетио је, притом, да је

пословни опоравак компаније

почео 2009. године и то првен-

ствено стабилизацијом про-

изводње, враћањем радних

навика код запослених, ревита-

лизацијом старе и обезбеђењем

нове опреме. 

– Пословни императив

РТБ Бор за 2014. годину пред-

ставља завршетак инвестиција у

рударству, као и окончање рекон-

струкције топионице и изградње

фабрике сумпорне киселине са

свим пратећим садржајима, за-

вршетак модернизације флота-

ција у Кривељу и Мајданпеку,

даљи раст рударске производње

и, посебно, контрола, смањење и

оптимизација трошкова посло-

вања како би се обезбедило ду-

горочно рентабилно пословање.

Сировинска основа за тако нешто

постоји, јер ни после 110 година

рударења на овим просторима

није искоришћена ни половина

ресурса борског и мајданпечког

рударства. Оверене рудне резе-

рве износе 1,35 милијарди тона

руде и садрже око 5,1 милион

тона бакра, 202 тоне злата и

1.477 тона сребра. Вредност гео-

лошки верификованих лежишта

процењена је на око 40 ми-

лијарди, а добит је, према пода-

цима из оверених елабората, око

20 милијарди долара. Потврђени

ресурси, са просечном годишњом

експлоатацијом 26 милиона тона

руде, гарантују производњу бакра

у наредних 50 година – истакао је

генерални директор РТБ.

Планом пословања у овој

години предвиђено је да укупне

ископине буду 58.250.195 тона,

са односом руде и раскривке

1:1,98, а да финална про-

изводња, заједно са прерадом  и

900 хиљада тона топионичке

шљаке, досегне 40.792 тоне ка-

тодног бакра, 1.341 килограм

злата, 8.586 тона сребра и

108.000 тона сумпорне киселине.

Све то треба да донесе ове го-

дине и добит компанији која је (у

нето износу) процењена на непу-

них 18 милиона долара.

- Минерални ресурси и

метали немају никакву вредност

док се не ископају. Борско и

мајданпечко рударство могу да

ојачају Србију, само је потребна

политичка, правна и фискална

стабилност која ће подстаћи ин-

вестиције у овом сектору. А, „Бор“

може да снабдева и да задовољи

све већи регионални апетит за

минералима, апсолутно сам сигу-

ран у то - нагласио је Спасковски.

Са три површинска копа

ове године мора да се уклони

38,3 милиона тона раскривке,

што је 14 одсто више него про-

шле године, а чак 5,7 пута више

него 2008. Остварење оваквог

плана је услов за континуитет

рада свих рудника, повећање

производње бакра и, посебно, за

обезбеђење потребних количина

квалитетног концентрата бакра

из сопствених сировина за рад

нове топионице.

- План пословања у овој

години израђен је тако да се и из

документа може видети одговор-

ност свих актера задужених за

његову реализацију, нарочито

оних који морају обезбедити

услове за остварење про-

изводње, технолошких параме-

тара и, нарочито, за управљање

трошковима јер оно може да до-

несе већу добит. Морам, зато, да

нагласим да РТБ не може квали-

тетно да управља трошковима и

ликвидношћу у ситуацији када је

принуђен да плаћа старе пореске

обавезе за које је посебним одлу-

кама државе предвиђено да буду

конвертоване у њено учешће у

капиталу новог предузећа и то

након спровођења финансијског

реструктурирања и организа-

ционе трансформације. Такође,

Басен веома тешко може да

амортизује месечни удар про-

мена цена електричне енергије

који је настао увођењем слобод-

ног трговања струјом почетком

ове године.

Планом пословања у овој

години, усвојеним на седници

Управног одбора, предвиђен је,

такође, завршетак организационе

трансформације и реорганиза-

ције садашњег система РТБ Бор

Група које, поред финансијског

консолидовања, подразумевају и

организационо-статусну промену,

као и завршетак рестурктури-

рања за све правне субјекте у са-

ставу РТБ. Планирано је и

очување стандарда запослених,

као и наставак активности за по-

бољшање живота у општинама

Бор и Мајданпек.                                

