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Проф. др Жарко Обрадовић, потпредседник СПС, за ''Тимочке''

ПРЕД БИРАЧЕ ИЗЛАЗИМО
СА РЕЗУЛТАТИМА
Коалиција око СПС очекује више гласова, него на прошлим изборима. Најпре ћемо разговарати са онима са
којима смо данас на власти. Борис Тадић је последњи који би смео да држи придике социјалистима - каже, у интервјуу
за недељник ''Тимочке'', проф. др Жарко Обрадовић, потпредседник СПС.
Са којим програмом Социјалистичка партија Србије излази пред бираче?
- Наша коалиција Ивица
Дачић-СПС-ПУПС-ЈС на ове изборе
излази, пре свега, са резултатима. У
протекле две године ми смо имали
задовољство да први човек наше
коалиције буде председник Владе
Републике Србије и он је показао низ
особина великог државника од којих
ће Србија и те како имати користи у
временима која долазе. Не треба заборавити да је захваљујући чињеници да је Ивица Дачић потписивањем Бриселског споразума отворио врата за почетак преговора о
чланству Србије у Европску унију. То
је један историјски догађај, који ће
много значити за Србију, не само са
становишта будућих пројеката и инвестиција, него и са становишта усклађивања нашег законодавства са
законодавством ЕУ. Треба поменути
и потписивање уговора о почетку изградње Јужног тока, једног великог
пројекта, који не само да треба да
отвори нова радна места него и да
омогући да будемо регионални
лидер у снабдевању гасом, али и
пројекат који ће Србији обезбедити
енергетску стабилност, а тиме и будућност јер ће енергија поред хране
бити стратешка сировина 21. века. То
су ствари које, чини ми се, њега и
нашу коалицију издвајају од других и
то је нешто са чим ми излазимо међу
грађане на овим изборима. Други ће
говорити о нечему што тек треба да
учине, а ми већ имамо резултате. Не
би помињао оно што је било у годинама пре, јер смо ми водили социјалну политику, а чињеница је да
смо сачували ниво пензија и да смо
за ђаке од првог до четвртог разреда
обезбедили bесплатне уџбенике, па
сада сваке године око 300 хиљада
ђака добија бесплатне уџбенике.
Студентима се не повећавају школарине, направљено је преко 20 школа... Има пуно тога унутар ресора
што је урађено и што је било добро,
а ми у јавности то промовишемо. Ред
је да грађани то знају, а нека сами
оцене да ли је то довољно да се за
нас гласа.
Какав резултат очекујете
на изборима?
- Очекујемо бољи резултат
него на прошлим изборима. Све
агенције нам дају од 13 до 15 одсто.
Наш резултат је на претходном гласању био 14,7 процената, а давали су
нам свега 7,5 одсто. Због тога очекујемо далеко већи резултат него што
је предвиђено.
Да ли сматрате да нема будуће Владе без ваше коалиције?

- Ми желимо да остваримо
најбољи могући резултат, а разговори
о Влади се увек воде после завршетка избора. Треба видети ко ће
све ући у парламент, каква ће бити
изборна воља грађана, а сасвим
је логично да ћемо прво разговарати са оним партнерима са
којима смо сада у власти. То је
нешто што је логичан след политичких догађаја у Србији.
Са ким можете, а са
ким не можете у коалицију?
- Прво ћемо сачекати
да грађани одлуче ко да, а ко
не. Како сада стоје ствари,
свега ће ове

дешавало у годинама које су биле и
да је захваљујући СПС његова
странка била четири године на власти и да смо ми тада били више него
коректни партнери.
Али, као што је рекао
мој колега Милутин
Мркоњић, ''пљуни
горе, па пљуни на
себе''. Ако ружите
некога са ким сте
радили четири године, а за то време
нисте рекли ни једну
реч, тад најбоље говорите о себи, али то је
тема на коју се ја не би
освртао, јер је он изгубио не због СПС,
већ због непостојања
адекватне
политике и
односа према грађанима, због

МОРАЛО ЈЕ БИТИ ИЗБОРА
Да ли је морало да дође до избора?
- Да, направљен је крупан корак и наши коалициони партнери
су проценили да је потребно затражити поверење грађана за један нови
корак. Ми нисмо имали ништа против и видели сте да смо ми то прихватили са једним разумевањем и ако је председник Владе имао законских
услова да, евентуално, пролонгира датум одржавања избора. Али, он
није желео да то користи зато што смо и ми сагласни да избори буду и
за нас је боље да они буду сада, него да се одлажу да би се десили, јер
и за наше партнере и за нас постоји исти циљ, а то је да се оствари што
бољи резултат.
четири странке ући у парламент и
онда се поставља логично питање
чему постављати питања о коалицији, ако грађани одлучују о томе.
На које четири странке
мислите?
- Помињу се коалиција око
Српске напредне странке, СПС, нова
групација око Тадића и ДСС.
Тадић је казао да је СПС
увреда за Србију.
- Господин Тадић има мало
више проблема. И, моралних и политичких. Он је заборавио све што се
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како они кажу ''жутих лопова у њиховим редовима''. Што се нас тиче, ми
имамо своју политику, резултате, изборни програм. Идемо на изборе и
очекујемо добар резултат.
Било је раније неких наговештаја да ће ПУПС бити на листи
напредњака?
- То је била једна од спекулација које су уобичајене уочи избора.
Када би погледали ове четири године
уназад и видели шта све политичка
кухиња припрема пре избора, онда

