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ЗАЈЕЧАР - Привредни суд у

Зајечару прихватио је унапред при-

премљене планове реорганизације

четири привредна друштва Рудар-

ско-топионичарског басена Бор –

Матичног предузећа, Рудника бакра

Бор, Рудника бакра Мајданпек и То-

пионице и рафинације. Ово реструк-

турирање, вредно 1,2 милијарде

евра, представља највеће финан-

сијско реструктурирање у Србији

икада. Усвојени План посебно добија

на значају имајући у виду да је РТБ

Бор Група привредно друштво од

стратешке важности за Републику

Србију.

- Ово је историјски дан за

РТБ Бор који се дешава једном или

ниједном у животу. Изгласана су че-

тири УППР-а, три зависних и Матич-

ног предузећа РТБ Бор Групе, и то са

високим процентом - преко 90 одсто!

- казао је Благоје Спасковски, гене-

рални директор РТБ Бор. Менаџ-

мент РТБ-а имао је ту привилегију да

учествује директно у овоме и доживи

да компанији буде отпуштено 90

одсто необезбеђених потраживања,

међу којима су многа на- јблаже

речено спорна, да не кажем сум-

њива. Подсетићу вас да је у укупним

дуговима РТБ-а Бор око 900 ми-

лиона евра старих дугова, оних који

датирају с краја шездесетих година,

потом оних који су задужени негде у

кафани на бланко папиру, а реч је о

42 милиона долара, што се не може

признати. Ту су и дуговања или кре-

дити за 15 фабрика изграђених

средствима РТБ-а Бор. РТБ је за њи-

хову изградњу дао 375 милиона до-

лара, а све те фабрике продате су за

15 милиона долара!?! Фабрике

данас стоје, а 15 хиљада радника је

ван предузећа. 

-У том историјском наслеђу

су – додао је Спасковски - и дуго-

вања према Париском и Лондонском

клубу поверилаца која су многим

предузећима у Србији, попут ЕПС-а

и Југословенске железнице, пре три-

четири године отписана. РТБ-у Бор

нису, иако су оба клуба, и Париски и

Лондонски, отписала дуг држави. По

том основу дуговали смо неких 260

милиона долара.  У отписаним по-

траживањима  је и дуг настао у

време санкција, када се бакар купо-

вао по званичном, а сви инпути купо-

вани по тзв. штицованом курсу. И ту

се „крије“ стотинак милиона долара.

На крају, ту је и 64 милиона евра узе-

тих 2003. и 2004. године за очување

социјалног мира, односно за личне

дохотке и остала давања. 

Управо су таква потражи-

вања данас отписана, а тих преоста-

лих 10 одсто, које ћемо враћати у

наредних осам година, после једне

године грејс периода, јесте заправо

оно што је једино реално.  Хвала

држави, односно Влади Србије, што

нам је својим прописима омогућила

да кроз УППР коначно изађемо из

реструктурирања и то као ново, је-

динствено, државно предузеће. Ово

сматрам круном своје каријере и, ако

бих морао да изаберем шта ми је

било важније – одлука да кренемо у

изградњу нове топионице или ово –

врло тешко бих се одлучио, али бих

се ипак одлучио за УППР – казао је

Спасковски, након последњег од

укупно четири рочишта у зајечарском

Привредном суду. 

Два суђења, за Матично

предузеће и Рудник бакра Мајданпек

одржана су 6. јула, а за преостала

два басенска предузећа – Рудник

бакра Бор и Топионицу и рафинацију

- дан касније, 7. јула. Рочишта су за-

вршена тако што је Привредни суд у

Зајечару прихватио сва четири

УППР-а пошто је натполовична

већина поверилаца у свим класама

гласала за усвајање ових докуме-

ната.

Истичући управо то да је ве-

лика већина поверилаца и то у свим

класама, и код свих зависних пред-

узећа РТБ Бор Групе, гласала за при-

хватање Плана, Спасковски је

додао:

-У класи 4 имамо стопро-

центну сагласност поверилаца, а у

тој класи је канадска ЕДЦ банка која

нам је дала кредит за изградњу нове

топионице и фабрике сумпорне ки-

селине. Дакле, ЕДЦ банка је гласала

за усвајање УППР-а и њено “за” нам

је веома важно јер представља

најбољу потврду наших досадаш-

њих пословних односа. РТБ уредно

измирује кредит за нову топионицу и

досад је већ кроз главницу и камате

отплатио 46 милиона долара – под-

вукао је Спасковски.  

РТБ-у Бор остаје да у наред-

них осам година врати око 130 ми-

лиона евра из дела потраживања

необезбеђених поверилаца и 250

милиона евра из класе обезбеђених

поверилаца.  

Прихватањем УППР-а РТБ

Бор Групе у Привредном суду у

Зајечару учињен је први корак ка за-

вршетку овог посла и коначног

усвајања ова четири документа. У

крајњем исходу усвајање УППР-а

Басену треба да донесе: отпуст 90%

необезбеђених потраживања у из-

носу око милијарду евра; конверзију

дуга обезбеђених поверилаца у ка-

питал државе, чиме РТБ Бор Група

добија јасну власничку структуру;

статусну промену која за циљ има

формирање једног интегрисаног си-

стема, као и могућност даљег раз-

воја производње и отварање нових

рудника у различитим власничким

односима. На овај начин РТБ Бор

Група се, после више од пола века,

успешно решила баласта старих ду-

гова и створила могућност даљег

развоја. То је веома битно не само за

развој региона у коме се РТБ Група

налази, већ и за развој Републике

Србије у целини.