Г.Т.В. 

’’ГАЂАЈУ’’ 40 ХИЉАДА ТОНА БАКРА
Управни одбор усвојио План пословања РТБ Бор у овој години

Вредност геолошки верификованих басенских ле-

жишта процењена је на око 40 милијарди, а добит је,

према подацима из оверених елабората, око 20 милијарди

долара. Ове године треба да се произведе 40.792 тоне ка-

тодног бакра, 1.341 килограм злата, 8.586 тона сребра и

108.000 тона сумпорне киселине, а да нето добит буде 18

милиона долара.

Благоје Спасковски

ИНВЕСТИЦИЈЕ

- Планиране инвестиције у овој години – додао је Спасков-

ски - вредне су око 140 милиона долара. У рударству се оне односе

на комплетирање опреме за копове, модернизацију и аутоматиза-

цију флотација у Кривељу и Мајданпеку, опремање рудника „Це-

рово“, санацију кривељског колектора и обавезе из Просторног

плана посебне намене за Велики Кривељ и остала села у зони руд-

ника. У металургији, то је завршетак пројекта „нова топионица“, што

подразумева и изградњу свих пратећих објеката и погона (флота-

ција шљаке, постројење за третман отпадних вода и енергана). Све

ово финансираћемо из сопствених и екстерних извора, али је пла-

нирано и коришћење кредита који би био обезбеђен депозитом

јаловине – казао је генерални директор РТБ.

У РТБ “Бор” планирана производња 40 хиљада тона бакра
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НЕГОТИН - Неготинац

Ђ.С. (име и презиме познато

редакцији), узалуд је јесенас

чекао да му енглески инвести-

циони фонд “Грин лабарато-

рис” (ГЛ), са седиштем у

Београду, са којим је склопио

уговор о производњи црних

тартуфа на корену леске, испо-

ручи 139 садница које би на

свом имању засадио на по-

вршини од 30 ари. И није

једини. Уместо да почну да

плантажно гаје тартуфе на

лески, у сарадњи са лондон-

ским инвестиционим фондом

“Грин лабораторис”, 20 пољо-

привредника из Неготинске и

Тимочке Крајине остало је без

садница. На територији седам

општина Борског и Зајечарског

округа, требало је да се

оформе плантаже од 10, 20 и

30 ари, а интересовање за

гајење културе било је далеко

веће. 

- Платио сам анализу

земљишта, за потребе тог ела-

бората сам морао и да извадим

из катастра потребну докумен-

тацију, узорао сам парцелу и

припремио све онако како су

захтевали и ништа. Прошао је

рок за садњу кад су ми се

јавили из „Грин лабараторис“ у

Београду и обавестили ме да је

у међувремену фирма продата,

да је прешла у руке неке

швајцарске фирме и да је реч о

застоју у папирологији због пре-

регистрације. Обавестили су

ме да ће ми послати саднице

чим то заврше и од Нове го-

дине се нисам чуо са њима,

нити сам успео да их пронађем

– каже наш саговорник.

Многи од пољопривред-

ника, сваки контакт са овим ин-

вестиционим фондом и њихо-

вом фирмом у Београду, којој

су за израду елабората са упут-

ствима за припрему земљи-

шта, садњу и бригу о садница-

ма, плаћали 300 евра у динар-

ској противвредности, изгубили

су крајем децембра. Сви теле-

фони на које су до тада контак-

тирали ову компанију више

нису у функцији. 

- Воћари из Лесковца,

Власотинца, Ниша, Гаџиног

Хана, њих око стотинак који

нису добили саднице најавили

су да ће тужити ову фирму.

Просто не знам шта да урадим,

да ли да чекам да се заврши

оптимални рок за пролећну

сетву или да тужим - додаје

овај Неготинац.

У недоумици су и они

који су цертификоване саднице

леске са мицелијумом црног

тартуфа у корену већ добили.

