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Американци најавили инвестицију у отварање рудника у околини Бора

УЛАЖУ ПЕТ МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА?
Геолози америчког ''Фрипорт Мекоморана'' у околини Бора пронашли лежиште са 1,7 милиона тона бакра
и 98 тона злата.
БОР – Уколико будући
резултати геолошких истраживања у околини Бора потврде
претходна сазнања, америчка
компанија ''Фрипор Мекморан''
је спремна да у отварање
новог рудника бакра и злата,
на овом простору, инвестира и
до – пет милијарди долара!
Ово је потврдио др
Дејан Кожељ, директор ''Фрипорта'' у Србији. Подсетимо,
реч је о једној од највећих светских рударских компанија, која
је, у околини Бора, на месту
званом ''Чукару пеки'', пронашла лежиште од 1,7 милиона тона бакра и 98 тона
злата, чија је бруто вредност,
по садашњним ценама на
берзи, око 18 милијарди долара. О каквом се богатсву
ради, најбоље, без сумње, сведочи податак да је у борским и
мајданпечким рудницима, за
протеклих 110 година рударења, добијено око пет милиона тона бакра и нешто
више од 150 тона злата.

иде и то што се, по литературним подацима, лежишта са
један одсто бакра, под условом
да тај садржај прате одговарајуће количине руде, сматрају
изузетно профитабилним.
- Најраније, рудник у
околини Бора могао би бити
отворен за пет до шест година
– подвукао је др Кожељ. – И, у
зависности од величине и квалитета лежишта, инвестиције
за отварање рудника могу да
износе од неколико стотина до,
чак, пет милијарди долара. Уз
то, један рудар, индиректно,
креира од пет до 12 радних
места у споредним делатностима.
Већ наредне године,
''Фрипорт'' почиње подземна
истраживања, како би тачно
одредили величину лежишта и
садржај руде у њему. Кожељ је
додао да ''Фрипорт'' тренутно
има три истражна права у околини Бора, али и да се нада да
ће им будућа истраживања
омогућити да добију право да

Геолошка истраживања код борског аеродрома

Поред тога, средњи
садржај бакра у руди, коју су
открили Американци, износи
2,3 одсто, уз пратећих 1,5
грама по тони злата. Упоређујући то са РТБ ''Бор'', где се
тренутно експлоатишу резерве
са највише 0,4 одсто црвеног
метала, то је само још један од
доказа да су геолози ''Фрипорта'' уболи бинго. Наруку им

истражују још неке локалитете
у овим крајевима, који су, каже,
''изузетно обећавајући''.
- До сада смо у истраживања уложили 15 милиона
долара, али ће наредних година улагања бити вишеструко
већа – подвукао је др Кожељ. –
Желимо и надамо се сарадњи
са РТБ ''Бор''. Али, на који
начин, тек ће бити тема буду-
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Др Дејан Кожељ

ћих преговора.
А, министар рударства
и енергетике, Александар
Антић, најавио је пуну подршку
свих органа власти активностима америчке рударске компаније "Фрипорт Мекморан" у
Србији, наведено је у саопштењу ресорног министарства.
На састанку у Влади
Србије, којем је присуствовао
амбасадор САД у Србији Мајлк
Кирби, представници америчке
рударске компаније "Фрипорт
Мекморан" упознали су министра Антића о својим активностима у Србији и размотрили
развој амбијента за улагање у
Србију. Они су, иначе, још од
2011. године заинтересовани
да уложе у истраживање нових
рудних налазишта у Бору.
У разговору са директором Рударско топионичарског
басена Бор, Благојем Спасковским, у октобру 2011. године,
потпредседник "Фрипорта", Ветрес Мек Ке-нби, истакао је да
ће се истраживања обављати
на дубина- ма већим од два километра, у басенским рудним
лежиштима ‘’Церово’’, ‘’Чока
Марин’’ и ‘’Борска река’’, али и
на подручјима у њиховој непосредној близини.
Мек Кенби сматра да
РТБ Бор има "најинтересантније ресурсе у Европи", а досадашња пракса је потврдила да
су испод лежишта, са ниским
садржајем метала у руди, пронађена већа и богатија рудна
тела. Америчка компанија би
желела да методу дубоких захвата опроба и у експлоата-

ционим пољима РТБ, уз акценат да ће предмет будуће сарадње са Басеном бити нова
рудна лежишта, а не постојеће
рудне резерве.
А, када и ако дође до
експлоатације злата из налазишта у околини Бора, држава
ће добијати пет одсто вредности злата или бакра добијених
из извађених руда. Практично,
ако вредност производа из топионице буде милион долара,
држава ће добијати 50.000 долара.
- Америчка геолошка
компанија „Фрипорт Мекорман“
користи најмодерније методе
геофизичких истраживања и
она ће потрајати још пар година - каже проф. др Раде
Јеленковић, са Рударског факултета у Београду. - Ми смо
имали одређене податке о том
налазишту, али нисмо имали
одговарајућу технику, нити довољно новца за озбиљно
истраживање, нити је то био
приоритет због бројних проблема с којима се тада суочавао РТБ „Бор“. Србија ће, у
сваком случају, имати велике
користи од истраживања нових
налазишта злата и бакра која
су у околини Бора, поготову
због запошљавања
По његовим речима,
тачно је да ће америчка компанија имати права на експлоатацију, али ће и Србија имати
користи јер ће у томе бити ангажовани наши рудари, инжењери и механизација, а Американци ће плаћати и рудничку
ренту држави Србији.
Е.Т.Н.

