
****БРОЈ 90  23.05.2014.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

РЕЦЕПЦИЈА

030/ 482 940

У полицији саслушаван Аца Лукас

“МИРКОВИЋ ЈЕ
РЕКЕТАШ”

СТРАНА 11

Изабрано руководство

општине Неготин

ЈОВАН
МИЛОВАНОВИЋ,

ПРЕДСЕДНИК
СТРАНА 4

Спречено пуцање бране у руднику бакра Мајданпек
СТРАНА 7

Поплаве узеле данак и у 

Тимочкој Крајини
СТРАНЕ 2и3



Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26

Директор Љубиша Маринковић

Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић

Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96 

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com

www.timocke.rs

ПОПЛАВЕ2 БРОЈ 90

Поплаве у Тимочкој Крајини нису                         узеле данак као у осталом делу Србије

Захваљујући доброј ор-

ганизацији, поплаве у Тимоч-

кој Крајини успешно су

побеђене. Добровољци и над-

лежни органи су положили

испит, иако је, на моменте

било критично у појединим

крајевима овог дела Србије.

Иако је било најав-

љено да ће обилне кише угро-

зити Зајечар, челници овог

града су, изгледа, научили

лекцију од пре четири године,

када су катастрофалне по-

плаве том месту нанеле штету

већу од милијарду динара и

однеле један људски живот.

Сви насипи у граду су,

са најављеним повећањем во-

достаја, били ојачани, механи-

зација и људство спремни, а

набављена је и мобилна, гу-

мена брана, дуга 400 метара,

тако да је штета - минимална.

Најтеже су прошли мештани

зајечарског Трнавца, места

које се налази на ушћу три

реке - Борске и Белог и Црног

Тимока. Али, не због поплава,

него због подземних вода које

су ''пронашле пут'' испод од-

брандбених насипа и избиле у

домаћинствима и угрозиле

стоку.

Једну такву сцену забе-

лежили смо у домаћинству

пензионера Љубише Радисав-

љевића, кога смо, заједно са

унуком, затекли како спасава

прасиће и свиње из штале.

- Вода је избила право

из земље, ниоткуда, и одјед-

ном је нарасла тако да ми је

поплавила штале - јада се

Љубиша. - Кућу сам, намерно,

правио са вишим темељом,

баш да бих избегао поплаве,

али се овоме нисам надао.

Радисављевићу и ње-

говим комшијама, чије се куће

налазе недалеко од реке, вода

је готово уништила комплетну

летину у амбарима, док су

стоку морали да спасавају

тако што си их износили на ру-

кама.

- Недалеко од куће

имам стадо оваца и само се

надам да вода неће допрети у

тај обор - додаје Љубиша. -

Пропала ми је тона жита, али

ако ми стока скапа, угасио сам

и ја.

Права драма одигра-

вала се када је киша, која је

непрекидно падала, одронила

гомилу стења на путнички воз,

у коме је било тридесетак

људи, укључујући и децу. То се

десило на излазу из тунела,

недалеко од зајечарског села

Табаковац, а само захваљујћи

пажњи машиновође спречена

је трагедија. Наиме, возећи

кроз тунел, машиновођа је

приметио да се нешто чудно

дешава и успорио је воз. На

самом излазу из тунела, на

шинобус је пало неколико тона

стења, које је одронила

бујица. Срећом, стење је пало

на предњи део воза и готово

затрпало улаз у тунел.

Међутим, да је маши-

новођа другачије реаговао,

стење би пало право на воз и

затрпало би га. Овако, траге-

дија је избегнута, буквално, у

последњем тренутку. Одмах

након тога, кондуктер и маши-

новођа су склонили путнике у

задњи део шинобуса који је,

срећом, остао исправан тако

да је било светла.

Према причи путника,

било је страшно, али срећом,

није нико повређен.

- Испред локомотиве

лио је водопад блата и ка-

мења - испричао нам је један

од путника. - Падали су де-

лови стена пречника до пола

метра. Пар минута након што

смо стали, зачуо се страховит

тресак. Наједном је бујица од-

ронила три, четири тоне стена

које су пале испред тунела.

Било је језиво.

Захваљујући кондук-

теру и машиновођи, спречена

је паника. Међу путницима су

била и деца, а машиновођа им

је делио бомбоне и смиривао

их. Два сата након зауста-

СЛОЖНО ПРОТИВ
У Зајечару провирне воде угрозиле село Трнавац.

Затрпан воз у тунелу код Табаковца. У Кладову реаговано

на време и спремно дочекан врх поплавног таласа Ду-

нава. У неготинском селу Радујевац на време направљен

одбрандбени насип.

Припрема за поплаву у Радујевцу

БУЈИЦА НОСИЛА МОСТОВЕ

Због набујале реке Арнауте дошло је до зачепљења

канализационе мреже, тако да се у делу Бољевца излила

канализација из шахти. Мештани тих насеља нису могли

да користе своја купатила и канализациону мрежу. Ог-

ромне бујице однеле су мостове засеока неколико села,

уништиле путеве, урушиле читаве коловозне траке, па је

неколико засеока општине Бољевац било потпуно од-

сечено од света. У готово свим зградама и кућама продрле

су подземне воде у подрумима. Из својих кућа евакуисане

су две породице из села Луково.

Александар Билановић крај својих пластеника
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ВОДЕНЕ СТИХИЈЕ

вљања, по путнике из шино-

буса дошао је воз који их је

пребацио за Зајечар. Шинобус

је остао заглављен у тунелу и

на тој деоници је железнички

саобраћај је био у прекиду. 

У очекивању врха по-

плавног таласа у неготинском

Радујевцу изграђен је за-

штитни насип, који је дугачак

километар, а висок око два

метра. Уз ватрогасно-спаси-

лачке јединице из Бора и Не-

готина, на терену су били и

добровољци, међу којима и 20

кошаркаша, тренера и чла-

нова управе КК “Неготин”, који

су пунили џакове песком и

правили насип на обали.