Они су леску засадили, одржа-

вају је, негују и ничим не смеју

да је третирају или прихрањују,

јер, уколико се садници нешто

деси, плаћају по уговору, од-

штету од 50 евра, ако их ГЛ

тужи.

- Да би оне опстале

фали помоћ коју је ова фирма

требало да обезбеди. Не знам

шта да радим јер су „струч-

њаци“ нестали. Нисам маштао

о заради преко ноћи, већ да ми

овај засад донесе неку сигур-

ност. Не вреди ми да их гајим,

јер то није култивисани лешник,

па да чекам да роди, већ ме-

чија леска, која не рађа квали-

тетан лешник – каже Бобан

Митић, из села Гркиње у Гаџи-

ном Хану, који је против ГЛ под-

нео кривичну пријаву.

На званичном сајту бри-

танске компаније кажу да је у

Србији подељено више од

15.000 садница. Колики је

тачан број пољопривредника

који су потписали уговоре са ГЛ

нико не може да потврди. Пре-

тпоставља се да их је око 500

до 800 и да их је највише са југа

Србије.

С.М.Ј.

НИ ЛЕСКЕ, НИ ТАРТУФА
У Неготину, упркос громогласним најавама, воћари преварени

МАЈДАНПЕК – Настојећи да

помогну опстанак Индустрије за пре-

раду метала Мајданпек до изнала-

жења трајног решења за њен тежак

положај, у који су се уверили током

разговора са менаџментом, у Рударско

топионичарском басену Бор одлучили

су да ИПМ одобре набавку метала по

изузетно повољним условима. Већ је

испоручена тона бакра и 10 килограма

сребра, који би требало да омогуће

мајданпечким златарима да некако по-

слују наредних месеци. До тада, надају

се, треба да се створе услови за трајно

решење овог предузећа у реструктури-

рању.

Овим гестом, Рударско-то-

пионичарски басен Бор је још једном

показао спремност да као друштвено

одговорна компанија, у границама

својих могућности, помогне мајданпеч-

кој „Златари“ и тако обезбеди егзистен-

цију за 328 запослених, односно 250

породица које најдиректније зависе од

њеног функционисања.

- Договорили смо се, као и

пре неколико месеци, да под повољ-

ним условима, на почек, обезбедимо

бакар, бакарни лим и сребро, а врло

брзо и злато, како би се производња

покренула. Тако помажемо да се пре-

вазиђе тешка ситуација, док се не

створе услови за трајно решење за

„Златару Мајданпек“ и запослене у њој

– истакао је Благоје Спасковски, дирек-

тор РТБ Бор.

- Немамо репроматеријала ни

за какву производњу, а немамо ни

средстава за њено покретање, тако да

нам ова помоћ пуно значи – каже Си-

ниша Јеврић, директор ИПМ Мајдан-

пек. – Омогућиће ће нам да снабдемо

продавнице одређеном количином

сребрног накита и украсним произво-

дима и тако дођемо до финансијског

прилива којим бисмо могли да наба-

вимо нову количину материјала, испу-

нимо обавезе према запосленима и

одржимо фирму у раду. 

С.В.Производња накита у мајданпечкој “Златари”

Уместо да почну да плантажно гаје тартуфе на лески, у сарадњи са лондонским

инвестиционим фондом “Грин лабораторис”, 20 пољопривредника из Неготинске и Ти-

мочке Крајине остало је без садница.

Садња леске и тартуфа

ЗЛАТО НА ПОЧЕК

ЗАРАДА?

Енглеска компанија обећавала је месечну добит и до

2.000 евра, након три године у којима нема рода. Бербу би, по

уговору који важи за период од 20 година, обављали струч-

њаци ГЛ. Судећи по елаборату који су воћари добили, приноси

би у почетку били симболични. У периоду од четврте до десете

године просечан принос тартуфа по садници био би 150 грама.

Од десете до 30. године, када је период максималних приноса,

садница би просечно дала пет килограма лешника и 250 грама

тартуфа.