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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Формирана одборничка група ''Волим Књажевац''

ВЛАСТ У ЈЕДНОМ СТРОЈУ
Власт у Књажевцу, коју чине представници УРС, ДС, ДСС, ЛДП и ЈС удружила се у једну одборничку групу.
КЊАЖЕВАЦ – На седници СО Књажевац, 15 одборника опозиције (коју чини
девет чланова СНС, четири из
СПС и два из ПУПС), позвали
су коалицију на власти (у којој
су 13 одборника УРС, седам
из ДС, по два из ДСС и ЛДП и
један из Јединствене Србије),
да ''уваже резултате парламентарних избора од 16.
марта и врате мандат грађанима''. Међутим, владајућа
већина им је одговорила тако
што је формирала јединствену
одборничку групу ''Волим Књажевац'', коју чини 25, од укупно
40 одборника у локалном парлементу.
- Све странке, које су
на власти у Књажевцу, су на
парламентарним изборима у
нашој општини освојиле,
заједно, око 15 одсто гласова
бирача – образложио је Дарко
Живковић, председник локалног СПС. - С друге стране,
странке, које су у опозицији у
СО Књажевац, су на тим изборима добиле поверење више
од 70 одсто мештана.

Живковић је подвукао
да је основни постулат демократије владавина већине, и
позвао актуелну власт да
врати мандат грађанима.
- У супротном, уместо
демократије, имаћемо владавину силе у Књажевцу – упозорио је председник локалних
социјалиста.
С друге стране, Милан
Ђокић (УРС), председник општине Књажевац, упитао је
Живковића како СПС, који има
Милан Ђокић за скупштинском говорницом
четири одборника у локалном
беде већину у локалном парИЗАЂИ НА ЦРТУ
Ђокић је казао да би волео да се промени изборни ламенту и смене, ако могу,
закон и да се председници општина бирају директно и да коалицију на власти. По његоони, који конкуришу за ту функцију, пред грађане изађу са вим речима, сваки други начин
представљао би грубо кршеименом и презименом.
- Лично, волео бих да на следећим локалним избо- ње владавине права.
- Ми смо формирали
рима, рецимо, Дарко Живковић и ја ''станемо на црту'' –
изазвао је Ђокић председника књажевачког СПС. - Па, да јединстену одборничку групу
''Волим Књажевац'', која, тревидимо коме би грађани указали поверење.
нутно, има 25 одборника –
рао Ђокић. - И, пошто му то додао је Ђокић. - Међутим,
парламенту, може да говори о
није пошло за руком, сви ми у већ на наредној седници, одлегитимитету.
локалном парламенту, већ две борничка група ''Волим Кња- Живковић је,са своја
године, трпимо његове фруст- жевац'', сигуран сам у то,
четири одборника, желео да
рације.
имаће 26, 27 или, чак, 28 одбуде председник општине
Ђокић је позвао пред- борника.
В.Н.
Књажевац – оштро је реплициставнике опозиције да обез-

Опозиционе странке се удружују

НИЧИЋ ПРАВИ ДОС
ЗАЈЕЧАР
Идеја
Чедомира
Јовановића о стварању новог ДОС поново је оживела.
Лидери Уједињених
региона Србије и
ЛДП разговарали су
о моделима удруживања, а зову и друге
политичке странке
да се прикључе.
- Ако се не удружимо у једну јаку политичку опцију, то
неће бити добро ни
Бошко Ничић
за Србију, ни за
СНС, који сада нема снажног контролора, али ни за
наше странке. Разговара се са свима, из свих политичких партија. Наша заједничка идеја је наишла на
разумевање. Треба само да се превазиђе сујета рекао је Бошко Ничић, један од лидера УРС из
Зајечара.
Које странке су прихватиле идеју укрупњавања опозиције и прављења једног блока још није
познато. Разговори су тек на почетку. Међутим, незванично, разговара се и са Бојаном Пајтићем, из
ДС, и Душаном Петровићем, лидером ''Заједно за
Србију''. Позив је упућен и ДСС, под условом да ревидирају свој тврди став по питању придруживања
ЕУ.
Е.Б.

Опозиционе странке се удружују

ПУНИЈА ОПШТИНСКА КАСА
КЛАДОВО – На другој овогодишњој седници локалног парламента,
одборници су усвојили други ребаланс
буџета општине Кладово за 2014. годину. Приходна страна општинске касе
већа је за 7,5 милиона динара буџетских и трансферних средстава, тако да
сада износи 696,6 милиона динара. За
одлуку о измени буџета гласали су и
представници опозиције.
- Све оно што владајућа коалиција спроводи у интересу грађана, одборници СНС ће подржати. То је
разлог зашто смо гласали за ребаланс
буџета, али и за одлуку о праву на једнократну новчану помоћ у износу од
100.000 динара родитељима за треће
новорођено дете - пренео је став напредњака Бобан Гордић, шеф одборничке групе СНС у локалној скупштини.
Чланови Скупштине позитивно
су се изјаснили и о предлогу одлуке о
начину управљања дугом општине
Кладово.
- Закључно са 31. мартом текуће године, општина Кладово је кредитно задужена 50.268.000 динара казао је Радован Арежина (СПС),
председник општине. - И, по том основу ми спадамо у најнезадуженије локалне средине у овом делу Србије. То
потврђује да смо чврсто опредељени

за домаћинск и рационално пословање.
По речима Арежине, законска
регулатива даје им право на задужење
од око 317 милиона динара, што чини
50 одсто остварених прихода у претходној години.

