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Радован Арежина, председник општине Кладово, за ‘’Тимочке’’

МУДРОМ ПОЛИТИКОМ
САЧУВАЛИ СМО СИСТЕМ
Морамо бити задовољни резултатима које је општина Кладово забележила у турболентној години каква је
била 2013. Економска криза, реформе и политичка превирања нису угрозили функционисање локалне самоуправе.
Упркос сложеној ситуацији успели смо да мудром и рационалном политиком сачувамо систем. Међутим, разлога
за превелико задоволство нема, јер нас у овој години чекају још већи изазови.
Тако Радован Арежина,
председник општине Кладово,
образлаже стање у коме је функционисала локална заједница у
години за нама, с обзиром да
ефекти кризе нису мимоишли ни
грађане те подунавске општине.
Буџет општине Кладово у 2013. години планиран
је у износу од близу 798 милиона динара. Да ли се општинска каса пунила планираном динамиком?
- Извршење буџета је око
85 одсто у односу на пројектовани финансијски план. То општину Кладово сигурно сврстава
у ретке локалне заједнице у
Србији које су без проблема и на
време успеле да измире сва потраживања корисницима буџета.
Томе је допринело рационално и
домаћинско пословање, у коме
су учествовали сви релевантни
чиниоци у том ланцу. Чак смо успели да са девет милиона динара авансирамо обавезе које
имају школе и друге институције
на име испоруке топлотне енергије у овој години. Тим потезом,
омогућили смо ЈП „Јединство’’
несметано функционисање док
се чека новац из банкарског кредита за куповину енергената. То
је наша обавеза, јер нисмо смели
да дозволимо да се доведе у питање производња и испорука топлотне енергије у 139.000 квадрата стамбеног и пословног простора колико се загрева из три
котларнице у граду и Брзој Паланци.
У тешким економским
условима, да ли је у 2013. години било довољно новца за
инвестициона улагања?
- Нажалост, конкретно
неких већих инвестиционих улагања није било. Разлог су лимитиране финансијске могућности.
Међутим, упркос томе успели
смо да елиминишемо критичне
тачке када је реч о уређењу инфраструктуре, не само у граду
већ и у селима. Асфалтирали
смо десетак километара улица,
улепшавалии смо домове културе и решавали текуће проблеме - од уличне расвете до
поправки у школама.
Стално инсистирате да

се живот у селима приближи
условима које имају мештани
градске средине. Да ли у томе
успевате?
- Да је више новца и активности би биле знатно веће и
конкретније, јер је наша обавеза
да перманентно водимо рачуна о
условима живота људи у сваком
од 23 насеља колико их је
на подручју општине Кладово. У конфузним временима морамо да подстакнемо квалитетнији
живот на селима. То можемо постићи заједничким ангажовањем и позиције и опозиције. Таквим

време од три месеца радно је
било ангажовано 20 социјално
угрожених лица, која се дугорочно налазе на евиденцији испоставе НСЗ . Њихова примања
финансирала је локална самоуправа, а они су препознали
нашу намеру и веома коректно
су одговорили постављеним задацима. То потврђује исправност наше одлуке,
коју су појединци веома
често неаргументовано
критиковали.
Крајем прошле
године започела је
трансформација ЗЦ
„Кладово’’ на Општу
болницу и Дом
здравља.
Како се спроводи тај поступак?

ПОПИС ИМОВИНЕ
У току је попис некретнина на подручју општине Кладово.
Зашто је важно то евидентирање?
- Мотив је да се након 20 година, колико је прошло од последњег пописа имовине, утврди чињенично стање. С друге стране, није
реално да неко плаћа порез на имовину која се умногоме разликује
од тог времена, јер су, у међувремену, уследили додатни грађевински
радови на проширењу објеката. Многи некретнине нису ни пријавили,
а то се мора, јер је накнада на име пореза приход локалне самоуправе. Од правилне евиденције зависи колико ће се новца слити у
општинску касу. Према информацијама које долазе са терена, процедура се спроводи несметано, уз висок степен кооперативности пореских обвезника. И, то потврђује оправданост тог пописа.

односом створићемо услове да
зауставимо одлазак мештана са
родног огњишта и села ће бити
пунија.
У минулој години по
први пут су спроведени јавни
радови које је финансирала
локална самоуправа. Какви су
ефекти?
- За ту намену издвојили
смо два милиона динара, а на
пословима уређења градских и
зелених површина на одређено
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- Морам признати да смо
доста закаснили у реализацији
тог процеса који мора да се заврши. За нас је важан статус
Дома здравља, јер ће бригу о
њему водити локална самоуправа, која ће се залагати за ефикасније функционисање секторских амбуланти у селима. Наш
примарни задатак мора бити да
се систем здравствене заштите
још више приближи грађанима
наше општине.

Буџет за 2014. годину
мањи је за 15 одсто или за око
113 милиона у односу на прошлогодишњи јер се планирају
приходи од 684 милона динара. Како ’’премостити’’ тешку
годину?
- Суштина је да се усвојени буџет потврди као реалан,
односно да остваримо приходе
који ће омогућити несметано
функционисање свих корисника.
Зато ће свима штедња морати да
буде приоритет свих приоритета.
Сигуран сам да ће бити довољно
новца за рад школа, јавних предузећа и установа, за културна и
спортска дешавања. За социјална давања смо издвојили 11,2
милиона динара, али нећемо
прекинути ни инвестициона улагања. Ушли смо у тешку годину,
из које без одрицања тешко можемо истрајати на путу до мирне
луке.
Опозиција је констатовала да буџет није ни развојни,
ни социјални. Да ли је у праву?
- Понављам, усвојени
буџет није идеалан, али је реалан и примерен датом тренутку у
коме живимо. Због тога би и опозиција морала да квалитетније
учествује у његовој изради и
спровођењу. Дакле, не само да
критикује, већ и да активно суделује у решавању проблема.
Сваки конструктивни предлог
биће усвојен, јер таквим односом
дајемо допринос бољем животу
свих грађана. Мислим да је
дошло време да се таква политика промени, односно да се поруке упућују са скупштинске
говорнице, а не да се политика
води на улици.
Приговор се односи на
мање новца за активности МЗ.
Да ли је баш тако?
- То сигурно није тако. Буџетски приходи и примања су
мањи за 15 одсто у односу на
2013. годину, али су средства за
функционисање МЗ повећана са
58 на 62 милиона динара. Терет
кризе морамо поднети равноправно. Међутим, нисмо дозволили да због мање новца у
општинској каси више испаштају
људи у сеоским срединам.
М.Р.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Одржана 28. седница Скупштине општине Бор

