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Изборна конвенција СПС-ПУПС-ЈС у Неготину

ЦИЉ - МИЛИОН ГЛАСОВА
Нашим политичким опонентима је жао што нас нису побили 5. октобра и жале за даном који је дошао после
тог датума - поручио Ивица Дачић.
НЕГОТИН - Председник СПС
Ивица Дачић изјавио је да се коалиција СПС-ПУПС-ЈС бори за идеје које
немају рок трајања и да јој је циљ да
на предстојећим парламентарним изборима освоји милион гласова. Дачић
је на предизборној конвенцији у Неготину рекао да добро познаје како је
бити и на дну и на врху, и да је његовим политичким опонентима прошао
рок.
- Знам како је и кад се изгуби
власт. Ја се нисам уплашио и нисам
побегао у друге странке. Ми нисмо
правили друге партије, ми смо мењали
нашу, подигли је из мртвих, и зато је
њима данас криво. Њима је жао што
нас нису побили 5. октобра и жале за
тим ''даном после''. Немају за чим да
жале, то време је давно прошло. И
њима је прошао рок, а наше идеје немају рок трајања. Оне су вечне, а то су
идеје социјалне правде, слободе и
развноправности за сваког човека.
Њихове идеје су пролазне, видели смо
какве су: уђеш, покрадеш и затвориш
фабрику. Само, сада више немају где
да уђу, све што су дотакли је стало, јер
су од 5. октобра до данас отпустили
800.000 радника. Нема успешног
друштва, ако држава не брине о
својим предузећима, о људима. У томе
је разлика између нас и десничарских
партија – рекао је на конвенцији у Неготину премијер Дачић и додао:

Ивица Дачић у Неготину

КАНДИДАТИ
На конвенцији су представљени и кандидати за одборнике у
Скупштини општине Неготин на листи „Ивица Дачић-СПС-ЈС“ као и
кандидати за народне посланике: Радован Арежина, председник општине Кладово, др Зоран Пуслојић, интерниста-гастроентеролог из
Неготина, и Јованка Динић, потпредседница борских социјалиста.
- Данас многима у Србији
није лако. Није им лако да гледају
наше скупове, није им лако јер се питају откуд нама толики народ. Они су
све припремили, имају све, само немају народ, та фалинка им недостаје.

Ова атмосфера која нас прати на овим
скуповима у разним градовима Србије
где год смо били, никада није била толико јака, позитивна атмосфера и велика жеља и увереност у нашу победу
– закључио је председник СПС.

И Драган Марковић Палма је
подсетио на успешне резултате које је
ова коалиција до сад имала, а Неготину поручио да колико сутра, чим победе на изборима, може да буде друга
Јагодина.
- У име ове коалиције, дошао
сам у Неготин да донесем програм
који смо реализовали у Јагодини. Да
овај град после две године изгледа као
мој град. Да се рађају деца, да се не
одлази из овог краја, да се доведу
страни инвеститори, да они који брину
више не брину - рекао је Драган Марковић Палма.
Брига о најстаријима је део
програма коалиције СПС-ПУПС-ЈС,
рекао је заменик председника ПУПС
Милан Кркобабић, који је војним пензионерима поручио да ће им бити исплаћено све што им Србија дугује.
- Свима онима који мисле да
су пензионери терет за Србију поручујемо да много не брину за њих, јер
сте им све оно што сте имали да урадите - урадили. Оставили сте грађане
Србије без посла, без плата и без пензија. Драги пензионери, узели су вам
све што су могли, дали сте им све,
остао вам је само тај глас и њега им не
дајте – рекао је Кркобабић, чији Општински одбор у Неготину, међутим,
на локалним изборима није у коалицији са социјалистима, већ је партнер
С.М.Ј.
Ђиласовим демократама.

Нетачне најаве о преконпоновању локалне власти у Књажевцу

СТАБИЛНА СКУПШТИНСКА ВЕЋИНА
''Смењују'' нас на три до шест месеци, али увек безуспешно
- поручује Милан Ђокић, председник општине Књажевац.
КЊАЖЕВАЦ - Није први пут
да нас смењују, додуше увек неуспешно, и ја то схватам као неку
врсту политичке игре, каже председник књажевачке општине Милан
Ђокић, реагујући на најаву неких медија да ће у Књажевцу ускоро бити
успостављена нова скупштинска
већина и покренута иницијатива за
његову смену.
- У Књажевцу постоји стабилна скупштинска већина, а општинско руководство нема времена
да се бави онима којима је од напретка града важнији ускостраначки
интерес. Настављамо да радимо у
интересу општине, а грађане позивамо да се не обазиру на злонамерне
изјаве људи, који чак и нису из Књажевца - каже Ђокић.
Наиме, у неким медијима се
прошле недеље појавила вест да је у
Књажевцу покренута иницијатива за
смену председника општине Књажевац. Како је наведено, у општинском
парламенту успостављена је нова
владајућа већина, која ће донети промене.
Како каже Милан Ђокић, ова
Скупштина је конституисана након
мајских избора 2012.године.
- Већ тада су биле приче да

ћемо бити промењени на јесен,
затим да ће промене доћи до Нове
године, па у пролеће 2013... - набраја
Ђокић. - И, тако нас ''смењују'' на три
до шест месеци. И ово је једна од таквих најава која само служи предизборној кампањи за парламентарне
изборе и не значи ништа озбиљно. Ја
потпуно верујем у то, да ми као скупштинска већина, и као људи који су
се окупили да нешто корисно и добро
ураде за овај град и даље заједно постојимо, потпуно посвећени циљу да
радимо заједно за бољитак грађана
Књажевца.
Први човек општине и председник Скупштине Драган Манчић састали су се са свим одоборицима
коалиције на власти и разговарали о
овом догађају.
- После ових разговора, поново смо се уверили да ми и даље
стабилан тим. Нама ни једног тренутка није циљ да узурпирамо нека
места, ако за то немамо подршку довољног броја одборника, али смо
против тога да у Књажевцу председника општине или председника Скупштине и друге функционере, бирају и
постављају из других градова. Књажевчани јесу, можда, сиромашни и
немају довољно посла, али имају до-
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Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Милан Ђокић

вољно части, поноса и знања да
сами изаберу оне људе који хоће да
их предводе у неком периоду - категоричан је Ђокић.
Овакве информације у време предизборне кампање, имају за
циљ да мотивишу припаднике оних
странака које су у Књажевцу у опозицији, јер их на тај начин њихови страначки руководиоци, практично, мобилишу да квалитетније одраде парламентарну кампању, каже наш саговорник.
- Овакве вести узнемиравају

све грађане Књажевца - наставља
Ђокић. - Књажевац је, нажалост, у
претходној деценији врло често ишао
на ванредне локалне изборе. Кад год
дођу избори, увек је то период у коме
се ништа не ради. Књажевац нема
више времена за губљење. Прекомпоновање власти овде значи нове локалне изборе, а то значи још годину
дана изгубљеног времена за град,
који је таман почео да сустиже
остале развијеније општине у Србији,
и ми немамо више времена за чекање.
Е.Т.