РТБ Бор помаже мајданпечки ИПМ
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У оскудици и сиромаштву породица Ђорђевић једва саставља крај с крајем

БОР - У руинираном

стану од око 36 квадрата, без ку-

патила и кухиње, живе Жељко

Ђорђевић (39) и његова невен-

чана супруга Зокица Благојевић

(44) са троје деце : Анђелом (12),

Михајлом (9) и Николином (8).

Једини приход им је Жељкова

пензија од 17.000 динара, од

које једва плаћају комуналије и

струју, док за храну, да не до-

бијају оброк из народње кухиње,

не знају како би се снашли.

Ђорђевићи живе у стану,

који су добили од Центра за со-

цијални рад пре девет година.

Прозори и врата не дихтују, кров

прокишњава, кућа потпуно оро-

нула. Зими цела породица бо-

рави у једној собици, јер другу

не могу да загреју са малим ку-

бетом. У стану, по неки праста-

ри, дотрајао намештај и стално

присутан мирис влаге. 

- Много нам је тешко.

Стан је стар, нема купатила ни

кухиње, а сем моје мале пензије

немамо друга примања. Некада

сам радио у ‘’Електроремонту’’,

као електромеханичар, у нека-

дашњој Фабрици опреме и де-

лова,  али сам 2008. године до-

био отказ. До 2012. године радио

сам код приватника, али сам

због стреса нервно оболео и

отишао у инвалидску пензију –

присећа се Жељко -  Сада жи-

вимо од данас до сутра, никада

да претекне који динар да се

било шта поправи у стану. Купа-

тило немамо, па користимо буре

за купање и прање судова. Кад

смо се уселили нисмо имали ни

улазна врата, ни прикључак за

струју. Без струје смо били че-

тири године, али нам је помогао

мој бивши газда Југослав Марић,

из приватне фирме ‘’Фортуна’’,

па захваљујући њему моја поро-

дица више не живи у мраку.

Најтеже ми пада што ми деца

живе у оваквој беди. Сво троје

иду у школу и требају  им бољи

услови за учење - додаје

Жељко.

Зокица чисти по кућама

кад год јој се укаже прилика, и

каже да, када би имала посао,

не би бринули да ли ће имати да

се прехране. 

- Увек нешто фали.

Једино су сигурна три оброка из

народне кухиње, која добијамо

за децу, али ни тога нема неде-

љом и онда се морамо снала-

зити како знамо и умемо. Деша-

вало се да немамо довољно

хране за све, па супруг и ја пре-

скочимо по неки оброк, како би

деца имала шта да поједу –

прича Зокица са сузама у очима.

Зокица је поднела захтев

за социјалну помоћ, али су је од-

били уз образложење да имају

примања већа од 15 хиљада ди-

нара.

- Никад нисам радила у

некој фирми, а свуда сам тра-

жила посао. Завршила сам

средњу машинску школу и неко-

лико пута ишла у комунално

предузеће да питам за посао,

али су ми казали да они примају

само неквалификоване раднике,

тако да од тог посла нема

ништа.  Прошлог лета водила

сам и децу код једне старице у

оближњем Брестовцу, да јој очи-

стимо кућу и спремимо дрва, а

заузврат смо добијали намир-

нице. Деца су сво време пома-

гала. Није им било тешко, или

бар то нису показивали – казала

је Зокица.

Породица Ђорђевић по-

моћ једино добија  од  Црвеног

крста. 

-  Недавно смо преко

Црвеног крста добили шпорет на

дрва, али га још нисмо поста-

вили, јер прво морамо да сани-

рамо под у соби, који је потпуно

пропао. За то ће нам требати

два-три џака цемента, па ћемо

се, ваљда, снаћи до краја лета

да то завршимо, како би зими

грејали обе собе и више не би

спавали сви у једној, као што то

сада радимо – каже Зокица.

Мали Ђорђевићи су јако

скромни, али су нам ипак казали

какве жеље имају. Анђела би

највише волела да добије

компјутер који би користила за

школу и игрице, Николина лутке,

а Михајло своју собицу…       И.И.