СМЕЊЕНО ПЕТ ДИРЕКТОРА
БОР - Већином гласова, одборници СО Бор разрешили су и
именовали нове вршиоце дужности
директора у пет јавних предузећа.
Тако је за челног човека ЈКП ''Топлана'' изабран Горан Јакимов, у
''Водоводу'' Горан Топаловић, у
''Центру за културу'' Драган Илић, у
установи ''Спротски центар'' Милан
Илић, а у ''Дирекцији за изградњу
Бора'' Верица Аничић. Александру
Миликићу, директору ''Борског туристичког центра'', продужен је статус
вршиоца дужности директора те
фирме.
За њихов избор гласали су одборници владајуће већине коју чине
СНС-СПС и УРС.
- Програме пословања потписали су директори који су смењени, што је, у најмању руку,
накарадно - оценио је Драган Марковић, одборник ДСС. - Због тога се
поставља питање шта будуће директоре очекује. Највећи проблем
имаће свакако нови директори ''Водовода'' и ''Топлане'', јер су то предузећа са највећим дуговима.
Према речима Предрага Балашевића, одборника Влашке народне
странке, с обзиром на висину субвенција које су дате јавним предузећима, поставља се питање да ли
су то јавна предузећа или установе
које се финансирају из буџета локалне самоуправе.
- Чуди ме да владајућа коа-

Седница СО Бор

лиција сада мења директоре у јавном сектору, када се усвајају планови и програми пословања. Овако
ће нови директори, након постављења на функције отићи у јавна
предузећа неприпремљени и требаће им времена да се прилагоде и
покушају да помогну у њиховом
раду. С обзиром на нове програме
пословања, очигледно је да ће се
нека јавна предузећа и даље финансирати из општинског буџета. Рецимо, ЈКП ''Топлана'' за 2014. годину
планира око 505 милиона динара за
набавку угља, што је дупло више у
односу на 2009. годину, а немогуће
је да је до сада удвостручена цена
угља – рекао је Балашевић.
Према речима Драгана Жи-

кића, одборника Социјалистичке
партије Србије, поред плана пословања битан је и план инвестиција,
односно јавних набавки.
- Сваки план пословања за наредну
годину се прави на основу реализације плана за текућу годину, уз одговарајућу доградњу. Уколико желимо
да уозбиљимо рад наших јавних
предузећа, морамо од њих тражити
да направе и план јавних набавки и
овим поводом захтевам да се то у
најскорије време од њих и затражи –
истакао је Жикић.
Вукосав Антонијевић, одборник Демократске странке, рекао
је да јавна предузећа треба да
служе за обављање поверених послова.

- Нека од јавних предузећа
ни приликом планирања не могу да
успоставе међусобну координацију.
Примера ради, за одржавање јавне
расвете је, према плану и програму
''Дирекције за изградњу Бора'', планирано шест милиона, а ''Водовод'',
коме су ти послови поверени, укалулисао је да му за то треба 9,5 милиона динара – рекао је Антонијевић.
Адријана Пуповац, одборница Српске напредне странке, истакла је да је, за разлику од претходне власти, СНС испитала рад првенствено директора из својих редова.
- Незадовољни ситуацијом
у ''Топлани'', прохладним радијаторима и на основу извештаја државног ревизора на општинском одбору
СНС, донели смо одлуку да сменимо
директора овог предузећа, који је
члан наше странке. Исто очекујемо
и од осталих странака, па смо зато
предложили и смену директорке
''Спортског центра'' и предложили
Милана Илића за вршиоца дужности
директора ове установе, који није
припадник ниједне политичке партије. Такође, морам нагласити, да су
у питању вршиоци дужности директора и да ће искључиво од њих зависити да ли ће остати на овој
функцији или ће се трагати за
бољим директорима – казала је Пуповац.
И. И.

Одборници СО усвојили одлуку о буџету за 2014.

РЕСТРИКТИВНА И ГОДИНА ВРАЋАЊА ДУГОВА

У мајданпечкој каси 919 милиона динара

МАЈДАНПЕК - Одборници општине Мајданпек усвојили су Одлуку о буџету
општине за 2014. годину, као и
низ пратећих одлука и решења
од значаја за висину прихода и
расхода у општинској каси.
На старту овог заседања општинског парламента у
Мајданпеку одлучено је да се из
дневног реда изостави предлог
Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о радно правном статусу изабраних и постављених
лица у органима општине
Мајданпек, уз процену да по-

већање примања не би било у
складу са актуелним тренутком.
Потом је, уместо др Александра
Љубоје, који је постао члан Општинског већа, верификован
одборнички мандат Снежани
Тодоровић, са листе “Преокрет
за Мајданпек”, а онда усвојено
низ одлука и решења од значаја
за коначну одлуку о буџету општине за наредну годину.
У општински буџет би
требало да се слије више од
919 милиона динара, што би уз
пренета средства из прошле године требало да омогући да се

за укупне потребе издвоји око
913 милиона и још 33 милиона
динара за отплату дугова. Због
преузетих и већ уговорених обавеза, средстава ће објективно
бити мање него у 2013. години,
а и трансферна средства републике биће смањена, тако да се
од свих корисника очекује више
финансијске дисциплине у располагању буџетским средствима.
У расправи, малобројни
представници опозиције (седници је присуствовало само
двоје), питали су да ли је одређеним претходним интервенцијама у буџету могло да се
избегне смањење трансферних
средстава за око 50 милиона
динара, колико запослених је
преко лимитираног броја за општинску управу са припадајућим службама, како се
одвија реализација пројеката,
шта је са финансирањем месних заједница. Дејан Шкорић,
помоћник председника општине, је одговарајући на само нека
питања истакао да општина дугује око 500 милиона динара, да
из дана у дан пристижу рачуни
из претходних година, па и за
инвестиције од пре више од 10

година.
- Ако је неко незадовољан оваквим буџетом то сам ја
– рекао је Дејан Вагнер, председник општине, нагласивши да
је овако скројен буџет у великој
мери изнуђен претходним решењима, те да је сасвим сигуран да нема ни једног корисника
који је предвиђеним издвајањима задовољан. Због тога ће
наредна година, како је рекао
бити рестриктивна и година враћања дугова.
Одлука о Буџету општине усвојена је са 16 гласова
од укупно 18 присутних одборника. Одборници су донели одлуке о изради плана детаљне
регулације за туристичко насеље Бољетин – Дунав, односно Гребен – Ладне воде, као и
одлуке о изради плана детаљне
регулације за израду канализационе мреже насеља Голубиње. Прихваћен је предлог
одлуке о образовању Савета за
здравље, као и решење о давању сагласности на програм
рада Центра за социјални рад
Мајданпек, те више других питања из делокруга рада СО
Мајданпек.
С.В.
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У Неготину основана прва социјална задруга у источној Србији