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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Министар правде Никола Селаковић посетио Неготин

„ПРВИ ИЗБОРИ НА КОЈИМА СЕ НЕ
ГЛАСА ПРОТИВ“
НЕГОТИН - Министар
правде и државне управе Никола Селаковић, потпредседник
СНС, посетио је општину Неготин где се састао са руководством општинског и окружног
одбора напредњака и учествовао на трибини ове странке у
Прахову. Он је, осврнувши се на
основне проблеме Неготина,
као што су незапосленост, недостатак индустријске зоне, велики одлив становништа...
рекао да ће избори 16. марта,
на републичком, а у Неготину и
на локалном нивоу, показати да
једино СНС са пуном одговорношћу може да се носи са проблемима.
- Ако Неготин не добије
статус града, онда ће добити
статус паланке и пашће на још
ниже гране. Људи ће још више
да одлазе. Шанса вам је у развоју индустрије, да коначно добијете ту индустријску зону о

којој 20 година говорите, у развоју туризма, али прво треба да
се среде путеви, јер не можемо
да очекујемо да нам неко дође,
ако треба да дође оваквим друмовима. Неготин је погранична
зона и град у којем се рађа мало
деце, али не само због великих
егзистенцијалних проблема, већ
и зато што је здравство на изразито ниском нивоу. Зато сматрамо да Неготин треба да
добије Центар за вантелесну
оплодњу – истакао је Селаковић и позвао Неготинце да
Александру Вучићу и његовом
тиму омогуће да им покаже како
се бори за град, а не за функције.
- У недељу, 16. марта
изађите на изборе, позовите све
ваше пријатеље, рођаке, кумове, чак и оне који су отишли
одавде, нека изађу на изборе и
само нека гласају. Ово су избори, први после много вре-

Никола Селаковић у Неготину

мена за које се гласа за нешто,
а не против нечега, на којима
вас не терају да изађете на изборе како бисте спречили да
неко дође на власт и још више
вас уназади, већ да бисте дали
прилику ономе који може да вам
помогне, да вас подржи, да
крене у развој, да настави борбу

Уједињени региони Србије одржали конвенцију

НЕ ИЗ БОРА - НЕГО ЗА БОР
БОР - Уједињени
региони Србије све своје
снаге уложили су да се у
Србији отварају нове фабрике, да се људи запошљавају и породице остваре
сигурну будућност. На ове
изборе УРС не излази са
програмом за Косово и ЕУ,
већ за новчаник и достојанствен живот грађана. На
челу Србије не могу да буду
они који су за стезање
каиша грађана, већ они који
ће да обезебеде да плате и
пензије расту, поручено је
са скупа у Бору.
УРС је већ показао
да жели добро Бору. Зато и
Са конвенције УРС у Бору
има право да поново тражи
подршку Борана, како би завршио започети посао, рекао је Млађан Динкић, председник те партије.
- Не може Србија да иде брзо напред ако радници немају добре плате и
ако омладина не може да пронађе посао. Политика ''стезања каиша'' нема шансе
да државу извуче из кризе. Шта је солидарно у смањењу плата стручњацима, лекарима, професорима? Па, то су професије које су животно важне за Србију. Ако
људи немају пара коме ће пољопривредници продавати своје производе, коме ће
произвођачи продавати своју робу, како ће грађани плаћати своје комуналне и пореске обавезе? Од чега ће онда да се пуни буџет? Зато вас позивам да никако не
гласате за човека који је умислио да је Бог - рекао је Динкић.
Међутим, Владан Нововић, председник ОО УРС у Бору, и носилац изборне
листе, упозорио је да ова политичка опција има сазнања да се 16. марта на изборима у Бору припрема нека врста изборне крађе у оквиру злоупотребе гласачких
листића и куповине гласова.
- Контактирали смо представнике ОЕБС и ЦЕСИД, и речено нам је да доћи
у Бор и покрити критична места за које се сумња да ће се десити изборна крађа.
На тим местима и чланови УРС ће појачати контролу. Уколико се, ипак, десе неке
неправилности, а да државни органи не реагују, мислим да ће се УРС на половини
изборног процеса повући са избора у Бору – казао је Нововић.
Б.П.

против корупције и да модернизује Србију - закључио је потпредседник СНС, који се са
Бобаном Стингићем, председником ОО СНС, и Благојем
Спасковским, шефом изборног
штаба напредњака Борског округа, задржао, потом, у разговору
са Неготинцима.
С.М.Ј.

Одржана седница СО Кладово

ПУНИЈА
ОПШТИНСКА КАСА
КЛАДОВО - На првом овогодишњем заседању, одборничка већина у локалном парламенту усвојила је први овогодишњи ребаланс буџета општине Кладово. Прилив у градску
касу увећан је за пет милиона динара из донација, што значи
да приходна страна буџета сада износи близу 689 милиона динара.
- Корисници буџета не могу да функционишу ако им не
омогућимо препакивање већ одобрених средстава на законом
предвиђене позиције. На то нас приморавају правила која диктирају тендери и јавне набавке. Да то нисмо учинили, дошли
би у ситуацију да јавна предузећа располажу са новцем који не
могу да троше, односно дошло би до застоја у обављању њихове основне делатности за коју су основани одлукама локалног парламента - казао је Радован Арежина, председник
општине Кладово.
Одборници опозиције (СНС-ДСС), били су уздржани
приликом гласања о првој прерасподели новца у општинској
благајни, тако да је ребаланс подржало 16 одборника коалиције
СПС-НДС.
Чланови Скупштине усвојили су и извештаје о раду јавних предузећа и установа за прошлу годину. Подршку је добио и
предлог одлуке о екстерној ревизији општинског буџета за 2013.
У раду седнице учествовало је 25, од 28 одборника колико их је
у скупштинским клупама те подунавске општине.
М.Р.