- РТБ-у Бор од данас скаче

кредитни рејтинг, а то значи да ћемо

имати јефтиније кредите за даља

улагања у рударство. Превасходни

циљ нам је да обезбедимо више до-

маћег концентрата јер његова пре-

рада у новој топионици доноси

Басену већи остатак пара. Ствара

се, такође, повољнија клима да РТБ

може да се задужи за еколошку ком-

поненту како би ублажио и уклонио

све оно што прља и загађује околину,

а ту опет мислим на историјско на-

слеђе, на депоније, флотацијску и

јаловишта копова. Скинули смо једну

велику муку, дима у Бору и околини

више нема, остаје нам да озеленимо

све оне копове и садашњи “афрички”

пејзаж претворимо у европски, одно-

сно онакав какав доликује Србији –

нагласио је Спасковски.

Истичући још једном за-

хвалност Влади Србије за све што је

учинила и свима онима који су уче-

ствовали и дошли да гласају и изгла-

сају Унапред припремљени план

изласка из реструктурирања, први

човек РТБ-а Бор закључио је: - РТБ

више није у стечају, он је од данас

прави привредни субјекат. Очекујемо

стварање једног јединственог пред-

узећа, а иза тога интензиван развој

рударства.    Г. Т. В.

ИСТОРИЈСКИ ДАН ЗА РТБ
Привредни суд у Зајечару прихватио УППР РТБ Бор Групе

Благоје Спасковски
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КЊАЖЕВАЦ - Агенција

за развој општине Књажевац рас-

писала је конкурс за доделу нов-

чаних позајмица од 200 до

600.000 динара за унапређење

воћарске или повртарске про-

изводње. Средства се додељују

из заједничког риволвинг фонда

Швајцарске агенције за развој и

општине Књажевац, који распо-

лаже сумом од 15 милиона ди-

нара. Цео аранжман део је

пројекта “Развој приватног сек-

тора у јужној Србији” који реали-

зује Агенција за развој Пчињског

округа VEEDA. 

Швајцарска агенција за

сарадњу и развој СДЦ финан-

сира пројекат “Развој приватног

сектора у јужној Србији” који

спроводи Агенција за развој

Пчињског округа VEEDA. Почет-

ком априла општина Књажевац

са поменутим агенцијама потпи-

сала је тројни споразум на основу

кога је формиран риволвинг

фонд. На почетку овог процеса

фонд располаже сумом од 15 ми-

лиона динара, с обзиром да су по

седам и по уложили СДЦ и оп-

штина Књажевац. Следећи корак

било је потписивање уговора са

Џервином као овлашћеним от-

купљивачем, кажу у Агенцији.

- Стекли су се сви услови

и у понедељак, 4. јула, расписали

смо конкурс за доделу позајмица

које су намењене пре свега као

подршка развоју воћарске и по-

вртарске производње. Сва доку-

ментација да би се конкурисало

и добила средства у износу од

200 до 600.000 динара доступна

је на сајту Агенције -  изјавио је

Драган Милутиновић, директор

Агенције за развој општине Кња-

жевац.

За разлику од досадаш-

њих конкурса Фонда за развој по-

љопривреде када су додељи-

вана бесповратна средства, овде

је реч о позајмици која мора да се

врати.

- Рок за враћање сред-

става је пет година, средства се

враћају у пет једнаких годишњих

рата без камате. Улога “Џервина”

је нека врста гаранције да ће по-

љопривредни производ имати

коме да се прода. Он није обаве-

зујући фактор у смислу да про-

извођач мора робу да преда

Џервину већ је слободан да, ако

на било ком другом месту добије

бољу цену, своју робу тамо и

прода, а  обавезу по основу по-

зајмице може да измири и у

новцу - додаје Драган Милутино-

вић.

Право да конкуришу има-

ју сви пољопривредни произво-

ђачи са подручја општине Кња-

жевац, без обзира да ли имају ре-

гистровано газдинство. Неопх-

одно средство обезбеђења је ли-

чна меница. Конкурс је отворен

до 25. јула, а уколико после тог

датума остане новца за још по-

зајмица, врло брзо биће распи-

сан још један круг конкурса.  Љ.П.

НОВЧАНЕ ПОЗАЈМИЦЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ 
Конкурс отворен до 25. јула

КЊАЖЕВАЦ - Фонд за развој пољопривреде општине

Књажевац и ове године наставља пружање подршке развоју пче-

ларства. Расписан је конкурс за доделу средстава пчеларима у

циљу увећања броја пчелињих друштава. За ове намене укупно је

опредељено 3.000.000 динара, а максимални износ појединачне

субвенције је 40.000 динара. 