- Оно на чему смо ра-

дили је и насип у реону Косног

грла, где смо, у дужини од око

400 метара, повећали насип

због очекиваног раста воде

низводно од ХЕ “Ђердап 2” –

рекао је Јован Миловановић,

председник општине Неготин.

Доток Дунава на хидроелек-

трани „Ђердап 1“ растао је из

дана у дан и упозоравано је да

ће бити премешен највећи

доток од 16.260 кубних метара

у секунди, какав је забележен

15. априла 2006. 

- Дунав је тада у источ-

ном делу села поплавио 50

кућа и неколико стотина хек-

тара ораница. Та поплава је за

мене била катастрофална јер

сам изгубио сав род, рано по-

врће, расад, пластенике.

Морам да признам да се сада

много озбиљније приступило

заштити Радујевца – каже

Александар Билановић, један

од највећих повртара у

Крајини.

За само дан и по у за-

штитни бедем је уграђено

преко 3.000 кубика песка. У

помоћ је са механизацијом, уз

ЈКП “Бадњево” и Водопри-

вредно-хидрограђевинско пре-

дузеће, међу првима је при-

скочио и РТБ Бор, који је у Не-

готин послао седам камиона и

три утоваривача.

У општини Кладово су,

у очекивању врха поплавног

таласа Дунава, испражњене

акумулације "Ђердапа 1и 2’’,

тако да насељена места у при-

обаљу нису била угрожена.

Упркос томе, стручни тимови

обишли су насеља лоцирана

уз обалу Дунава, снимили кри-

тичне коте и одмах предузели

конкретне активности. Меш-

тани Мале Врбице, насеља

низводно од Кладова, које је

могло да угрози врх поплавног

таласа, који се очекивао у сек-

тору Ђердапа, песком су напу-

нили 1.000 џакова. Механиза-

ција је ангажована на чиш-

ћењу канала за прихват атмо-

сферских вода у Давидовцу,

Кладушници, Вајуги и Брзој

Паланци, а свој допринос у

превентивним активностима

дало је више од стотину кла-

довских спортиста који су на

улазу у средњовековну

тврђаву “Фетислам” напунили

песком више од 500 џакова.

Из предострожности, у пред-

узећу "Ђердап - услуге" лаге-

ровано је и напуњено 2.000

џакова са песком.

С обзиром да је ХЕ

‘’Ђердап 1’’ у природном ре-

жиму рада, доток од 12.400 ку-

бика воде у секунди није

представљао велику опасност

за грађане општине Кладово.

- Велика невоља која је

задесила Србију произвела је

огромну енергију код мештана

општине Кладово који су испо-

љили немерљиву спремност

да се тешкоће на нашем под-

ручју предупреде. Локална са-

моуправа је међу првима у

Србији на рачун Владе Србије

уплатила једнократну помоћ у

износу од 300.000 динара за

најугроженије становништво на

пополављеним подручјима. Пр-

иватна компанија Текијанка је

међу 130 фирми у Србији које

су правовремено реаговале,

јер је републичком Црвеном

крсту упутила више од пет тона

основних животних намирница.

Хвала грађанима општине Кла-

дово који су у тешким трену-

цима за Србију положили испит

хуманости - казао је Радован

Арежина, пре- дседник те поду-

навске општине, који је, заједно

са добровољцима, био ангажо-

ван на пуњењу врећа     са пес-

ком.                                    Е.Т.Н.

Домаћинство Радисављевића под водом

КИША НАНЕЛА ШТЕТУ

Кише у Књажевцу нису изазвала поплаве у дома-

ћинствима, али је у стотинак подрума продрла подземна

вода.  

- Многа села су била одсечена од путева, јер је

бујица однела или оштетила мостове. На неколико локал-

них путева био је блокиран саобраћај, јер су водене

бујице, буквално, одрониле делове коловоза, направиле

кратере, нанеле одроне камења са планина - каже др Љу-

бица Николић, помоћник председника општине Књажевац. 

Радован Арежина пуни вреће са песком
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НЕГОТИН – Др Љуби-

сав Божиловић, специјалиста

гинекологије и акушерства,

иначе вршилац дужности ди-

ректора Опште болнице (СНС),

изабран је за председника

Скупштине општине Неготин у

наставку конститутивне сед-

нице која је 7. маја прекинута,

јер није било кандидата за

највише општинске функције.

Заменик председника СО је

Горан Богић (СПС), секретар

Покрета горана Неготин и по-

тпредседник Покрета горана

Србије, иначе шеф одборничке

групе социјалиста у прошлом

сазиву. Божиловића и Богића

подржало је својим гласовима

34, од присутна 43 одборника

СО Неготин. 

Избор председника ло-

калног парламента и његовог

заменика подржали су одбор-

ници владајуће коалиција коју

чине СНС-СДПС-НС-СПО-ПС,

која је на изборима 16. марта

освојила 20 мандата, и СПС-

ЈС, која има 14 мандата. На-

дежда Тодоровић, дипломира-

ни правник, запослена у Оп-

штинској управи, нови је секре-

тар локалног парламента.

У наставку седнице за

председника општине Неготин

изабран је дипломирани инже-

њер електротехнике Јован Ми-

ловановић (СНС), директор

хидроелектране “Ђердап два”,

док је дипломирани политико-

лог, Надица Васић (СНС), за-

меник председника општине.

Миловановића и Васићеву под-

ржало је 35 од присутна 42 од-

борника.

Одборници су изабрали

и деветочлано Општинско веће

које, по предходном коалицио-

ном договору, чини шесторо

чланова коалиције окупљене

око напредњака и три из ре-

дова СПС-ЈС. Већници су:

Ненад Трандафировић, Милоје

Банковић, Драгослав Цветко-

вић, Татјана Панић, др Зоран

Пуслојић, Војислав Јануцић,

Миле Игњатовић и мр Даниела

Пејчић.                               С.М.Ј.