Радован Арежина
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Најкрупнији инфраструктурни пројекат у Књажевцу

ТРГ У НОВОМ РУХУ
КЊАЖЕВАЦ - Градски
трг у Књажевцу и околина
Дома културе добиће у наредом периоду нов изглед. Радови су почели претходне
недеље, а њиховом почетку
присуствовало је комплетно
општинско руководство, на
челу са Миланом Ђокићем,
председником општине.
Површина од 10.500
квадратних метара биће претворена у централни градски
трг, а с обзиром на величину
инвестиције, реч је о најкрупнијем инфраструктурном пројекту који реализује локална
самоуправа, каже Ђокић.
- Циљ је да, поред
Старе планине и развијеног
бањског туризма, Књажевац
буде познат и по лепим садржајима у граду - прецизира
Ђокић. - Морам да напоменем

Радови на платоу (Фото: Књажевацинфо)

да реконструкција градског
трга не иде науштрб важних
инфраструктурних пројеката.
Ми смо овом послу прионули
тек након што смо асфалти-

Расписан конкурс за доделу бесплатних пластеника

рали све улице у граду, након
што смо решили водоснабдевање на читавој територији
града, након што смо решили и
канализациону мрежу, тако да

је ово по редоследу приоритета један врло оправдан
пројекат и права реткост у
Србији у ово време.
Уговором ЈП ''Дирекција
за развој урбанизам и изградњу'' и извођача радова,
предвиђена је реализација читавог пројекта по фазама,
објашњава Младен Радосављевић, директор ове општинске фирме.
- Прво крећемо са уређењем, следећа фаза ће бити
део трга према пијаци и трећа,
завршна и централна фаза је
део платоа испред Дома културе - истиче Радосављевић.
Према уговору Дирекције за развој и извођача радова, „Архибета“, посао вредан
око 63 милиона динара требало би да буде завршен за 60
дана.
Л.И.

Представљен пројекат Мултимодални саобраћајни коридор –
Исток (црноморски коридор)

ЗА НАПРЕДАК ПОВРТАРСТВА “МСК – ИСТОК”

КЛАДОВО - Општина
Кладово расписала је конкурс
за бесплатну поделу 20 пластеника за биљну производњу
у заштићеном простору. Право учешћа имају власници регистрованих пољопривредних
газдинстава са активним статусом. Два пластеника намењена су за производњу садног
материјала, воћа и парковског
биља, 10 за проширење производње јагодастог воћа и
цвећа, и осам за покретање
пластеничке производње.
- Пластеници су намењени за производњу поврћа,
цвећа и садног материјала,
воћа и парковског биља. Ко-

рисник који добије пластеник
има рок од месец дана за покретање производња од дана
закључења уговора. С обзиром на то да је кладовски крај
погодно подручје за ту грану
пољопривреде, интересовање кључких ратара је велико,
а њихове захтеве разматраће
Комисија, по одговарајућим
критеријумима који су садржани у јавном позиву - казала
је Гордана Грамић, руководилац Одељења за привреду.
Конкурс ће бити реализован уз подршку Турске агенције за међународни развој и
сарадњу.
М.Р.

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је, у организацији локалне самоуправе
одржана трибина “Мултимодални саобраћајни коридор – Исток (Црноморски
коридор) - Значај и развој”. Презентатори на трибини, Ненад Чоловић, иницијатор и аутор пројекта „МСК – Исток“ и представници Саобраћајног инситута
ЦИП Београд и Института за путеве, указали су на бројне предности које би
читава ова регија добила реализацијом тог пројекта, али нису могли да дају
прецизан одговор када би реализација могла да почне.
Презентацијом пројекта презентатори на трибини добили су прилику
да и Мајданпечанима укажу на предности коридора који би спојио Пожаревац
и Видин, односно Калафат, и дужином од 138 километара аутопута омогућио
бољу повезаност овог дела Србије са коридорима, али и њихову међусобну
повезаност. Овај коридор предвиђа и водни, те железнички саобраћај, а у њиховој комбинацији и посебне квалитете и предности.
Према очекивањима, сам пројекат добио је пуно одобравање и подршку присутних, али како он није део Просторног плана Србије, нити предвиђен у актуелном буџету Републике, присутне је занимало зашто још није
почела реализација, а ни када ће. Одговарајући на то питање, Ненад Чоловић
је истакао да део одговорности за то постоји на свим нивоима од локала до
републике, али да се добром вољом све то може променити.
Како се чуло, према искуствима из региона, када постоје сви предуслови, од документације, дозвола до средстава, деоница попут потребне,
може се изградити и за само пар година, па је у том смислу поменут податак
да су у Хрватској 400 километара аутопута успели да саграде за четири године,
иако је та деоница у грађевинском смислу, имајући у виду број мостова и тунела, била захтевнија од оне која би се овде градила.
С.В.
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Интервју са генералним директором