ЖИВЕ У ОРОНУЛОЈ КУЋИ БЕЗ ВОДЕ

Захваљујући ангажовању Рудника бакра  ускоро

МАЈДАНПЕК - Захваљујући ангажовању Рудника бакра, Мајданпек

би ускоро требало да добије тениске терене. У складу са пројектом старим

скоро три деценије, на простору некадашњег помоћног фудбалског терена у

горњем делу града, који се све то време углавном није користио, требало би

да се у најскорије време приведу намени три тениска и два терена за бад-

минтон, али и да простор који је годинама запуштен, постане добро кориш-

ћени део Спортског центра “6.август”.

Рудник бакра Мајданпек је оснивач и власник 98,7 одсто имовине

Спортског центра”6.август” у Мајданпеку у оквиру којег постоји фудбалски

терен, са помоћним, који је пројектом из 1985. године, предвиђен за четири

тениска терена.                            

- То је био помоћни терен ФК Мајданпек који се годинама не користи,

потпуно је запуштен и без било какве функције.- каже  Бранислав Томић, ди-

ректор РБМ, и објашњава да се дошло на идеју да се уз минимална улагања

он среди и приведе намени, а један терен уреди у два за бадминтон, пре

свега, са циљем да се младима у граду понуди могућност да се баве спортом

и квалитетно проводе слободно време.

Тениски терени на надморској висини од 565 метара временом ће

добро доћи не само младима већ и рекреативцима, мишљење је и Небојше

Стојановића, заменика директора РБМ, који истичу да је И ово била једна од

прилика у којој је било потребно показати друштвену одговорност рудника

бакра, као водећег предузећа у граду и општини.                                       С.В.

Ђорђевићи у оронулом дому

Бранислав Томић на месту где ће бити тениски терени

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ

Петочлана породица живи од 17 хиљада динара, а једина храна су им оброци из народне кухиње. Сво троје ма-

лишана, одлични ђаци, сањају рачунар, топлу собу, одлазак на море…

ОДЛИЧНИ ЂАЦИ

А, деца, чим дођу из школе пишу домаћи и уче на смену.  Сви

су одлични ђаци. На иницијативу Црвеног крста Анђела и Михајло

су, прошлог лета, први пут видели море и дошли са прелепим утис-

цима, а велико је питање да ли ће икада мала Николина добити при-

лику да и она негде отпутује.  

- Најдражи ми је био одлазак на море у Црну Гору, јер до сада

никад тамо нисам била. То је био наш први одлазак из града. Упо-

знали смо много другара, који живе у сличним условима, тако да нам

није било непријатно у друштву, јер смо сви били исти – каже Анђела

– Када су нам донели шпорет, моји наставници и другари у школи су

први пут, преко телевизије сазнали у каквим условима живим. Изне-

надили су се, јер сам одличан ђак, а то никада нисам поменула. А,

како и бих, па није овакав живот баш за сваку причу – додала је Анђ-

ела.
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ТРЕНЕРУ НОВО СУЂЕЊЕ

ЖАГУБИЦА - Апела-

циони суд у Београду укинуо је

пресуду Вишег суда из тог

места којом је Далибор Топић

(42), тренер Карате клуба

’’Јапан’’, осуђен на 3,5 године

затвора, јер је, возећи у око-

лини Жагубице трактор под

дејством алкохола од 0,88 про-

мила, изгубио контролу над во-

зилом, што је довело до

погибије Алексе Панће (13) и

повређивања још 16 мали-

шана, који су искакали из во-

зила у покрету.

Првостепеном пресу-

дом, Виши суд је Топића огла-

сио кривим јер се, како се

наводи у образложењу одлуке,

није придржавао саобраћајних

прописа, будући да је у трак-

торској приколици, уместо доз-

вољених пет, превозио чак 24

особе. Такође, установљено је

и да је трактор имао неис-

правне кочнице, због чега је на

низбрдици почео да убрзава,

након чега је дошло до откачи-

вања и превртања приколице.