„ЕКО КРУГ“ ЗА ЗДРАВИЈИ И
ЛЕПШИ ЖИВОТ
НЕГОТИН – У оквиру
пројекта “Нови послови за чистију будућност – социјално
предузетништво” из ИПА програма прекограничне сарадње
Србије и Бугарске, вредног
386.680 евра, у Неготину је основана прва социјална задруга у овом делу Србије,
симболично названа „Еко
круг“. Оснивачком скупштином, али и представљањем
трицикала, које ће за послове
сакупљања, сепарације, третмана и промета сировина из
откупа користити задругари и
званично је почео рад десеторо незапослених и Рома са
евиденције Центра за социјални рад и Националне
службе запошљавања.
- Задругари су добили
трицикле са сакупљање и
транспорт сепарираног отпада, а у току је набавка балир

Прва социјална задруга “Еко круг”

пресе, млина за млевење пластике и опреме за рад. Завршили
смо
процедуре
међународног тендера за набавку камиона за извожење

Акредитација мајданпечког Дома здравља

ДОБИЈЕН СЕРТИФИКАТ

смећа, затим набавке 45 контејнера и балир пресе за комунално предузеће “Бадњево”.
Оснивањем „Еко круга“ задругари обезбеђују себи своју ег-

зистенцију и више неће бити
социјални случајеви - каже
Радмила Владисављевић, менаџерка пројекта.
Пројекат партнерски
спроводе општина Неготин и
бугарско Ново Село, као и невладина организација “ЈУрома
Центар” из Ниша, а финансира га Европска унија.
- Од овог пројекта очекујемо да унапреди стање животне средине са обе стране
границе, али и свест о потреби очувања здравог животног окружења, а уједно је
прилика за унапређење и проширење прекограничне сарадње коју већ годинама
успешно остварујемо са општином Ново Село из суседне
Бугарске – изјавио је мр
Милан Уруковић, председник
Општине Неготин.
С.М.Ј.

Градска управа Зајечар, Одељење за урбанизам,
грађевинске и комунално стамбене послове, Служба за
заштиту животне средине, у складу са чланом 14. и чланом 28. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину (''Сл. Гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

Др Лазаревић са акредитацијом

МАЈДАНПЕК - Мајданпечки
Дом здравља “Др Верољуб Цакић”
једна је од 38 установа којима је додељен сертификат о акредитацији
установе, као доказ усаглашености
активности одређених служби са међународним стандардима.
Ова акредитација, тренутно,
није била обавезна, али ће у догледно време то бити услов за потписивање уговора са Републичким
фондом за задравствено осигурање,
истакла је приликом уручивања сертификата Славица Ђукић Дејановић,
министарка здравља у Влади Републике Србије. Процес акредитације
финансијски је помогло Мини-

старство здравља кроз програм “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” ДИЛС, који се реализује
уз подршку Светске банке.
- Имали смо велику част и
задовољство да се нађемо у групи
установа које су учиниле напор да се
стандардизују одређене процедуре
које се морају спровести код сваког
пацијента, у складу са међународним
правилима за одређене службе, да је
кадар за то обучен, а простор у којем
се услуге пружају коректан - казао је
др Војислав Лазаревић, в.д. директора Дома здравља „Др Верољуб
Цакић“ Мајданпек.
С.В.

о доношењу Решења којим је одлучено да носилац
пројекта Предузеће за путеве ''Зајечар'' А.Д. из Зајечара,
ул. Генерала Гамбете бр. 68, није у обавези да изради
нову Студију процене утицаја на животну средину Пројекта
постављања постројења за производњу битуменом везаних материјала топлим поступком у склопу комплекса асфалтне базе на кп.бр. 11320 КО Вражогрнац, на
територији Зајечара, нити да ажурира постојећу Студију о
процени утицаја предметног пројекта на животну средину
број 136/06 од 15.05.2006. године, на коју је дата сагласност Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално
стамбене послове Решењем број IV/03-501-9/06 од
06.06.2006. године.
Носилац пројекта је дужан да се у свему придржава
Студије о процени утицаја на животну средину и Решења
о давању сагласности на Студију из става 1. овог Обавештења, Решења за проширење капацитета предметног
пројекта, број IV/03-501-1/08 од 05.02.2008. године, издатог
од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе Зајечар, као и
мера заштите животне средине прописаних у складу са
посебним законима.
Заинтересована јавност може остварити увид у документацију и податке у просторији Службе за заштиту животне средине Градске управе Зајечар, ул. Крфска бб
(изнад Уреда, соба бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова.
Жалба против овог Решења може се изјавити Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.
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Горан Кнежевић, директор ПД „Хидроелектране Ђердап’’, за ’’Тимочке’’

МАЊЕ НЕПЛАНИРАНИХ
ЗАСТОЈА, ВИШЕ СТРУЈЕ
Привредно друштво „Хидроелектране Ђердап’’ у
2013. години ЕПС је испоручило нешто више од 7,2 милијарде киловат-часова електричне енергије или за око
три одсто више од годишњег динамичког плана. Најпродуктивнија је била ХЕ „Ђердап 1’’, јер је електроенергетском систему Србије испоручила 5,5 милијарди киловат-сати струје. Томе је допринео знатно мањи број непланских застоја, који је лане био најмањи за последњих
десет година - истиче Горан Кнежевић, директор ПД
„Хидроелектране Ђердап’’, у интервјуу за недељник ’’Тимочке’’.
- Уз правовремено и квалитетно планско - превентивно
одржавање, повољну хидрологију
и максимално ангажовање запослених - забележен је добар производни резултат - каже Кнежевић.
За успешну производњу, осим погонске спремности моћних машина, важно је
ангажовање људских ресурса.
Шта се то променило од тренутка када сте у фебруару ви
преузели функцију директора?
- Систем мора максимално да функционише, мора да
буде компактабилан и мора да да
најбољи ефекат у датим околностима. Тежили смо ка рационалном и домаћинском понашању и
залагали се за веће уштеде. Променили смо и правила у расподели. Рад се више не вреднује на
основу субјективних, већ на основу објективних мерила. То су
препознали запослени који су
адекватније награђени него у
неком другом периоду. Вратили
смо поверење у награђивање
према раду.