БОР И МАЈДАНПЕК ЗАСЛУ
Време је предизборно. У свакодневним разговорима, па и сад, не може се прескочити ово актуелно питање.
Готово да су све странке у неком периоду
протеклих година биле на власти. Неке биле и прошле, а неке су богами оставиле и дубок траг. Карактеристично је, рецимо, време од 90-тих до 2000.
године када се велика и јака земља, у привредном
смислу, распала на више мањих држава. У свакој
од њих данас је задуженост два пута већа од оне
која је била у заједничкој држави. Невероватно, али
истинито. Оно што је почело разбијањем привреде,
завршило се ратовима. Долази време од 2000. до
2012. године где ДОС као водећа снага и кризни
штабови имају задатак да дотуку привреду. У том
периоду индекс индустријске производње пада на
84, а јавни дуг Србије достиже 60%. Инфлација
расте на вртоглавих 12 одсто 2012. године, буџетски дефицит износи 191 милијарду динара, незапосленост достиже 26%, а индекс корупције чак 86
у 2011. То су резултати владавине ДОС. То је, у суштини, њихова идеологија.
Године 2012. на власт долази Српска напредна странка, са коалиционим партнерима
којима припада потрошачки део Владе. СНС добија
задатак да пуни буџет. Но, и поред свега, СНС успева да за годину дана подигне индекс индустријске производње за осам, заустави нагли
пораст јавног дуга, инфлација са 12% у јануару
пада на 2,2% у децембру, смањује буџетски дефицит за 36 милијарди, зауставља негативни тренд
раста незапослености који 2013. пада на 20%. У
истом периоду, индекс корупције са 86 у 2011. пада
на најнижи ниво у последњих пет година – на 75!
Први потпредседник Владе, господин Александар Вучић, отворено се супротставио „способним“, „сналажљивим“ бизнисменима који су олако
долазили до почетног капитала, а од 2001. до 2012.
великом брзином га увећавали. Нажалост, још увек
није урадјено довољно да би градјани Србије осетили бољитак. Тек сада предстоје изузетно тешки
задаци. Пре свега, чупање корења тајкунима који
су вукли Србију, али не унапред већ уназад. У први
план избија идеологија Српске напредне странке
која у основи има економију, отварање нових радних места и стварање сигурности пензионерима.
Много је зла нането градјанима Србије у минулом
периоду, нарочито онима који су из уништених
фирми отишли на улице. Управо је један од задатака будуће Владе преиспитивање приватизација,
као и одузимање свих предузећа новопеченим
власницима који нису испунили своје обавезе. Такође, неопходно је и уводјење такси за неискоришћено земљиште и неискорићене хале предузећа, по
моделу председника нововарошке општине. Европа од нас тражи да власници мале поседе
обједине у задруге, онако како су пољопривредници у Мадјарској то урадили. Задруге ће заједно с
локалним самоуправама дати сигурност земљопо-

седницима и, коначно, држава ће се укључити у
обезбедјење тржишта, простије речено, откупа.
РТБ САМОУВЕРЕНО КОРАЧА НАПРЕД
Како оцењујете пословање РТБ Бор?
Пре доласка овог менаџмента на чело компаније, 2008. године, Рударско-топионичарски
басен Бор је пословао са губитком од 48 милиона
долара. Наредна, 2009., је година стабилизације, а
већ 2010., 2011., 2012. и 2013. остварујемо добит из
текућег пословања. Укупно остварена добит за овај
период износи нешто више од 140 милиона УСД.
На резултате смо поносни, али би они били
још бољи да се свакодневно не сусрећемо са проблемима који су могли бити избегнути да се стручно
и савесно радило у прошлим временима. Наиме,
све до 2008. године у РТБ се "бунарило", а не рударило. Због тога, један од највећих проблема у пословању РТБ последњих неколико година,
као и данас, представља заостајање у
раскривању рудних лежишта и у Бору
и у Мајданпеку. Откопавање заостале
раскривке поскупљује производњу по
јединици производа, а уједно и онемогућава да се у пуној мери виде ефекти
рада новонабављене опреме. Ово
јесте огроман трошак, али је и нужна
инвестиција за будућност рударства
у овим крајевима.
Нераскривање лежишта
само је једна од грешака из прошлости, која и данас отежава пословање РТБ. Више пута су, као
негативни примери приватизације, наводјена предузећа
која су некада пословала у
саставу компаније. Критиковали смо не само цену по
којој су продавана, већ и то
што су готово сви запослени данас на улици. Нелогичност да, рецимо трафостаница која се налази у кругу Фабрике лак жице буде продата заједно са
предузећем, никога није заинтересовала. И, онда
се, нажалост десило оно на шта смо годинама упозоравали. Прошлог месеца десио се квар баш на
тој трафо-станици из које се електричном енергијом, поред осталих, снабдева и Фабрика бакарне
жице која је у систему РТБ Групе. Самовоља садашњег власника спречила је у неколико наврата
мајсторе електродистрибуције да отклоне квар. Ни
интервенција суда ни, додуше, блага реакција полиције нису могле да омогуће приступ радницима.
Штета коју смо због тога претрпели је више стотина
хиљада еура. Сматрам да је ово случај без преседана.

Борско језеро и хотел “Језеро”

Очекује се скори излазак предузећа из
реструктурирања. Какав је положај компаније
данас?
РТБ Бор је велики систем, центар привредног развоја источног региона, али и целе Србије.
Управљати оваквим системом није лако јер потезима које вучемо морамо осигурати егзистенцију
5.000 запослених и њихових породица, а посредно
и других радника чија предузећа сарадјују са РТБ,
као и буџетских корисника јер управо РТБ уплаћује
знатна средства у буџет Републике. И не заборавимо, предузеће је још увек у реструктурирању.
Управо та чињеница говори да положај свих предузећа у реструктурирању није исти, није чак ни сличан. Зато их не би требало ни посматрати исто
приликом изласка из реструктурирања. РТБ је у
групи ретких предузећа у реструктурирању која
имају тржишни потенцијал. Самостално, без помоћи државе, као што сам већ рекао, годинама послујемо позитивно. РТБ није добио ниједан једини
динар из буџета, већ у буџет редовно уплаћује немала средства. Извршавамо све текуће обавезе и
према држави и према пословним партнерима. У
претходних неколико година (2009 - 2013.), речником бројки, допринос РТБ развоју Србије изгледа
овако:
-Рударско-топионичарски басен Бор је претходне четири године у буџет Србије уплатио 120
милиона долара на име пореза и доприноса на
лична примања, а са акцизама на гориво вредним
33 милиона долара то укупно износи више од 150
милиона долара.
- Уредно су све време измириване обавезе
за електричну енергију (за четири године потро-
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РТБ Бор Благојем Спасковским

Ж УЈУ ЗЛАТНУ БУД УЋНОСТ
шена је и уредно плаћена струја у износу око 111
милиона долара, а од те суме 23 милиона долара
издвојено је за доприносе на зараде запослених у
ЕПС).
- Ако томе додамо и месечне обавезе компаније по основу пореза и доприноса од 264 милиона динара, које РТБ редовно измирује,
математика каже да борска компанија само по основу ове две ставке месечно у буџет Србије уноси
276,3 милиона динара, односно годишње три милијарде 315,6 милиона динара и тиме значајно доприноси његовом уредном пуњењу.
Уверен сам да држава никоме неће препустити ово благо. Приликом претходних продаја, РТБ
је нудјен, или боље рећи поклањан. Тако је, на пример, почетком 2009. године РТБ продаван
за 243 милиона долара. Број радника
требало је, као и у осталим приватизованим борским фабрикама,
за почетак да буде смањен на
пола, а временом… Нажалост,
познат нам је сценарио. Одустајањем од приватизације
РТБ-а држава је само у
ових неколико година кроз доприносе
из
посл овања
добила
исти