Апелациони суд је пре-

суду Вишег суда укинуо и

предмет вратио на поновно од-

лучивање, уз констатацију  ’’да

првостепени суд није у довољ-

ној мери дао довољно јасне и

аргументоване разлоге у по-

гледу питања алкохолисаности

као узрочне везе са угрожава-

њем јавног саобраћаја’’, због

чега је првостепена пресуда

морала бити укинута и пред-

мет враћен на поновно су-

ђење.

Подсетимо, средином

јула 2011. године Топић је са

децом, са којом је био на при-

премама, трактором кренуо до

водопада Бук, у околини Жагу-

бице. Приликом повратка, на

низбрдици су трактору отка-

зале кочнице, што је довело до

превртања приколице.

Милун Керић, из Жагу-

бице, очевидац ове незапам-

ћене несреће, казао нам је

тада да је, после стравичног

праска, пошто се приколица

преврнула, поред његове куће,

великом брзином пројурио

трактор.

- Зауставио се тек у

подножју брда - каже Керић. -

Права је срећа што је у под-

ножју равнији терен, тако да се

возило, након што је пројурило

поред гробља у Жагубици, не-

како ипак зауставило. Да није

тако, број жртава био би да-

леко већи.                                    

К.С.

ЗАЈЕЧАР - Апела-

циони суд у Београду преина-

чио је ослобађајућу пресуду

зајечарског Основног суда и

правоснажно на условне

казне затвора осудио пет ху-

лигана навијачке групе "От-

рови" због насилничког

понашања према гостујућем

тиму из Ниша на Републич-

ком такмичењу у малом фуд-

балу у Зајечару 2007. године.

Том одлуком је ус-

војена жалба јавног тужиоца

и преиначена пресуда Основ-

ног суда у Зајечару којом су

Мирко Вадувесковић, Марко

Мировић, Марио Радовано-

вић, Иван Лазаревић и Сте-

фан Којић били ослобођени

од оптужбе да су извршили

кривично дело насилничко

понашање.

Вадувесковић је пра-

воснажно осуђен на казну за-

твора у трајању од осам

месеци са роком провере од

две године. Мировић, Радо-

вановић, Лазаревић и Сте-

фан Којић добили су, такође,

условну осуду од по шест ме-

сеци затвора са роком прове-

равања од годину дана.

Апелацони суд је ут-

врдио да су они криви јер су

23. априла 2007. године у

дворишту основне школе,

након што је екипа гимназије

из Ниша завршила так-

мичење и професори, играчи

и навијачи из Ниша се упу-

тили ка аутобусу којим су до-

путовали у Зајечар, на њих

физички насрнули.

Гађали су њих и ауто-

бус каменицама и празним

стакленим боцама, ударајући

их рукама и ногама, при чему

их је Вадувесковић ударао и

гуменом палицом налик на

пендрек, а Лазаревић дрве-

ном мотком, наводи се у пре-

суди.

У тучи је један профе-

сор из Ниша задобио лаке те-

лесне повреде, док је на

аутобусу причињена матери-

јална штета у укупном износу

од 142.000 динара, па су осу-

ђени обавезани да ту штету

надокнаде возачу аутобуса.                           

А.Т.

КАЖЊЕНИ 
’’ОТРОВИ’’

Апелациони суд укинуо пресуду Далибору Топићу

Далибор Топић

Преиначена пресуда навијачима из Зајечара

КЊАЖЕВАЦ - Због сумње да су украли 350 метара теле-

фонског кабла са бандера у књажевачком селу Црвење, полиција

је ухапсила и одредила задржавање до 48 сати за М.Ј. (20) и

Г.М.(55), обојица из Књажевца.

Њих двојица су вишеструки повратници, којима је ''ужа спе-

цијалност'' управо крађа каблова. Увек раде на истоветан начин.

Један од њих двојице се попне на бандеру, исече кабл, а онда га

вуку од бандере до бандере, док не украду колико могу да понесу.

Након тога, на лицу места спаљују каблове, тако да изгори

пластична заштита, након чега покупе бакар, који касније препро-

дају на црном тржишту метала.