- На седници Управног одбора Фонда, одржаној 6. јула, до-

нета је одлука о расписивању конкурса у области пчеларства, као

још једне мере предвиђене Програмом развоја пољопривреде у

овој години. Укупна средства за ове намене су 3.000.000 динара, а

право учешћа имају регистрована пољопривредна газдинства која

имају регистрован пчелињак, а услов је да имају минимално пет

пчелињих друштава пријављених у свом газдинству - каже Дали-

бор Станојевић, председник УО Фонда за развој пољопривреде оп-

штине Књажевац.

Предвиђени износ субвенције по кошници је 4.000 динара

што је половина процењене вредности за увећање једног друштва.

Максимални појединачни износ по газдинству предвиђа средства

за десет кошница, односно 40.000 динара. Овај конкурс отворен је

до утрошка средстава, а најкасније до 1. августа.                   Љ.П.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ 
Конкурс отворен најкасније до 01. августа

ЗАЈЕДНИЧКИ ДО ТРЖИШТА
Купинари из Неготина иницирали оснивање Асоцијације

НЕГОТИН –  Како би заједно допринели стабилности тржишта,

али и удружени иницирали већу откупну цену купина, неготинско Удру-

жење купинара источне Србије (УКИС) на састанку у Ражњу догово-

рило је да се формира асоцијација удружења и произвођача купине

Србије. На састанку, коме су присуствовали помоћник председника

општине за развој, инвестиције и заштиту животне средине општине

Ражањ др Драгиша Тодоровић, али и представници Удружења воћара

и виноградара Ражањ, Удружења воћара „Нектар“ из Трговишта код

Књажевца, Удружења из Трстеника и Богатића, као и представници

произвођача купина из Смедерева, Ћићевца, Појата и Обрежа, пред-

ложено је да председник те уније буде Горан Станчић из Милошева,

иначе председник удружења УКИС из Неготина.

Произвођачи су на састанку у Ражњу договорили да се одржи

још један скуп у Неготину на коме би била позвана и остала удружења

која су показала интересовање, како би се конкретизовао овај договор,

а све у циљу да се побољша производња купина и формира једин-

ствена цена откупа купине на читавој територији наше земље.

Удружење купинара источне Србије са седиштем у Неготину

за врло кратко време окупило је произвођаче купина из различитих

општина и успоставило контакт са другим удружењима купинара у

Србији. С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног развоја“ 

суфинансира Општина Неготин
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КЛАДОВО- Мештани

Љубичевца урбаног  Дунавс-

ког насеља  и овог јула раши-

рених руку и са много радости

су угостили учеснике  и посе-

тиоце традиционалног 25. Са-

бора Дијаспоре  и  сеоског ва-

шара. Испред  позорнице  на

којој се смењивале фолк-

лорне групе окупио се велики

број сународника који живе и

раде далеко од родног краја.

- Пре 45 година оти-

шао сам на привремени рад у

Данску, тамо сам завршио

радни век, али користим сва-

ку прилику да посетим родни

крај. Живот у туђини није лак,

али ме радује сазнање да за-

вичај изгледа много лепше

него када сам кренуо у бели

свет - говори Ђорђе Пауновић

из Грабовице.

У општој гужви чули су

се разговори, на данском, не-

мачком, француском, швед-

ском , српском и ко зна још на

ком језику, док се пространом

кључком  равницом ширила

песма и свирка  културно-уме-

тничких друштава  која из-

ворне обичаје отимају од за-

борава. Печалбарски живот

становништва кладовског кр-

аја траје пола века, они који су

у бели свет кренули први пен-

зионерске дане проводе на

родном огњишту, а њихова

деца размишљају да се врате

у завичај родитеља, бака и

дека. Пропуштено у туђини,

они желе да надокнаде на са-

боровању које спаја наше су-

народнике у матици и оне који

живе и раде далеко од родног

краја.

- Боравак у туђини од-

војио нас је од родног краја и

на оваквим приредбама же-

лимо да надоместимо про-

пуштено. Овог јула на једном

месту се окупило око 300 из-

вођача који чувају фолклорну

традицију и близу 1000 наших

сународника расутих свуда по

свету - казује Љубомир Гуша-

товић председник Савета МЗ

“Љубичевац” у којој  је пре

четврт века одржан први Са-

бор дијаспоре.

Приредба је одавно

превазишла локалне оквире,

а ове године шта знају мешта-

нима су показали чланови

КУД " Дунав" из Румунске ва-

рошице Свињице у којој живе

мештани српског порекла,

али и чланови КУД "Весељак"

из Видина у Бугарској. Они су

са бине испраћени овацијама

присутних сабораша. То је још

једна потврда оправданости

одржавања приредбе која

има максималну подршку ло-

калне самоуправе.

- Сабор је чувар фолк-

лорне баштине и место које

спаја нашу дијаспору и људе

у матици. Зато је наша оба-

веза да сачувамо приредбу

која је одавно постала обе-

лежје  Кладовског краја- казао

је Радисав Чучулановић, пр-

едседник општине Кладово.

Већ  по традицији фи-

нале сабора био је избор за

најлепшу девојку Тимочке

крајине. Победничку ленту по-

нела је Анита Петровић (17)

из Топлонице ученица трећег

разреда средње Техничке шк-

оле у Мајданпеку . Уз побед-

ничке почасти она ће седам

дана одмарати у Копенхагену

у Краљевини Данској.                                     