Радован Арежина

- Међутим, ми смо свесни да у
економско тешким временима нема
места луксузу и мегаломанском задуживању јер тај новац неко мора да
врати. Зато је наше опредељење да са
буџетским приходима и расходима
располажемо у складу са временом у
коме живимо - поручио је Арежина.
М.Р.
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Семинар Заједнице јеврејских општина у Кладову

СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ ‘’КЛАДОВСКОГ ТРАНСПОРТА’’
На основу историјских чињеница, убијено је 1.057 Јевреја, од којих је трећина била млађа од 30 година.
КЛАДОВО - Полагањем цвећа на спомен обележје страдалим Јеврејима из
‘’Кладовског транспорта’’, у
граду на Дунаву је завршен
породични семинар, који је
окупио више од 450 припадника овог народа из Србије,
али и окружења. Повод је
сећање на страдале Јевреје у
Другом светском рату, које су,
након боравка у Кладову, у
јесен 1940. године нацисти
транспортовали у Шабац, где
су сви погубљени.
На основу историјских
чињеница, списак убијених
Јевреја је 1.057, од којих је
трећина била млађа од 30 година. Они су, бежећи пред нацистима, у Кладову нашли
уточиште од 29. децембра
1939. до 19. септембра 1940.
године, чекајући бродове за
одлазак у обећану земљу. Реч
је о аустријским, немачким,
словачким
и
шабачким
Јеврејима, које су у тешким

временима Кладовљани прихватили као своје.
И, већ шест година, у
знак сећања на страдале
жртве, припадници овог народа друже се у граду на Дунаву, где се одржавају
породични семинари, који подсећају на страдање Јевреја.
Кажу, иако је од ‘’Кладовског
транспорта’’ прошло 75 година
- сећања не бледе.
- Као девојчица памтим
да је у нашој кући, на месту
где је данашњи Дом омладине, боравио млади брачни
пар и њихови родитељи. Памтим и да су Егон и Ребека, тако
су се звали, били весели и
добри људи, упркос невољи
која их је снашла. Јевереје су
у то време Кладовљани прихватили као своје, тако да је
растанак био веома тежак - казује Симка Новаковић, у то
време петогодишња девојчица.
- Готово да нема дома-

Протест радника ’’Електротимока’’ због именовања
новог директора

НЕЋЕ ШАЛТЕРСКОГ РАДНИКА
ЗА РУКОВОДИОЦА

Са обележавања “Кладовског транспорта”

ћинства које није угостило
Јевреје. И, у дому мојих родитеља боравила је четворочлана породица, у нашој
скромној кући недалеко од данашњег Дунавског кеја. Живели смо са њима као дас у
нам род најрођенији – додаје
Ружа Јотов.
У знак сећања на страдале из ‘’Кладовског транспорта’’, стрељане 12. и 13.
октобра 1941. године у Шапцу,
општина Кладово је, 16. октобра 2002. године, на Дунавском кеју, подигла споменик на
коме је записано "Ово је место
од јануара до септембра 1940.
године било једина мирна
лука на путу за обећану
земљу Јевреја, жртава на-

цизма.’’
- Кладово је сведок великог страдања Јевреја, који
су из овог града враћени у
Шабац и побијении. Мештани
ове средине нису заборавили
тај догађај и одају пошту страдалим жртвама. Зато се овде
осећамо као да смо међу старим пријатељима – казала је
Мирјана Лехнер Драгић, сликарка које је својим делима
дочарала страдање Јевреја.
У знак захвалности
Кладовљанима, једна улица и
трг у израелском граду Кфар
Саба добили су име ове подунавске општине. Пролећни породични семинар је организовала Заједница јеврејских општина Србије.
М.Р.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,
РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Београд

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона
о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”
135/04 и 36/09), даје следеће:
Протест радника “Електротимока”

ЗАЈЕЧАР – Око 200 радника зајечарског ''Електротимока''
окупило се у кругу предузећа, протествујући због одлуке Надзорног
одбора ЕПС да смени директора
фирме Драгана Предића, магистра
електронике, и да на његово место
именује члана СНС Мирослава Динића, за кога кажу да има завршен
менаџмент на универзитету ''Браћа
Карић'', и који је, пре постављења
на ту функцију, био шалтерски службеник у једној банци.
Председник синдиката, Мирољуб Јанковић, казао је да да нови
директор нема ни дан радног стажа
у ''Електротимоку, који ''покрива'' 11
општина и има око 600 запослених,
и да је именован искључиво по партијској линији. Славољуб Станисав-

љевић, шеф подружнице синдиката
из Књажевца, додао је је именовање новог директора у супротности са законом.
- По правилнику, да би неко
постао руководилац у нашој фирми,
мора у њој да проведе најмање
осам година - казао је Станисављевић. - Динић, међутим, тај услов не
испуњава. Ово је деградација предузећа. И, ако Надзорни одбор ЕПС
не поништи одлуку, ми ћемо наставити са протестима, све док се наши
захтеви не испуне.
Покушали смо да чујемо
шта о протестима мисли нови директор ''Електротимока''. Међутим,
он нам је, у телефонском разговору,
казао да је '' на важном састанку и
да нема времена да прича''.
Е.Т.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и
организације да је овај орган донео решење којим се одлучује
се да је није потребна процена утицаја на животну срединуза пројекта изградње постројења за разлагање ваздуха
АСУ Бор на КП 800/2 КО Бор, територија СО Бор, носиоца
пројекта Messer Tehnogas AD из Београда, Бањички пут 62,
који је поднео захтев преко овлашћеног лица “Делта инжењеринг” д.о.о. из Новог Београда, Милутина Миланковића 7Г,
заведен под бројем 353-02-00603/2014-05 од 19.03.2014.
Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду,
Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана
од 11-14 часова, као и на сајту Министарства http:/www.merz.
gov.rs/cir/dokumenti/javniuvid/procena uticaja. и достави своје
мишљење у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
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Одолели кишама на највећем копу РТБ Бор