Њих двојица су ову ''акцију'' извели у атару књажевачког

села Црвење, због чега су мештане тог места оставили без теле-

фонских веза, а ''Телекому Србија'' причинили директну штету од

стотинак хиљада динара.                                                            К.С.

КРАЛИ КАБЛОВЕ
Ухапшени М.Ј. и Г.М.

ЗАЈЕЧАР - Зајечарска полиција ухапсила је мештанина Ј.Д.

који је обио две мењачнице у граду, ’’Тина’’ и ’’Михајловић 2’’, из којих

ништа није украо, јер у каси није било ни динара. Затим је, разочаран,

обио продавницу спортске опреме ’’НС спорт’’, из које је украо мајице

и дуксерице, укупне вредности око 14.000 динара. Приликом претреса

његовог стана, полиција је пронашла украдену гардеробу.      Б.Т.

МАЛЕРОЗНИ ЛОПОВ

Апелациони суд утврдио да нису довољно разјашњени алкохлисаност тренера са угрожавањем јавног саоб-

раћаја.
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КЛАДОВО - Уз подршку локалне самоуправе, Савет

месне заједнице Брза Паланка на месном гробљу је подигао

звоник. На постољу висине 6,25 метара постављено је звоно.

Вредност радова порцењена је на 180.000 динара. На месном

гробљу ја после пресељења старе Брзе Паланке сазидана и

црква "Свете Тројице". Жеља мештана да имају звоник сада је

реализована. Међутим, они се, упркос томе, сусрећу са новим

проблемом.

- С обзиром да на садашњем гробљу има веома мало

парцела, принуђени смо да обезбедимо нову локацију. Локална

самоуправа препознала је тај проблем и пружа нам пуну под-

ршку у припреми документације за изградњу новог гробља. Ве-

рујем да заједничким снагама проблем може бити решен до

краја ове године, с обзиром да смо лоцирали нову локацију и

сада настојимо да решимо административне послове - каже То-

мислав Ђорђевић, председник Савета МЗ Брза Паланка.     М.Р.

ПОДИГНУТ 
ЗВОНИК

Звоник у Брзој Паланци

РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО III
На вратима Ђердапа, примајући и отпремајући војске и лађаре,

Кладово је вековима представљало значајну војно-стратешку и привредну

тачку. 

Равничарско-терасасти терени обале Дунава, због природних бо-

гатстава, којима обилује и ова велика река и њено залеђе, одувек су били

привлачни за организовање сталних насеља. У континуитету, од преко

10.000 година, у склопу ове регије, на њеним обалама, као и на већим реч-

ним острвима (данас потопљеним), евидентирани су трагови најстаријих

цивилизација древне Европе, као и прва, неолитска насеља, на отворе-

ном, позната по епонимним локалитетима, као културе Лепенски Вир –

Старчево – Винча. Ови простори, током последњих миленијума старе ере,

настањени су мешавином разних подунавских, палеобалканских племена

и народа, Илира, Трачана, Дакомизијаца и других и у последња два века

и доминантним Келтима, којима се, заправо, завршава праисторија овога

дела Подунавља. 

У првих шест векова нове ере, овај део Дунава, римског Дану-

биуса /Danubius, био је у склопу римске провинције Мезије/Moesia касније

назване Горња Мезија/Moesia Superior (Србија, јужно од Саве и Дунава),

и представљало је саставни део јединственог, војно-стратешког система

одбране велике Римске Империје, познатог као римски лимес. Уз ове рим-

ске војне положаје, настају први градови, чија су нам имена остала забе-

лежена у литерарним изворима, пре свега у римским путним

картама-итинерарима, као и натписима. На територији општине Кладово

то су: Transdierna (Стара Текија), Ducis Pratum (Адакале острво), Caput

bovis (Трајанов – Сипски канал, Стари Сип), Diana/Zanes (Караташ, Дави-

довац), Transdiana (Банатско острво), Pontes (Kostol), Egeta (Брза Па-

ланка).