М.Р.

НАЈЛЕПША АНИТА ПЕТРОВИЋ
Одржан 25. Сабор дијаспоре у Љубичевцу

Анита Петровић
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НЕГОТИН – Четрнаесто-

ро ученика генерације основних и

средњих школа у општини Него-

тин награђено је од локалне са-

моуправе са поклон честитком у

висини од по 30.000 динара. Јо-

ван Миловановић, председник

општине Неготин уручио је на-

граде свршеним основцима: Фи-

липу Ивковићу из основне школе

„Бранко Радичевић“, Анастасији

Јосифовић из школе “Вук Кара-

џић” Милени Мијуцић, ученици

ОШ “Вера Радосављевић”, Не-

вени Секулић из основне музичке

школе “Стеван Мокрањац”, Ми-

лану Николићу из ОШ ”Стеван

Мокрањац” у Кобишници, Сте-

вану Лазићу из ОШ “Хајдук

Вељко” у Штубику, Тијани Јанко-

вић из ОШ “Павле Илић Вељко” у

Прахову, Ивани Чогић из ОШ

“Јован Јовановић Змај” у Јабу-

ковцу, Тамари Бадалијевић из

ОШ “Момчило Ранковић” у Рајцу,

као и Наташи Чолаковић из

школе “Бранислав Нушић” у Уро-

вици.

Новчане награде уручене

су и средњошколцима: Филипу

Борвичановићу из „Неготинске

гимназије“, Марку Милорадовићу

из Техничке школе, Анамарији

Даниловић из Средње музичке

школе “Стеван Мокрањац”, као и

Младену Станојловићу из Пољо-

привредне школе са домом уче-

ника „Рајко Боснић“.

- Желим да вам честитам

на истрајности коју сте показали

претходних година и искрено се

надам да ће доћи боља времена

и да млади, паметни и образо-

вани људи неће одлазити из

земље, већ ће остајати овде.

Надам се и да ћете и у даљем

школовању да постижете овакве

резултате, а очекујем да их у са-

радњи са свима нама постижете

у бољим условима– рекао је че-

ститајући најбољим ученицима

председник општине Јован Мило-

вановић.

Новчане награде у ви-

сини од 5.000 до 10.000 динара

добило је и 13 ученика основних

и средњих школа који су на ре-

публичким такмичењима и кон-

курсима освојили једно од прва

три места. Посебна награда уре-

учена је Алекси Дамјановићу из

“Неготинске гимназије” и Петру

Питаревићу из МШ “Стеван Мок-

рањац” који су током ове школске

године освајали више награда на

републичким смотрама. За прва

места на републичким такмиче-

њима награђени су Младен Ста-

нојловић, ученик ПШ „Рајко

Боснић“ Буково, Матеја Војвода-

новић из ОШ „Стеван Мокрањац“

у Кобишници и Наташа Шуцић из

МШ „Стеван Мокрањац“. Пред-

ставници локалне самоуправе

уручили су награде и Нени Ђур-

ић, Луки Лукићу и Анамарији Да-

ниловић из МШ „Стеван Мокр-

ањац“, који су на републичким

такмичењима освојили друго ме-

сто, као и  Милијану Митићу из

ОШ „Бранко Радичевић, Луни

Јовановић и Владимиру Владићу

из МШ „Стеван Мокрањац“ и Ни-

коли Митићу и Марији Лазић из

“Неготинске гимназије” за ос-

војено треће место на републич-

ким такмичењима.

- Локална самоуправа

брине о младима и подстиче их

да што боље уче и буду бољи и

ученици и студенти. У овом го-

дини наградили смо ученике ге-

нерације са по 30.000 динара,

ученике који су освајали награде

на републичким такмичењима са

7.000 за прво место, 6.000 за

друго и са по 5.000 динара за ос-

војене треће награде. Ове године

награђена су и два ученика за по-

себне резултате са износима од

по 10.000 динара. Трудићемо се и

даље да издвајамо средства за

добре и талентоване ученике–

истакла је мр Даниела Пејчић,

члан Општинског већа задужена

за ресор образовања.

С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу

транспарентног, економског,

инфраструктурног и стабил-

ног развоја“ суфинансира 

Општина Неготин

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ
Председник општине Неготин Јован Миловановић уручио награде ђацима

МАЈДАНПЕК - У једин-

ственом амбијенту летње по-

зорнице Капетан Мишиног

здања у Доњем Милановцу,

одржан је 37. Међународни

фестивал дечје и забавне му-

зике младе „ТИН 2016“ пока-

зујући да је ова варош у срцу

Ђердапа стециште добре му-

зике, а фестивал подржан од

најбољих композитора и соли-

ста из читавог региона.  

Пред неколико стотина

посетилаца, у две фестива-

лске вечери, највише аплауза

и највредније награде, Grand

prih фестивала, освојиле су

Селена Бобеика из Румуније,

победница Славенског Базара

са песмом ,,Папуса меа, Дра-

кула” композитора Раду Миха-

лака из Букурешта у дечјој

категорији и Луција Рајновић

из Ријеке у Хрватској, са пес-

мом Роберта Грубишића ,,Под

десет кључи”, у категорији за-

бавне музике за младе. 