ЈОВАН МИЛОВАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК
У наставку конститутивне седнице СО Неготин изабрани челни људи општине 

Јован Миловановић

КЊАЖЕВАЦ - Плани-

нарски дом на Бабином зубу

најстарији је објекат на Старој

планини, изграђен пре више од

пола века. И поред нових и да-

леко луксузнијих смештајних

капацитета, остао је омиљено

стециште скијаша и планинара.

Са 60 лежајева у 14 соба, при-

ступачним ценама и домаћин-

ском атмосфером, погодно је

место и за организацију школа

у природи, каже Дамир Ђошић,

директор у Јавном предузећу

Спортско – туристички ре-

сурси.

- Сви ми, запослени у

овом предузећу, трудимо се да

привучемо што већи број

људи, који некада овде прово-

дили и летње и зимске одморе.

Нескромно ћу рећи, да је Пла-

нинарски дом најлепши на Ста-

рој планини. Приоритет су нам

туристи, као и планинари и

скијаши. У току зиме имамо

скијаше који уживају на ста-

зама какве су Коњарник и Су-

нчана долина, које су 400

метара удаљене од Дома. У

току лета, много планинара по-

сети Стару планину, и чести су

посетиоци нашег објекта. Пла-

нинарски дом је реновиран и

сада смо заиста постигли неки

ниво за смештај. Такође, прио-

ритет је и квалитетна исхрана,

као и топао и пријатељски ам-

бијент - истиче Ђошић.

Л.И.

ЛЕПОТА 
БАБИНОГ ЗУБА

Планинарски дом – најлепше место на Старој планини

Планинарски дом (Фото: Књажевацинфо)

Озваничена коалиција СНС и СПС. Нови председник

СО Неготин је др Љубисав Божиловић.

КЛАДОВО - Низом програма волонтери кладовског Црвеног крста обе-

лежили су недељу те хуманитарне организације. У оквиру програма "Викенд

на селу", посетили су приградско насеље Костол и социјално најугроженијим

домаћинствима уручили су хигијенске и пакете са основним животним намир-

ницама. Намера је да се, макар привремено, ублаже тегобе оних који живе на

граници беде, сиромаштва и немаштине. Боравак у том насељу лекарски тим

је искористио да   мештанима у месном Дому културе измери крвни притисак

и провери ниво шећера у крви.

- Осим акције у Костолу, током недеље Црвеног крста боравили смо у

кладовском Здравственом центру где смо интерном, хируршком и дечјем оде-

љењу донирали постељину и беби-пакете. Школској популацији указали смо

на здраве стилове живота и упознали их са значајем добровољног давалаштва

крви. Започели смо реализацију пројекта који промовише хумане вредности

"За доброту, сваки је дан добар", који је намењен ученицима трећих разреда

основних школа. Наредна акција планирана је за крај пролећа када ће најугро-

женијим продицама у свим месним заједницама бити дистрибуирани хигијенски

и пакети са храном - сумирала је активности др Снежана Мирчетић, секретар

Кладовског Црвеног крста.

Искуства потврђују да је највећа стопа сиромаштва у сеоским среди-

нама, а тај проблем у приградском насељу сложно настоје да реше Црвени

крст и Савет месне заједнице. Они су  одавно упућени једни на друге. 

- Ми смо прве комшије и то поспешује нашу сарадњу са циљем да

ублажимо степен сиромаштва у нашем насељу. Уз максималну подршку акти-

виста Црвеног крста, настојима да анимирамо мештане да заједно учествујемо

у хуманим акцијама од добровољног давања крви, до здравственог просвећи-

вања и помоћи социјално угроженим домаћинствима - казао је Љубиша Ци-

клушевић, председник Савета МЗ Костол.                                                     М.Р.

ХУМАНОШЋУ 
ПРОТИВ СИРОМАШТВА

У Кладову обележена недеља Црвеног крста

Волонтери Црвеног крста у Костолу
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МАЈДАНПЕК - Пушта-

њем у рад новог азотног по-

стројења и пригодном свечано-

шћу, Фабрика бакарних цеви

Мајданпек обележила је 35 го-

дина од оснивања и 10 година

приватизације од стране руске

компаније УГМК у присуству

бројних званица и председника

Републике Србије Томислава Ни-

колића и амбасадора Руске Фе-

дерације Александра Чепурина.

- Задовољство ми је што

присуствујем двојаком јубилеју,

35 година од оснивања и деце-

нији од приватизације једне од

најзначајнијих српских фабрика

за прераду бакра и производњу

бакарних цеви. Од првог века пре

нове ере датира традиција бав-

љења рударством у овом граду

бакра и злата. Прерада бакра

развијала се вековима, а пре 35

година заснива се на примени

нове технологије. Зато је овај

град и данас познат по про-

изводњи најквалитетнијих инста-

лационих и индустријских

бакарних цеви, иако током више-

деценијског рада послује у неста-

билном тржишном окружењу –

рекао је Томислав Николић. -

Други јубилеј је јубилеј једнако

значајан. Пре 10 година, почетком

2004. године, извршена је прива-

тизација предузећа. Руски инве-

ститор, Уралски рударско мета-

луршка компанија ’’УГМК хол-

динг’’ уложила је у модернизацију

производње  десетине милиона

долара. Проширени су капаци-

тети, битно поправљен квалитет

производа, сачувана већина рад-

них места. Приватизација ФБЦ је

пример успешног преузимања

државног предузећа од стране

приватних страних инвеститора,

који свој капитал улажу у Србију.

Захваљујући успешно

спроведеној приватизацији ова

фабрика је у европским разме-

рама високо рангирани специ-

јализовани произвођач инстала-

ционих индустријских бакарних

цеви, истакао је председник

Србије. 

