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КЛАДОВО - На седници Скупштине  усвојен је Извештај о
реализацији буџета општине Кладово за првих шест месеци  ове го-
дине. Буџетски приходи износе 269,7 милиона динара  и реализовани
су са 42,9 одсто од плана. Расходи и издаци буџета општине Кладово
у периоду јануар- јун су мањи за шест милона, јер износе 263,7 ми-
лиона динара односно 38,9 одсто од плана.

Приходи од  пореза на зараде учествују са  94.9 милиона ди-
нара или 45 одсто, док је од ненамских траснсфера републике при-
ходовано близу 84 милиона динара или 49 одсто од плана. Од пореза
на имовину приходна страна општинске касе увећана је за 31,7 ми-
лиона, а од уплата на име комуналне таксе на фирму у износу од  6,9
милиона динара. Прилив  новца од  општинске и градске накнаде на
приходној страни општинског буџета  учествује са близу 14 милиона
динара. Сопствени приходи  буџетских корисника су 6.4 милиона ди-
нара или 24 одсто од плана.

У раду седнице учествовало је 18 одборника јер супредстав-
ници ДС на основу одлуке Оптинског одбора изашли из сале  чиме
су изразили протест због тога што  још нису  добили канцеларију, док
је одборничка група СПС салу напустила јер  је, између осталог, не-
задовољна извештавањем са скупштинских седница, сматрајући да
нема одговарајући третман , а део је власти на државном нивоу.

- Демократе ће у најскорије време добити просторију за стра-
начке активности и то није спорно. Одборници су  испоштовали од-
луку Општинског одбора ДС у Кладову а њихов излазак није
пореметио регуларан рад скупштинског заседања. С друге стране со-
цијалисти заборављају да су у Кладову опозициона странка и са
седам одборника не могу да условљавају владајућу коалицију у којој
је 20 одборника. Како су радили као власт одговор су дали грађани
на изборима, а то нас уверава  да они више никада неће бити вла-
дајућа странка у Кладову. Буџет је прављен по мери грађана и ми
ћемо и надаље инсистирати на домаћинском пословању - поручио је
Радисав Чучулановић , председник општине Кладово.

Подршку одборничке већине добиле су  измене и допуне Од-
луке о оснивању ЈП "Јединство" , ЈП " Комуналац" и Дирекције за пла-
нирање и изградњу " Кладово" које су усаглашене са одредбама
новог Закона о јавним предузећима. Оснивач тих предузећа је оп-
штина Кладово, а измене дефинишу њихову активност од општег ин-
тереса.

Одборници локалног парламента   усвојили су  измене и до-
пуне Одлуке о комуналним таксама на територији општине Кладово
којом се регулишу услови о коришћењу простора за продају пољо-
привредних и других производа изван за то одређених локација. Чла-
нови  скупштине  дали су сагласност о постављању Новице
Шејњановића дипломираног економисте за в.д. директора ЈП Дирек-
ција за планирање и изградњу "Кладово", јер је досадашњи директор
Ненад Думитрашковић био на функцији вршиоца дужности  у два
мандата, чиме је испунио лимит  који регулише Закон о јавним пред-
узећима.                                                                                              М.Р.

ЧУЧУЛАНОВИЋ: БУЏЕТ ЈЕ

ПРАВЉЕН ПО МЕРИ ГРАЂАНА

Одржана седница СО Кладово

КЊАЖЕВАЦ - У Општинској управи у Књажевцу успостављен је ме-
ханизам за подношење жалби на поступање, односно непоступање, овлаш-
ћеног службеног лица у поступку примене Закона о општем управном
поступку. 

Жалбе се предају на писарници Општинске управе. Овлашћено лице
за вођење претходног поступка поводом жалбе на поступање односно непо-
ступање овлашћеног службеног лица у поступку примене члана 9 и 103 За-
кона о општем управном поступку је  Марко Ристић, дипломирани правник
запослен у Општинској управи Књажевац. 

Ове одредбе Закона прописују да су органи који поступају у управном
поступку дужни да по службеној дужности, прибаве све податке о одлучним
чињеницама које се воде у службеним евиденцијама, односно да органи по
службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиденција,
те да не смеју да захтевају од странке да их она достави.                         Љ.П.

УСПОСТАВЉЕН МЕХАНИЗАМ ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБИ

У Општинској управи у Књажевцу

МАЈДАНПЕК – Због квара на микроелектроници у Фабрици воде који
је према очекивањима одговорних у ЈКП “Доњи Милановац” требало да буде
отклоњен већ у уторак, Доњи Милановац и околна насеља у понедељак су
највећи део дана били без воде. Да би се водоснабдевање успоставило,
током ноћи у систем је пропуштена вода са резервног водозахвата, наплавног
поља у Мосни, а потрошачи су информисани да воду користе као техничку.
Очекивања су била да ће се врло брзо нормализовати рад Фабрике воде, а
након неопходних анализа референтне установе и водоснабдевање потро-
шача са овог подручја.                                                                                          И.Ћ.

АКТИВИРАН РЕЗЕРВНИ ВОДОЗАХВАТ
Тешкоће са водоснабдевањем

КЊАЖЕВАЦ - Удружења младих и неформалне омладинске групе
добиле су могућност да кроз програм „Млади су закон“ реализују пројекте који
се односе на уређивање јавних простора, акције заштите животне средине,
промовисање међугенерацијске сарадње, као и промоције здравих и безбед-
них стилова живота. 