овај износ, а и више, а да број радника, притом,
није смањен. Напротив, повећан је! Зараде су редовне и износе око 70.000 динара месечно (нето).
Зато се ја залажем да држава остане већински
власник РТБ-а по изласку из реструктурирања.
Од Пројекта нове топионице и фабрике
сумпорне киселине највећа су очекивања у
Бору. Шта нам можете рећи о овој инвестицији?
Природа је била великодушна према овом
крају Србије. Процењује се да лежишта која се налазе у експлоатационим пољима РТБ-а “крију” руду
вредну 40 милијарди долара. Од експлоатације
руде у наредним деценијама очекује се сигурних 10
милијарди долара добити. На људима је да паметно искористе дато богатство, а заузврат природу заштите у што већој мери. Управо због тога,
али и ради заштите здравља становништва, ушло
се у Пројекат реконструкције топионице и изградње
фабрике сумпорне киселине. Да то није учињено,
старо постројење не би могло да настави рад јер
строги еколошки закони Европске уније то не дозвољавају. Металургија у Бору била би угашена, а
са њом и радна места за више од две хиљаде
људи. Решење је било управо изградња савременог техно-економски-еколошки оправданог постројења које би било у складу са европским
прописима.
Упркос петомесечном застоју на почетку
прошле године услед недостатка поједине документације, али и оправданог кашњења у пројектовању,
данас можемо рећи да је година завршена са комплетно пристиглом увозном опремом, а да је
урадјено 50% локалних радова. Апсурдно је да,
иако је било лакше, било немогуће урадити овај

пројекат као греен-фиелд инвестицију. Стара топионица морала је све време да ради јер од њене
прераде живи компанија. Нисмо могли да ставимо
животе људи "на паузу" неколико година, како би
срушили старо постројење и градили ново, отпочетка, само зато јер је тако лакше. Морали смо преживети овај период до старта новог постројења. То
је значило упоредо пројектовати и градити, уклапати старо са новим, па макар рок завршетка био
продужен. Ново, савремено пирометалуршко постројење, биће готово крајем ове године и захваљујући њему први пут ћемо моћи да прерађујемо
400 хиљада тона концентрата годишње, а то је 80
хиљада тона бакра. Економски ефекат који долази
са новом технологијом топљења, а њу користи
више од половине савремених топионица у свету,
доносиће компанији 180 – 200 милиона долара добити годишње.
ДОБАР КОМШИЈА
Друштвена одговорност рударских компанија у свету се подразумева. Поштује ли РТБ
то правило струке?
Нужно је, свуда у свету, па и код нас да рударске и
металуршке компаније буду добре комшије становницима средина где послују и да помажу локалну
самоуправу, спортске клубове, особе са инвалидитетом, да имају добру сарадњу са невладиним организацијама итд…
Генерацијама које расту и живе испод димњака борске топионице морамо вратити бар део
оног што им је РТБ одузео. Управо друштвено одговорно пословање компаније на чијем сам челу
око пет година омогућило је да се изадје у сусрет
потребама наших суградјана. Изградјен је дом за
стара лица, оспособљен аеродром, реновирана позоришна сцена, отворен центар за аутистичну децу,
нови дечији паркићи, скејт парк, зоо-врт, картинг
стаза, коњичка стаза… Настављамо да обогаћујемо животе свих наших суградјана бројним културним и спортским дешавањима. Бринемо и
надаље о болеснима и социјално угроженима. Уз
помоћ европских фондова изградиће се и фабрика
за пречишћавање градских отпадних и индустријских вода. Финансирање ће, дакле, у највећем
делу (80 одсто, а реч је о бесповратним средствима), бити “покривено” из европских фондова,
док ће остатак обезбедити локална самоуправа и
РТБ.
Дакле, полако се приближавамо пракси
светских компанија. Људи то морају брже схватити
како бисмо и ми брже радили. Јер, уколико се бавимо одговорима на питања да ли је требало
кречити зграде, правити фонтане, инвестирати у
породилиште или не, губимо време. Дајте да то изгубљено време претворимо у време стварања, а

нарочито отварања нових радних места. Онда ћемо
брже ићи напред, не само ми у Србији који смо везани за рударство, него и они у пољопривреди и
енергетици, пошто је Влада определила стратегију
будућег развоја државе у ова три правца.
Како видите будућност РТБ и региона?
Желим да РТБ расте са својим градом.
Стабилна производња и непрекидан развој омогућаваће и даље сигурне приходе и добар животни
стандард запосленима у компанији, а гране које
сада развијамо омогућиће даље запошљавање. Туризам је област у којој очекујем највећи напредак.
Предуслове за то смо створили. Реновирали смо
хотел “Језеро” на Борском језеру који сада са поносом носи 4 звездице. Годинама је то била руина која
је прокишњавала, без прозора и врата. Садржаји и
квалитет услуга које данас пружамо гостима могу
се поредити са ретко којим хотелом у Србији. Поменућу: затворен базен, џез клуб, сауну, слану собу,
куглану, салу за тенис, сквош, стони тенис, теретану, као и садржаје на отвореном: фудбалско игралиште, дечији базени, тениско игралиште итд.
Управо то су разлози да из месеца у месец све већи
број наших држављана, али и бројни гости из иностранства долазе у наш крај.
Индустријски туризам је посебно интересантан због јединственог доживљаја који пружа. Попити кафу на 400 м испод земље, у рударској јами,
већ је постала ствар престижа. Дакле, божанствена природа, Брестовачка Бања, једна од краљевских бања Србије, Злотска пећина, Дубашница,
скијалиште на Црном врху, Рајкова пећина, пловидба Дунавом, национални парк Дјердап, Рајачке
пимнице, ловни туризам, Ромулијана и задовољан
гост - то је најбоља реклама. Идеја је да се у Тимочку Крајину долази новим путевима или авионом,
пошто већ у Бору постоји аеродром чија је писта
прилагођена за слетање мањих путничких летилица. Одатле се туристи могу веома брзо превести
хеликоптером до било које од ових дестинација које
сам поменуо.
А, присетимо се да је, не тако давно, постојала реална опасност да Бор и Мајданпек остану
без људи! Чувен је графит “Ко последњи изадје
нека угаси светло”. Покренули смо привреду града,
зауставили исељавање и, веровали или не, свакодневно добијамо молбе за посао из свих крајева
Србије. Јављају нам се људи из Смедерева, Новог
Сада, Ниша. Имамо и заинтересоване који пишу из
Аустралије, Грчке, Турске, Босне и других земаља
са надом и жељом да буду наше колеге и суградјани.
Да закључим, градови бакра и злата, Бор и
Мајданпек, и не могу имати другачију него златну
будућност!