- Најбољи показатељ је

чињеница да је у периоду након

приватизације обим производње

повећан четири пута, од три хи-

љаде на 12 хиљада тона го-

дишње. Тиме је, практично, по-

стигнут скоро максимални ниво

производње. Висок квалитет

улазне сировине, модернизација

опреме и примена савремених

технологија израде, омогућавају

повећан обим производње и

обезбеђују врхунски квалитет ба-

карних цеви. Захваљујући таквом

квалитету готових производа, кон-

курентним тржишним ценама и

доброј пословној политици ФБЦ

задовољава 80 процената укупне

потражње домаћег тржишта и

један је од највећих извозника у

Србији. Производи се пласирају

на тржишта западне и источне

Европе, Азије и Африке и Канаде.

Претходно је у рад пуш-

тено ново азотно постројење, а

након обиласка фабрике при-

сутне је најпре поздравио Влади-

мир Николајевич Еремеев,

генерални директор Фабрике ба-

карних цеви, који је нагласио да је

35-тогодишњица период током

којег је много тога урађено, али

још много тога може да се уради. 

- Било је и тешких вре-

мена кроз које је фабрика про-

шла, али је очувана и данас ради,

ради стабилно има има посла,

плате, стручњаке и раднике -

управо њима први човек ФБЦ

Мајданпек упутио је посебне че-

ститке и лепе жеље за будућност.

Слична је била и порука Алексан-

дра Генадијевича Банникова, ге-

нералног директора компаније,

који је, поводом јубилеја, фаб-

рици уручио поклоне компаније,

али није пропустио прилику да

истакне да је од тренутка прива-

тизације 2004. године Уралска ру-

дарско метралуршка компанија у

опрему уложила на десетине ми-

лиона долара, што је омогућило

да се дође до садашњег нивоа

производње, допринело јачању

конкурентности, ширењу асорти-

мана и побољшању квалитета. 

Амбасадор Александар

Чепурин је нагласио да се по-

следњих година бележи значајно

проширење руско-српске са-

радње у низу грана, пре свега у

енергетици, транспортној инфра-

структури, металургији, пољопри-

вреди, туризму, финансијској и

банкарским сферама, те да је

робни промет у 2013. достигао

три милијарде, а да се робна раз-

мена може повећавати.

- Током последњих 10 го-

дина, у доста тешким економским

условима, руско-српско пред-

узеће није само издржало про-

веру времена, већ је успело да у

тесној сарадњи са кровном рус-

ком компанијом инвестира више

од 10 милиона долара у своју мо-

дернизацију, да четвороструко

повећа обим производње, по-

бољша квалитет производа,

очува радна места. Предузеће је

постало један од највећих извоз-

ника у Србији – нагласио је амба-

садор Чепурин. - Десетогоди-

шњица наше сарадње у Мајдан-

пеку је пример руско-српске еко-

номске сарадње од узајамне

користи. Ценимо подршку и па-

жњу према овом предузећу од

стране председника Томислава

Николића, владе и локалних вла-

сти. То је јако битно.

За посебне резултате у

раду више запослених у ФБЦ

Мајданпек награђено је призна-

њима и новчаном премијом, а

свечаност је завршена наступом

дечјег руско-српског фолклора.  

С.В.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ КАО

ПОДСТРЕК ЗА ЈОШ БОЉЕ

Обележено 35 година од оснивања и деценија од приватизације ФБЦ

Пре 10 година ФБЦ је купио руски ''УГМК холдинг''.

Из улагање на десетине милиона долара, капацитет про-

изводње увећен четири пута. ФБЦ своје производе из-

вози у Европу, Азију, Африку, Канаду...

Томислав Николић у разговору са радницима

ЗЛАТНА БУДУЋНОСТ

Инвестиција у ново азотно постројење омогућава побољ-

шање квалитета производа, нагласио је председник Николић ис-

такавши да то неспорно доприноси очувању досадашњих и

привлачењу нових пословних партнера.

- Друштвено одговорно пословање руског инвеститора

доприноси економском, еколошком и културном развоју и на-

претку локалне заједнице и региона, али и јачању сарадње и

пријатељских веза два братска словенска народа – своје изла-

гање председник Србије завршио је честиткама за јубилеј и

жељом за још много деценија успешног рада, истакавши уве-

рење да ће досадашњи пословни успеси фабрике бити наго-

вештај не бакарне, већ златне будућности.  

ФБЦ у Мјаданпеку
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БОР - Рударско-топионичарски басен Бор, у консултацији са Штабом за

ванредне ситуације, купио је и у потопљени Обреновац послао 100 пумпи за ис-

пумпавање воде са мање приступачних места. Реч је у пумпама малог капацитета

које црпу 10 литара у секунди и за сат времена могу да испумпају 35 кубика воде

из, рецимо, подрума зграда и кућа. Пумпе су уручене обреновачкој ватрогасно-

спасилачкој јединици.

Комбинат бакра је као прву помоћ у ванредној ситуацији у Србији због еле-

ментарне непогоде и поплаве Обреновчанима упутио помоћ у храни, пићу, ћеба-

дима и чамцима, а у одбрани Шапца је, у договору са Сектором Министарства

унутрашњих послова за ванредне ситуације, учествовало и 50-ак рудара из Бора.

Механизација којом располаже РТБ, као и људство, и даље су у приправ-

ности да одмах пруже помоћ према плану и потребама Штаба за ванредне ситуа-

ције. Апелујемо и на остале друштвено одговорне компаније у Србији да, колико

је то у њиховој моћи, помогну Србији да што пре санира последице злехуде водене

пошасти.   Г.Т.В.

СТО ПУМПИ ЗА

ОБРЕНОВАЦ

РТБ наставља да помаже поплављеним подручјима Србије ГЕНЕРАЛНА 

РЕГУЛАЦИЈА
МАЈДАНПЕК - Одељење за урбани-

зам, грађевинарство и стамбено комунална

питања Општине Мајданпек огласило је

Јавни увид у Нацрт плана генералне регула-

ције насеља Мосна и извештај о стратешкој

процени утицаја Плана генералне регулације

насеља Мосна на животну средину. Јавни

увид траје 30 дана, до 16. јуна 2014. године,

током којих ће заинтересовани ова доку-

мента моћи да погледају у  згради Општине

сваког радног дана, од девет до 14 часова.