“ОТЕЛИ” ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ РУДЕ
Све што је блага зима поклонила кривељским рударима, кишно пролеће им је узело, али је премашен и четворомесечни и априлски план на руди и бакру у њој – каже управник Милан Делић . План за мај скројен је са више оптимизма,
поготово у погледу уклањања јаловине.
БОР – Априлским платранспортног система, на бубном било је предвиђено да се
њевима, тракама и дробилиоткопа 850.000 тона руде и
цама.
уклони 2,1 милиона тона јало– Са колико воде смо
вине, што је 2,95 милиона тона
имали посла највише говори
укупних ископина. На задоподатак да је у јануару радила
вољство управника копа Мисамо једна линија одводњалана Делића, у тешким
вања, док су априла стално раусловима откопано је 876.200
диле две (са по четири пумпе,
тона руде (3,08 одсто више од
а капацитет једне пумпе је 160
плана), а пребачен је и планкубика на сат). Иако смо исски садржај метала у њој, па је
пумпали око 110.000 кубних
уместо 2.134 тоне бакра у
метара, ниво воде на дну је поруди, дато 2.235 тона (4,7
времено претио рударској
одсто више од плана). Међуопреми, па смо неколико пута
тим, овај кишни месец још
померали багер уназад (на
више је угрозио потребу да се
пола смене или смену), док се
Милан Делић, управник површинског копа
даје више јаловине, па је уклоне испумпа вода. Обилне кише
априлу, а ни током четвороме- Србије, буквално нису саставњено 1,269 милиона тона, одузеле су свој данак и испадасечја. Уместо 8,41, дали смо љена два дана без падавина.
носно 60 одсто планиране.
њем надземне високонапонске
4,47 милиона тона. Од јануара Највише проблема настало је
Због тога ни биланс укупних
електромреже због чега је додо априла требало је да дамо на дну рудокопа (дубина око
ископина није достигао цилазило до застоја багера, а са
3,36 милиона тона руде, а ми 270 м, рачунајући од најниже
љану бројку, већ 2,145 мињим и одређеног броја возила.
смо испоручили 3,427, па је ободне тачке), где се вади болиона тона, што је 72 одсто
Међутим, екипе су биле појаочигледно да је, не само у гатија руда и где је рад багера
планираних количина.
чане и кад је било пробоја,
априлу, већ и за прва четири и у сушним периодима незами-У очекивању бољих
смене су спајане и кући се није
месеца ове године план преба- слив без пумпи. Осим подземвременских услова, план за
ишло до завршетка посла – исчен (за два одсто). Дали смо и них и провирних вода из
мај скројен је са више оптитиче Делић. - Потоци који су се
више бакра у руди: биланс је оближње Кривељске реке, вемизма, односно повећан је –
сливали низ косине копа доно8.737 тона, а план 8.080 тона. лика је сливна површина копа,
каже Делић. - Циљамо на
сили су муљ, обарали стене,
Образлажући шта је по- па иако је обод копа покривен
900.000 тона руде и 2.043 тоне
тако да рад на дну није био
могло или одмогло априлском мрежом одводних канала,
бакра у њој. Планирали смо и
безбедан. Међутим, успели
остварењу, Делић најпре после великих киша доста
2,31 милиона тона јаловине,
смо, није дошло ни до каквих
кратко рече: “Све повољности воде сиђе на најниже радне
тако да је реч о укупним ископовреда, хаварија, потапања,
које је блага зима поклонила етаже и отежава њихову припинама од 3,21 милиона тона.
ни оштећења и похвалио бих
кривељским рударима, кишно прему за бушење, минирање,
Рачунајући да ћемо дати досве који су доле даноноћно рапролеће је – узело!”. Само а посебно утовар. Много је
вољно руде, а она нам је приодили и дежурали. Одолели
прва недеља априла била им тежи и превоз, па и прерада
ритет,
настојаћемо
да
смо балансирајући између безје наклоњена, а онда су усле- миниране масе. Онако растрепобољшамо и домете на јалобедности људи, опреме и
дили свакодневни налети кише сена и добро наквашена она
вини, пошто на том плану
планских циљева.
тако да и на копу, као и широм се лепи на пресипним местима
нисмо постигли циљ ни у
Љ.A.
Специјално признање„Инфостуда“ РТБ Бор

НАЈБОЉИ ПОСЛОДАВАЦ
БОР – Најбољи послодавац је предузеће у којем би људи желели да се запосле и у којем желе да буду што дуже. То је и оно предузеће у којем запослени желе да дају свој пуни допринос. Зато
послодавац који носи ову титулу недвосмислено брине о задовољству
својих запослених, мотивацији и њиховом развоју. Сви учесници у овом
истраживању које традиционално спроводи суботички „Инфостуд“, а
РТБ Бор је највећа компанија која се усудила да на овакав начин провери задовољство својих запослених, управо су то и потврдили. У
истраживању, су учествовала 1.224 басенска радника и сви они су анонимно попуњавали анкету која је садржала 80 питања.
„Инфостуд“ је компанија која послује преко интернета и води
сајтове у области интернет услуга, информисања, трговине и других
области. Одлучила је да, мимо досадашње праксе, РТБ Бор додели
специјално признање у оквиру пројекта „Најбољи послодавац 2014.“
јер је, како је наведено у образложењу, реч о највећем предузећу које
је учествовало у истраживању, чиме је показало бригу о задовољству
својих запослених.
Истраживање степена задовољства запослених у РТБ Бор резултирало је просечном оценом 2,99 (највећа оцена је четворка), а у
„Инфостуду“ то тумаче као одличан резултат, малтене раван оствареном у великим светским компанијама које послују у Србији, попут „Те-