Министарство омладине и спорта одлучило је да ове године подржи
два пројекта у Књажевцу. “Делимо планету са” је већ традиционални пројекат
неформалне омладинске групе InterCOOLt и након Шпаније, Велике Брита-
није, Италије и Кине ове године представиће Књажевчанима културу и обичаје
Египта. Други пројекат је “Видимо се у центру”, Центра локалне демократије
ЛДА, који се бави акцијом заговарања за отварање омладинског центра у Гур-
гусовачкој кули. Реализација је кренула 12. августа и трајаће до 31. октобра.                                                                                                   

Љ.П.

МИНИСТАРСТВО ПОДРЖАЛО 
ПРОЈЕКТЕ МЛАДИХ 

Реализација пројеката ће трајати до 31. октобра

Са седнице СО Сладово
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АМБРОЗИЈА УГРОЗИЛА БОРСКИ ОКРУГ

Међу општинама најугроженије Кладово

НЕГОТИН – Амброзија, једна од најпознатијих и
најопаснијих алергених биљака на свету, и ове године је оку-
пирала Борски округ. Овај штетни коров који је преко западне
Европе, из Северне Америке, доспео и у Тимочку Крајину, ре-
гистрован је у свим општинама Борског округа, дуж путева,
на стрништима, окопавинама и на запуштеним пољопривред-
ним површинама којих је у нашем крају све више.

- Од свих општина Борског округа најугроженија је оп-
штина Кладово у којој практично да нема места на коме ова
биљка није присутна, што је и разумљиво  с обзиром да се
семе ове биљке, поред осталих начина, најчешће шири дуж
великих река, а одатле веома брзо запоседа своја станишта,
било да су то обрадиве површине или рудерална земљишта
– истиче саветодавац Ненад Илић, из Пољопривредне саве-
тодавне и стручне службе Неготин.

Амброзија се тренутно налази у фази пред цветање,
па стручњаци упозоравају да је сада крајње време да се она
сузбије, пре него што почне да испушта своја поленова зрна
која изазивају непријатне алергијске реакције код људи.

- У насељеним местима где се биљка спорадично
јавља најбоље ју је чупати из корена или  косити је, на већим
травнатим површинама, што ближе земљи, два до три сан-
тиметара, како би се спречило њено обнављање преко боч-
них изданака. На стрништима и рудералном земљишту
успешно се сузбија тоталним хербицидима, односно препа-
ратима на бази глифосата у количини од три до четири литра
по хектару уз употребе 150- 200 литара воде – додаје Илић.        

С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, 
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира 

Општина Неготин

КЛАДОВО - Запослени у ЈП "Јединство " у Кладову и Брзој Па-
ланци обнављају и ремонтују постројења система даљинског грејања
како би спремни дочекали предстојећу грејну сезону. Највише посла је
у подстаницама стамбених зграда у којима се мењају стари измењи-
вачи топлоте који се користе  за загревање воде. Реч је о радовима у
седам подстаница у зградама са којима су потписани уговори са Скуп-

штинама станара. То ће допринети квалитетнијем грејању станова јер
је  заокружен поступак иновација.

-Те послове приводимо крају. Остаће нам још само шест зграда
у којима планирамо да следеће године старе измењиваче топлоте за-
менимо новим у колико се за то одлуче скупштине станара-објашњава
Зоран Петровић директор ЈП " Јединство".

Обнављање опреме  доприноси квалитетнијем грејању , а из
Јавног предузећа "Јединство " станаре подсећају на значај ревитали-
зације постројења.

- За сваку зграду смо издвојили по две недеље како би старе
вентиле заменили новим термо-главама. Тиме станари  регулацијом
утичу на потрошњу и штеде топлотну енергију. Услов није да сви вен-
тили у стану буду замењени,може парцијално у складу са могућностима
власника стана-додао је Петровић.

Лето је углавном период када се у топланама коригују цене да-
љинског грејања , међутим о томе  у Јединству не размишљају.

- Кладово је прошле године увело методологију фактурисања
по утрошку топлотне енергије, за сада не би требало да уследе корек-
ције , пратимо кретање цене мазута и уколико не дође до драстичног
повећања тог енергента  неће се разговарати о поскупљењу  грејања-
закључио је Петровић.

ЈП ” Јединство ” завршило је кампању набавке енергената за
нову грејну сезону. За рад топлана на чврсто гориво у насељу Пемци и
у Брзој Паланци  лагеровано  је 750  тона колубарског угља. Попуњене
су и залихе мазута јер је у депое смештено 280 тона енергента који се
користи  рад топлане "Центар" у граду. Резерве енергената допуњаваће
се по потреби током грејне сезоне која стартује 15. октобра.                                                                    

М.Р.

УЛ А ГА Њ Е  У  К ВА Л И Т Е Т Н И Ј Е
Г Р Е Ј А Њ Е

У Кладову се припремају за грејну сезону

КЛАДОВО - У општини Кла-
дово  десетак дана раније него пре-
тходних година почела је жетва
овогодишњег рода сунцокрета. Жет-
вена кампања те  културе  кренула је
на песковитим теренима у атару села
Ртково. Том уљарицом Никола Вер-
бункић засејао је 130 хектара и задо-
вољан је првим приносима који
наговештавају да ће род  бити бољи
од прошлогодишњег.