Организатор овогодиш-

њег фестивала био је Центар

за културу и образовање Доњи

Милановац, а генерални спон-

зор Општина Мајданпек. Сле-

дећи, 38.фестивал „ТИН 2017“

већ је заказан за 16. и 17 јул

2017. године.                              

И.Ћ.

СЕЛЕНА И ЛУЦИЈА – ПОБЕДНИЦЕ
Одржан 37 Међународни фестивал „Тин 2016“
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МАЈДАНПЕК, НЕГОТИН -  Од

152 свршена основца у пет мајданпеч-

ких основних школа, у ОШ „12.септем-

бар“ 21, рудноглавској „Бранко Перић“

19, ОШ „Миладин Бучановић“ Влаоле

14, доњомилановачкој „Вук Караџић“ 54

и мајданпечкој „старој“ школи, ОШ „Ве-

лимир Маркићевић“ 44, само ће поло-

вина школовање наставити у

мајданпечким средњим школама. Гим-

назија је од 30 слободних места попу-

нила 18, а Техничка од 111 само 68

места, јер је за трогодишње одељење

трговаца за 30  ученика уписано само

девет, у одељењу машинских тех-

ничара од 27 слободних места попу-

њена су 22, за електротехничара

енергетичара од 30 само 16 и за оде-

љење туристичких техничара у Доњем

Милановцу 21 од 24 места.

Тиме се наставља тренд зна-

чајног смањења броја ученика у

мајданпечким средњим школама. Ло-

кална самоуправа са своје стране, чини

све да се то заустави, па за потпуно

бесплатан превоз ученика и настав-

ника на подручју општине, као једна од

малобројних, ако не и једина у Србији

из скромног буџета издваја огромна

средства. Међутим, избор занимања, а

у мајданпечким средњим школама је

скроман, овдашње свршене основце

одводи у друге веће средине из којих се

само поједини враћају по завршеном

школовању.

Након другог уписног круга у

неготинским средњим школама остало

је слободно 25 места, од којих најмање,

само једно, на друштвено-језичком

смеру „Неготинске гимназије“, где је

распоређено 59 ђака.  

У првом уписном кругу, попу-

њено је свих 30 места предвиђених за

упис на природно-математичком смеру

у „Неготинској гимназији“, а места није

било ни за будуће пољопривредне, ве-

теринарске и техничаре за инду-

стријску фармацеутску технологију у

Пољопривредној школи са домом уче-

ника „Рајко Боснић“ где су попуњена

сва три одељења са по 30 ученика. И у

Техничкој школи, на смеру за будуће

аутомеханичаре  је уписано свих 15

ђака, као и на смеру за будуће електро-

техничаре рачунара на којем је уписано

свих 30 ђака.

Занимљиво је да је највиши

праг знања био потребан за упис на

природно-математички смер гимназије

где је задњи на листи имао 85,66

поена. Следе: техничар за индустријску

фармацеутску технологију у Пољопри-

вредној школи 68 поена, па електротех-

ничар рачунара у Техничкој школи

61,90. Најмање поена је било потребно

за упис на занимањима: електротехни-

чар за машине и опрему 38,76 и меха-

ничар грејне и расхладне технике где

задњи на листи има 37,38 поена.

И.Ћ. -С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу транс-

парентног, економског, инфраструк-

турног и стабилног развоја“

суфинансира Општина Неготин

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
Мање ђака у мајданпечким школама, у Неготину остало 25 слободних места

БОР - У Бору су у среду потписани уговори о  суфинансирању пројеката

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији оп-

штине Бор у 2016 години. Из буџета општине Бор за остваривање јавног интереса

у области информисања за ову  годину предвиђено  је укупно  1.950.000,00 ди-

нара. 

Према предлогу стручне комисије за оцену пројеката у области јавног

информисања, по 200 хиљада динара одобрено је за ТВ „Исток“ за пројекат „Ја и

локална самоуправа“, Соларис Медиа Бор „Образовање у Бору –основно, средње

и високо: достигнућа и изазови за будућност“, Недељник Тимочке Крајине „Ти-

мочке“ „Борски бисери туризма у тимочкој нисци“, Информативни портал Источне

Србије – Радио Магнум „Лепша страна Бора“, Веб портал Бор030 „Борани питају“.

Радиу „Темпо“ одобрено је 199 хиљада и 850 динара за пројекат „Бор до сваког

дома источне Србије“. За „Продукцију“ и пројекат „Запис о селу“ одобрено је 194

хиљаде и 719 динара, Клик ФМ 030 за пројекат „Кликових 60 минута –централна

информативна емисија“ 164 хиљада динара, док је за Бету – генерални сервис

вести на српском и енглеском језику Бета ОТС сервис за пројекат „Агенцијска про-

дукција у циљу унапређивања јавног информисања општине Бор, региона и ре-

публике“ одобрено 162 хиљаде и 600 динара. Предвиђено је да се са по 80 000

динара подрже Источне вести и пројекат „Информисање становништва општине

Бор, Тимочке крајине, Србије и дијаспоре“ и Бор online „Млади су будућност –

Бор мој дом“.   За медиј Борски недељник Проблем и пројекат „Бор: Лов(а) у мут-

ном“ одобрено је 68 хиљада и 831 динар.

На конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног инте-

реса у области јавног информисања на територији општине Бор у 2016. години

пристигло је 18 пријава за пројекте производње медијских садржаја путем медија,

док није било поднетих пријава за организовање и учешће на стручним, научним

и пригодним скуповима, као и унапређивање професионалних и етичких стан-

дарда у области јавног информисања.

Д.К.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ
Суфинансирање пројеката у области информисања

НОВИ ТАНКЕР ЗА ИНОСТРАНО ТРЖИШТЕ
У кладовском Бродоградилишту нема предаха

КЛАДОВО - Разбијањем шампањца о прамац брода са навоза у

кладовском Бродоградилишту у воду је  спуштен новосаграђени танкер

за превоз нафтних деривата , дужине 86 и  ширине 11,45  метара, носи-

вости 1800 тона. То је други од четири пловна објекта који је саграђен за

потребе немачко - холандске компаније. Монтажне радове обавили су за-

послени у овом предузећу, и комплетан посао завршен је у планираном

року. Кладовски бродомонтери до сада су се исказали у градњи баржи,

танкера, понтона и других пловила и још једном су  потврдили да вешти-

ном и знањем на заостају за врхунским стручњацима у области бродо-

градње.

- За то место изборили смо се квалитетом и поштовањем ро-

кова.Танкер за холандско-немачку компанију пети је објекат  који је ове

године саграђен у бродограђевинским халама. До половине следеће го-

дине имамо уговорене послове за изградњу 14 бродова и других пло-

вила- истиче Миленко Лепојевић директор Бродоградилишта у Кладову.

Квалитетном  градњом  наменских бродова  бродомонтери  из

Кладова отварају нова тржишта и потврђују  да Бродоградилиште поново

постаје замајац привредног развоја у тој подунавској општини.

- Запослени у Бродоградилишту враћају имиџ предузећу које  је

годинама  било понос општине Кладово. Захваљујући ангажовању влас-

ника и пословодства приватизованог предузећа, бродоградилиште се

вратило на ту позицију.То нас радује јер се отварају нова радна места која

ће смањити број незапослених на евиденцији Испоставе НСЗ у Кладову-

додао је Радисав Чучулановић председник општине Кладово.

После завршеног посла за инострано тржиште  за вредне

мајсторе нема предаха, јер су у току радови на склапању секција за два

танкера за превоз нафтних деривата и једног понтона  чији су наручиоци

бродовласници из Холандије. Како нам рекоше они журе да на тржише

испоруче стоти објекат који је саграђен на доковима  у бродоградилишту

након приватизације некадашњег друштвеног предузећа.                   М.Р.
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Амфитеатар  - Програм за Јул:
15. 07. 2016 -  Отварање Борског културног лета

концертом  учесника такмичења ,,Певај своју песму“
19. 07. 2016 -  Вечерњи концерт културно - уметнич-

ког друштва ,,Ром“  из Бора
21, 22.07. 2016 -  Пројекција цртаног филма  ,,Ле-

дено доба: Велики удар“  3Д у биоскопу ,,Звезда“
22, 23.07. 2016 - 2. међународни фестивал фолк-

лора ,,Златно коло“  Бор 
27. 07. 2016 -  Вечерњи концерт културно - уметнич-

ког друштва  ,,Инвалида рада“  из Бора
28. 07. 2016 -  Вечерњи концерт културно - уметнич-

ког друштва  ,,Ново селиште“  са гостима из      Македо-
није

30. 07. 2016. – Вечерњи концерт групе „Лига изузет-
них џентлмена“  из Ниша

БОРСКО КУЛТУРНО ЛЕТО
Манифестација се одржава у организацији Центра за културу општине Бор

КЊАЖЕВАЦ - Филмским пројекцијама и радионицама у Кња-

жевцу су почели први програми 55. фестивала културе младих Србије.

Први пут након више од пет деценија, Фестивал ће се дешавати се у

Књажевцу читавог лета. 

Наш фестивал је прерастао своје досадашње оквире и ово је

почетак његовог новог живота, казао је, отварајући 55. смотру ствара-

лаштва младих, председник општине Милан Ђокић. 

- Фестивал промовише и културу и младе и Књажевац као град

способан да буде носилац културног развоја читаве источне Србије.

Нису само они који живе у Београду привилеговани да уживају у овак-

вим манифестацијама. На то имају право сви грађани Србије. Књаже-

вац ће овог лета бити центар културних дешавања читаве Тимочке

крајине. Честитке организаторима и све похвале младима који ће уче-

ствовати у организацији – казао је Ђокић.

Фестивала не би било да није снажне подршке општине Кња-

жевац, тврди Јован Исаков, председник Скупштине Фестивала.

- Тешко је време, али увек може да се издвоји нека помоћ – нов-

чана, или у производима, поклонима... Упутили смо позив књажевачким

привредницима, али нисам задовољан одзивом. Очекивао сам да ће

бар 150-200 предузетника да тим гестом покаже да им је стало до Фе-

стивала. Али, имају још времена, још месец-два и надам се да ће се

одазвати позиву – истиче Исаков.