лијарду динара. Ти подаци су релевантни за анализирани период,
а коначни ће бити познати наредног месеца.
Залагали сте се за уштеде на свим нивоима и захтевали сте рационалнији однос
према радним обавезама. Да
ли је уследио жељени ефекат?
- Новом организацијом
направили смо позитиван искорак у односу на пословање ра-

се прихвати план који доноси дефицит. Као економисти, мени је
то нелогично. Понављам, учинили смо све што је било потребно да се негативне прогнозе

САРАДЊА СА ОПШТИНОМ
Сарадња са локалном самоуправом је од непроцењиве
важности за кладовски крај. Да ли је била успешна?
- Мислим да јесте, али је могла бити и боља. Чак мислим да
су неке прилике пропуштене. Морам нагласити да само по основу
издвајања за комуналне таксе и остале обавезе ’’Ђердап’’ у буџет
општине Кладово годишње уплати скоро 95 милиона динара. Ту не
спадају бројне и готово редовне инвестиционе активности у месним
заједницама, јер се у селима завршавају приоритетни послови. За
успешнију сарадњу морају се уклонити бирократске баријере, а за
све инвестиције разговора нема без адекватних пројеката. Наша
врата за сарадњу су стално отворена.
нијих година. Бројке нас уверавају да смо се определили за
прави пут. Оне потврђују да смо
сигурно успешно пословали, а

ХЕ “Ђердап 1”

Већи производни ефекти морају се одразити и на финансијско пословање. Шта показују садашње рачунице?
-За сада немамо сигурне
показатеље, али резултати које
смо сумирали након првих десет
месеци минуле године наговештавају добит. Незванично, тај
износ могао би бити већи од ми-

Горан Кнежевић

допринос томе су дали запослени, који су увидели да им се рационалност и одговорност правовремено исплатила.
Како објашњавате усвајање плана који унапред предвиђа губитак, а са новим мерама бележи се суфицит?
- Није ми јасно како је
крајем прошле године могао да

не остваре. Напротив, можемо
бити задовољни финансијским
ефектима пословања.
У машинској хали ХЕ
„Ђердап 1’’ пет дана пре рока
завршена је демонтажа сложене опреме хидроагрегата А5. Да ли је то још једна потврда
високог степена обучености тимова који спроводе процес ревитализације?
- То је први пут од почетка
ревитализације да је један сегмент сложеног посла урађен
брже него што је било планирано.
Максималним ангажовањем запослених и врхунском организацијом, уз искуство стечено на
претходна два агрегата, демонтажни радови су успешно приведени крају. То потврђује исправност одлуке да сами спроведемо комплексан посао који
свуда у свету обављају специјализоване компаније.
Када се планира почетак монтаже нове опреме и да
ли су делови из Русије на путу
ка Кладову?
У току су санациони радови у проточном делу турбине.
Како се планира, допрема виталних делова из Руске Федерације
требало би да уследи у првој декади фебруара. У том периоду

почеће и склапање опреме.
Какве су прве прогнозе? Да ли би обим радова могао бити већи од планираних?
-За сада, не. Ми чак очекујемо да би обим послова могао
бити мањи него до сада. Одређене позиције које смо раније ревитализовали сада ће бити
замењене новим деловима. То
се, пре свега, односи на стратешке и критичне сегменте хидроагрегата.
Крајем прошле године у
планираном року је окончан и
капитални шестомесечни ремонт бродске преводнице. Колико је то важно за несметано
функционисања ХЕПС “Ђердап
1“?
- Преводница је специфичност ђердапских електрана,
јер их друге у Србији немају. С обзиром да су лоциране на међународном пловном путу, ни у једном
тренутку није дозвољено да се
угрози његова проходност. Послови су обављени стручно и квалитетно и наша страна поново
несметано преводи бродске конвоје. Наша је оријентација комплетна ревитализација преводнице, али у томе нас за сада спречава општа беспарица, с обзиром
да је реч о веома скупом пројекту.
Да ли су у години за
нама завршени планирани радови у дунавском приобаљу?
- Обим инвестиционих радова у приобаљу у претходне две
године није био задовољавајући.
У 2013. учинили смо доста напора и уложили додатна средства
да надокнадимо пропуштено.
Мислим да смо успели да решимо део проблема који су ометали живот мештана на обали
велике реке. Наравно, увек има
простора за више, боље и квалитетније. Ми смо спремни за наставак сарадње, али је неопходно да се уговоре приоритети.
М.Р.
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Значајно признање Књажевцу

ВИЦЕШАМПИОН ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
КЊАЖЕВАЦ - На церемонији у Југословенској кинотеци у Београду уручена су признања ''Реформатор године'' и ''Шампиони локалног развоја'', које додељују НАЛЕД и
Радио телевизија Србије. Књажевац
је понео титулу вицешампиона у категорији сервис грађана за формирање Центра за радно ангажовање
младих. Признање је уручено председнику општине Милану Ђокићу.
Министру привреде у Влади
Србије Саши Радуловићу и тадашњем в.д. директора Пореске управе
Ивану Симичу, уручена су признања
Реформатор године, за како се наводи, поправљање пословног амбијента у земљи и реформу пореског
система. За шампионе и вицешампионе локалног развоја проглашено
је још 10 општина и градова Србије.
- Ово признање свакако да прија и
радује. У групи, у којој је била највећа
конкуренција, ми смо добили вицешампионску титулу. То је признање,
не само за овај пројекат, већ и за

друге пројекте и услуге, који се реализују на територији наше општине,
и које су потпуно јединствене и специфичне, а на корист грађанима, и
које представљају неки корак у
склопу реформи о којима се говори.
Овај конкурс и овај догађај данас су
значајни, и са те стране што можемо
да чујемо много добрих идеја, које се
могу применити у другим општинама.
Мени је посебно драго да неки
пројекти, који су често оспоравани у
нашој општини, добијају признања,
као што је ово - каже Милан Ђокић.
Министар Радуловић је овом
приликом рекао да се много говори о
реформама, али да се мало тога
мења.
- Имамо један потпуно искривљен државни систем, где је
државна привреда доминантна, где
приватни сектор не може да опстане.
Систем, где има много корупције у
држави, ту су и компликовани прописи, велики проблеми у свим сферама друштва и то морамо да

Милан Ђокић прима награду (Фото: Књажевацинфо)

мењамо - додаје Радуловић.
За шампионе и вицешампионе локалног развоја, признања су
уручена и општинама и градовима
Беочин, Нови Сад, Вршац, Звездара,
Ниш, Смедерево, Крушевац, Стара
пазова, Лозница и Оџаци. Сви лауреати су, истакнуто је на свечаности,
реформама локалне администрације

и применом нових модела и приступа
у раду, значајно унапредили квалитет
живота у својим срединама и ниво
услуга према грађанима. Награда за
сваког од победника је репортажа о
локалној самоуправи, која ће се емитовати на Радио телевизији Србије, и
промоција у оквиру гледаних програма РТС.
Л. И.