- На ранији почетак жетвене
кампање  утицали су повољни вре-
менски услови и максимална при-
мена агротехничких мера. Зрно је
доброг квалитета , влажности око 9,5
просечни приноси су близу  2700 ки-
лограма по хектару и бољи су од про-
шлогодишњих - задовољан је Вербу-
нкић.

Тржне вишкове сунцокрета и
ове године откупиће ЗЗ "Нова Уља-
рица" из Неготина. Иако није позната
откупна цена ратари очекују да тај
проблем буде решен у најкраћем
року.

- Имамо гаранцију да ће ис-
плата почети оног тренутка када буде
формирана откупна цена. То нас
охрабрује јер нам је новац потребан
за јесењу сетву - додаје Вербункић,
домаћин који обрађује близу 500 хек-
тара плодних кључких њива.

Сунцокрет овогодишњег
рода предаје се на откупним местима
у Рткову и Кладову. Та уљарица у
кладовском крају  посејана је на око
800  хектара  у индивидуалном и за-
дружном сектору. Жетвена кампања
потрајаће десетак дана.                М.Р.

ПОЧЕЛА ЖЕТВА СУНЦОКРЕТА

Жетвена кампања ће трајати десетак дана
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ПЕТИ АЕРО СКУП НА БОРСКОМ АЕРОДРОМУ
БОР - Традиционални пети аеро скуп „Flu in“ одржан је про-

теклог викенда на борском аеродрому, у организацији овдашњег
Аеро клуба и ЈП „Борског туристичког центра. Посетиоци су имали
прилике да виде слетање ваздухоплова, падобранаца, ултра лаких
авиона и  моторне змајеве. 

Циљ одржавања Аеро скупа на борском аеродрому је пред-
стављање спортске авијације и могућности српског ваздухоплов-
ства. 

Изградња борског  аеродрома је завршена 1986 године, са
пистом пресвученом „сувим асфалтом“ дужине 1.080 метара и 30
метара ширине, а изграђена је и управна зграда са хангаром. 

У изградњи аеродрома учествовала је Војска и РТБ „Бор“.
Борски аеродром се убраја  међу најбоље спортске аеродроме у
југоисточној Европи.                                                                         Д.К.

Изградња борског аеродрома завршена је 1986. године

К А П И Ј А  О Д  С К И Ј А  
КЊАЖЕВАЦ - Књажевчанин Никола Дојчиновић, инструктор скијања и

велики заљубљеник у зимске спортове, сакупио је седамдесетак старих модела
скија и од њих направио врло оригиналну клизећу капију дугу преко седам метара. 

Идеја за настанак овако необичне капије дошла је приликом путовања
кроз Аустрију и Швајцарску, каже Никола Дојчиновић. Тамо је видео необичне на-
чине за коришћење скијашке опреме која више није била за основну употребу на
снегу.

- “Видео сам разне начине за употребу старе скијашке опреме. Поред
осталог, и неку врсту ограђеног простора у коме се гајило цвеће, а ограда су биле
посечене скије. Ја никада не бих могао да направим било шта, ако би требало да
пресечем скију. Решио сам да од целих скија направим ограду, односно капију и
то од неких старих модела које сам, као мали, само прижељкивао да једног дана
имам” - каже Никола.

За настанак једне прилично велике клизеће капије од око седам метара
требало је седамдесетак  скија. Занимљиво је да их је Никола добио бесплатно.
- “За велику већину људи стари модели скија немају готово никакву вредност. Ма-
теријал за капију добијао сам бесплатно, пошто су људи тиме што су мени покла-
њали скије у ствари чистили своје подруме и оставе” - додаје Никола.

Сакупљање старих модела скија, као и сноубордова се наставља. Ни-
кола каже да већ има  идеје за израду неких нових, практичних ствари од старе
ски опреме.                                                                                                              Љ.П.

Књажевчанин сакупио седамдесетак старих модела скија

ДРУЖЕЊЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ 
КЛАДОВО - Општина Кладово наградила је тридесеторо

основаца из породица слабог материјалног стања , који никада
нису била на летовању, а током минуле  школске године остварили
су добре резултате и примерно владање, бесплатном тродневном
екскурзијом. Путовањем у  Јагодину локална самоуправа,  наста-
вила је да подстиче младе како би у свом школовању остварили
што боље резултате.

- Ми покушавамо да подстакнемо тај вредан и марљив рад
код деце која су слабијег материјалног стања. Локална самоуправа
је први пут то почела и трудићемо се да нам то и надаље буде
пракса да наградимо најбоље кроз овакве излете, летовања, зи-
мовања јер  су управо млади наша будућност - истакао је Радисав
Чучулановић, председник општине Кладово.

Током  тродневне бесплатне екскурзије кладовски основци
посетили су у Јагодини зоолошки врт, Музеј воштаних фигура,  ма-
настир Раваницу и уживали у благодетима јагодинског аквапарка. 

М.Р.

Наградно путовање за кладовске основце
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БОР - Да ли је туризам у Бору
у напредовању, стагнацији или назадо-
вању? Ако избегнемо крајности које се
огледају у црно-белој слици стања, сви
наши многобројсни саговорници се
слажу да помака има. Али, генерално
преовладава и мишљење да се све
ради хаотично и без јасног плана и про-
грама. Сама ''Стратегија локалног одр-
живог развоја општине Бор: 2011 –
2021. година'', у којој је значајно место
дато и развоју борског туризма, је оби-
ман попис лепих жеља. Неке од њих су
реалне а неке, по нама, нереалне и не-
оствариве.