би се запањили каквих све комбинација има. И, зато ја увек кажем да
треба раздвојити ствари које се дешавају док се листе не пријаве, док
се избори не одрже и после кад грађани дају свој суд. По правилу се та
три нивоа јако разликују. Према томе,
то су биле спекулације које нису
имале реалног основа, јер нашa коалиција постоји већ шест година и то
је коалиција која је најдуже трајала у
Србији и није се делила, нити свађала. Постоји јединство унутар коалиције и Ивица Дачић и Јован
Кркобабић, а сада и Милан Кркобабић и Драган Марковић Палма имају
сјајну сарадњу, одлично се допуњују.
Ове три странке имају програм који је
комплементаран, тако да смо нашли
пуно заједничког у овој сарадњи и та
коалиција и те како траје и показује
своје вредности.
Истовремено се одржавају
и локални избори и у Неготину и
Бору. Шта мислите о томе?
- Ја лично мислим да је то
штета. Штета је што се одржавају локални избори и у Неготину и у Бору и
у Аранђеловцу и у Пећинцима и у
Београду и у градској општини Севојно, у Ужицу, јер ће некако локални
избори остати у сенци републичких
избора. Велике теме ће доминирати,
а оне теме које интересују грађане
Бора, Неготина и других градова или
општина остаће у другом плану, а
страшно су важне за живот грађана.
Мислим да није добро, методолошки,
да буду у исто време и једни и други
избори. И, да је боље да буду одвојени, како би грађани видели шта
странке нуде и на локалном нивоу и
који су им кандидати, јер обичан
човек, који живи у било ком граду
Србије, сусреће се са оним што ради
локална самоуправа и то утиче на
квалитет његовог живота, а понекад
он не може да раздвоји оно што је локално и што је државно. Од тога како
ће бити уређен парк, како ће бити асфалтиране улице, да ли ће бити комунална служба како треба, да ли је
грејање обезбеђено, да ли се одржавају школе, да ли има новца довољно за остале послове из
надлежности локалне самоуправе,
зависи квалитет његовог живота. А
кад су избори и једних и других, он се
може определити на основу државне
политике и за кандидате на локалном
нивоу и може, евентуално направити
грешку. У сваком случају, то је његово
право. Што се нас тиче, ми имамо
своје кандидате, своју политику и
програм и они ће бити представљени
јавности наредних дана и грађани ће
имати могућности да процене наш
квалитет и да се определе.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,
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www.timocke.rs
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Одборник СНС физички и вербално насрнуо на активисткињу УРС

НАПРЕДЊАК НАПАО ЧЛАНИЦУ УРС
Голубовић је напао Србуловићеву на њеном радном
месту у Основној школи Хајдук Вељко у Зајечару, каже
Бошко Ничић, потпредседник УРС.
ЗАЈЕЧАР - Уједињени
региони Србије осуђују физички напад Небојше Голубовића, одборника и функционера Српске напредне странке у Зајечару, на Јасмину
Србуловић, активисткињу Уједињених региона Србије и захтевају да се починилац по хитном поступку најстроже казни –
казао је Бошко Ничић, потпредседник УРС.

полиција која је направила записник, а наша активисткиња је
превезена у Хитну помоћ.
Он каже да УРС сматра
да казнена политика према носиоцима јавних функција мора
да буде строжија него према
осталим грађанима, јер би они
требало да послуже као пример одговорног понашања.
- Зато се и залажемо за
директан избор градоначел-

НАПРЕДЊАЦИ ЋУТЕ
Представници СНС нису желели да коментаришу Ничићеве оптужбе на рачун њиховог одборника. У Општинском одбору напредњака нам је речено да полиција испитује тај случај
и да они о томе, најпре, треба да кажу свој став.
- Након краће расправе,
Голубовић је напао Србуловићеву на њеном радном месту
у Основној школи Хајдук Вељко
у Зајечару - каже Ничић. - Веће
последице напада спречила је

ника и одборника, да грађани
бирају по имену и презимену
оне које познају и који имају
углед у својој средини. Једино
тако могуће је избећи да народ
представљају бахати људи

Бошко Ничић

којима је функција покриће за
све – објаснио је Ничић.
Потпредседник УРС је
позивао СНС да се огради од
Голубовићевог поступка.
- Уколико се то не догоди сматраћемо да је за ову
странку овакво понашање при-

Томислав Јовановић, министар просвете, науке и технолошког развоја,
обишао неготинске школе

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА
НЕГОТИН
–
Министарство просвете и локална самоуправа наставиће и убудуће
заједнички раде на осавремењавању и побољшању услова за
рад школа, речено је на састанку
др Томислава Јовановића, министра просвете, науке и технолошког развоја, приликом посете
неготинској предшколској установи „Пчелица“, основној школи
„Павле Илић Вељко“ у Душановцу, Пољопривредној школи
са Домом ученика „Рајко Боснић“, на Букову, и „Неготинској
гимназији“.
Протоколарну посету амбасадора
Јапана, Масафуми Курокија, вртићу „Пчелица“, коме је јапанска влада донирала
85.955 евра, за реконструкцију крова, обнову фасаде и унутрашњих зидова, и који
је, након што су радови изведени, дошао
на церемонију примопредаје донације, министар Јовановић искористио је да се
увери и информише о проблемима са
којима се суочавају ђаци и запослени у
предшколском, основном и средњошколском образовању. У посету школама дошао
је у пратњи својих домаћина и Драгослава
Марића, начелника Школске управе
Зајечар.
- Задовољан сам што сам био у прилици да видим како функционишу основне
и средње школе, у једној средини потпуно
другачијој од Београда. Обишао сам једну

Др Томислав Јовановић

основну школу у сеоској средини, која има
најсавременија учила, у условима који технички нису прилагођени потребама школе,
али и Гимназију у Неготину и средњу
стручну школу, која образује пољопривредне стручњаке. Морам да кажем да
школство у региону источне Србије не заостаје за школством у урбаним срединама,
али има своје специфичности. Деца се не
разликују где живе, имају исте жеље и
снове, а наш задатак је да им помогнемо
да их остваре. Министарство је спремно да
помогне, али и подржи сваку иницијативу
која ће допринети унапређењу образовања
и подизању квалитета образовног процеса
– истакао је министар просвете.
У општини Неготин, иначе, у буџету
за 2014. за потребе школа издвојено је 20
милиона динара, исто као и прошле године.
С.М.Ј.

хватљиво – не оставља дилему
Ничић. - С обзиром да се напад
десио у основној школи питамо
СНС, која има већинску власт у
Зајечару, да ли је то начин на
који се бори против насиља у
школама и гарантује безбедност грађана.
E.T.

Општа болница у озбиљним проблемима

НЕОПХОДНА
ПОМОЋ
МИНИСТАРСТВА
МАЈДАНПЕК - Општа болница у
Мајданпеку је у озбиљним проблемима, како
са кадровима тако и у решавању тешкоћа које
се везују за стање самог објекта, када су у питању инсталације, кровна конструкција,
опрема. У тражењу помоћи од ресорног министарства челницима ове установе придружила
се и локална самоуправа, а прве информације
говоре да има разумевања за специфичности
ове установе која је практично једина у кругу
од неких 60-так и више километара.
Општа болница у Мајданпеку суочена
је последњих година са озбиљним кадровским
проблемом везано за обезбеђење лекара одређених специјалности, хирурга, анестезиолога и педијатра, али и затеченим стањем
више од четири деценије старог објекта у
којем све чешће има тешкоћа са инсталацијама, кровном конструкцијом, стањем
опреме. Како је реч о проблемима који су
заједнички за све грађане, у њихово решавање се укључила и локална самоуправа
обраћајући се за помоћ ресорном министарству, али и спремношћу да и сама помогне.
- У разговору са др Зораном Ковачевићем, помоћником министра здравља, наишли смо на разумевање за кадровски план
ове установе – каже Славиша Божиновић,
председник СО Мајданпек, и наглашава да је
за почетак упућен захтев да министарство помогне у санирању кровног покривача изнад
операционог блока, али и да се замени столарија и боље опреми ова установа медицинском опремом. – Ради се о позамашној суми,
али је радове боље што пре започети како се
не би из дана у дан проблеми и потребна
средства увећавали.
С.В.
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Општина Књажевац наградила студенте и ученике