У велилкој галерији Дома културе постављена је изложба фо-

тографија које подсећају на фестивалске године, на учеснике, публику

и Књажевац од пре пет деценија. Много је људи стајало на фестивал-

ским позорницама, сећа се један од учесника, а касније и организатора

Славиша Раденковић.

- Био сам учесник на другом фестивалу и од тада сам ту, тако

да дуго памтим. Бар за 99 одсто људи на овим фотографијама знам ко

су и када су учествовали. Много је људи прошло ''фестивалским дас-

кама''. То су данас светска имена. И сада долазе млади људи који ће

сутра бити познати и виђени у свету уметности – рекао је Раденковић.

Дани филма трајали су до 12. јула. Од четвртог августа нас оче-

кују музичко – поетски програми и концерти у Гургусовачкој кули, док

ће такмичење омладинских позоришта бити одржано крајем августа.

Љ.П.

У Књажевцу почео 55. Фестивал културе младих Србије 

И ОВОГ ЛЕТА “ОРФЕО”
У Мајданпеку у уторак обележена градска слава 

МАЈДАНПЕК – Празник Светих апостола Петра и Павла, 12.јула

свечано је обележен у Мајданпеку, где се свети заштитници овог рудар-

ског града традиционално поштују више од стотину година. Светом ли-

тургијом коју су служили свештеници овог храма у присуству великог броја

верника обележена је црквена и градска слава. 

У години у којој се обележава 160 година од утемељења храма  у

порти је изложено рестаурирано црквено звоно из 1856.године и времена

када се у Србији обнављало рударство, а у Мајданпеку изграђена ова

црква за коју је израда плана била поверена сликару Урошу Кнежевићу

који се одлучио за “швајцарски” стил  и грађевину која је до данашњих

јединствена на овом простору. 

Напрсло звоно је још прошле године скинуто са храма, а обезбеђено је

ново много веће које чека рестаурацију комплетне цркве да би било по-

стављено. Ово из 1856., конзервирано је, сређено и изложено оку јавно-

сти као део историје овог рударског града. 

У вечерњим сатима, по традицији, велики број људи окупио се на

тргу у Мајданпеку у време отварања 4. Међународног фестивала фолк-

лора “Орфео”. Фестивал ће трајати до суботе, 16.јула, а у град под Ста-

рицом из вечери у вече представља  реномиране ансамбле из Чилеа,

Колумбије и Костарике, Румуније, Бугарске, као и културно уметничка

друштва из Србије. Пред бројним Мајданпечанима и њиховим гостима,

они  су се смењивали приказујући највредније у богатом фонду народних

песама и игара и на међународној фолклорној сцени. На почетку ове ма-

нифестације која траје од 2013.године, учесници су били домаћи и фолк-

лорни ансамбли околних, подунавских земаља, а на прошлогодишњем и

из САД, Мексика и Колумбије. Организатори “Орфеа”, људи из Културно

уметничког друштва Мајданпек побринули су се да овогодишњи фестивал

буде богатији. За то су имали подршку локалне самоуправе као покрови-

теља, а заједнички се побринули да Међународни фестивал фолклора “

Орфео” постане део интернационалне породице фолклорних фестивала.

И.Ћ.

УСКОРО МУЗИЧКО – ПОЕТСКИ ПРОГРАМИ
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НЕГОТИН – У знак сећања

на мајстора добре песме, кантаутора

и хуманисту Љубишу Стојановића

Луиса, пре пет година преминулог у

трагичном удесу, Неготином су се

уочи Петровдана заорили његови

највећи хитови. Концертом „Мој

живот је моје благо“ Неготин је пока-

зао да није заборавио свог почасног

грађанина, који га је верно посећивао

и више од деценије организовао ху-

манитарне концерте за децу Дома за

децу без родитеља „Станко Пауно-

вић“, са чијим је штићеницима Луис у

младости, баш у Неготину формирао

свој први бенд.

Преко 15 извођача и бен-

дова свирало је највеће Луисове хи-

тове. Публика је у заносу испратила

и са њима певала: Мећава, Дудо,

Страц, Коло љубави, Било чија... На

музику овог мајстора сцене, врсног

интерпретатора и великог хуманисте

подсетили су неготински музичари

Срђан и Стефан Лазаревић са бен-

дом “Нема даље”, Никола Петраћко-

вић и “Кампари бенд”, Мирослав

Мића Рашић, Боранин Милутин Сре-

теновић Срета, финалиста серијала

“Никад није касно”, Кладовљанин

Давор Јовановић, победник “Првог

гласа Србије”, коме се на сцени при-

дружио отац Ненад, књажевачки

“Дрим бенд”, зајечарски “Атлантик

бенд”, “Боеми”...

Неготинци су овацијама по-

здравили и Зајечарца Зорана Ва-

сића, Београђане Александра Тасића

Тасу и Владимира Владу Стојано-

вића, кога је и сам Луис представио

овом граду на неким од хуманитар-

них концерата које је до 2010. ре-

довно организовао. 

- Луисове су песме све сами

евергринови. Он је за музику живео,

волео је људе, добру свирку, Неготин

и част ми је што сам га познавао.

Никад се није штедео, певао је из

душе, па био то концерт или су га, као

што се често дешавало, пресретали

по локалима и молили да нешто от-

пева – каже Александар Тасић, иначе

рођени Неготинац.