Бора Станковић, директор
борске Туристичке организације сматра
да је неспорно  да се борска туристичка
привреда у последњих 5-6 година прак-
тично покренула из мртвила у коме се
налазила. У протеклом периоду се за-
уставило пропадање и дошло је до
оживљавања туризма. Борски туризам
је у фази раста. Још пре 7-8 година у
Бору су била свега два угоститељска
објекта која су радила, хотелски смеш-
тај је био у тоталном пропадању, а ту-
ристички локалитети девастирани и
затворени за посетиоце. Многи од њих
су то и данас.

- Кренуло се уз скромна фи-
нансијска средства са намером да се
један по један од многобројних бисера
борског туризма ревитализују. Један од
тих бисера је и кањон Злотске реке са
пећинама, где су реконструисане пе-
шачке стазе и обновљена расвета у Ла-
заревој пећини. Чињеница је, међутим,
да овај локалитет није у потпуности
уређен и он још није комплетан тури-
стички производ који ће задовољити
све потребе туриста који дођу овде. Ту,
пре свега, мислим на мотел и језеро
који су у врло лошем стању и нису у
функцији. Ми тренутно немамо на
Злотским пећинама никакву угости-
тељску понуду која би задржала доса-
дашње посетиоце и привукла већи број
нових. Врло је значајна санација хотела
'' Језеро'' на Борском језеру, који, по
мени, представља кључну тачку раз-
воја борског туризма. Хотел ''Језеро'' је
данас модеран и ексклузиван објекат
са значајним смештајним капаците-
тима што ствара предуслов за по-
већани број туриста који нам долазе и
одатле посећују и остале туристичке
дестинације у широј околини. 

Стање дефицита квалитетног
смештајног капацитета се последњих
година значајно побољшало: изград-
њом хотела ''Албо'', смештајним капа-
цитетима у Брестовачкој бањи,
отварањем неколико хостела и кона-
чишта у Бору-сматра Станковић.

Први човек борског туризма
посебно жели да истакне рад на ства-

рању услова за развој сеоског туризма
као веома потенцијалној туристичкој
могућности. Наглашава да је по први
пут у историји Бора рађена категориза-
ција приватног смештаја. За неколико
година се дошло до цифре од 50-ак ле-
жајева у 20-ак смештајних јединица у
селима борске општине, Бањском
Пољу и на Борском језеру.

- До убрзанијег развоја бор-
ског туризма у протеклом периоду, по
мом мишљењу, није дошло због недо-
статка финансијских средстава и недо-
статка стратешких докумената који би
били обавезујући. То немамо ни за
један туристички локалитет како би
знали шта смо планирали, за колико
новца и у ком временском периоду.
Имамо обиље разноврсних туристич-
ких потенцијала и просто је немогуће у
овим условима све то равномерно раз-
вијати и то на једном динамичном
нивоу. Зато је потребно јасно дефини-
сати шта су приоритети, на чему се у
одређеном времену ради и то компле-
тирати у сваком погледу као једну це-
лину која има све неопходно, како би
стекла дефиницију туристичког про-
извода намењеног туристима. Ми мо-
рамо да схватимо да смо у трци са
великим туристичким индустријама које
су развијеније и моћније и које теже да
привуку профит и зараду коју светски
туризам остварује. Једном речју, борски
туризам би најпре требао да постане
самоодржив а након тога и профитаби-
лан-закључује Станковић.

Да се вратимо за трен поново
на''Стратегију локалног одрживог раз-
воја општине Бор: 2011 – 2021. година'',
у којој туризам заузима видно и прио-
ритетно место. Акциони план те стра-
тегије врло несистематично и

недоречено само набраја таксативно
све што је неко радећи на стратегији
успео да поброји. Једном речју, креће
се од сасвим нереалног до реалног и
изводљивог, али се целовита слика

стратегије уопште не сагледава.
Шта је, по нама нереално и

недефинисано:
- Санација регионалног пута

Бор – Дубашница – Марковац.
(Ког ''регионалног пута''? Када

је он изграђен, када је пропао па га
треба санирати?)

- Завршетак изградње хотела
„HYATT REGENCY“ ЈЕЛЕН 

( У акционом плану се каже да
је ''у току реализације стратегије'', да ће
то допринети ''унапређењу туристичких
капацитета на територији општине, по-
већању запослености...'' Као извори
финансирања наводе се:''сопствена
средства , општински буџет, мини-
старства , фондови ЕУ, донатори...''

За оба напред наведена
посла Општина Бор мало се или ни-
мало пита, па се намеће питање шта
ће они у локалној стратегији.

-„Рударски туризам’’

(Занимљиво, оригинално и
екстремно и по самој дефиницији, али
и то мало зависи од нас. Да га не би
сврстали у ''рударски авантуризам''
треба најпре узети у обзир судбину

борског рударења, приватизацију, инве-
ститоре, будуће власнике...)

-Жичара на лазаревом ка-
њону(?)