ленора“, „ДХЛ“, „Тојоте“...
Надлежне ХР-службе у басенским предузећима детаљно ће
анализирати резултате истраживања и настојати да степен задовољства запослених на радном месту побољшају, нарочито у категорији
„радни услови“ где је, можда и очекивано, постигнут најслабији резултат. Међутим, ако се има у виду чињеница да се и у овој категорији поредимо са запосленима у „Теленору“ на пример, јасно је и без икаквог
теста да су запослени у овој норвешкој компанији далеко задовољнији
условима рада од наших рудара, који раде 700 метара испод земље
или металурга који лију бакар и злато растопљено на 1.200 степени.
Р.К.
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Стара планина крије многе, нетакнуте бисере природе

БИГАР, РАЈСКА БАШТА
Водопад, висок 35 метара, једно је од чуда Старе планине.
КЊАЖЕВАЦ - Познато
је да Стара планина крије
многа чудеса, а једно од
најлепших је водопад Бигар,
на магистралном путу Књажевац – Пирот, недалеко од
Калне. Водопад је већ познат
љубитељима природе, туристима, фотографима, што се
не може рећи и за каскадна
кречњачка језерца, која се налазе неколико стотина метара
изнад њега. Ангажовањем Туристичке организације општине Књажевац, ова рајска
башта уређена је и отворена је
Водопад на Старој планини
за посетиоце.
језерца
изнад
водопада.
Не- акцију сређивања терена око
Водопад је висок 35 метара и једно је од чуда при- када густим растињем сакри- самих Бигрених водопада роде на Старој планини. вена од очију јавности, ова каже Марковић. - Водили смо
Прави рај за туристе, и ретко рајска башта отворена је за рачуна да што мање посечемо
ко остаје равнодушан пред љубитеље природе, ангажова- растиње и жбуње, како бисмо
призором моћне воде, која се њем Туристичке организације задржали нетакнуту природу.
уз хук стропоштава са планин- општине Књажевац, каже ди- Са друге стране, морали смо
да терен учинимо приступачске литице. Мало ко зна да се ректор Бобан Марковић.
Најпре
смо
изашли
на
ним, како би посетиоци могли
овде крије још један бисер, а
терен,
а
затим
смо,
заједно
са
да дођу и виде ову лепоту.
то су касканда - кречњачка
мештанима, одрадили једну Сада имамо нову дестинацију
на туристичкој мапи КњаУ Кладову отворена туристичка сезона
жевца.
Старопланинци кажу
да је лепота излетишта назва-

ВЕСЕЛА ЧАРШИЈА
ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ

Гости у Старој чаршији

КЛАДОВО – Овогодишња
туристичка сезона у општини Кладово отворена је манифестацијом
"Весела чаршија". На десетак
штандова у Старој чаршији, која је
одувек била жила куцавица и
трговачко-угоститељско средиште
вароши на крајњем истоку Србије,
организатори су посетиоцима подарили богатство различитости
кладовског краја.
Било је ту свега и свачега.
Од хране и пића, до предмета који
су уз коришћење рукорада и старих заната добили нову употребну вредност. Весела чаршија
била је испуњена низом занимљивих садржаја који су привукли
пажњу бројних посетилаца. Тиме

је приредба испунила замисао организатора који су желели да Кладовљане и њихове госте подсете
на богату фолклорну традицију,
на ношње које су на штандове
стигле из шкриња наших бака,
али и на кулинарске вештине
кључких домаћица.
- То је управо наша намера - да гостима прикажемо део
традиције и културно-уметничко
наслеђе кладовског краја - каже
Невенка Болдорац, директор ТОО
‘’Кладово’’. - Подршку у тој намери
дали су активи жена из МЗ Костол, Ртково и Подвршка, али и
произвођачи меда, вина и ракија,
уникатних предмета и сувенира.
М.Р.

ног Бигар поток, јединствена у
Србији. Можда би и држава
могла да се заинтересује за
његово уређење, додаје Марковић.
- Ја сам на том становишту да општина Књажевац
неће моћи сама да заврши ову
причу до краја. Ми смо ту да
приближимо ово место, а медији да пренесу. Надамо се да
ће неко са вишег нивоа помоћи да ова дестинација постане позната и популарна, не
само на локалу, него и шире додаје наш саговорник.
Уколико вас на излету
изненади киша, скровиште потражите у једној од воденица,
које више не раде, али могу
бити склониште од невремена. Можете возити бицикл,
пешачити или посетити манастир Светог Онуфрија, саграђеног у 15.веку. Када вам се
очи напуне лепотом, храну за
тело пронађите у оближњој
Кални. Чашица домаће ракије
и кашика из домаће кухиње,
свакако ће бити најбољи завршетак дана проведеног у
природи.
Л.И.
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Одржан Шести фестивал влашке музике “Гергина 2014”