НАЈБОЉИМА - СТИПЕНДИЈЕ
КЊАЖЕВАЦ - У општини Књажевац је организована свечаност, на којој је
уручено 44 уговора о стипендирању најбољих ученика и студената. Укупна стипендија
износи 50.000 динара за студенте и 25.000 динара за ученике у 10 месечних рата.
Представници локалне
самоуправе, уручили су уговоре о стипендирању набољим
ученициима и студентима из
Књажевца. За школовање данас, поред вредног рада, потребно је и доста новца, због
чега материјална помоћ преко
стипендија много значи, каже
Александар Шаботић, студент
психологије.
- Желим да се што пре
осамосталим и да олакшам
својој породици, тако да било
какав прилив новца, нама студентима, мнгого значи, као и
ученицима средњих школа -

Милан Ђокић уручује стипендије

каже Шаботић.
И, Сокол Марковић, студент филозофије, овом приликом је рекао да је ова стипендија једна врста мотивације
за даљи рад, као и да је свака
врста помоћи од великог значаја.

Акција за децу са Косова и Метохије окупила
српске привреднике у Бору

СВИ У ИСТОМ КОЛУ
БОР
–
Делегација
српских привредника, предвођена саветником председника
београдске Привредне коморе,
Слободаном Симићем, посетила
је Рударско-топионичарски басен
Бор. РТБ је прва српска компанија која је, заједно са локалном
самоуправом, организовала дводневни боравак 50-ак деце са Косова у Бору, а у оквиру акције
којом
привредници
помажу
најмлађе у српским енкалвама
на Косову.
- Бор је први позвао у
госте децу из 12 косовских места
јужно од Ибра и Косовске Митровице и мени је посебно драго што
смо данас у овом граду и у овој
компанији која је храм рада,
знања, честитости и умећа –
казао је Симић. Додао је да му је

част што су се акцији помоћи
деци са Косова придружили директор Агенције за регионални
развој Србије Милош Игњатовић,
генерални директор РЕИК Рембас Ресавица у Деспотовцу Владан Милошевић и директор
Завода за уџбенике Србије Драгољуб Којчић.
Генерални директор Басена Благоје Спасковски истакао
је задовољство што има прилику
да угости српске привреднике, а
посебно најмлађе са Косова.
– Та деца ће се дружити
са вршњацима из Бора, а заиграће и у истом колу са КУД
„Ново селиште“. РТБ и Бор су
увек учестововали у племенитим
акцијама, а подршком овој само
настављамо добру традицију –
рекао је Спасковски.
Г.Т.В.

Привредници у “РТБ” Бор

Општина Књажевац, жели да доделом стипендија покаже овим младим успешним
људима да мисли на њихову
будућност и да очекује да се
после школовања врате у Књажевац, каже Милан Ђокић,
председник општине.

- Сви они који су испуњавали основни критеријум, а
то је успех на факултету, добили су стипендије - истиче
Ђокић. - Оно што остаје нама
као велики проблем, то је да
пронађемо модел како да помогнемо и оним студентима
чији родитељи нису у ситуацији
да комплетно финансијски испрате њихово школовање.
Председник Ђокић додаје да је и циљ да млади Књажевчани осете припадност
граду у коме су рођени, као и
да знају да неко овде мисли на
њих, да рачуна на њих после
факултета. То је један од начина да се мотивишу да заврше факултете и да, пре
свега, потраже своју будућност
у граду у коме су рођени.
И ове године, стипендије за најбоље ученике, обезбеђене су из буџета општине
Књажевац.
Л. И.

Ажурирање базе података локалне пореске администрације

ТАЧНА ЕВИДЕНЦИЈА У
ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА
МАЈДАНПЕК - Ово је већ
трећи месец како четири лица са
евиденције Националне службе
за запошљавање (НЗС) раде на
ажурирању пореске базе података када је реч о некретнинама
на подручју општине Мајданпек,
истовремено пружајући помоћ
пореским обвезницима приликом
попуњавања пореских пријава, а
у оквиру сарадње у којој ГИЗ, немачка организација за техничку
помоћ, обезбеђује новац за финансирање зарада ангажованих
сарадника.
Дуже од два месеца, у
девет општина источне Србије,
међу којима је и Мајданпек, реализује се пројекат у који ГИЗ
улаже 36.000 евра и, привремено, ангажује 40 људи који су
прошли обуку са циљем да помогну ажурирање базе података
локалних пореских администрација на терену. Процене су да је
обухват код пореза на имовину, у
зависности од општине до општине и до 60 одсто мањи од могућег, па би повећање броја
обвезника донело више новца у
касе градова и општина без повећања стопа по којима би грађани плаћали ту врсту пореза.
- Добар део посла смо
већ привели крају. Радили смо у
Мајданпеку, а започели и у селима - рекао нам је Владан Божиновић, један од четворо теренских радника, и додао да се

све обавља уз разумевање пореских обвезника и заједничку
спремност да се посао квалитетно обави.
У појединим општинама у
Србији ажурирање базе података
о некретнинама није рађено од
1987. године. У циљу упознавања грађана пореских обвезника са чињеницом да Закон о
финансирању локалне самоуправе омогућава да се средства
од наплате пореза на имовину у
целости користе у локалној самоуправи за одржавање и изградњу
улица, путева, водоводне и канализационе мреже, школа, вртића
и других објеката, Одељење за
финансије, буџет и трезор Општинске управе Мајданпек, одштампало је пригодан информатор који садржи податке о наплати пореза, попуњавању пореске пријаве односно подношењу пријава за утврђивање пореза.
Како редовни приходи од
пореза на имовину доприносе
финансијском јачању и већој самосталности локалних самоуправа у Србији, подсећамо да су
у ГИЗ одлучили, заједно са
Швајцарском агенцијом за развој
и сарадњу, да првих пет општина
које, после ажурирања базе података о имовини, највише повећају обухват пореза на имовину
поделе бесповратни фонд од милион швајцарских франака. С.В.
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Неизвесна судбина некада угледног књажевачког предузећа