Следећи наведени приори-
тети Акционог плана Стратегије су већ
реалнији. Недостаје им систематич-
ност, припадност одређеним целинама
како би се видела и њихова функцио-
налност. И ту се финансирање очекује
од: општинског буџета, министарстава,
фондова ЕУ, донатора:
- Санација и реконструкција мотела
„Злотске пећине“
- Санација и реконструкција црквених
храмова (градских и сеоских)
- Изградња Визитор центра Бор
- Изградња наменског објекта за изла-
гање минеролошке збирке техничког
факултета
- Мокри чвор на Лазаревој пећини
- Етно-село Горњане
- Мотел на Лазаревој пећини
- Кућа старих заната
- Реконструкција стазе од Лазареве
пећине до пећине Верњикице
- Уређење видиковца на старом по-

вршинском копу Борског рудника-
''Стаклена потковица''
- Развој сеоског туризма и смештаја у
домаћој радиности (обука домаћина,
категоризација, промоција)
- Изградња и уређење видиковца у Ла-
заревом кањону
- Наставак на уређењу трасе старе
цновршке пруге  (укупно 18,5 km од
аутобуске окретнице у Бору 2 па до
споменика на планини Црни врх)

Од компетентних саговорника
смо упозорени да сама стратегија нема
оперативни карактер, већ је она само
визија.  Ако је и тако, онда је неопходно
сагледати шта је у првој половини
''рока'' Стратегије урађено, шта је ура-
ђено ван Стратегије. Да би ова наша
медијска прича била одржива морамо
остати на чињеници да и Стратегија
развоја туризма потенцира одрживост.
Да ли је неко у протеклих пет година
бар сагледао колика је цена завршетка
хотела на Црном врху, и постоји ли про-
цена његове одрживости?

Редакција ''Тимочких''
Извор:''Стратегија локалног

одрживог развоја општине Бор: 2011 –
2021. година''

Пројекат “Борски бисери ту-
ризма у тимочкој нисци” суфинансира
се средствима из буџета Оптине Бор -
“Ставови изнети у подржаном ме-
дијском пројекту нужно не изражавају
ставове органа који је доделио сред-
ства”.

КОРАК КА ДАЛЕКОМ ЦИЉУ
''Борски бисери туризма у тимочкој нисци''(4)
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НЕГОТИН – После више од
месец дана систематских истражи-
вања на касноантичком локалитету
“Врело” Шаркамен, завршена је
овогодишња археолошка кампања.
Стручни тим који су чинили: руково-
дилац истраживања  др Софија
Петковић, виши научни сарадник
Археолошког института у Београду,
координатор пројекта Гордан Ја-
њић, археолог и музејски саветник
у Музеју Крајине у Неготину, Марија
Јовић, мастер археологије и Игор
Бјелић, мастер архитектуре током
овогодишње кампање фокусирали
су се на истраживања југоисточног
дела утврђења и унутрашњости
јужне и северне куле западне ка-
пије. 

Иако су прва систематска
истраживања почела пре више од
20 година, а 1996. је у маузолеју
пронађен сет златног накита ца-
рице–мајке Максимина Даје, заго-
нетка Шаркамена никако да се
одгонетне. Археолози у шали често
подсећају на речи једног од ранијих
истраживача овог локалитета, пре-
минулог др Миодрага Томовића,
како је на Шаркамену пронађено
више злата него керамике. И заиста
последњих година откривају се неки
детаљи који немају аналогију у
сличним грађевинама, па и тако до-
датно доприносе мистерији самог
овог места. Лане је то био водото-
рањ, један од најочуванијих на
нашим просторима, сада су то нове
две просторије, откривене дуж јуж-
ног бедема, али и северна кула за-
падне капије која је, такође,
изненадила истраживачки тим.

- Ископавањем северне
куле западне капије дошли смо до
сазнања да је кула врло карактери-
стична зато што је кружна изнутра,
а осмоугаона споља. Шта је тачно
за сада не може да кажемо јер ни
код нас, ни у свету, немамо анало-
гије за овако нешто. Ископан је улаз
у кулу, степенице које су биле по-
тплочане опеком и ископан је квад-
ратни канал уз северни зид куле,
чију функцију за сада не знамо. Ма-
теријала има изузетно мало  - каже
археолог Марија Јовић.

Археолози верују да би,
можда, та кула могла, уместо одб-
рамбеног, да има и репрезентати-
ван карактер. Можда је у њој, веле,
нека монументална фонтана, какве
су грађене у то доба. У новембру ће
се радити геофизичка проспекција
у унутрашњости локалитета, јер се
верује да и ту има неких објеката и
да ти бу могла да буде царска па-
лата.

- Југоисточни угао ут-
врђења са југоисточном кулом је
најмаркантнији објекат када се при-
ближавате локалитету. Она доми-
нира Врелском реком и на неки
начин је репер локалитета, показа-
тељ да сте стигли на Шаркамен.
Планирано је било и да реконструи-
шемо западну капију са две куле,
северном и јужном, то су осмоуга-
оне куле, јер кроз ту капију се иде
на део локалитета где се налази

царски маузолеј, који је такође кон-
зервиран и онда имамо три целине
које су на том путу посетилаца,
јуисточни угао са кулом, западна ка-
пија и маузолеј – каже руководилац
радова на “Врелу” др Софија Петко-
вић.

Шаркаменски комплекс,
100 са 100 метара, је утврђени ре-
зиденцијални комплекс који је имао
одбрамбену улогу, али је настојао
да својом монументалношћу по-
каже да ту живи цар. “Врело” на
своју царску улогу подсећа и због
водоторња, који је комплекс напајао
водом, контролисао њену проточ-
ност...