Благоје Спасковски, генерални директор РТБ Бор

СТАБИЛНА ПРОИЗВОДЊА – ВЕЛИКИ ИЗВОЗ

Стабилна производња омогућила нам је позитивне финансијске резултате, знатно боље од онога што смо планирали,
нарочито у Мајданпеку који је из негативе прешао у позитиву.

БОР – На традиционалној новогодишњој конференцији
за новинаре генерални директор
Рударско-топионичарског басена Бор, Благоје Спасковски, истакао је да је комбинат бакра
једна од најуспешнијих извозних
фирми у Србији и да ће идуће године, захваљујући стабилној
производњи, имати сталне годишње уговоре за извоз бакра.
- Прошле године пословали смо у изузетно неповољном привредном амбијенту, јер је
светско тржиште пољуљано, али
и поред тога задовољни смо постигнутим резултатима, пре свега, у физичком делу производње:
51 милион тона ископина, 17 милиона тона руде, 36 хиљада
тона бакра, 5,8 тона сребра и
1.154 килограма злата - казао је
Спасковски. - И, поред нижих
цена у овој години за 600 долара
на бакру, 8.000 долара на злату
и 300 долара на сребру, оваква
производња омогућила нам је
позитивне финансијске резултате, знатно боље од онога што
смо планирали, нарочито у
Мајданпеку који је из негативе
прешао у позитиву. Карактеристично је и то да смо у овој години напредовали у изградњи
топионице и фабрике сумпорне
киселине и дошли до 50 процената реализације, с тим што
морам нагласити да је увозна
компонента у потпуности пристигла и налази се на градилишту.
Највеће тешкоће у производњи током ове године ус-

Благоје Спасковски

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ
До краја јуна идуће године Басен Бор мора да изађе из реструктурирања како би постао јединствена компанија и на томе се већ увелико ради.
- Инвестирали смо из сопствених средстава 28 милиона евра
и почели припреме за излазак из реструктурирања. Ми морамо у следећој години до краја јуна завршити процес изласка из реструктурирања. Све то прате одређене потешкоће, одређена правила у која се
ми морамо уклопити – нагласио је Спасковски.

пешно су превазиђене. Јама је
2008. године била пред затварањем, али је захваљујући новооткривеним лежиштима „Т“, „Т1“
и „Т2“ стабилизовала производњу. У флотацији „Велики
Кривељ“ замењене су све флотационе машине уз инвестицију
24 милиона евра сопствених
средстава. Поново је отворен
коп „Церово“ и, иако је каснило
раскривање, са два нова багера

производња је стабилизована.
Слично је било и у Мајданпеку испумпана је вода са „Северног
ревира“, прешло се на откривање „Јужног ревира“ и „Андезитског прста“ да би се обезбедила руда за наредних пет година...
Захваљујући стабилној
производњи и постигнутим резултатима, РТБ Бор у 2014. годину улази са амбициозним

плановима. Најважнија је изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине.
- И поред проблема у изградњи прошле године, нова топионица и фабрика сумпорне
киселине највеће је градилиште
у Србији. У овом тренутку, иако
нам временски услови нису наклоњени, на градилишту је више
од 200 радника. Све је по плану
и ови објекти биће завршени до
краја идуће године, када ће небо
над Бором и околином бити
чисто. Концентрата бакра за
нову топионицу биће довољно
захваљујући стабилној производњи у домаћим рудницима,
а рачунамо и на услужну прераду концентрата бакра, што
раде и земље попут Јапана и
Немачке, које немају руднике
бакра, а производе велике количине ове стратешке сировине.
По садашњим проценама светском тржишту после 2020. године недостајаће девет милиона
тона бакра годишње, па ће цена
расти, што говори да РТБ Бор
има перспективу – истакао је
Спасковски.
Један од важних задатака је и едуковање високостручних и других кадрова новим
знањима у области рударства и
металургије, пре свега за рад у
јамској експлоатацији бакра (за
лежиште „Борска река“), и за
нову технологију у новој топионици и фабрици сумпорне киселине – истакнуто је на конференцији за новинаре.
М. М.

8

ОГЛАСИ

БРОЈ 71

9

РЕПОРТАЖЕ

БРОЈ 71

Бадње вече у Књажевцу

У СЛАВУ ХРИСТОВОГ РОЂЕЊА
КЊАЖЕВАЦ - Налагању
бадњака, које је ове године организовано на свечан и достојанствен
начин, како то и приличи Божићу,
присуствовао је велики број Књажевчана. Обраћајући се грађанима
традиционалним поздравом ''Христос се роди – Ваистину се роди'',
архијерејски намесник Миладин
Самарџић, и председник општине
Милан Ђокић, поручили су да светлост бадњака, треба да испуни
наша срца љубављу према ближњима, пријатељима, граду у коме
живимо и отаџбини.
Налагање бадњака је обичај који се у Књажевцу негује од деведесетих година, прошлог века. У
свечаној атмосфери, уз звуке Божићних песама, са позорнице посуте сламом, Књажевчанима се
обратио Милан Ђокић, председник
општине.
- Дочекали смо још једно
Бадње вече, и Божићне празнике,
у здрављу, миру, а куда ћемо и како
даље? Од Богомладенца рођеног
на Божић, преко његових апостола,
преко нашег Светог Саве, преко
канонизованих светитеља из
нашег времена, Светог Нектарија
Егејског, Светог Јустина Ћелијског,
Светог Владике Николаја, сви су
они били, јесу, и биће светионици

Бадње вече у Књажевцу (Фото: Књажевацинфо)

ЧЕСНИЦА
У ломљењу Божићне чеснице, учествовали су најмлађи, а највише
среће у потрази за златником и сребрњацима имали су Ђорђе Марјановић,
Романа Стефановић и Лука Илијић. Они старији, окрепили су се грејаном
ракијом и звуцима трубе, окупљени око бадњака, чија ће светлост, како се
верује, све нас испунити љубављу према себи, према ближњима и пријатељима, али и према сваком човеку.