ЕРОЗИЈА У ''ЕРОЗИЈИ''
Предузеће у блокади од 40 милиона динара, радницима није повезан радни стаж, нити су им оверене књижице...
КЊАЖЕВАЦ - Књажевачко
водопривредно предузеће „Ерозија“,
већ дуже времена налази се у проблему, због статуса који не препознаје
ни један српски закон. То онемогућава
нормалан рад овог предузећа и доводи га у неравноправан положај на
тендерима. Међутим, кључ за решење
вишемесечних проблема у ''Ерозији',
није у Књажевцу, већ у Влади Србије,
чуло се на заједничком састанку руководства општине, директора и радника овог водопривредног предузећа.
На овом састанку разговарало се о
блокади рачуна од око 40 милиона ди-

почетком августа прошле године недостајало им је око два милиона, када је
тражио помоћ од локалне самоуправе,
да би се наставило са репрограмирањем.
- Треба узети у обзир да у
зимском периоду 2013. пословне године, нисмо били у могућности да радимо због временских услова и није
било никаквог прилива средстава.
Није било могућности да локална самоуправа помогне, па је 5. августа
дошло до блокаде рачуна, на основу
нулте толеранције и свега што након
тога следи - рекао је Богосављевић.

ПРОТЕСТ
Због најављене лицитације за продају радионице на Кадијском крсту, радници “Ерозије” организовали су протест упозорења, али без блокаде магистралног пута, будући да
заинтересованих за куповину радионице није било. Представници
Штрајкачког одбора најавили су протесте за сваку следећу лицитацију, као и да неће одустати од захтева да се реши статус предузећа, а радницима омогући право на рад и зараду.
нара и начинима да се помогне изласку из вишемесечне кризе и сачува
предузеће, које је од великог значаја
за Књажевац и регион. Образлажући
ситуацију у којој се „Ерозија“ налази,
директор, Љубиша Богосављевић,
рекао је да је ово предузеће у току
2012. године, закључило репрограм
везан за решавање пореског дуга, а

Кључни проблем „Ерозије“ је
у чињеници да још увек послује као
друштвено предузеће, што је статус
који више не препознају српски закони.
Како каже Јасминка Стојановић, из
Пореске управе у Књажевцу, „Ерозија“
је сама одсутала од репрограма.
- Оног момента када је одустала од класичног репрограма, „Еро-

Радници “Ерозије” на састанку са општинским руководством (Фото:Књажевацинфо)

зија“ је морала да текуће обавезе измирује редовно, у дан. Они су измиривали обавезе до одређеног периода,
три до четири месеца, негде до
априла, и престали су са измиривањем обавеза. Тог момента целокупна
обавеза враћена је на њихов рачун образложила је Стојановићева.
Обрен Ристић, директор Пореске управе у Књажевцу, овом приликом је рекао да су сви, као људи који
живе у Књажевцу, заинтересовани да
помогну „Ерозији“, и да нико не жели
да нанесе штету овом предузећу, али
да постоје прописи који морају да се
поштују.

Међународни сајам туризма

ГОСТИ ВОЛЕ „ЈЕЗЕРО“

Хотел “Језеро”

БОР - На Београдском
сајму, од 27 фебруара до
02.марта, одржава се 36. Међународни сајам туризма, на коме
ће се представити и хотел
„Језеро“ и понудити аранжмане
за предстојећу туристичку сезону.
- Имали смо посету 50
туроператора, и за хотел се увелико зна широм Србије. Захваљујући томе, добили смо штанд
на Београдском сајму у Белвију
да будемо њихови гости. Радимо на уређењу спа центра и
проширењу спортско-забавног

дела. Опрема се и терен за паинтбалл, уређена је пешачка и
бицикистичка стаза, јер нам је
циљ да хотел повежемо са
Црним врхом, како би све туристичке потенцијале подједнако
искористили и у летњем и у
зимском периоду – рекла је Данијела Николић, менаџерка хотела „Језеро“.
На плажи код хотела постављена су и два атрактивна
понтонска базена за купаче.
- Увек се трудимо да гостима пружамо комплетну
услугу, и стално обогаћујемо по-

нуду. У плану је да направимо
тобоган који ће бити повезан са
базенима, жичару и да поставимо још неколико реквизита на
води. Радимо и на изградњи
етно ресторана у бизини хотела
- каже наша саговорница.
Редовни гости хотела су
Новосађани, Београђани и Крагујевчани, а у све већем броју у
хотел долазе Бугари. Посетиоцима је на располагању 240
кревета у 110 соба, базен,
сауна, куглана, масажа, трим
кабинет, слана соба, а хотел
располаже и готово свим пратећим садржајима: сувенирницом,
џез клубом, затвореним теренима за сквош, баскет и стони
тенис, отвореним теренима за
мале спортове и фудбал.
- Неопходна је чвршћа
сарадња како са Туристичком
организацијом, тако и са Борским туристичким центром, која
тренутно није на завидном
нивоу. Сматрам да сви морамо
радити удруженим снагама на
развоју туризма, јер овај део
Србије обилује туристичким потенцијалима – додаје Николићева.
Д.С.

- У „Ерозији“ ради 66 радника
и они желе да сачувају радна места и
предузеће које њима и њиховим породицама обезбеђује егзистенцију - каже
Славољуб Радовановић, председник
Штрајкачког одбора. - Плате не примамо већ колико времена, немамо послове, нико уопште нема слуха да нам
се обрати, да дође и да нас саслуша и
да се на неки начин испуне наши захтеви. Ишли смо у општину, наши руководиоци ишли су у Београд. Одговор
је да смо малтене ничији, нигде нас
нема и нигде нас не воде. Људи немају
за основне потребе, а ни оверене
здравствене књижице.
Л. И.