-Ту су остаци ниша, лепи
довратници, лукови и други детаљи
који су додавали једну посебну црту
естетици овог компекса. У свакој од
просторија наилазимо на остатке
рушења ових грађевина, а ове го-
дине уочили смо постојање цре-
пова, што значи да је у извесној
мери барем део објекта који смо до
сада открили био завршен –истиче
архитекта Игор Бјелић, чији је посао
на “Врелу” да технички забележи
све што археолози ископају.

Сваки зид, сваки камен има
своју причу, приповедају археолози,
јер нам чак и рушевине говоре да
ли је неку грађевину срушило
време или, можда... људи. Мону-
менталне грађевине на “Врелу” за-
хваљујући овом вредном четворо-
чланом тиму, уз помоћ десеторо
радника, полако откривају своју св-
рху.

- Презадовољни смо учи-
њеним, јер је заиста урађено више
него што смо планирали. Надамо
се да смо овим нашим ископава-
њем направити добру подлогу
онима који се баве заштитом непок-
ретних културних добара и да ће се
сада, после две године паузе, ово
до сада ископано конзервирати, јер
је непобитна чињеница да оно што
је до сада земља чувала, кад се ис-
копа брзо пропада. Суштина је сва-
како да се све ово заштити да би
сутра могли од тога да правимо раз-
вој културног туризма. Имамо под-
ршку што се тиче суфинансирања
пројекта истраживања, али по-
требна нам је већа подршка по пи-

тању инфраструктурног обезбе-
ђења, од изградње пута, освет-
љења, обезбеђења и свега што је
потребно једном локалитету да му
пружимо шансу да он се одрживо
може да развија и да опстане –
каже археолог и виши музејски са-
ветник Гордан Јањић, координатор
пројекта.

У сенци вандалског чина,
када су непознати непоправљиво
уништили водоторањ за снабде-
вање водом, јединствен на нашим
просторима, али и под јужне куле

западне капије, овогодишња кам-
пања је, као и лане, прошла са зна-
чајним налазима. Они, можда, нису
вредни за трагаче за златом, али
јесу за историју јер су само корак
напред ка циљу да се шаркаменски
комплекс уврсти на листу УНЕСКО-
а као палата близнакиња Феликс
Ромулиане.

- Циљ је да овај локалитет
буде туристички валоризован, да
посетиоци могу да дођу до локали-
тета, али адекватних прилазних пу-
тева и даље нема, иако је прошло
20 година од првих истраживања.
Да се сваке године градило по 250
метара ми би сад имали пут. Про-
блем је и са струјом, дрвене бан-
дере су дотрајале и у веома су
лошем стању. Да би овај локалитет
заштитили потребна је и добра рас-
вета и видео надзор и ми ћемо ра-
дити на томе – каже Ивица
Трајковић, директор Музеја Крајине.

Ове године је, иначе, Мини-
старство културе и информисања
истраживања локалитета “Врело”
суфинансирало са милион динара.
Општина Неготин и Музеј Крајине
за ове намене издвојили су око
400.000 динара. С.М.Ј.

Пројекат „Неготин на путу

транспарентног, економског, 

инфраструктурног и стабилног

развоја“ суфинансира 

НОВА ОТКРИЋА НА ЦАРСКОЈ ПАЛАТИ
Завршена археолошка открића на локалитету “Врело” код Шаркамена

БОР - На тераси стана стамбене зграде у улици Албанске споменице
у Бору, недавно је  избио  пожар који је брзом интервенцијом ватрогасаца ло-
кализован.

Како сазнајемо, у тренутку избијања пожара у стану није било никога
и нема повређених. Комшије и пролазници су приметили ватру и одмах по-
звали ватрогасце.

- Нас неколико је звало ватрогасце, свако ко је видео пожар. На сву
срећу па се ватра није много проширила. Најбитније је да нико није повре-
ђен– каже један од комшија.

Тачан узрок пожара се испитује. Комшије тврде да је највероватније
ватра избила, како се претпоставља када је неко од станара са виших спра-
това бацио опушак од цигарете, који је пао на терасу. Ватрогасци су брзо реа-
говали и спречили да се ватра не прошири и на друге просторије.                                                                                       

Д.К.

П О Ж А Р  У  Б О Р У

Нема повређених

О Г Л А Ш А В А М
Неважећом потврду бр 052278-13 К, серијски број

обрасца 0047882 , издату 01.08.2013. године, о исправ-
ности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни
гас, у недељнику “Тимочке” у броју 206 од 26.08.2016. го-
дине.

Милорад Станисављевић , Бр.л.к. 003483449
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МАЈДАНПЕК -  Како се ближи отварање у Мајданпеку, 10.септембра,
око велике међународне и већ VII изложбе “Уметност у минијатури” све је мање
непознаница. Раде Пилиповић, визуелни уметник из Београда добитник је велике
награде изложбе за рад у камену “Дар”. Одлуку о томе донео је Жири ове изложбе
предвођен Лиллианом Царланд Малбашић, професором и академском сликар-
ком из, Мелбурна – Аустралије, док су четири равноправне прве награде за из-
ложбене категорије освојили за Сликарство, цртеж, графика, миx медија /
комбинована техника Бојан Дојкић, диоломирани графички дизајнер из Новог
Сада за рад “У центру пажње 1”,  у категорији Скулптура, рељеф, мозаик, кера-
мика, стакло, порцелаин – Јована Петковић, дипломирани вајар за рад “Црне ру-

пице”, за Дизајн накита – Ана Јанковић, дизајнер накита за рад “Наруквица Б11 и
минђуша Е-6ЦД” и у категорији Дигитал арт и фотографија – Фото/дигитал арт Ва-
лентина Милошевић, примењени уметник из Београда за рад “In A Doll’s House
(Act 3)”. 