Рудник бакра “Велики Кривељ”
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У Књажевац стигла вредна медицинска опрема

АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ
КЊАЖЕВАЦ - У Здравственом центру Књажевац
формирана је нова радна јединица за хемодијализу. Пацијенти који болују од бубрежне
инсуфицијенције, након што лекари прођу обуку, више неће
морати да на дијализу путују у
околне градове, већ ће у своме
месту добити здравствену
услугу по највишим европским
стандардима.
Иначе, на територији
општине Књажевац живи 14 пацијената који иду на хемодијализу. У опремање јединице
за хемодијализу утрошено је
око 12 милиона динара, а апарати су поклон Министарства
здравља.
Како каже др Миодраг
Рашић, директор Дома здравља, известан проблем представљаће недостатак специја-

листа интерне медицине, који
ће бити превазиђен ангажовањем лекара опште праксе.
- Када су у питању
стручњаци, ту су потребна два
лекара и шест медицинских сестара - наглашава др Рашић. Проблем је у лекарима, јер би
то требало да буду интернисти,
који после тромесечне обуке
могу да раде хемодијализу. А,
ми, због одласка у пензију,
имамо мањак интерниста. Међутим, овај посао могу да раде
један интерниста и лекар
опште праксе.
У Здравственом центру
уверавају, да ће захваљујући
опреми високих технолошких
перформанси, пацијентима пружити услове лечења који задовољавају највише европске стандарде.
Л. И.

Апарати ѕа дијализу (Фото: Књажевацинфо)

Биста на привременој локацији чека трајну

Не смањује се број незапослених Кладовљана

РУДАР У ЦЕНТРУ ГРАДА

ТЕШКО ДО
РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

МАЈДАНПЕК - Биста рудара, идентична оној каква је већ
постављена у Бору, симбол рударства и рударења на овим просторима, у Мајданпеку је на привременој локацији, на платоу испред зграде дирекције Рудника
бакра. Ту ће бити док се не створе
услови, у погледу свих неопходних
дозвола за реализацију одлуке Општинског већа које је на седници
одржаној крајем фебруара прихватило предлог Рудника бакра Мајданпек да се она постави у центру
града, на простору између градског
хотела и цркве.
- Полазећи од чињенице да
у граду, чији је живот нераскидиво
везан за рударство и рударење, не
постоји ни једно обележје које би на
то указивало, пословодство РБМ
предложило је Општинском већу да
простор у центру града, између хо-

тела и цркве, који сада није уређен
и нема никакву посебну намену, а
узгред и не изгледа лепо, буде место на којем би била постављена
биста рудара, висока око 1,8 метара и окретала се на постољу. –
објашњава дипл.инг. Дарко Извонар, из тима за инвестиције РБМ. –
Са своје стране, Рудник ће тај простор уредити у складу са идејним
решењем које је урадио Никола
Илић, студент из ове средине, који
је уређење читавог простора осмислио тако да и становнике овог града
и његове госте подсећа да су у
граду рудара.
Окружен зеленилом, са
клупама за одмор и предах овај би
простор могао да постане и омиљени кутак многих становника
града. Процењује се да ће за обезбеђење свих неопходних дозвола
бити потребно око два месеца. С.В.

Идејни изглед бисте рудара у Мајданпеку

КЛАДОВО - На евиденицији испоставе НСЗ у Кладову
регистровано је 2.220 људи без посла. Број незапослених није
смањен ни у време предизборне кампање, иако су многи партијски функционери без задршке делили радна места. Прикупљани су подаци о школској спреми и квалификацијама,
фотокопиране су радне књижице и друга лична документа…
Али, очигледно све је то био миље предизборне еуфорије, јер
уместо да се обећања испуне и број оних који траже посао
смањи, до тога није дошло, потврђују веродостојни подаци филијале НСЗ Бор.
Вероватно ће прича о радним местима, као и много пута
до сада, након избора бити брзо заборављена. Међутим, слаба
је то утеха за Кладовљане који не раде. То се, нарочито, односи
на оне који немају квалификације, а таквих је у овој подунавској
општини половина од укупног броја незапослених. У кладовском крају, без посла је и близу 1.000 жена, а радну књижицу
нема ни више од 850 средњошколаца. Међу незапосленима је
и 116 лица са завршеном вишом или високом школом, а суморну слику употпуњује и податак да више од четвртине у корпусу незапослених Кладовљана чине млађи од 30 година.
М.Р.
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Приведена бивша директорица Комерцијалне банке

ПРИСВОЈИЛА 9.000 ЕВРА
КЊАЖЕВАЦ - Полиција у
Књажевцу лишила је слободе И.Л.
(56), доскорашњу директорицу
експозитуре Комерцијалне банке у
том граду, због сумње да је извршила кривично дело преваре.
Она се сумњичи да је од једног
клијента банке ''на реч'' узела 9.000
евра, уз обећање да ће му тај
новац орочити на његовој штедној
књижици. Уместо тога, паре је присвојила, а превара је откривена
када је клијент дошао у банку да
подигне свој новац.
Иначе, И.Л. је смењена са
места директорице експозитуре
Комерцијалне банке у Књажевцу
пре два месеца, када јој је полиција поднела кривичну пријаву због
сумње да је злоупотребила службени положај. Како је установљено
пописом, Х.В., некадашњем благајник у тој банци, фалило је 1,3
милиона динара.
Али, директорица га није,
што јој је била дужност, пријавила

надлежним органима Комерцијалне банке, након чега је Х.В.
узео отпремнину и напустио радно
место у књажевачкој експозитури
те финансијске установе.
Још један случај се везује
за период док је И.Л. била директорица Комерцијалне банке у Књажевцу. Крајем прошле године
установљено је да је М.Н. (54),
шеф смене и координатор на шалтеру у тој банци, оштетила ту финансијску установу за око 200
хиљада евра.
М.Н. је од гастарбајетера
узимала новац, који је требала да
положи на њихове девизне штедне
књижице, али је, уместо тога, паре
задржавала за себе. Даљом провером, полиција је установила да
је М.Н. од наших људи, који су на
привременом раду у иностранству,
на тај начин присвојила више од
пола милиона евра, због чега се и
данас налази у притвору.
К.С.