ОТРГНУТО ОД ЗАБОРАВА
Фестивал “Гергина” на најбољи начин документарише не само влашку културу, песму, музику и фолклор,
већ ту мањину, која се овом културом идентификује и
препознаје.
НЕГОТИН – Ивица Првуловић, млади вокални солиста, из
Градскова, код Зајечара, и хармоникаш Срђан Петровић, из Тополнице, код Мајданпека, победници
су овогодишњег, шестог по реду
фестивала влашке музике “Гергина
2014” у категоријама вокалних солиста и инструменталиста.
Специјално признање фестивала, награда названа у спомен
на неготинског Паганинија, врсног
виолинисте Божидара Јануцића
припала је у конкуренцији од двадесетак такмичара из општина

маћиновић, доајен влашког мелоса
у Србији, и маестро Љубиша Павловић, виртуоз на хармоници, дугогодишњи шеф Народног оркестра
РТС, који је овај реномирани ансамбл водио од 1981. до 2010.
- Фестивал “Гергина” на
најбољи начин документарише не
само нашу културу, влашку песму,
музику и фолклор, већ и нас као
мањину, која се овом културом
идентификује и препознаје – рекао
је Радиша Драгојевић, председник
Националног савета Влаха (НСВ).
Скоро 1.500 поштоваоца и
Са Фестивала влашке музике

РЕВИЈАЛНО

ИЗЛОЖБА

На фестивалу су наступили: етно група “Гергина”, вокални
солисти Данијела Пражић, Бранка Букацић, Јела Марјановић, али
и маестро Љубиша Павковић, саксофониста Жива Динуловић, виолинисткиња Виолета Мариновић, бројни истакнути свирачи и певачи, али и гости Георги Костадинов, кавалиста из Бугарске, и
Њелуцу Мургиле, трубач из Румуније.

Уз промоцију нових издања на влашком језику, Удружење
“Гергина” представило је и најновија остварења “Пронађени у преводу”, сликара који годинама излаже на најпрестижнијим светским
ликовних салонима Драгољуба Стајковића, сликара из Кобишнице,
који је завршио престижну париску Академију лепих уметности и
усавршавао се у Италији и Холандији.

Кучево, Бор, Мајданпек, Зајечар,
Кладово, Неготин и Бољевац, који
су се надметали својом виртуозношћу, али и знањем и талентом,
на виолини, фрули, кларинету, хармоници, саксофону и гајдама припало је Александру Живковићу,
фрулашу из Бољевца, иначе ученику неготинске Музичке школе
“Стеван Морањац”, у класи кларинета професора Стефана Шошкића.
Такмичаре је оцењивао
жири у саставу: Маја Стојановић,
професор клавира, Слободан До-

љубитеља влашке музике пратило
је ову дводневну манифестацију,
која је осим младих и талентованих
виртуоза на бројним инструментима окупила и велики број већ
афирмисаних аутора и извођача
влашког мелоса. Тако је публика,
између осталих, могла да ужива у
наступу Слободана Домаћиновића
и Станише Пауновића, чије је незаборавне влашке песме, избор од по
50 најзначајнијих, уз пратећи компакт диск, публиковано у издању
Удружења “Гергина” и НСВ.
- Као што је богата кул-

турна баштина Влаха, тако је и овај
фестивал почео да бива саставни
део наше традиције, а циљ нашег
удружења “Гергина” је да сачувамо
од заборава оно што јесмо, нашу
баштину, наше наслеђе, кроз музику, говор, издаваштво... Жеља
нам је да овом музичком мобом
освежимо памћење на традиционалне, изворне, инструменталне и
вокалне звуке наше музичке културе – каже председник Организационог одбора фестивала, прим.
др Синиша Челојевић, председник
УО Удружења “Гергина”, које је, уз
покровитељство Министарства кул-

туре, НСВ, општине Неготин и
“Еликсир групе – ИХП Прахово”, организатор овог фестивала.
Како свако од подручја на
којем се говори влашки има своје и
музичке и фолклорне специфичности, организатор се овога пута одлучио да прикаже и игре Влаха из
Горњег Пореча и Неготинске
Крајине. Тако су на фестивалу наступили и чланови пионирског ансамбла културно-уметничког друштва, из Рудне Главе, у општини
Мајданпек, и КУД „Димитрије Беливакић“, из Буковча.
С.М.Ј.

Отворена 12. Међународна изложба „Жене сликари“

ТАКО ТО РАДЕ УМЕТНИЦЕ
МАЈДАНПЕК - Бранислава Стојановић, сликарка из
Бора, добитница је Гранд Приx
овогодишње 12. по реду Међународне изложбе слика „Жене сликари“. То је саопштено на
отварању ове специфичне изложбе, на којој су својих 128 радова изложиле 71 уметница из
девет земаља Европе, а чији су
организатори
Удружење
за
Мајданпек и Центар за културу.
Стојановићева је на отварању овој манифестацији пожелела дуг век и нагласила да је
она већ постала обележје
Мајданпека и нешто по чему се
овај град препознаје. Уметницама
и посетиоцима поздрав је стигао
и иницијатора изложбе „Жене
сликари“, Удружења за Мајданпек. А, кроз речи Градимира Богдановића и тајна успешности ове
изложбе: - Ако ме питате како је
било, рећи ћу, лако никада није
било.
Дејан Шкорић, помоћник
председника општине је истакао:-

Са отварања изложбе “Жене сликари”

Морам рећи да смо ми потпуно
свесни значаја ове манифестације и чињенице да нас у повољном светлу представља широј
јавности због чега је пред организаторима и заједницом обавеза
да је сваке године унапређује.
Љубомир Брандушано-

вић, в.д. директора Центра за
културу Мајданпек, није пропустио прилику да истакне допринос свих претходника у организацији изложбе“Жене сликари“, као
и да наведе да упркос нешто
мањем броју и учесница и радова, изложба није на квалитету