У фебруару 20 одсто више
струје са ‘’Ђердапа’’

ДОТОК
ДИКТИРА
ПРОИЗВОДЊУ
КЛАДОВО – У фебруару је Хидроелектрана
“Ђердап 1″, код Кладова,
произвела 430 милиона киловат-часова
електричне
енергије, или за 20 одсто
више од динамичког плана с
обзиром да је норма за други
месец у години износила 359
милиона
киловат-сати
струје. На пребачај производње су позитивно су
утицали повољна хидрологија и максимална погонска
спремност пет хидроагрегата. Од почетка 2014. хидроцентрала код Кладова електроенергетском систему Србије испоручила је 800 милиона киловата, или око 10
одсто више од плана за овај
период у години. При тренутном дотоку од око 6.500 кубика воде у секунди, наша
највећа хидроелектрана ЕПС
дневно испоручи близу 19
милиона киловат–сати струје.
М.Р.
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Потписан споразум о формирању Регионалног савета

Посредством Фонда солидарности

ЗАЈЕДНО У БОРБУ ПРОТИВ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

РАДНИЦИ ДОБИЛИ ПЛАТЕ

КЛАДОВО - Председник општине Кладово, Радован Арежина, и
Соња Станковић, в.д. директора филијале НСЗ Бор, потписали су споразум о формирању Регионалног савета
за запошљавање. Пре тога, параф на
тај документ ставили су представници
пет тимочких општина и града
Зајечара. Намера је дефинисање
заједничке политике запошљавања у
општинама тог дела Србије, а удруживање у области запошљавања потребно је и због заједничког конкурисања код ИПА и других фондова.
- Ми смо с разлогом изашли у
сусрет тој иницијативи, јер је то једна
од мера која може утицати на решење
статуса дугорочно незапослених лица
која су у статусу социјалне потребе каже Арежина. - Мишљења сам да је
то добар корак у намери државе, НСЗ
и локалних самоуправа у Борском и
Зајечарском округу да се поспеши запошљавање, чиме се стварају могућности да људи коначно почну да живе
од свог рада. То је суштина, а колико

ћемо сви заједно у томе истрајати зависи од свих оних који се укључени у
процес решавања тог проблема.
Националним акционим планом запошљавања за ову годину је
предвиђено да ће приоритет у суфинансирању мера активне политике запошљавања имати стручна пракса и
јавни радови, под условом да су захтеви поднети од регионалних савета.
- Наредни корак је израда Регионалног плана запошљавања, јер је
то полазна основа за суфинансирање
из буџета локалних мера запошљавања, које ће се спроводити на подручју општина. Суфинансираће се
стручна пракса код приватног послодавца, без заснивања радног односа,
и јавни радови. За средства могу конкурисати државне институције, јавна
предузећа, удружења грађана и приватни предузетници. Јавни радови су
намењени најугроженијим групама незапослених лица на тржишту рада појаснила је суштину споразума Станковићева.
М.Р.

Соња Станковић и Радован Арежина

Радници “Тине” потписују споразуме

КЊАЖЕВАЦ - Око 135
радника „Тине“ Књажевац добиће преко Фонда солидарности оно што су зарадили у
фабрици намештаја у којој је
покренут стечај. Законом о
раду прописано је да, када потраживања запослених у поступку стечаја нису намирена,
или делимично нису намирена, остваривање тих права
иде преко Фонда солидарности, каже Зоран Диздаревић,
заменик директора Фонда солидарности.
- Радници имају право
да затраже, и наравно, да добију накнаду зараде, право на
отпремнину у случају одласка

у пензију, право и остваривање накнаде за годишњи
одмор и право код повреде на
раду - каже Диздаревић. - Они
су, углавном, остварили данас
своје право на зараду и остварују по око 168.000 динара,
што је скоро максималан
износ код Фонда солидарности.
Новац за исплату је
обезбеђен, налази се на
рачуну Фонда, а исплата радницима „Тине“ је у току.
Заједно са зарадама, радницима ''Тине'' уплаћени су и доприноси, тако да ће им бити
повезан и радни стаж.
Л.И.

Безбедност и здравље на раду у металуршким погонима

ОБУКА ГЛАВУ ЧУВА
Из године у годину смањује се број повреда на раду,
па је минуле стопа инциденције (однос повреда на 100 запослених) са 3 пала на 2,33 одсто.
БОР – У свим металуршким
погонима велика пажња поклања се
безбедности и здрављу на раду, посебно оспособљавању запослених за
ову област, па је прошле године настављено обучавање новопримљених за безбедан рад. Организована је
и специјализована радна обука за
различита занимања коју је лане успешно завршио 101 запослен. Од
уобичајених активности ту је и периодично испитивање услова радне
околине (микроклима, бука, осветљеност и штетности), у Електролизи,
као и опреме за рад (четири дизалице и три машине). У складу са

Актом о процени ризика за све погоне
ТИР, 952 радника су упућена на периодичне лекарске прегледе (близу
60 одсто од укупног броја запослених).
- Охрабрује чињеница да се
из године у годину број повреда на
раду смањује, као и стопа инциденције (однос повреда на 100 запослених), која је, са три процента
претходних година, лане "пала" на
2,33 одсто. Посебно охрабрује податак да је у Топионици тај број драстично смањен и да су све повреде
које су се десиле биле лаке. У прошлој години карактеристично је што

ПОЈАЧАНА ЕДУКАЦИЈА
- Ради смањења броја повреда на раду, појачаћемо едукацију свих запослених, почев од надзорно-техничког особља до непосредних извршилаца. Средства и опрему за личну заштиту
набављаћемо у складу са потребама и могућностима предузећа. У
оквиру превентивних мера на градилиштима топионице и нове
фабрике сумпорне киселине, половином 2013. инсталиран је стабилан систем за мониторинг сумпор-диоксида и постављена
звучна и светлосна сигнализација - додаје Живановић.

У ТИР је безбедност на првом месту

су, осим редовних активности, запослени у службама безбедности и
здравља на раду интензивирали сарадњу са тимом за "нову топионицу"
и извођачима радова на градилишту
– наглашава мр Бранислав Живановић, координатор за безбедност и
здравље на раду у ТИР-у.
Од планираних задатака за
ову годину, наш саговорник издваја
обуку за безбедан рад укупно 1.000
радника (новопримљених и свих који

су на радним местима са повећаним
ризиком), и специјализоване обуке
(рад са механизацијом, дизалицама,
хемијским материјама), за око 100 запослених. Почев од априла предвиђено је периодично испитивање
услова радне околине на 234 мерна
места у летњем и 203 у зимском периоду, као и 191 средства и опреме
за рад. На периодичне лекарске прегледе биће упућено преко 1.000 запослених.
Ј. С.
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Челник Басена поново даривао малишане са сметњама у развоју

"ОВДЕ СЕ ПУНЕ БАТЕРИЈЕ"
БОР – Благоје Спасковски, генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор, чест је и радо виђен гост у Центру за дневни боравак деце са
интелектуалним сметњама у развоју "Мозаик". Након петомесечне паузе због
својих здравствених проблема, поново је посетио ове малишане и поклонио
им радно-игровни и дидактички материјал. Време је пролетело у смеху и шали,
а заорила се и песма задовољних и захвалних малишана.
- Постала ми је пракса да једанпут месечно дођем овде. У овој средини
ја се најпријатније осећам из много разлога, пре свега, што се саживим са овом
децом, односно омладином којој смо створили услове да буду равни нама. Понекад ми се јави туга када се њих сетим. Предлажем свим људима добре воље
да оду тамо где су оваква деца и људи, јер на таквим местима се "пуне батерије" и опредељује даљи пут, пре свега, свог живота, а онда и пут свих оних
који су око нас и са нама. Најбоља размишљања ја управо стварам када сам
са њима, јер једино они не траже ништа, задовољни су само оним што имају и
моле Бога, а и ја молим Бога да им здравље буде боље - поручио је Спасковски.
Саша Ђорђевић, лидер Центра, захвалио се генералном директору и
РТБ на пригодним поклонима.
- Желим да нас често посећујете, мада господин Благоје то сам чини
и, што је најважније, деца су срећна када га виде – казао је Ђорђевић у име
тридесетак корисника Центра који је, уз помоћ Басена, достигао врхунац таквих
дневних боравака.
Ј.С.