Јавна презентација ће бити одржана 26. маја

у 11 часова у просторијама општине.  Евен-

туалне примедбе достављају се у писаној

форми током трајања увида.                    С.В.
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МАЈДАНПЕК – Само

дан после увођења ванредног

стања због поплава у Србији,

из истог разлога обустављења

је производња на површинским

коповима Церово Рудника

бакра Бор и Северни ревир

Рудника бакра Мајданпек. Ових

дана, рудници Рударско-топио-

ничарског басена Бор дневно

дају једва 60, уместо уоби-

чајених 130 тона бакра.

На Северном ревиру

Рудника бакра Мајданпек, и

поред рада свих пумпи, доње

етаже су поплављене, па је

производња потпуно обустав-

љена.

- Због поплаве наша

производња је 40 посто мања.

На копу нећемо радити два-три

дана и тражимо алтернативна

решења да то време некако

премостимо како не би стала

производња и у флотацији. Тру-

дићемо се да застој у про-

изводњи и подбачај некако

надокнадимо када се времен-

ски услови поправе и када от-

клонимо последице невремена

– каже директор Рудника бакра

Мајданпек, Бранислав Томић.

Осим што је поплављен

Северни ревир, највећи про-

блем у РБМ због поплаве пред-

ставља земљана брана „Ша-

шки поток“ неактивног флота-

цијског јаловишта. Овде је било

најкритичније у ноћи између 15.

и 16. маја, али радници флота-

ције, на челу са управницом

Јеленом Ђурић, успели су да

сачувају брану од пуцања и

преливања. Ова брана је пукла

1997. године и од тада, када је

једва избегнута катастрофа

већих размера, ништа није ура-

ђено за њену и безбедност око-

лине. Исто важи и за брану

„Превој“ активног флотацијског

јаловишта. У Руднику бакра

Мајданпек припремају проје-

ктну документацију за проверу

стабилности и ојачање обе

бране флотацијских јаловишта.

- Успели смо да сачувамо

брану неактивног флотацијског

јаловишта од прели- вања, али

опасност још није прошла. Дежу-

рамо све док се вода не повуче

– каже управница Флотације

Јелена Ђурић.                     М. М.  

СЕВЕРНИ РЕВИР ПОПЛАВЉЕН,

ПРОИЗВОДЊА ОБУСТАВЉЕНА

Последице поплаве у Руднику бакра Мајданпек

И поред рада свих пумпи, доње етаже површинског

копа Северни ревир поплављене, па производње неће

бити најмање три дана. Највећи проблем због евентуал-

ног преливања или пуцања представља земљана брана

„Шашки поток“ неактивног флотацијског јаловишта

БОЉЕВАЦ – Уз проширење капацитета постојеће фабрике за про-

изводњу пелета (еколошког горива које се добија из буковог огревног дрвета),

српски бизнисмен Зоран Дракулић, председник ''Поинт групе'', отвориће у Бо-

љевцу још две фабрике – енергану на биомасу и погон за продукцију дрвених

палета. Укупна инвестиција ''тешка'' је око седам милиона евра.

- Планирамо да, због захтева тржишта, проширимо капацитет по-

стојеће фабрике за производњу пелета за 30 одсто, у шта ћемо уложити близу

два милиона евра – каже Дракулић. – Поред тога, у кругу фабрике инвести-

раћемо око пет милиона евра за изградњу енергане на биомасу, из које би

свима онима у Бољевцу, који то желе, могли да снабдевамо топлотном енер-

гијом.

Наш саговорник каже и да је у Бољевцу уговорена изградња погона

за производњу дрвених палета, која би радила за потребе постојеће фабрике

за продукцију еколошког горива.

- Годишње, за потребе наше фабрике за производњу еколошког го-

рива, нам треба до 80 хиљада дрвених палета – објашњава Дракулић. – Због

тога смо се са руководством СО Бољевац договорили да, уз улагања од око

250 хиљада евра, отворимо фабрику за производњу палета, у којој ће посао

добити 20 нових радника. Поред тога, у плану је и отварање фабрике брикета

у Голупцу, вредне око 750 хиљада евра.                                                             В.Н.

ДВЕ ФАБРИКЕ У БОЉЕВЦУ
Зоран Дракулић отвара нове погоне

Рудник бакра у Мајданпеку

Фабрика пелета у Бољевцу
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Састанак књажевачких привредника, власти и ГИЗ

УЗДАЈ СЕ У СЕ...

КЊАЖЕВАЦ - Књажевачки

привредници, челни људи локалне

самоуправе и представници ГИЗ

разговарали су, протекле недеље,

о проблемима који оптерећују по-

словање локалних предузетника и

могућим начинима за њихово пре-

вазилажење. На седници општин-

ског Привредног савета речено је

да је помоћ добродошла, ко год да

је пружа, али да Књажевцу највише

могу да помогну сами Књажевчани

својим знањем, радом и пословним

идејама.

Локална самоуправа и

књажевачки привредници су на

истом задатку: стварање што

бољих услова за економски развој,

боље пословање и квалитетнији

живот грађана, тако да се у том ме-

ђусобном односу и не поставља пи-

тање.

- И локална самоуправа и

привредници морају да буду део

једног јединственог система, део

јединствене слике - каже Милан

Ђокић, председник општине Кња-

жевац. - А, да би то било тако, мо-

рају да постоје овакви састанци и

дијалог. Иако се на оваквим састан-

цима никада не нађу нека спекта-

куларна решења, нико одавде није

изашао са уговором о новом послу,

већ са много добрих идеја које смо

разменили, и на којима ћемо ра-

дити у наредном периоду. 

Како каже Ђокић, редуко-

вана радна снага је била некада

била компаративна предност кња-

жевачке општине, а сада се са

тиме посустало. 

- Данас се бавимо текстил-

ном индустријом, која запошљава

највећи број радника на територији

наше општине, а чули смо да је

управо проблем недостатак квали-

фиковане радне снаге - додаје он.