изгубила.
Организатори су наградили и најуспешније у свих пет
категорија ове изложбе. Прва награда за сликарство припала је
Јадранки Димитријевић, сликарки
из Сремске Митровице, за графику Милици Павловић, из Пожаревца,
студенту
Факултета
примењених уметности, за цртеж
Бранислави Зорић, наставници
ликовне културе из Шапца а
скулптуре Сањи Сремац, академском сликару-керамичару из Београда. Прва награда у области
ДигиталАрт уметности припала је
Нини Шумарац-Јаблонскy, академској сликарки са Кипра.
Самом отварању изложбе предходио је дочек уметница - учесница, које су у пратњи
домаћина обишле РБМ. Претходно је у Градској галерији
отворена изложба радова Драгане Нуић Вучковић, прошлогодишње добитнице Гранд Приx
изложбе „Жене сликари“.
С.В.
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У покушају крађе бакра погинуо Емран Арифовски

ЛОПОВА СПРЖИЛА СТРУЈА
Арифовском струја ''ушла'' код рамена, а ''изашла''
испод потколенице.
БОР – У покушају да
украде високонапонски кабл,
којим се струја, напона 10 хиљада волти, допрема до млинова за дробљење руде у
флотацији ''Велики Кривељ'', из
састава РТБ ''Бор'', настрадао je
овдашњи мештанин Емран Арифовски (24).

меном закачио огољени део
кабле. Струја је на том месту
''ушла'' у њега, а ''изашла'' код колена. Установљено је да је преминуо на лицу мета.
Видевши да Емрана
нема, један од лопова је ушао у
погон и затекао Арифовског
''како лежи на гомили кабли''. По-

БАЦАЈУ КЕРОВЕ У СТРУЈУ
Лопови, који свакодневно покушавају да украду отпадни
метал из круга РТБ ''Бор'', показују невероватну ''инвентивност''.
Примера ради, стражари су, неколико пута, у разваљеним
трафо-станицама, проналазили лешеве – кучића. Лопови, како
је установљено, развале врата, убаце животињу унутра, чије
тело направи струјни лук, који моментално избацује склопку.
Крадљивци, потом, уђу унутра и похарају све што има икакву
вредност.

Он се, са још шест помагача, ушуњао у фабрички круг
РТБ. Провукао се кроз поломњени прозор. Намера му је била
да извуче кабл, провуче га кроз
отвор, добаци га до ''ортака'', који
су требали да га извуку напоље.
Међутим, ударила га је струја,
која га је убила на лицу места.
Арифовски, за кога се
претпоставља да је био у припитом стању, је, највероватније, ра-

звао га је неколико пута, али овај
није одговарао. Пришао му је и
повукао га за ногу, али је и њега
''ударила'' струја.
У паници, он је истрчао
напоље. Својим компањонима је
испричао шта се десило, након
чега су сва шесторица отрчали
до стражарске кућице, казали
радницима ''Заштите'' (предузећа које обезбеђује имовину
РТБ), шта се десило, након чега

Емрана Арифовског убила струја

је одмах алармирана полиција.
Полицијске патроле и
Хитна помоћ убрзо су стигле на
лице места. Међутим, лекари су
могли само да констатују смрт
Арифовског, док су органи реда,
због тешке крађе, поднели кривичне пријаве против шеторице
лопова.
Пријаве су поднете против Емрана Р. (25), Аладина С.
(25), Драгана М. (28), Фердија А.
(26), Силвестера К. (19) и још
једне особе, која није код себе
имала документа.
Ово, иначе, није први пут
да лопове убија струја у пого-

Ухапшен А.М. из околине Сокобање

НАПАСТВОВАО ДЕВОЈЧИЦУ?
СОКОБАЊА – Полиција из Сокобање ухапсила је
А.М. (22), из околине тог места,
због сумње да је извршио кривично дело недозвољених полних радњи над девојчицом,
старом само четири године!
А.М. је девојчицу, која се
играла испред свог дома, позвао да јој покаже играчку. Она

је пошла са њим, након чега ју
је он довео до куће у којој живи
и увео је унутра. У соби је А.М.
рекао девојчици да седне,
након чега јој је, наводно, стављао руку у њен полни орган.
Причао јој је да се ''не плаши и
да јој се допасти то што јој чика
ради''.
Међутим, девојчица је

почела да плаче, након чега ју
је А.М. уз претњу да никоме
ништа не прича, пустио да оде
из његове куће. Али, девојчица
је отрчала кући и све испричала оцу, након чега је овај
кренуо да по селу тражи А.М.
Отац девојчице је нашао А.М.
недалеко од његове куће и
почео да га туче. Комшије, које
су то гледале, су позвале полицију, чије су патроле убрзо
стигле на лице места. Једва су
успели да отргну оца од А.М.
Међутим, и полиција је
тек тада сазнала разлог због
којег је отац девојчице тукао
А.М. Одмах је обавештен тужилац из Основног суда у Алексинцу, који је дао одобрење да
органи реда, уз кривичну
пријаву, приведу А.М., коме је
одређен и дводневни притвор.
Четворогодишња девојчица је упућена на вештачење у Ниш, где треба да се
установи шта јој је, заправо,
урадио А.М.
E.Т.

нима РТБ. Још увек се препричава случај Ивице Божића
(50), из Мајданпека, кога је, док
је покушавао да опљачка трафостаницу у фабричком кругу рудника бакра, ударила струја
напона 6.000 волти. Он је секиром покушао да пресече бакарне шине, али не направио
Волтин лук који га је, буквално,
спржио. Његов иденти- тет установљен је так након обављене
ДНК анализе.
E. Т.