Обале римског Дунава, као природна веза између истока и за-

пада, севера и југа континента, са мрежом добрих, римских путева, иако

солидно утврђене и брањене, често су дестинација варварских племена

и народа, али, тек у периоду IV-V века н.е. приликом инвазије Гота, а затим

и азијских Хуна, претрпеле су тешка разарања.

Ову „демолирану“ границу, из темеља је обновио рановизантијски

цар Јустинијан (527-565), подижући нове, снажне тврђаве и обнављајући

стара римска, касноримска утврђења и градове.

Крајем VI и почетком VII века, ова шестовековна римска, касно-

римска, рановизантијска граница, заувек пада пред освајачким налетима

Авара и Словена. Ови последњи се трајно настањују и организују и своја

прва насеља на дунавским обалама или острвима. У ово време су и но-

сиоци културно-историјских промена у нове, раносредњовековне, словен-

ске културе, којом заправо, започиње средњовековно раздобље ових

простора.

У близини Кладова, на растојању не већем од 15 км, подигнуто је

неколико средњовековних тврђава – градова: тврђава на острву Адакале

(Adakaleh), затим терасаста-стеновита тврђава Елизабета (Elisabehfort) на

десној, српској обали Адакалеа, потом, тврђава низводно на Банатском

острву (Banalui) и најзад Кладовска тврђава – град са пристаништем Фе-

тислам/Fet(h) islam). Као и сва војна, средњовековна здања и ове тврђаве

су носиле печат изразите сигурности, а нарочито је била чувена чврстина

њихових казамата. У периоду 1717-1739, граде се бастионе, артиљеријске

фортификације, засноване на принципима одбрандбених система мар-

шала Вобана. Венац бастиона, домљен са много углова, допирао је свуда

готово до саме ивице обала.

Турци први пут запоседају ову територију у XIV веку. Разоривши

раније фортификације и насеља, граде своје карактеристичне грађевине,

уз употребу материјала са порушених, старијих структура. Речну базу за

даља освајања и контролу Дунава, познату под именом “Фетислам” Турци

постављају на самој обали на месту старијег средњовековног кастела. 

Око поменутих средњовековних војних положаја, развијају се зна-

чајна, цивилна насеља, граде пристаништа и техничка постројења, са ка-

пацитетима неопходним, пре свега, за одвијање и регулацију саобраћаја

овим делом Дунава, пуним природних опасности за сигурну пловидбу. Уз

насеља се налазе некрополе и средњовековни храмови (цркве и /или џа-

мије).

Под именом Кладово – Новиград ((Cladova, Kladowa), ово место

се први пут помиње у XVI веку. 

О Кладову, током XVII, XVIII, XIX века, значајне податке пружају

аустријски војни извештаји и други извори,с обзиром да је то период ду-

готрајних, аустро/српско-турских ратова. Из ових извора, између осталог,

сазнајемо да је територија Кладова била поприште најжешћих сукоба за-

раћених држава и да је, у више наврата, била под влашћу Аустрије, када

су се, на њеној страни, борили и српски добровољци. (Референца:Тури-

стичка организација општине Кладово)

Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

( 81.ДЕО )

У Брзој Паланци

МАЈДАНПЕК -  У Дому здравља „Др Верољуб Цакић“

Мајданпек створени су услови да ултразвучни кабинет ради

комплетније. Због ултразвучног прегледа штитне жлезде, дојки

или кукова код беба, становници Мајданпека убудуће неће мо-

рати да путују до околних градова, ни по том основу губе време

и новац.

- У настојању да побољшамо квалитет услуга и пацијен-

тима омогућимо да са што мање трошкова, путовања и губ-

љења времена обаве потребне прегледе и снимања, омогућили

смо ангажовање стручњака из борског Здравственог центра, за-

хваљујући чему ћемо добити комплетнији рад ултразвучног ка-

бинета и квалитетнију дијагностику – наглашава др Војислав

Лазаревић, в.д. директора Дома здравља „Др Верољуб Цакић“.                  

С.В.

ЗА КВАЛИТЕТНИЈУ
ДИЈАГНОСТИКУ

Комплетнији рад ултразвучног кабинета

Дом здравља у Мајданпеку
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