који трасирају пут, којим ми треба
да идемо. Наше је само да држимо
очи отворене, и да оно шта су светионици, постављени од почетка
света, пратимо и да тим путем

идемо. Ти светионици нам јасно говоре, да морамо да будемо милосрдни, морамо да будемо
солидарни, да морамо да поштујемо и волимо своју породицу,

своје ближње, свој народ, свој
град, и своју отаџбину. Ако се тих
правила држимо, биће боље и
Књажевцу, биће боље и свима
нама, биће боље и целом нашем
народу. Нека нам је срећан и овај,
и сви наредни Божићи, који долазе.
Нек нас Бог чува, мир Божји, Христос се роди - рекао је председник
Ђокић, у свом обраћању окупљеним суграђанима.
Великом броју Књажевчана, који традиционално долазе
на Бадње вече и паљење бадњака, обратио се и Миладин Самарџић, архијерејски намесник и
честитао овај велики празник.
- Нек вам је срећан овај
празник, када се сећамо рођења
Христовог, доласка Богомладенца
Христа, на земљу. Његов долазак
је био управо ради свих нас и нашега спасења. Зато је ово празник
мира, љубави, доброте, сваке благодати Божије. Кад дочекујемо овај
велики празник, ми као хришћани,
дужни смо да се покајемо за своје
лоше ствари, да опростимо браћи
својој, сестрама, ближњима, и
свима онима, којима смо се замерили, јер само онај који је чиста
срца, он ће ући у Царство Божије поручио је Самарџић.
Л. И.

Топионичари РТБ Бор радно закорачили у нову годину

БАКАР ТЕЧЕ И ПРАЗНИКОМ

Зоран Спасојевић

БОР - Док послови ‘’одступају’’ пред новогодишњим слављем, у металуршким погонима РТБ
Бор, који се заустављају само за ремонте, није било празновања у правом смислу те речи. Празник је ту,
ведрије је расположење, али бакар
мора да тече. На коповима у Кривељу, Церову, Мајданпеку и Јами
рудари обављају свој део посла,
флотери га настављају, а топионичаре у погону анодне рафинације
затекли смо како сипају усијани
млаз “црвеног” метала у калупе.
Лију аноде да би их потом из облака
паре и дима, охлађене, проследили
даље електролизерима да из њих
извуку катоде са “четири деветке”
овог метала, али и драгоценије
сребро и злато, који прате бакар.
- Борски топионичари раде
као и свих 365 дана у години и у
току новогодишње ноћи 220 радника ТИР било је на својим радним
местима – каже Бобан Тодоровић,

директор Топионице и рафинације.
– И за ову прилику организовали
смо се као и раније, као и сваког
празника. У нашој производњи
нема прекида, процес је такав, па
испуњавамо наше обавезе и задатке. И зато, кад су у питању топионица и сви металуршки погони
не постоји разлика да ли је реч о
радном дану или празнику. Постоји
мало боље расположење, али испуњавамо оно што је предвиђено плановима рада. Нађе се и који трен да
се прослави уз сендвич, сок и ништа више.
Зоран Спасојевић ради као
ливац анода, али обавља и остале
послове, по потреби. У Топионици
је од 1988. године и, са припадајућом бенефицијом за услове у

којима ради, већ има 30 година
стажа. Није му први пут да ради за
празник:
- Ова екипа овде ради за
било који празник, ако нам се смена
тако пада, и навикли смо на то –
каже Спасојевић. - Што се посла
тиче, нема разлике између обичног
радног дана и рада за нову годину.
Посао мора да се завршава. Ако
успут може нешто и да се организује, добро. Ако не, ништа. Али,
посао завршавамо у сваком случају.
На питање како је радити у
огромној промајној хали пуној паре
и дима, где им лице презнојава
јара усијаних анода, а леђа хлади
децембарска промаја, Спасојевић
каже: - Тешко је, али нико не гледа
на то. Сложни смо у послу, али мис-

Ватромет у топионици

Драган Крстић

лим да нас је мало.
Ни Драгану Крстићу, сменском мајстору на одељењу анодне
рафинације, није први пут да радно
дочекује Нову годину:
- Обезбедили смо сок и
нешто мало да презалогајимо кад
завршимо ливење. Много пута сам
радио за нову годину. За нас топионичаре празници не постоје. И тада
радимо у трећој, првој, другој - у
смени која нам се “заломи”. Овде
сам већ 25 година. Услови су тешки,
али кад се изгради нова топионица
биће другачије, а овде код нас, у
овом делу процеса, можда нешто
једноставније него што је сада.
И, док је у поноћ на градском тргу бљештао ватромет, и топионичари су се потрудили да
уприличе свој. Уместо ракета, светлост им је давао млаз бакра, који је
сијао и испуњавао целу халу.
- Ма, баш као да смо на
тргу - кроз смех су казали топионичари.
Р. К.
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Суров злочин у Неготину

СИН ЗАКЛАО ОЦА СТАКЛОМ!
НЕГОТИН – Хорор у новогодишњој ноћи десио у се у неготинској Улици Димитрија Беливакића,
у насељу Вељко Влаховић. С.М. (34),
је заклао свог оца Г.М. (67), финансијског полицајца у пензији, док је
мајку М.М. (59), покушао да убије
ударцима чекићем по глави и телу.
Све је почело око три сата
иза поноћи. С.М. који је, како сазнајемо, имао психичких проблема, је,
најпре, чекићем насрнуо на своју
мајку. Ударио ју је неколико пута по
глави и телу, али је несрећна жена успела да побегне из стана. Истрчала
је на улицу и почела да дозива
помоћ.
Комшије су одмах реаговале
и позвале полицију. Али, у међувремену, у стану број девет одигравао се
крвави масакр. С.М. је оца, неколико
пута, ударио чекићем, након чега га
је заклао. По једној верзији приче, он
је оца убио ножем док је по другој несрећном човеку пресудио парчетом
стакла, које је пало са унутрашњих
врата док су се отац и син гушали.
Међутим, то тек треба да потврди обдукција.
Након убиства оца, С.М. је

Опрана крв испред зграде где се десило убиство

МАЈКА ТРАЖИЛА ЛЕКА СИНУ
Мајка С.М. је, како су нам казале комшије, све време покушавала
да помогне сину. Водила га је, кажу, и по болницама, установама, тражила
му помоћ где је стигла. Наводно, покушала је да га спаси и тако што га је
водила у један од манастира.
закључао врата и није желео да се
преда полицији, чије су две патроле
убрзо стигле на лице места. Међутим, органи реда су развалили врата,
али је убица оца побегао на терасу,
попео се на симс и претио да ће-

скочити са њега, ако му неко приђе.
После извесног убеђивања, ипак је
пристао да сиђе и преда се полицији.
По незваничним информацијама,
С.М. који живи у Новом Саду, је
дошао код родитеља у Неготин, како

Сурово убијена Мила Миливојевић, из Сокобање

МУЧЕНА, ПА ЗАКЛАНА!