На великој бини у центру

града публику су поздравили и Дра-

ган Адамовић Кајга, клавијатуриста

Перица Калуђеровић и трубач

Милош Николић, чланови Луисовог

бенда. Емоције, сећање, па и сузе

кулминирале су оног тренутка када

су на сцену изашли Луисови наслед-

ници, Маја и Марко.

- Од оца и мајке смо научили

да морамо да будемо своји, да чим

неког имитираш то ниси ти и то није

добро. Зато смо и Маја и ја певали

оне песме које је он волео и песму “И

саw yоур смиле”, која је њему по-

свећена – каже Марко Стојановић

Луис.

И Марка и Мају неготинска

публика добро познаје. Марко, који

припрема обраде неких мање позна-

тих очевих песама, у Неготин је дола-

зио са својим бендом, а Маја је оцу

годинама певала пратеће вокале. 

- Школа је то. Тата је мене

бацио у хладну воду. За мене се увек

подразумевало да се бавим музиком,

али како је он мене увео у свирку,

тако ја сада функционишем – каже

Маја Стојановић Луис.

Више од два сата добре

свирке и снажних емоција ефектно је

завршио Жељко Васић отпевавши

“Не куни ме, не ружи ме мајко”, са

првог Луисовог албума, аутентичном

споју џеза и српског фоклора, са

којом је Луис пре пет година испра-

ћен на вечни починак.

- Луис је био уникат и он за-

служује овакве манифестације. Све

честитке Неготину и Туристичкој ор-

ганизацији на оваквог програму. Луи-

сова музика је оставила велики траг.

Имао сам ту срећу да сам Љубишу и

познавао и част ми је да певам ње-

гове песме – рекао је Жељко Васић.

С. М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу

транспарентног, економског, 

инфраструктурног и 

стабилног развоја“ 

суфинансира Општина Неготин

НЕГОТИН СЕ СЕЋА ЛУИСА
У част Љубише Стојановића Луиса одржан концерт „Мој живот је моје благо“

БОР - “Вила Вертиго“ ,

смештена тик уз главну плажу

Борског језера, све више постаје

заштитни знак борског туризма и

објекат у коме се може добити

врхунска услуга. Сви капацитети

попуњени до краја ударне летње

сезоне, али се “Вертиго“ припрема

и за позно лето и прелепу јесен на

Борском језеру, као и за скијашку

сезону на Црном врху.

- “Вила Вертиго“ се бави

услугама смештаја и исхране

својих гостију, мада и остали тури-

сти који посете Борско језеро могу

користити наше услуге по врло по-

вољним ценама. Оброци за наше

госте су на бази “шведског стола“.

На жалост или на срећу, капаци-

тети за ово лето су у потпуности

распродати. Томе су у многоме до-

принели и ваучери Владе Репуб-

лике Србије. Уз ваучер, чија је

вредност 5.000 динара, гости за

пет полупансиона требају да до-

плате свега још 3.650 динара -

каже Дејана Туфегџић, главна ме-

наџерка “Вертига“.

“Вила Вертиго“ располаже

са 80 лежаја у двокреветним, трок-

реветним и четворокреветним со-

бама, у два објекта смештена уз

само језеро. “Вертиго“ располаже

и са два конфорна и савремено

опремљена апартмана.

- Поред домаћих гостију,

десетодневне аранжмане користе

и гости из иностранства: Бугарске,

Немачке, Аустрије… Интересо-

вање је велико, али су нам јул и

август попуњени. Надамо се да ће

се оволико интересовање наста-

вити и у наредним месецима, јер

Борско језеро има своју магичну

привлачност и у позно лето, јесен,

а прелепо је и у зимском ам-

бијенту- сматра Туфегџићева.

Менаџмент “Вертига“ за

своје госте организује туристичке

излете и обиласке Злотске пећи-

не, “Забрањеног града“ на Црном

врху, зоо врта, Брестовачке бање,

видиковца на старом рударском

копу и осталим туристичким де-

стинација у ближој околини.

“Вертиго“ има услове и за

одржавање семинара, трибина и

радних састанака пословних љу-

ди и организација, а велике наде

полаже и у привлачење гостију у

зимском периоду, који би се уз

обезбеђен превоз скијали на

скијалишту на Црном врху, које се

налази на свега десетак киломе-

тара од језера и саме виле.

Е.Т.

СВИ КАПАЦИТЕТИ ПОПУЊЕНИ
“Вертиго” –туристичка вртоглавица на Борском језеру

ЦЕНЕ ЗА СВАЧИЈИ ЏЕП
У “Вили Вертиго“ на Борском језеру можете преноћити

за свега 1.270 динара, полупансион је 2.020, пун пансион 2.470
динара, а за више од 10 гостију и ручак је “шведски“. Прелеп
осмех добродошлице менаџерке Дејане је гратис.

ИЗЛОЖБА
У Дому “Станко Пауновић” приређена је изложба фото-

графија којом је на најбољи начин илустровано више од 10 го-
дина Луисових долазака у Неготин. Фотографије бележе његове
посете Дому, хуманитарне концерте, дружења са Неготинцима,
али и уручивање Септембарске и награде Почасног грађанина
Неготина.