- Да ли је проблем у мотивисаности

оних који су квалификовани да

раде или у томе што они који не-

мају посла се не налазе на евиден-

цији Националне службе за

запошљавање, немају довољно

мотива или интереса да се преква-

лификују и да науче да раде тај

посао, питање је. Ми ћемо, као ло-

кална самоуправа, у сарадњи са

тим привредницима, покушати да

омогућимо да стекну нека знања,

како би могли да нађу посао у некој

од тих еснафских грана. 

Немачка организација за

техничку сарадњу ГИЗ, може да

пружи драгоцену и веома значајну

помоћ у овој области, будући да, у

сарадњи са РАРИС, реализује

пројекат о развоју малих и средњих

предузећа у девет општина ис-

точне Србије, рекао је на састанку

Александар Стевановић, стручни

консултант ГИЗ.

- Интерес ГИЗ, као интерес

Европске уније, у целини у Србији

је, да се овде мала и средња пред-

узећа, која у Књажевцу чине сто

посто привреде, подигну на један

виши ниво, да постану носиоци

развоја, јер то је филозофија која је

доминантна у Европској унији. Ту

постоји систем који се зове „мисли

и ради“, у интересу малих и сред-

њих предузећа, на првом месту -

истакао је Стевановић.

Учесници скупа, сложили

су се да Књажевцу, пре свега и

највише, могу да помогну сами

Књажевчани, али да је готово

подједнако важно да користимо

сваку прилику која нам се укаже на

путу ка Европској унији, нарочито

ако се подсетимо чињенице, да смо

у ближој и даљој прошлости, углав-

ном били мајстори у - пропуштању

прилика.                                      К.И.

Радни састанак у општини Књажевац (Фото: Књажевацинфо)

СТАРА ИДЕЈА

Циљ овог састанка, била је размена мишљења о могућно-

стима унапређења пословања и стварања услова за нова запош-

љавања. Јован Исаков, председник Привредног савета, каже да је

задовољан одржаним састанком.

- Ја сам понову понудио једну стару идеју, да се направе

мали производни погони у околини Калне и Минићева. Надам се да

ћемо за неколико месеци успети да ту нешто направимо - казао је

Исаков. 

Књажевац, 20.05.2014. год.

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за

развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац, бр. 30/14

од 15.05.2014. године, расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС

за давање у закуп локала

путем јавног надметања

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп локала који се

налази у Хотелу на „Јабучком равништу“ на Старој планини и то

путем јавног надметања, на период од три године, у виђеном стању:

• Локал бр. 1, који се налази у приземљу хотела, површине

46,94 м2, за намену трговине на мало мешовитом робом, по почетној

цени од 450,00 дин/м2.

Лицитациони корак износи 100,00 динара.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и фи-

зичка лица, као и предузетници, регистрована за обављање делат-

ности која ће се обављати у пословном простору који се издаје у

закуп. У пословном простору – локалу који се даје у закуп могу се

обављати само оне делатности које су у складу са предвиђеном на-

меном.

Учесници јавног надметања у обавези су да уплате депозит

у висини од 10% закупнине за почетну лицитациону цену по 1м2 по-

словне просторије, на текући рачун ЈП „Стара планина“ број 200-

2773940101862-94 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, са

назнаком „Лицитација за локал бр. 1 у Хотелу на Јабучком равништу“.

Положени депозит враћа се учесницима јавног надметања који нису

били најповољнији учесници.

Закупнина се по правилу плаћа унапред за период од 1 (јед-

ног) месеца, и то до 5. у месецу на почетку периода. Закупац је у оба-

вези да простор прилагоди намени о свом трошку.

Усмено јавно надметање одржаће се дана 05.06.2014. го-

дине, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Јавног предузећа

за развој планинског туризма „Стара планина“ Књажевац, Милоша

Обилића 1. Заинтересована лица могу погледати пословни простор

који се издаје у закуп у време трајања јавног оглашавања.

Пријаве за јавно надметање у затвореној коверти у писаном

облику подносе се на адресу Јавног предузећа за развој планинског

туризма „Стара планина“ Књажевац, Милоша Обилића 1, најкасније

24 часа пре почетка јавног надметања, са назнаком: Пријава за ли-

цитацију за локал бр. 1 у Хотелу на Јабучком равништу.

Пријава мора да садржи следеће податке:

• За физичко лице: име и презиме, адресу, број личне карте,

матични број, број телефона и копију личне карте; За правно лице:

назив, седиште, број телефона, извод из регистра привредних

субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом

броју; За предузетника: назив, седиште, број телефона, извод из ре-

гистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом

броју;

• Уколико подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје

за заступање мора бити специјално и судски оверено;

• Пословна делатност за коју је учесник јавног надметања ре-

гистрован, уз обавезу достављања Решења о регистрацији;

• Доказ о уплати депозита на име учешћа на јавном надме-

тању;

• Податке о пословној банци са бројем рачуна на који ће се

извршити повраћај уплаћених средстава за депозит;

•План и програм рада, приказ 3Д ентеријера.

Достава неблаговремених и непотпуних пријава, као и недо-

лазак на јавно надметање, сматраће се одустанком од надметања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да при-

стигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које

се подносилац региструје и проглашава закупцем и то ако почетну

цену по којој се локал издаје у закуп прихвати као цену закупа, с тим

да уколико не прихвати цену закупа губи право на враћање депозита.

Пословна просторија – локал се даје у закуп учеснику који

понуди највишу закупнину. Одлука о избору најповољнијег учесника

доставља се свим учесницима у року од три дана од дана јавног над-

метања. Одлука мора садржати поуку да учесници имају право да у

року од осам дана од дана пријема одлуке поднесу приговор дирек-

тору предузећа, који је у обавези да у року од пет дана, од дана

пријема приговора, приговор размотри и донесе одлуку.

На основу правноснажне одлуке закључиће се Уговор о за-

купу пословног простора – локала са најповољнијим учесником, у

року од седам дана.
Учесницима јавног надметања који нису постали закупци,

уплаћени депозит се враћа у року од 15 дана од дана закључења по-

ступка јавне продаје. Поврћај депозита физичким и правним лицима,

као и предузетницима, врши се на достављени рачун.