Мила Миливојевић

СОКОБАЊА – Непознати починилац, или више њих,
убили су Милу Миливојевић
(57), радницу Поште у Сокобањи. Убиство, коме је претходило страховито муче- ње,
одиграло се у стану несре-ћне
жене.
- Чула сам се са Милом,
непосредно пре њеног убиства –
испричала нам је пријатељица
Миливојевићеве. – Она се вратила из посете снахи, која је
била у болници и нас две смо се
договарале да попијемо кафу.
Наша саговорница каже
да је, у једном тренутку, преко
телефона чула улазно звоно на
вратима Миливојевићеве.
- Мила ми је казала да
мора да иде, јер јој је неко на
вратима, након чега је прекинула везу. Тада сам је последњи
пут чула – наставља наша саговорница.
По досадашњим сазнањима, Мила је, највероватније,

познавала нападача, будући да
на вратима њене куће није било
трагова обијања. Несрећна жена је, по свему судећи, сама пустила убицу у свој дом, који се
налази у сокобањској Улици
Војводе Мишић 27.
По нашим сазнањима,
убица или више њих су Миливојевићеву сурово мучили о
чему, незванично, говоре сломљена ребра и рука, као и отеклине по телу. Након иживљавања, убица је из Милиног стана
однела само торбу са њеним
личним стварима, али се не зна
шта је било у њој.
- Не знамо да ли је Миливојевићева имала пара – кажу
комшије. – Изнајмљивала је
собе у својој кући ''Милин дом'',
али то ради и већина мештана
Сокобање.
Иначе, претпоставке казују да је Миливојевићеву, по досадашњим сазнањима, убио
професионалац. На то указује

чињеница да злочинац за собом
није оставио ни један једини
траг.
Наш извор наводи да је,
пре убиства, Миливојевићева,
која је живела сама, два пута
била опљачкана на тај начин
што су јој непознати лопови
обили врата куће и из ње износили новац.
- Након тога, Мила је, недавно, подигла ограду око куће,
у намери да спречи будуће
пљачке. Међутим, то убицу, кога
је Миливојевићева највероватније познавала, није спречило
да уђе у њену кућу и, након суровог мучења, убије – додаје
наш извор.
На решавању овог језивог случаја ангажован је велики
број полицајаца, али истрага,
тренутно, тапка у месту. Неколико особа је полиграфски испитано, али сигурних трагова и
доказа који воде до убице, за
сада, нема.
В. Н.

Кућа у којој је убијена Миливојевићева

би са њима провео новогодишње и
божићне празнике. Он је више пута
лечен од психичких проблема у разним установама. По неким, непровереним информацијама, он је боловао
од шизофреније.
Остало је забележено да је,
пре неколико година, С.М. напао свог
оца и закључао га у стану, претивши
да ће убити најпре њега, па себе. И
тада је реаговала полиција, која је успела да младића одврати од те намере. Након тога, С.М. је био упућен
на лечење.
- Јутрос сам устао и видео
крв по степеницама и ходнику – испричао нам је један комшија. – Испред зграде су била четворица
полицајаца, а један од њих ми је
казао: ''Ти си, изгледа, једини који не
знаш да сте за Нову годину имали
хорор у згради''. Након тога, опрали
су крв и удаљили се. Сви смо знали
да са С.М. нешто није било у реду,
али нико није могао ни да претпостави да ће то отићи тако далеко.
С.М. је, како нам је потврђено, лишен слободе и поднета
му је пријава због тешког и убиства у
покушају.
В. Н.

Полиција трага за наркоманом
од 14 година

КРАДЕ СВЕ
РЕДОМ

БОР – Полиција у Бору трага за
својим малолетним суграђанином Г.Ш.
(14), регистрованим интравенозним наркоманом, који је у претходних неколико
дана обио више продавница и локала у
Бору.
- Реч је о дечаку, који је 31. децембра побегао из дома у Београду, где је био
смештен, након више крађа – каже извор
из истраге. – Знамо да се вратио у Бор и
да је, у протекла два дана, обио више
локала и из њих украо разну робу.
Полиција није пронашла Г.Ш на
адреси на којој се води да станује. Он у
том стану живи сам, будући да му је отац
у затвору.
- Све што украде, Г.Ш. одмах
препрода и за добијени новац купује
дрогу – наставља наш извор. – Први пут
је ухапшен када је имао само 11 година,
али није могла да му се пише пријава,
зато што га наш закон третира као дете.
Од момента када је напунио 14
година, против Г.Ш. је поднето, каже наш
саговорник, више од 50 кривичних
пријава, од чега 32 само у протекла два
месеца.
- Више пута смо приводили Г.Ш.
и упућивали га у специјализоване установе за малолетнике у Књажевцу, Нишу
и Београду. Али, он је увек бежао, враћао се у Бор и настављао по старом –
додаје наш саговорник.
Г.Ш. је, иначе, приликом једне
пљачке, умало изгубио живот.
- Поломио је стакло на улазним
вратима једног локала и покушао да се,
кроз металне шипке, увуче унутра – каже
наш саговорник. – Међутим, заглавио се
и није могао ни да мрдне. Да нисмо
дошли на време, сигурно би се угушио
или умро од хладноће, будући да је тада
температура била 10 степени Целзијуса
испод нуле.
В.Н.
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Др Владислав Степић: ''Жива'' кап крви, огледало нашег здравственог стања (6)

ИЗБОР НАМИРНИЦА И
ФАЗЕ У ИСХРАНИ

Darkfield анализа крви
представља модерну анализу
"живе" капи крви. Овом методом се
може много тога сазнати о вашем
општем здравственом стању. Микроскопска анализа живе капи крви
није дијагностички поступак. Овај
поступак је индивидуализован и користи се за утврђивање оптималне
исхране и суплементације према
потребама сваког појединца посебно, ради постизања здравља и
превенције од хроничних болести.
Здравима за очување здравља а болеснима као помоћ за
брже излечење, ја лично препоручујем избор прехрамбених намирница према генотипу, или крвној
групи. А, комбиновање и време узимања намирница треба прилагодити трима фазама:
1. Фаза чишћења организма, која
почиње у четири сата ујутру и траје
до поднева.
2. Фаза варења хране, која траје од
поднева до 20 часова увече.
3. Фаза намиривања потреба ћелија
или асимилација, траје од 20 до четири часа ујутру.
Треба знати, што је и на-