Спасковски са децом у “Мозаику”

ПД “Хидроелектране Ђердап“ испратило пензионере

Потписан уговор са извођачем грађевинских радова

ЦЕО РАДНИ ВЕК У
УРЕЂЕЊЕ РАЈКОВЕ ПЕЋИНЕ
ДУНАВСКОЈ ФАБРИЦИ СТРУЈЕ
КЛАДОВО - На пригодном
дружењу, пословодство ПД "Хидроелектране Ђердап" испратило је у
заслужену пензију 37 радника.
После четири деценије самопрегорног рада, дошло је време за завршетак радног века запослених који су
дали немерљив допринос у функционисању наше највеће хидроцентрале. Одлазак у пензију обележен је доделом поклона који ће
доскора запослене подсећати на
радно ангажовање у дунавској фабрици струје. После четири деценије
рада своја радна места су напустили електричари, машинбравари,
заваривачи, али и књиговође, економисти, инжењери и техничари.
Упркос свечарском тренутку, емоције су биле помешане.
- Цео радни век сам провео
у ХЕ “Ђердап 1“, у којој сам каријеру
започео далеке 1971. године. Док су
моћне машине производиле милијарде киловат-часова електричне
енергије, успео сам да надоградим
своје знање. Интересантно је истаћи да сам 35 година радио по сменама. Томе је дошао крај – помало
сетно казује Милан Михајловић.
Вредне енергетичаре у за-

служену пензију су испратили Горан
Кнежевић, директор ПД “Хидроелектране Ђердап“, и Љубиша Јокић,
први човек ХЕ “Ђердап 1“, са сарадницима.
- Ви сте понос привредног
друштва и наше највеће хидроелектране, јер сте својим знањем и ангажовањем дали немерљив допринос
у готово занемарљивим непланским
застојима моћних машина. Сада је
дошло време да се одморите и посветите се више породици, деци и
унуцима, јер сте толико били посвећени свом послу да су они, понекад, због тога трпели јер нисте били
са њима. Ви сте и даље део нас –
бираним речима новопеченим пензионерима се обратио Горан Кнежевић.
Заједничко дружење пензионера била је прилика за подсећање на четири деценије рада
током експлоатације водених потенцијала Дунава. Понекад, то можда и
није било баш лако, али је то прошло и сада је време да се сећања
преносе на пензионерским сусретима, порука је са скупа одржаног у
згради ПД “Хидроелектране Ђердап“.
М.Р.

Кнежевић испраћа раднике у пензију

Потписивање уговора у Мајданпеку

МАЈДАНПЕК -У Мајданпеку је прошле недеље потписан
уговор вредан 238 хиљада евра
о извођењу грађевинских радова
у Рајковој пећини, а у оквиру
пројекта “Чудесна природа – изградња капацитета у туризму”, са
циљем унапређења туристичке
понуде
Доњег
подунавља.
Пројекат укупне вредности 520.
202 евра финансирају Европска
унија, Аустријска развојна агенција АДА и Општина Мајданпек у
оквиру социо-економског развоја
Дунавске регије, а подразумева
уређење Рајкове пећине, реконструкцију постојећих и изградњу
нових пешачких стаза, уградњу
ЛЕД расвете и система обезбеђења, али и повећање кружне
стазе са 633 на 1400 метара,
чиме ће Рајкова пећина постати
једна са најдужим стазама за посетиоце.
Уговор о грађевинским
радовима потписали су председник општине Мајданпек Дејан
Вагнер и Златан Томић, директор
и власник грађевинске фирме
“Кото” из Београда, која би у року

од 90 дана требало да заврши
грађевинске радове на уређењу
Рајкове пећине.
- Потписивањем овог уговора показујемо одговорност у
погледу реализације преузетих
обавеза од стране претходног руководства општине – истакао је
Вагнер. – Сигурно је да је реконструкција Рајкове пећине један
од првих корака у развоју туризма на подручју Мајданпека, и
да само то није довољно да се
атрактивност подигне на знатно
виши ниво, те да ће се наставити
послови на реализацији планова
везаних за Туристичко подручје
Рајково.
Подсетимо, планови који
се везују за Туристичко подручје
Рајково садрже четири целине Рајкова пећина, Рајкове ливаде,
ски терени и језеро Велики затон.
- Специфичан је посао
који нам предстоји, јер ће се све
због неуобичајеног простора, амбијента и услова радити крајње
обазриво и ручно - нагласио је
Томић.
С.В.
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Поново ухапшен Славиша Младеновић из Бољевца

РАЧ У Н А Р П У Н П Е Д О Ф И Л И Ј Е
У приватном и службеном рачунару Младеновића полиција пронашла фотографије и порнографске снимке
које приказују секс одраслих мушкараца са девојчицама од две до пет година.
БОЉЕВАЦ - Славиша
Младеновић (51), шеф Службе одржавања у бољевачкој ''Агромеханици'', који је 19. фебруара био
ухапшен, па пуштен да се брани са
слободе, поново је ухапшен је у породичној кући у Бољевцу због
сумње да је прикупљао порнографски материјал и искоришћавао децу
за порнографију!
До обрта је дошло након
што је тужилац Драган Божиновић
написао приговор на његово ослобађање, што је Основни суд уважио
и донео решење о одређивању притвора од 30 дана за Младеновића.
- Тужилац је и први пут,
одмах након што смо лишили слободе Младеновића, тражио да му се
одреди притвор - каже наш извор из
полиције. - Међутим, у Основном
суду су тада проценили да не постоји опасност да ће осумњичени
поново починити такво дело, као ни
да ће утицати на сведоке, па је донето решење да се брани са слободе. Тада му је одузет пасош, и
наложено му је да се сваког понедељка јавља полицији.
Како сазнајемо, Младеновић је откривен сасвим случајно.
Једном је, кажу наши подаци, у припитом стању показао видео-клип
који је направио у коме су се виделе
сцене сексуалног општења одраслих мушкараца са девојчицама од
две до пет година. Полицији је,
убрзо након тога, стигла анонимна