Организатор, Удружење за уметност, културу и туризам МајданАрт, ра-
није је саопштио да су награде установљене са циљем да  се препозна важност
доприноса уметника и промовише разумевање и уважавање квалитета и разно-
врсности. Такође, да је на конкурс за излагање на VII Међународној изложби
„Уметност у минијатури“ пријављено 378 аутора из земље и иностранства. Од
њих је пристигло 667 уметничких радова, а за излагање су одабрана 552, које по-
тписују 306 уметника из 27 држава: Аргентина, Аустралија, Бугарска, Босна и Хер-
цеговина, Црна Гора, Турска, Доминиканска Република, Грчка, Хрватска,
Литванија, Мексико, Пољска, Република Кореја, Република Српска БиХ, Румунија,
САД, Словенија, Италија, Канада, Македонија, Исланд, Кина, Немачка, Израел,
Финска, Јапан и Србија.

Изложба у Мајданпеку ће бити отворена до 23.септембра, да би од 15.ок-
тобра до 5.новембра била приказана и у Музеју примењене уметности Београд,
у галерији Жад.

Ова изложба само је један од важних сегмената “МајданАрт-а” – мани-
фестације која у граду под Старицом већ 15 година живи кроз садржаје које је
створила, почев од Уметничке радионице за креирање и израду уметничког уни-
катног накита до ове изложбе, али и радионице уметничке керамике, порцелана
и дизајна. Један је од носилаца културних активности и покретач иницијатива ве-
заних за уметност, културу, образовање, туризам, међународну сарадњу.      И.Ћ.

УМЕТНОСТ У МИНИЈАТУРИ
Завршне припреме за реализацију велике VII међународне изложбе

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу ће од 29. августа до другог
септембра, у оквиру 55. Фестивала културе младих Србије,
бити одржан други по реду ПРКОС – Позоришна ревија креа-
тивног осмишљавања света. Фестивалско позориште, ове го-
дине носи поднаслов ''Фестивал победника''. Како је истакао
Јован Исаков, председник Скупштине Фестивала, на овогодиш-
њем ПРКОС-у биће приказано шест позоришних представа из
Београда, Врања, Крагујевца, Требиња и Звечана. Све пред-
ставе понеле су награде на фестивалима аматерских и студен-
стких позоришта у Србији и окружењу.

Књажевчани и гости Књажевца гледаће представе
''Камен за под главу'' Милице Новковић, ''Оперу за три гроша'' и
''Чекајући Годоа'' Бертолда Брехта, ''МИнистарку'' Бранислава
Нушића и ''Казнену суботу'' Косте Пешевског.

О најбољим представама 55. фестивала културе младих
Србије одлучиваће глумци Катарина Жутић, Иван Бекјарев и
Милан Цаци Михаиловић.

Љ.П.

У С К О Р О  П Р К О С
Књажевчани имају прилике да погледају шест позоришних представа

КЊАЖЕВАЦ - На 56. Сабору трубача у Гучи Barka brass
band-у додељено Мајсторско писмо и звање Мајстора трубе. То
је, после 25 година и чувеног Раке Костића, први пут да
Мајсторско писмо долази у источну Србију. 

Barka brass band постоји оd 1998. године. У првим годи-
нама постојања освојили су три престижне награdе у омладин-
ској категорији у Гучи. Титулу најбољег оркестра у Србији
понели су 2012. године. Годину дана касније добијају награду
за најбољи оркестар на међународном такмичењу у Гучи. На
њиховом репертоару налазе се сви музички жанрови и стилови.
Ипак, окосницу чине звуци и ритмови Балкана. 

Barka brass band банd је учесник бројих манифестација
и фестивала у земљи и иностранству. У звуку њихових труба
уживала је публика у Грчкој, Белгији, Енглеској, Немачкој, Ау-
стрији, Кини. Са Барком су наступали бројни музичари, вокални
и инструментални солисти. Најбољи књажевачки трубачки ор-
кестар свирао је и са Балкаником Сање Илића.                 Љ.П.

МАЈСТОРСКО ПИСМО ЗА 
BARKA BRASS BAND

На 56. Сабору трубача у Гучи

БОР - 30. 08. 2016 -  Вечерњи концерт  Градског хора  ,,Феникс“
из Бора

05. 09. 2016 -  Концерт ,,Лексингтон бенда“  поводом завршетка
Борског културног лета и почетка нове школске године                                                                                                                                         

Сви програми у оквиру Борског културног лета почињу у 19 сати. У
случају лоших временских услова програм се помера за наредни дан. Орга-
низатор манифестације: Установа „Центар за културу Општине Бор“.  Покро-
витељ: Општина Бор

БОРСКО КУЛТУРНО ЛЕТО
Манифестација се одржава у амфитеатру код Дома културе
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НЕГОТИН – Да је лубеница ове године добро родила потврђује и податак
да су се просечни приноси овог поврћа, изузетно цењеног лети због својих изра-
зитих антиоксидационих дејстава, ликопена и витамина Ц, на крајинским пољима
кретали и преко 50 тона по хектару. На оним парцелама где су примењене све аг-
ротехничке мере, просечан принос износио је и до 70 тона по хектару. Иако се
бере сукцесивно, током целог лета, стручњаци овогодишњу бербу оцењују као
задовољавајући, наглашавајући да је овакав род пратио и квалитет.