низму да се варење успешно обави,
без сувишног трошења енергије.
Мој савет је да се до поднева пије вода и једе воће. Од поднева се препоручује, оквирно за
наше поднебље, да се може јести
термички обрађена храна, ако се
задовоље три услова:
1. Да више од половине
хране буде сирово.
2. Не мешати угљене хидрате и беланчевине (што, примера
ради, значи да са месом, јајима,
рибом, сиром... не јести хлеб, проју,
пиринач или кромпир).
3. Термички обрађену храну јести најкасније до 18 часова.
Прва два принципа можемо
испунити тако што ћемо уз оброк
јести салату, која је зачињена само
маслиновим уљем и само лимуновим соком, без соли. Уз овако
спремљену салату можете, сходно
крвној групи, слободно конзумирати
сву храну која садржи угљене хидрате. Уколико ову храну једете са
хлебом, храна се у желутцу вари,
уместо четири, чак осам сати. Притом долази до труљења беланчевина и стварања веома отровних
материја, које оптерећују наш организам да се од њих очисти, а уласком у дебело црево стварају услове
за колит (запаљење), касније полипе, па и рак дебелог црева.
Ако бисте ме послушали, и,
бар, 15 дана се хранили на овакав
начин, осетили би да су нестале све
ваше сметње и тегобе које сте до
тада имали, а ако се, након тога,
вратите на стари и погрешан начин
исхране, осетићете како вам се све
те тегобе поново враћају. Применом
правилне исхране нећете више
осећати умор, неће вас после јела
''вући кревет'', бићете чили и распо-

КОНТАКТ И ПИТАЊА
Уколико сте заинтересовани да помоћу овог једноставног прегледа
у Бору проверите своје и здрaвствено стање своје породице, контакт телефон
је: 063 739 01 44, а уколико желите да поставите неко питање др Степићу,
можете то учинити посредством наше редакције: 064 / 163 84 96, или на mail:
boned.open.telekom.rs.

учно доказано, да се највећа енергија потроши на варење хране. Ако
храну узимамо у време када треба
да се чисти организам и у време
када требају да се намирују потребе ћелија, реметимо ова два
кључна процеса. Ако не очистимо
организам како треба, остају отрови
у њему. Код неких људи се они таложе у масно ткиво, а код других у
зглобовима. Ако правилно не намирујемо потребе ћелија, онда осећамо умор, поспаност и неспособност
за рад.
Ако знамо да се енергија за
варење троши само за термички обрађену храну, која је фабрички прерађена, онда треба да знамо да се
на сирову храну врло мало или нимало не троши енергија, јер,
управо, ензими које поседује сирова намирница, и који се уносом
ослобађају, помажу нашем орга-

ложење ће вам се знатно побољшати.
Вечерњи оброк може да
подразумева унос угљених хидрата.
То може бити одговарајуће врста
хлеба, сходно крвној групи, са пекмезом, или неко поврће, нека чорбица или свеже поврће. То можете
јести са хлебом, ако већ толико волите тај хлеб, али никако са месом,
јајима, рибом, сиром...Три сата
након тога можете слободно јести
воће до спавања. Нећете бити
гладни. Уз редовно и правилно
пијење воде за 15 дана ћете увидети значајно попољшање вашег
укупног здравственог стања.
Наставак у наредном броју
(Генерал проф. др Владислав Степић, пензионисани главни
хирург на ВМА и Војске Југославије,
и начелник Клинике за кардијалну и
грудну хирургију.)

РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 71.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ I
Кад са ауто-пута Београд – Ниш код Параћина скренете према истоку и пређете Честобродицу, “капију” источне Србије, спуштајући се у долину Црног Тимока, улазите
у територију општине Бољевац. На простору од 823 квадратних километара у 22 насеља живи 12.865 становника
(попис 2011.). Општина Бољевац располаже квалитетним
природном ресурсима за развој туризма.
Географски положај и природне карактеристике
општинe Бољевац
У источној Србији, у долини Црног Тимока у Тимочкој крајини,
између планинских венаца Кучајских планина, Самањца, Ртња,
Тумбе, Слемена и Тупижнице, простире се општина Бољевац.
Окружена је општинама Сокобања, Ражањ, Параћин, Деспотовац, Бор, Зајечар и Књажевац.
И, поред доминирајућих планинских предела, подручје општине Бољевац је релативно добро повезано друмским саобраћајницама. Магистрални коридор Параћин-Зајечар пресеца општину
правцем исток-запад и преко превоја Столице повезује долину Тимока са Поморављем, односно са аутопутем Београд-Ниш. Преко
превоја Лукавица и Рашинац, на огранцима Ртња, Бољевац је повезан са сокобањском котлином, а преко венца Влашка Капа са књажевачком регијом.
Рељеф у основи има планински карактер. Мањи део простора општине, према североистоку, долином Црног Тимока, заузимају ниска побрђа и површи, што је и узроковало бољу
инфраструктурну повезаност територије општине са зајечарском котлином и осталим деловима Тимочког басена. Долина Црног Тимока,
правцем југозапад-североисток, пресеца општину на два дела, од
којих је северни део виши и пространији, али ретко насељен (шест
насеља), док је јужнији нижи, мањи по површини, али насељенији (13
насеља).
Посебну специфичност овог краја представљају бројни водотокови који потичу из јаких врела. Такође, на кречњачким теренима
Кучаја налази се већи број подземних водених токова.
Геолошка структура земљишта представља резултанту непрекидних, бројних и разноврсних тектонских покрета (палеозоички
кристални шкриљци, мезозоички кречњаци, андезити, лапорци и пешчари, пескови, глине), од којих су веома значајну улогу одиграле
језерске воде. По Јовану Цвијићу, цела Црноречка површ представља
језерски под висине 300-350 метара.
Најмаркантнију тачку у рељефу Бољевца представља свакако, поред Ртња, композитна долина Црног Тимока са алувијалним
равнима дуж целог тока и очуваним старим терасама (Валакоње,
Подгорац).
Надморска висина општине Бољевац се креће од 260 до
1.600 метара.
Разноврсни педолошки састав земљишта допринео је егзистирању правог богатства биљних врста ("природна лабораторија").
Огромно шумско богатство представља највреднији природни потенцијал. Клима је углавном континентална, са топлим летима и оштрим
и дугим зимама.
Целокупан простор општине Бољевац представља прави
природни резерват са изузетним природним лепотама и реткостима.
Природна атрактивност Ртња, Кучаја, Малиника, Радованске реке,
Боговинске пећине, врела Црног Тимока у Кривом Виру, бројна друга
јака врела, уз разноврсни биљни и животињски свет, представљају
изузетне природне предуслове који су у великом раскораку са њиховом валоризацијом.
На територији општине постоји неколико вредних културноисторијских споменика: Изнад села Јабланица налази се манастир
Крепичевац (15.век) са црквом Успења Пресвете Богородице у којој
је вредан зидни иконостас украшен фрескама. Недалеко од села Луково налазе се рушевине манастира Лапушње са црквом Преноса
моштију Светог Николе из 1501. године, задужбине кнеза Богоја.
Један од очуваних живописа цркве чува се у Народном музеју у Београду. Такође, у Кривом Виру, налази се манастир Лозица са црквом
Светог Архангела Гаврила и спомиње се у турском попису из 1455.
године.
Референца:www.boljevac.org.rs
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић
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