Славиша Младеновић

МИРАН ЧОВЕК
Младеновић у Бољевцу важи за мирног и породичног човека,
који је према свима био љубазан, због чега је вест о његовом хапшењу одјекнула као бомба. У полицији кажу да је њихово било да
прикупе доказни материјал. Сада је на потезу суд, који би, како се
очекује, могао да затражи психијатријско вештачење Младеновића.
пријава против њега, након чега је
обавештена и београдска Служба
за специјалне методе, при МУП
Србије.
Органи реда су, 19. фебруара, сачекали Младеновића када
је кренуо на посао. Вратили су га у
стан, у коме је, у том тренутку, била
његова супруга. Претресом његовог

лап-топа откривени су порнографски снимци који приказују сексуално
општење и иживљавање мушкараца над женским бебама и девојчицама узраста од две до пет година!
- Сви снимци, за сада се и
не зна број, приказују сексуално општење и иживљавање мушкараца
над женским бебама и девојчицама

узраста од две до пет година!
Снимци су предати на увид тужилаштву. Сличне снимке, као и стотинак фотографија обнажене деце,
пронашли смо и у Младеновићевом
рачунару на послу - додаје наш
извор.
Младеновић, који има две
ћерке од 26 и 28 година, је снимке
скидао са порнографских сајтова и
сам правио видео-клипове. Сумња
се да је то радио годинама уназад.
Он је ожењен и има две ћерке од од
26 и 28 година.
Хапшењу у породичној кући
присуствовала је и Славишина супруга, која је полицајце питала шта
је чудно то што он има толико клипова на рачунару.
- Стварно ми није јасно шта
је ту чудно што има толико клипова
– питала се она.
Међутим, након што је Славољуб ухапшен, породица, комшије
и пријатељи су избегавали сваки
разговор са новинарима. Младеновић је, сазнајемо, на саслушању,
кроз сузе, признао да је скидао порнографски материјал, као и да се
каје због тога. Органима реда је
казао да је на један снимак сексуалног односа одраслих са децом наишао пре неколико година, сасвим
случајно.
- Не знам зашто, али нисам
након тога могао да станем - испричао је Младеновић. - Никада нисам
било кога узнемиравао, а снимке
сам чувао за личну употребу. В.Н.

На граничном прелазу ’’Ђердап’’

Ухапшен службеник Комерцијалне банке у Зајечару

СПРЕЧЕН
ШВЕРЦ
ЦИГАРЕТА

ПРИСВОЈИО ЧЕТИРИ МИЛИОНА?

КЛАДОВО - На граничном прелазу Румуније и Србије
’’Ђердап’’, код Кладова, цариници су открили више од
500.000 комада цигарета, вредних око шест милиона динара,
сакривених у ’’bmv’’, бугарске
регистрације. Цигарете су биле
без акцизних маркица.
Цигарете, а ради се о
маркама ’’acxima’’ и ’’marble’’ које
се производе у Црној Гори, нису
биле у кутијама, већ су појединачно биле сакривене у посебном бункеру иза задњег
седишта, у звучнику који се налазио у пртљажнику и у посебно
преграђеним праговима возила.
Бугарски држављани су,
према првим информацијама,
из Црне Горе, преко Србије, покушали да у Румунију прошверцују цигарете. Возило је заплењено, а истрага је у току.
С.Б.

ЗАЈЕЧАР – Због сумње
да је присвојио четири милиона
динара, полиција је лишила слободе М.М. (43), службеника филијале Комерцијалне банке у
Зајечару. Он се сумњичи да је извршио кривично дело проневере,
али у циљу истраге, други детаљи нису саопштени.
Иначе, припадници Полицијске управе из Зајечара већ су
поднели пријаву због проневере
против Х.В., некадашњег благајника у Комерцијалној банци у
Књажевцу, јер је пописом установљено да недостаје око 1,3 милиона динара. Истовремено, због
сумње да је злоупотребила службени положај, пријава је поднета
и против шефице експозитуре те
банке Ђ.Л.
По незваничним информацијама, Х.В. је током прошле
године направио мањак од 1,3
милиона динара. Шефица га, међутим, није пријавила, што је благајник Комерцијалне банке у
Књажевцу искористио и, уз одговарајућу накнаду, напустио то
радно место.

Пре два месеца, полиција
је поднела пријаву и против М.Н.
(54), шефа смене и координатора
на шалтеру у књажевачкој експозитури Комерцијалне банке, због
сумње да је ту банку оштетила за
више од 200 хиљада евра, али је
додатном контролом установљено да јој ''фали'' више од 650
хиљада евра. Она је, наводно, то
радила тако што је са девизних
рачуна људи који су на привреме-

ном раду у иностранству ''скидала'' новац.
Након што је полиција
поднела пријаву против М.Н., интерна контрола је у експозитури
Комерцијалне банке у Књажевцу
уочила нове махинације, о чему
су одмах обавештени истражни
органи. У току је, незванично,
провера и осталих експозитура
Комерцијалне банке у региону.
E. Т.
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УНИШТЕНО 48 БОМБИ
И 555 МЕТАКА
КЛАДОВО - Тим за неексплодирана убојита средства МУП Србије,
из Сектора за ванредне ситуације, деактивирао је и детонацијом уништио 48
ручних бомби М-75 (кашикаре) и 555
комада метака, калибра 7,9 милиметара, за пешадијско наоружање. Експлозивне направе и муниција пронађени су на пољани у атару села Костол,
поред пута који води ка излетишту "Лолићева чесма".
Опасан товар пронашао је
случајни пролазник Драгољуб Савуљесковић (65), из Кладова, и то одмах
пријавио полицији. Место је одмах
обезбеђено у складу са законским прописима и обавештен је Сектор за ванредне ситуације.
- На срећу све се добро за-

вршило с обзиром да су бомбе и муниција били у непосредној близини пута
којим свакодневно пролази велики број
излетника. То је упозорење за све нас
јер је очигледно да нас опасност вреба
на неочекиваним местима. Подсећам
да је велики број мештана из кладовског краја био на ратиштима у бившим
југословенским републикама и на КиМ,
тако да теоретски можда постоје и
друга места на којима се налази склоњено оружје и муниција. Због тога би
најбоље било да власници оружје и
евентуалну муницију предају надлежним органима, а да их држава не кажњава, већ аболира - поручио је Радован Арежина, председник Општине
Кладово и командант Општинског
штаба за ванредне ситуације.
М.Р.