Остале информације могу се добити на телефон 011/2626-596.
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Због препродаје хероина ухапшена двојица Зајечараца

ЗАЈЕЧАР – Полиција у

Зајечару лишила је слободе

своје суграђане Ђ.Н. (39) и С.С.

(41), који се сумњиче да су са

Космета набавили око 400

грама хероина, који су имали

намеру да препродају у том

граду.

Полиција је, најпре, опе-

ративним радом, дошла до

С.С. у чијој је кући претресом

пронађена дрога, као и једна

дигитална вагица за прецизно

мерење. Даљом истрагом, са-

знало се да је хероин у Зајечар

донео Ђ.Н. али је он, наслу-

тивши шта се дешава, био у

бекству. Ухапшен је када је са

својим адвокатом сам дошао у

Полицијску управу у Зајечару и

предао се.

Ђ. Н., који је и раније

хапшен због продаје дроге, се

сумњичи да је са Космета наба-

вио близу 200 грама чистог хе-

роина, који је ''разблажио''

смешом парацетамола и ко-

феина и све то, заједно са ди-

гиталном вагицом за прецизно

мерење, спаковао у 11 мањих

најлонских пакета и, по пре-

тходном договору, све то оста-

вио у стану С.С. где је полиција

и пронашла ''плен''.

Даљим радом, полиција

је иза куће у којој живи Ђ.Н.

пронашла сакривен мобилни

телефон, који му је служио ис-

кључиво за комуникацију са

С.С. Тај уређај је послат на

вештачење.

Против Ђ.Н. и С.С. је

поднета пријава због сумње да

су извршили кривично дело

''неовлашћене производње и

стављања у промет опојних

дрога''. Након истека дводнев-

ног притвора, њима је одре-

ђено задржавање до 30 дана,

после чега су спроведени у

Окружни затвор у Зајечару.

E.Т.

ДРОГА СА КОСМЕТА

ПЉАЧКАЛИ ТРАФОЕ
БОЉЕВАЦ - Поли-

цијски службеници из Боље-

вца су, по одобрењу Осно-

вног јавног тужилаштва из

Зајечара, одредили меру за-

државања до 48 сати за ов-

дашње мештане Г.К. (47), Г.С.

(49) и В.Г. (53) због сумње да

су извршили више кривич-

них дела тешке крађе. Они се

терете да су, од почетка сеп-

тембра 2012. до почетка

јануара 2013. године, демон-

тирали трансформаторе са

трафо-станица у околним се-

лима и из њих одузимали ка-

леме бакарне жице, које су

продавали као секундарне

сировине, чиме су причи-

нили вишемилионску штету

ЕПС.                                     З.М.

САОБРАЋАЈНА
НЕСРЕЋА
ЗАЈЕЧАР - На рас-

крсници зајечарских улица

Љубе Нешића, Николе Пашића,

Трга ослобођења и Светозара

Марковића, у самом центру

града, догодила се саобраћајна

незгода у којој су учествовали

возачи три моторна возила Б.С.

(40), М.С.(43) и Г.Н.(31), сви из

Зајечара. До саобраћајне не-

згоде је дошло услед неусту-

пања права првенства пролаза

од стране Б.С. Повређених

лица нема, а материјална штета

ће накнадно бити утврђена. Е.Т.

ПРЕВАРА У
СЛУЖБИ

КЛАДОВО - Припад-

ници полиције из Кладова од-

редили су меру задржавања

за Д.Т. (41), из Неготина, због

сумње да је извршио кри-

вично дело превара у служби.

Сумња се да је Д.Т. као одго-

ворно лице једне фирме,

априла 2011. године, довео у

заблуду овлашћено лице

Фонда за развој Републике

Србије да одобри кредит у из-

носу од 1.644.000,00  динара,

по програму за конкурисање

Фонда, као и да је ова сред-

ства пренео на жиро рачун Д.

М. и  Ј. Н, чиме им је прибавио

противправну имовинску ко-

рист.                                       Е.Т.

СПРЕЧЕНО КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУДИ
ЗАЈЕЧАР - У заједничкој акцији

службеника полицијских управа у

Зајечару и Параћину и Управе крими-

налистичке полиције МУП, спречен је

кријумчарски канал којим су прево-

жени, из Бугарске у Србију, 14 држав-

љана Сирије. У акцији су ухапшени

М.М. (39), из Књажевца, С.Д. (20), из Не-

готина, Ш.А. (36), из Кладова, и Београ-

ђани С.Г. (39), Р.Д. (34) и Е.М. (37). У

акцији су заплењена четири возила у

којима су осумњичени, који се терете

за кривично дело кријумчарења људи,

превозили стране држављане.          Е.Т.
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Повређена двојица радника кречане ''Заграђе''

БОР – Живорад Стан-

ковић (48) и Витомир Ристић

(48), радници РТБ ’’Бор’’ по-

вређени су у незгоди која се

десила у овдашњем руднику

креча ’’Заграђе’’.

- Станковић је при-

млљен у критичном стању –

казао нам је др Синиша Србу-

ловић, неурохирург Здрав-

ственог центра Бор. – Он има

прелом лобање, са нагњече-

њем коштаних фрагмената,

као и озбилно нагњечење и

крварење у мозгу. Станковић

је хитно оперисан, налази се у

коми и боримо се за његов

живот. Ристић је прошао са

лакшим озледама.

Незванично, до несре-

ће је дошло у руднику креча

’’Заграђе’’ када су двојица рад-

ника бренером секли кашику

утоваривача, која је била за-

глављена.

- Међутим, кашика уто-

варивача, тешка неколико сто-

тина килограма, је била

затегнута као струна – кажу

очевидци. – И, у тренутку када

су је радници исекли брене-

ром, она је, буквално, као ка-

тапултирана, излетела из

лежишта и право у главу уда-

рила Станковића, који је пао

као покошен.