Комерцијална банка у Књажевцу

Ухапшен М.П. из Неготина због изнуде

УЦЕЊИВАО И ПРЕТИО ''ВЛАШКОМ ВОЈСКОМ''
НЕГОТИН - Полиција у
Неготину ухапсила је М.П.
(58), који се терети да је од децембра прошле до краја
јануара ове године од седморице људи изнуђивао новац,
под изговором да му је ’’потребан за финансирање оснивања Влашке војске’’. Он је
уцењивао имућне Неготинце,
нудећи им заштиту те ’’јединице од уцењивача, зеленаша
и рекеташа’’.
По информацијама, М.
П. је слао писма, писана на
куцаћој машини, имућним људима у Неготину, тражећи им
од три до пет хиљада евра. У
писмима је претио да ће их,
уколико не буде добио новац
или случај пријаве полицији,
припадници ’’Влашке војске’’
или убити или тешко повредити, при чему су се помињала ’’ломњења гла- ве, руку,
ногу, колена...’’
Такође, у ковертама,
које је слао људима, било је
пола папирнате новчанице у
апоену од 10 динара, која је
требало да послужи као знак

распознавања приликом примопредаје новца. У писму је
стајало да половину новчанице увек морају да носе са
собом, а да ће им се накнадно
јавити када и где треба да донесу паре. М.П. је пријавио
један од оних којима је било
послато писмо, након чега је
полиција ступила у акцију.

Оперативним радом,
полицајци су дошли до сазнања да иза уцена стоји М.П.
Упали су у његову кућу и
унутра пронашли доказе, који
недвосмислено упућују да је
управо он покушавао да људима изнуђује новац. Конкретно, пронашли су му
куцаћу машину на којој је

писао писма, али и половине
папирнатих новчаница, које је
слао људима од којих је покушао да изнуди новац.
Након тога, сазнало се
да је уцењивао седморо имућних Неготинаца. Наше информације, такође, говоре и да
М.П. није имао намеру да оснива било какву паравојну
јединицу, већ да је под тим изговором од људи изнуђивао
новац, играјући на карту страха.
Реч је, иначе, о човеку који је, са краћим прекидима, у затворима широм
Србије провео више од 15
година, углавном због тешких разбојништава на штету
имућнијих људи у Тимочкој
кра- јини. М.П је са робије
изашао пре пола године, али
се поново завршио иза решетака, уз кривичну пријаву
да је починио кривично дело
изнуде.
Сви докази, које је полиција пронашла, предати су
Вишем јавном тужилаштву у
Неготину.
К.С.

УХВАЋЕН СА ’’СПИДОМ’’

УЗГАЈАО ''СКАНК''

БОР – Претресом стана Славише Б. (33), из Бора, полиција је
пронашла око 130 грама опојне дроге ’’спид’’, која је била запакована у
стотинак целофанских кесица и спремна за даљу продају. Даљим радом,
процесуиране су још две особе код којих је претресом пронађено додатних 40 грама ’’спида’’. Славиши Б. је одређен притвор до 48 сати, а против
њега и друге двојице извршилаца поднета је пријава због неовлашћеног
држања и стављања у промет опојних дрога.
Е.Т.

НЕГОТИН - Полиција у Неготину лишила је слободе С.В.
(21), из села Штубик, јер је у подруму његове куће откривена
лабораторија у којој је он узгајао опојну дрогу ’’сканк’’. Претресом куће С.В. пронађена је комплетна апаратура за узгајање
дроге, као и десетак биљака. Против њега је поднета пријава
због неовлашћеног држања опојних дрога.
К.С.
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Због све чешћих обијања школа и обданишта

УВОДИ СЕ
НОЋНА СТРАЖА
БОР - Због учесталих обијања школа и обданишта у
граду, локална самоуправа је одлучила да уведе ноћна дежурства у тим објектима, најавио је на прошлонедељној конференцији за новинаре Добрица Ђурић, председник Скупштине
општине Бор.
- За кратко време обијена су два вртића и исто толико
школа, као и зграда катастра. Како смо чули од представника
ПУ Бор, реч је малолетним хулиганима. Како се сличне ситуације не би понаваљале, локална самоуправа је одлучила да у
свим школама и обдаништима уведе физичко-техничко обезбеђење, и да сваки објекат чува стражар у трећој смени, а ако
буде могућности и у поподневним сатима – рекао је Ђурић.

Љиљана Радичевић

Он је казао да ће средства за рад обезбедити локална
самоуправа, док ће тај посао обављати овдашње предузеће
"Заштита", које је у Бору задужено за обезбеђивање објеката.
Подсетимо, хулигани су за собом оставили почупане
славине, разбацану дечју гардеробу, разваљена врата, онеспособљене аларме... И, то је тек део штете коју су још увек непознати починиоци причинили када су обили два обданишта у
Бору - ’’Црвенкапу’’ и ’’Дечју радост’’, при чему је штета, по
речима Љиљане Радичевић, директорице Предшколске установе за децу ’’Бамби’’, процењена на више од - пола милиона
динара
- Оба обијања обављена су на истоветан начин - каже
Радичевићева. - У обданишта су упали тако што су обили врата
за вешерај, онеспособили аларме и онда развалили сва врата
која су била закључана.
У купатилима су вандали, буквално, почупали славине
за воду, тако да је у тоалетима вода била ’’до колена’’. Након
тога, на ред су дошли дечји ормарићи, одакле су непознати починиоци извукли и разбацали гардеробу. Након тога, отишли су
у кухињу, сели и ’’окрепили’’ се храном коју су ту пронашли.
Е. Т.