Бомбе пронађене крај Кладова

Донете пресуде због убистава у Бору и Неготину

ПОШТАРУ ШЕСТ, НАРКОМАНУ
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ РОБИЈЕ
БОР, НЕГОТИН - Апелациони суд у Београду преиначио је пресуду
Вишег суда у Зајечару, којом је радник поште, Дејан Барбуловић (42), из бољевачког села Оснић, био осуђен на 7,5 година затвора због убиства Срђана
Ђаловића (46), власника локалне пицерије ''Фреш''. По коначној пресуди, Барбуловић ће у затвору провести шест година.
Како је установљено, Барбуловић се, након физичког сукоба са Ђаловићем, латио ножа ''скакавца'' и више пута њиме убо власника пицерије
''Фреш'', након чега је побегао са лица места. Обрачун се догодио на мосту,
недалеко од улаза у Бор.
Тешко рањен, Ђаловић је допузао до ограде и ту, од последица рањавања, издахнуо.
Истовремено, Апелациони суд потврдио је првостепену пресуду
Вишег Суда у Неготину којом је Љубиша Колицић (38), из Неготина, осуђен
на четири године робије јер је, због дуга од 1.000 динара, заклао свог познаника Ненада Бурнића (35).
Злочин се десио 12. септембра 2011. године, а установљено је да је
убица имао 1,58 промила алкохола у крви, као и да је био у стању омамљености,због употребе лекова за смирење.
К.С.

Убијени Срђан Ђаловић у јарку крај пута

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

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ VIII
Организација и уређење туристичких простора
Према природним и створеним туристичким ресурсима подручја и критеријумима тражње ширег круга туристичке и рекреативне клијентеле, понуда
туристичког подручја засниваће се на следећим доминантним видовима туризма:
1. Планинском туризму и рекреацији на планинским секторима: планина Ртањ и Кучајске планине, са разноврсном целогодишњом понудом, како
у зимској сезони (скијање, сноу-борд, скијеринг, ски сафари и др.), тако и у летњој сезони (планинарске и излетничке туре, јахање, планински бициклизам, параглајдинг, и др), уз сеоски, ловни, еколошки и друге видове селективног
туризма;
2. Туризму, спорту и рекреацији и здравствено-рекреативном туризму
на воденим површинама са летњом понудом на водоакумулацијама и рекама,
уз планински, сеоски, риболовни, ловни и друге видове туризма – овај вид туризма једним делом ће се активирати уз интеграцију са развојем туристичких
садржаја Бованске и Боговинске акумулације;
3.Транзитном туризму - првенствено на пунктовима дуж пута М-5,
Криви Вир–Бољевац (са рецептивно-информативним пунктовима и етно-пунктовима), као веза са Зајечаром, у интеграцији туристичких активности, и путеви
Р-120 и Р-120а, као туристички коридор на правцу Бољевац– Ртањ и даље
према Сокобањи, уз функционалну интеграцију са туристичком понудом окружења, првенствено Рујишта;
4.Сеоском туризму - са целогодишњом понудом, уз планински, еко и
етно-туризам, ловни туризам, производњу еко-хране, етно-занатских производа
и др, у близини туристичких и рекреативних комплекса, центара и места комерцијалне и друге понуде туризма.
5. Културно-историјски туризам – као специфична врста туризма са
посебним потенцијалима код насеља Криви Вир и Луково, на месту где је подигнута Тимочка буна.
Садржаји туризма, рекреације и спорта на подручју општине Бољевац
су предеоно зонирани према локалитету пунктних места и степену и значају
заштићености природног добра, односно резервата. Садржаји туристичке понуде у простору обухватиће туристичка места, комплексе и пунктове, као и
објекте у склопу посебне-туристичке инфраструктуре (туристичка жичара, излетничке и планинарске стазе, бициклистичке стазе, спортски терени и др.)
Полазећи од анализе природних (са становишта географског положаја, природних услова, пејсажних квалитета), и антропогених туристичких потенцијала (са становишта туристичке традиције, могућности смештаја,
угоститељских капацитета, културно-историјског наслеђа, амбијенталних вредности насеља са традиционалним начином изградње и уређења простора и
др.), као и основних туристичких тачака и коридора који омогућавају контакт са
природним и предеоним целинама и насељима, издвојене су три предеоне целине које, према одликама и међусобном прожимању, представљају сегменте
специфичне туристичке понуде у простору општине, и то:
1. Западна предеона целина – обухвата простор Кучајских планина са
посебном подцелином Лазарев кањон.
Планом се предвиђа да туристички садржаји и понуде на овом простору буду део интегралне понуде Кучајских планина, Деспотовца, Параћина и
Бора.
У ову туристичку целину се укључују, са својим специфичним предеонокултуролошким садржајма, и насеља која тангирају овај простор (Криви Вир,
Јабланица, Подгорац, Боговина, које као насеље са специфичном функцијом
треба да обезбеди друге намене, сервисне, услужне, ...као допуна туристичкој
понуди). Преко 50 одсто површине западне предеоне целине је на висини преко
750 метара надморске висине, са изузетним вредностима лепоте предела. Специфични предели под шумама, са теренима великог нагиба и успона, пространства ливада и пашњака, условили су планирање посебних видова туризма
(планинарења, брдско пешачење, параглајдинг и други екстремни спортови...),
са најмање потребних улагања у туристичку инфраструктуру.
2. Јужна предеона целина – са планином Ртањ као централним мотивом, обухвата јужни део општине са строгим природним резерватом Ртањ,
селом Ртањ и селом Рујиште.
Планирана скијалишта и акумулације у систему Бован су будућа решења која треба да афирмишу овај простор у туристичком смеру. Насеље Ртањ
је планирано као насеље са специфичним функцијама, односно центар ове туристичке целине. Надморска висина је од 350 до преко 1000 метара, са највишим врхом општине Шиљком (1570 метара).
3. Централна предеона целина – обухвата најшири и најразноврснији,
у туристичком погледу, простор општине. Централно место овог простора је
Боговина, са будућом акумулацијом и бројним културно историјским споменицима и археолошким локалитетима. Природно добро Боговинска пећина је у
оквиру ове просторне целине. Овај простор треба да повеже западну и јужну
предеону целину са понудама свих видова туризма, а развијаће се уз интеграцију са бројним туристичким ресурсима и природним и културним вредностима
у непосредном окружењу и појединачним мањим подпланинским и планинским
насељима и представљаће атрактиван туристички простор културолошког туризма, са капацитетима домаћинског туризма.
Референца: ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 2009-2024
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић
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