Кашика утоваривача је,

пуком срећом, Ристића само

закачила и он је прошао са

лакшим озледама.            Е. Т.

''КАШИКА'' 
ПОВРЕДИЛА РУДАРА

РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО IХ

„... Величанствено је стајати на обали Дунава..“

(...Magnum est stare in Danuvii ripa...)*

Поред изванредних, већ описаних  природних потенцијала,

у намери да свој будући развој темељи на развоју туризма и кориш-

ћењу економских потенцијала Дунава као паневропског коридора,

општина Кладово располаже и немерљивим богатством  културног

и историјског наслеђа. Многобројна археолошка праисторијска, ан-

тичка и средњевековна налазишта, попут Трајанове табле, Трајано-

вог моста, тврђаве “Диана Занес”, локалитета “ Гламија” у Рткову,

тврђаве “Фетислам”, представљају  део изузетног  културног наслеђа

дунавског региона – Ђердапа.

Поред  ових, надалеко познатих и овде описаних, на терито-

рији кладовске општине налази се и низ других значајних споменика

културе.

Балон станице „Пена“ и „Варница“ на Ђердапу

Казан, најдраматичнији природни предео целог тока Дунава

био је и најопаснији за пловидбу у старом режиму, пре изградње

бране. Отежане услове пловидбе у Казану тада је регулисао специ-

фичан систем вођења и контроле речног саобраћаја. Систем од шест

сигналних станица на обе обале Дунава је служио као јединствени

семафор на Дунаву. Подигнут или спуштен балон био је знак капе-

танима да слободно прођу или сачекају мимоилажење са бродом из

супротног смера. Групација тзв. “балон” станица данас има улогу спо-

меничког инфраструктурног наслеђа. У балон станици “Пена”, која

је под заштитом Завода за заштиту споменика културе, данас се на-

лази уметнички атеље локалног уметника Радислава Тркуље. Нека-

дашња балон станица “Варница” била је привремено претворена у

улазну туристичку рецепцију и информативни центар региона, са

пратећим угоститељским објектом. Информативни центар и угости-

тељски објекат данас су ван функције.

Црква св.Ђорђа, Кладово

У Кладову је већ око 1735.године постојала мала црква Све-

тог Георгија, у којој су се чували записи, захваљујући којима је и

данас могуће објаснити неке делове историје православног живља

овог краја, а можда чак и порекло имена града. Данашња црква Све-

тог Ђорђа, изграђена је у време династије Обреновић, и то 1856, да

би била освећена годину дана касније. Ова црква је и једина у Кла-

дову и у њој се и даље обављају верске службе. Црква организује и

веронауку за децу и одрасле.

Манастир св.Тројице, Манастирица

Манастир се налази на надморској висини од 236 метара,

изнад насеља Манастирица. Основан је у време краља Милутина.

Према предању, у њему је боравила кћи кнеза Лазара, Оливера,

удата за султана Бајазита, након победе Монгола над њеним мужем.

Од друге половине XIX века, у манастиру је служено са прекидима,

јер је био оронуо и склон паду. Активности обнове су започете – ура-

ђен је пројекат реконструкције и санације, добијена је сагласност За-

вода за заштиту споменика Ниш, и обезбеђена су почетна средства.

Манастирски конаци су за сада празни, а не користе се ни околни

економски објекти.

Археолошки музеј Ђердапа

Археолошки музеј у Кладову је основан и отворен 1996. го-

дине, као огранак – музеј у саставу Народног музеја у Београду, са

задацима да прикупља, чува, стручно-научно документује, презен-

тује и публикује, односно интерпретира културно наслеђе дунавског

региона – Ђердапа. Богата и разнородна археолошка Збирка Ђер-

дап је сакупљана преко 50 година, у склопу програма археолошких

ископавања и истраживања праисторијских, римских и средњове-

ковних локација у оквиру мера заштите пројекта Ђердап и пројекта

Диана/Занес. Изложба музеја се годишње иновира и допуњава.

Најзначајнији налази су стално изложени, јер на најбољи начин ос-

ликавају миленијумску прошлост и значај ових древних обала Ду-

нава. Све изложбе, презентације и манифестације приређене у

музеју повезује увек исти (над)наслов, слободан превод реченице

Плинија Млађег, први пут промовисан широј јавности 1998. године: 

„... Величанствено је стајати на обали Дунава../...Magnum est stare in

Danuvii ripa...“ (Извор: kladovo.org.rs)
Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

( 90.ДЕО )

ЗАЈЕЧАР - Александар Вуксановић, познатији као Аца

Лукас, саслушан је у Полицијској управи за град Београд по кри-

вичној пријави коју је против њега поднео Саша Мирковић,

председник Скупштине града Зајечар. Бивши менаџер тврди да

му певач дугује 250.000 евра, те да му је на име гаранције на-

водно дао 10 меница које су, како наводи, биле без покрића.   

- У овој огромној несрећи која нас је задесила, крајње је

дегутантно да дајем било какве изјаве. Када прођу дани жало-

сти, доставићу вам документацију на основу које ће вам све

бити јасно и због које некоме неће бити добро - рекао је Аца

Лукас.

Лукас је, наводно, у полицији испричао да му је Мирко-

вић позајмио 50.000 евра под камату, с тим да за два месеца

мора да му врати чак 120.000 евра. Певач је током саслушања

оптужио бившег менаџера и за рекетирање. 

- Изјављујем да је председник Скупштине града Зајечар

рекеташ! Када сам хтео да му вратим 120.000 евра и да преки-

нем сарадњу са њим, јер ми је покрао зарађени новац на кон-

церту на Маракани, запретио је да ће ми, ако престанем с њим

да сарађујем, тражити 300.000 евра и да ће ми узети све што

имам. То управо покушава - испричао је Лукас у станици.      Е.Б.

У полицији саслушаван Аца Лукас

’’МИРКОВИЋ ЈЕ 
РЕКЕТАШ’’
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