ХЕРОИН У ГАЋАМА
БОР – Полиција у Бору лишила је слободе свог суграђанина Д.М. (21), код кога је, у гаћама, пронашла око 150 грама
хероина.
Незванично, Д.М. је хероин купио у Београду, с намером
да га препрода у Бору. Он се враћао аутобусом, а сишао је једну
станицу пре уласка у град, где га је сачекала полиција. Органи
реда су га претресли и код њега пронашли дрогу.
Након што су му, сакривену у гаћама, пронашли хероин,
Д.М. је казао полицији – ’’Е, сад ми не гине робија’’. Он је, иначе,
од раније познат полицији по крађама. Њему је поднета пријава
због неовлашћеног држања и стављања у промет опојних
дрога, након чега му је одређен притвор до 48 сати.
Е. Т.

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

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО II
Питомина рељефа, равничарско-терасасти терени поред обале Дунава и брдски предели надморске висине до 500 метара, повољне климатске
карактеристике, разграната хидрографска мрежа, добра саобраћајна доступност, природна и антрополошка богатства, изванредни су потенцијали за развој многих привредних делатности у општини Кладово. Уосталом, није ли и
прачовек из Лепенског вира на обалама Дунава, још пре више хиљада година
осетио предности живота поред реке и ту оформио своје прво насеље. Тако
је и судбина Кладова, од настанка до данашњих дана, везана за изузетно
значајан део дунавског пловног пута којим су исток и запад, север и југ столећима умрежавани у јединствени систем.
Данашња варош Кладово се налази на крајњем југоистоку Србије у
области Кључ, названој по великом меандру који река Дунав прави при изласку из величанствене Ђердапске клисуре. Административни простор општине Кладово захвата површину од 629 км², који се на југу граничи са
општином Неготин, на западу са Мајданпеком, док је на северу и истоку највећим делом омеђен реком Дунав, која је уједно и државна граница са Румунијом. На овом простору “разместило” се 23 насеља: уз обале Дунава је
подигнуто 18 насеља: Текија, Нови Сип, Давидовац, Кладушница, Кладово,
Костол, Мала и Велика Врбица, Ртково, Корбово, Вајуга, Милутиновац, Велесница, Љубичевац, Грабовица, Река, Брза Паланка и Купузиште, док се у
средишту административног простора налази пет насеља: Петрово Село, Манастирица, Подвршка, Речица и Велика Каменица.
Кладово се убраја у старија насеља на просторима Подунавља. Подигнуто је на месту где је некада било праисторијско насеље, а затим војноцивилни римски гранични логор Занес. Као словенско насеље у XII веку на
овом простору се помиње Новиград, који су Турци порушили и освојили 1396.
године после Никопољске битке. Након турског разарања крајем XIV века,
Новиград је опет порушен у угарском ратном походу 1502.године. Град је обновљен 1524. године. Од овог времена уместо Новиграда, све се више помиње утврђење "Фетислам", које су Турци подигли почетком XVI века за
потребе својих војних похода преко Дунава.
Под данашњим именом, Кладово се први пут помиње у једном аустријском војном документу у коме је забележен напад хајдука из Влашке на
град 1596. године. Међу најстаријим и највреднијим писаним подацима је опис
града Фетислама и Кладова, који je сачинио велики турски путописац Евлија
Челебија, приликом обиласка ових крајева 1666.године. Подигао га је Гази
Бали – бег (познати акинџијски командант Бали – бег Малкочевић), један од
команданата Мехмета II Освајача (1451 – 1481.). То је угледан кадилук, са
рангом кадилука од сто педесет акчи на територији видинског санџака у будимском ејалету. У нахији овог кадилука има 170 села. Ту се налази представник спахија Порте, сердар јаничара, градски диздар са 300 чланова
градске посаде, тржни надзорник, баждар, повереник за рибарство и повереник за харач.
Тврђава се налази на једном узвишењу на обали Дунава. Грађена је
у облику четвороугаоника и снабдевена је са дванаест јаких и високих кула,
које су грађене од тврдог материјала, а покривене су даском. Тврђава има
двоструке зидове, опкоп и једну демир капију која је окренута према југоистоку. У кули, изнад капије, налази се Сулејман – ханова џамија са минаретом
зиданим од цигле и кућа диздара. Опсег тврђаве износи хиљаду и стотину
корака. То је малена и јака камена тврђава грађена исто тако тврдо као да је
градио Шедад. У Долма – паланци, која се налази на Дунаву, куће су трошне
и у њима не станује нико.
Са дунавске стране налази се троструки градски бедем. Ту стоје топови којима нема равних. Муниција и оружје су, такође, савршени. Пред градском капијом налази се мусала и мејташ. На југоисточној страни града налази
се спољна варош у којој постоје само четири муслиманске богомоље и четири
стотине пространих кућа, приземних и на спрат; грађене су од тврдог материјала. Неке су покривене даском, а већина црвеном ћерамидом. Окружене
су виноградима и баштама. Најбоље су куће Мустафа – аге Чалука и Осман
– паше Чалука, са великим порта капијама. У чаршији има један леп и
пријатан хаман са добрим зраком и један хан у коме бораве богати трговци;
затим постоје две медресе учених људи, две дервишке текије и пет основних
школа. На обали Дунава налази се педесетак дућана у којима се израђује и
продаје муниција, затим педесет рибарница, јер су сви становници богати
трговци рибом. Велики су љубитељи странаца и пријатељи сиротиње; то су
дарежљиви људи, угодници божји. Будући да је клима врло пријатна и умерена, младићи и девојке су врло наклоњени љубави; то је последица утицаја
воде Дунава. Сво становништво говори бошњачки и турски, а знају и влашки.
Сви носе гримизне калпаке и крајишку одећу. У лицу су румени и воле да уживају и да се проводе у породичном кругу... То су, међутим, доста сирови људи;
просвећених људи нема; само младићи лепо свирају уз гусле, тамбуре и
фруле, по чаршији и тргу.
Изван града налази се безброј винограда и башта. У овој вароши
уживао сам три дана и три ноћи и ишао у лов са Осман – пашом Чулаком.
Одатле сам се укрцао у једну лађу и са својим коњима прешао реку Дунав и
дошао у Влашку.“ (Референца: www.kladovo.org.rs)
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић
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