- Највећи део произведених лубеница прода се такорећи на њиви, а
мањи део на пијацама у Неготину, Бору и околним местима. Ове године је и цена
лубеница била задовољавајућа. Од оних првих када се на велико трговало лубе-

ницама по цени од 20 и више динара за килограм, до тренутне од пет до осам ди-
нара по килограму – истиче Зорица Петканић, саветодавац у Пољопривредној
саветодавној стручној служби Неготин.

На простору Борског округа лубеница се гаји на нешто преко 300 хектара,
од којих се чак 90 одсто површина под бостаном налази у општини Неготин. Међу
највећим произвођачима лубеница су мештани Речке, Карбулова, Видровца, а у
последње време и Буковча и Радујевца. 

- Лубеница је биљка која има изузетну вредност у исхрани људи. Савр-
шен је диуретик, у себи садржи велике количине воде, па потпомаже избацивању
течности из организма. Мале је калоричне вредности, садржи фруктозу, глукозу и
сахарозу. Богата је витаминима, нарочито Ц витамином. Садржи ликопен, па је
изразито антиоксидантно средство и смањује ризик од кардиоваскуларних боле-
сти.  Побољшава рад бубрега, јер у себи садржи средства за пептонизацију. Због
своје изразите вредности у исхрани људи, препоручује се да се ово поврће у лет-
њим месецима конзумира у већим количинама – подсећа Петканићева.

С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског, инфраструктур-

ног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

БОСТАН ДОБРО РОДИО
Овдашње лубенице освојиле Тимочку Крајину

МАЈДАНПЕК - Друга планинарско-брдска бициклистичка трка
„Успон на Старицу – Меморијал др Милан Златановић“ биће одржана у
недељу, 28.августа у организацији Планинарског удружења“Старица“, уз
сарадњу општине Мајданпек, Туристичке организације општине и Центра
за културу Мајданпек, као и Планинарског савеза Тимочког региона, а све
у знак сећања на једног од оснивача ПУ „Старица“ и великог љубитеља
природе др Златановића.

Према плану организатора након окупљања учесника акције на
платоу испред Рајкове пећине и пригодног културно забавног програма,
уследиће отварање акције у 10 сати, да би након тога у 10,30 кренули на
стазу и на врх Старице стигли у подне, а потом се кроз густу букову шуму
и након оисете прераста реке Рађена, Понор и Паскове реке, нашли на
природном амфитеатру, Раденковој бини, а онда коначно око 17 часова
поново испред Рајкове пећине. 

Ту ће их сачекати ручак, а након малог дружења и посете Рајковој
пећини, биће уприличени додела захвалница и затварање акције. Сама
стаза дуга је 16 километара, а укупан успон је 500 метара при чему се
најнижа тачка налази на 440, а највиша на 798 метара.

Учесници акције ће осим добре рекреације имати прилике да
уживају у најлепшем издању места која су у непосредној близини града,
а многима још увек мало позната.

И.Ћ.

„УСПОН НА СТАРИЦУ – МЕМОРИЈАЛ 
ДР МИЛАН ЗЛАТАНОВИЋ“

У недељу планинарско-брдска бициклистичка трка

БОР - Фудбалери Бора нису прошлог викенда одиграли
утакмицу другог кола зоне „Исток“ пошто се гостујућа екипа На-
претка из Алексинца налази у тешкој финансијској ситуацији и
није измирила своја дуговања према Фудбалском савезу Ре-
гиона Источне Србије. 

У наредном колу фудбалери Бора гостоваће 27. августа
у Сврљигу истоименом домаћину, док ће први меч пред својим
навијачима највероватније одиграти у четвртом колу трећег сеп-
тембра када у Бор стижу фудбалери Моравице из Суботинца.
Шарбановац у наредном колу дочекује Заплањац из Гаџиног
Хана. Иначе, 20. августа је одигран један сусрет другог кола
зоне „Исток“, а фудбалери Тимочанина славили су у дуелу са
Рударом из Подвиса 2:1.                                                        Д.С.

Б Е З  Ф У Д Б А Л А  У  Б О Р У
Борани играју у Сврљигу 27. августа

МАЈДАНПЕК.- На водама Ђердапског језера код Доњег Милановца,
од 19. до 21.августа одржана је регата из серије Европа Куп Ласер. Домаћин
и организатор АЈК Београд суи  у четвртој години одржавања овог атрактивног
такмичења у Србији обезбедили услове за успешно такмичење 60-так ласе-
раша из 10 земаља. Првог дана одржане су две планиране трке по умереној
кошави, другог дана једна трка по лаганом ветру, а трећег дана још три трке
по умереној кошави.                                                                                 

Ово такмичење представља добар увод за 41. Једриличарску регату
Куп Ђердапа (Отворено Првенство Србије)  које ће бити одржано од 26. до
28. августа 2016. године, на истом регатном пољу, у организацији АЈК Београд
и Једриличарског савеза Србије, али ће уз једриличаре у класи “ласер” на-
ступити и такмичари у класама “финн”, “470” и “оптимист”, генерално и до 12
година.                                                                                                                            И.Ћ.

ОДРЖАН ЛАСЕР ЕВРОПА КУП СРБИЈА  
Сезона једрења