КРАЛИ КАБЛОВЕ
КЊАЖЕВАЦ - Полицијски
службеници из Књажевца поднели су
пријаве и одредили меру задржавања до 48 сати за П.С. (44) и
П.С.(57), обојица из Зајечара, због
сумње да су извршили кривично
дело тешке крађе. Осумњичени су
затечени да у атару књажевачког
села Жуковац како секу телекомуникационе проводнике, у дужини од 70
метара, а терете се и да су пре тога
украли 350 метара тог материјала,
који су, након што су одстранили пластични омотач, продали кабл као бакарни отпад. Тиме су, према
одштетном захтеву ''Телекома'', причинили материјалну штету већу од
206 хиљада динара.
К.К.

Ухапшен Г.И. (40), из Бора

ОБЉУБИО
МАЛОЛЕТНУ КУМУ
БОР – Због сумње да је
обљубио своју куму, стару тек 12 година, полиција је ухапсила и, уз кривичну пријаву због обљубе детета,
притворила Г.И. (40), из једног села у
околини Бора.
Г.И. је своју куму први пут
обљубио у својој кући, крајем прошле
године. Откривен је недавно, када их
је на делу затекла мајка малолетне
девојчице.
На саслушању, Г.И. се бранио да је однос са девојчицом имао
уз њен пристанак. Међутим, полиција
му је поднела пријаву. А, након саслушања, одређен му је притвор до 30
дана, након чега је спроведен у
Окружни затвор у Зајечару.
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Шок у Зајечару, ухапшен припадник пограничне полиције

ОБЛАЧИО ПЕВАЧИЦУ У УНИФОРМУ
Полицајац се терети за насилничко понашање.
ЗАЈЕЧАР - Припадник
граничне полиције М.П (28), из
Зајечара, на прослави момачке
вечери код свог пријатеља у
зајечарском насељу Вишњар,
пуцао је из службеног пиштоља у ваздух, облачио певачицу у службену униформу,
давао гостима лисице и
клиучеве да се играју са
њима... На крају је, са својим
зетом Д.Г. (20), без икаквог разлога претукао једног средњошколца, који је случајно
пролазио путем.
- Све је почело када је
М.П. у службеној униформи,
право са посла, дошао на прославу момачке вечери код свог
пријатеља – кажу у истрази. Након неколико пића, по сведочењу очевидаца, М.П., који је
био ван службе, је дао лисице
са кључевима једном госту, а
они су се играли њма, везивали се и смејали томе.
Када га је понела му-

зика, М.П. је скинуо горњи део
службене униформе и певачицу, која је забављала
госте, обукао у њу.
- Певачица, у униформи
граничне полиције, са микрофоном у руци, је почела да забавља госте – наставља наш
извор. – М.П. се ’’опустио’’ толико да је изишао напоље и из
службеног пиштоља опалио
неколико метака у ваздух.
После је оружје дао свом тету
Д.Г. који је следио његов пример.
Цех је, како се испоставило, платио један ученик
средње школе из Зајечара, који
је, случајно, пролазио тим
путем.
- М.П. је пришао дечаку
и питао где је пошао – додаје
наш саговорник. – Онда га је,
без упозорења, ударио, а дечак
је пао на земљу. Полицајац је
почео да га шутира, али је
средњошколац успео да се от-

ргне и побегне.
Дечак је отишао у болницу, где је прегледан. Установљено је да има лакше озледе,
после чега је пуштен кући. А,
колеге М.П. су сутрадан ујутру,
након што су чули ште сед десило, закуцале на његова
врата.
М.П. није алкотестиран,
јер је од наводног спорног догађаја прошало више од пола

дана. Против њега је поднета
пријава због наслиничког понашања, после чега му је одређен притвор до 48 сати. Након
тога, незванично сазнајемо,
против граничног полицајца
биће поведен и дисциплински
поступак. Задржавање је одређено и Д.Г. због недозвољеног
држања, ношења и стављања
у промет оружја и експлозивних материја.
К.С.

Седмак снимио сцену оралног секса са другарицом

КЛИП ПРОДАВАО ПО ШКОЛИ
Дечак, стар 14 година, гледање снимка наплаћивао до 200 динара.
БОР - У присуству родитеља, дечак, стар 15 година,
признао је током саслушања у
Полицијској управи у Бору да је
мобилним телефоном снимио
сцену оралног секса са девојчицом од 13 година, као и да
је у основној школи у коју иде
наплаћивао осталим дечацима
гледање тог клипа.
- Малолетник, који има
15 година, и према томе је кривично одговорно лице, је признао све што му се ставља на
терет – речено нам је у
истрази. – Он се бранио да је
девојчица сама пристала на
све, али није показивао кајање
због свог поступка, јер се током
саслушања углавном смејао,
очигледно не схватајући озбиљност ситуације у којој се
налази.
Малолетник, који је ученик седмог разреда једне основне школе у Бору, и две
године млађа девојчица су
орални секс имали у једној
згради. Али, случајно је наишао један станар, после чега
су они побегли два спрата
ниже.
- Девојчица је наста-

вила да орално задовољава све је дошло до директора
дечака, али је он извадио мо- школе, који је одмах позвао мабилни телефон и почео да је лолетника на разговор – наш
снима- каже наш саговорник. – додаје саговорник. – Тражио је
Малолетница је посумњала да од њега објашњење за приче и
је дечак снима, након чега му је мобилни телефон на увид.
Али, дечак је изврдао
казала: ’’Немој да ме снимаш,
молим те’’. Али, дечак јој је тако што је казао да све то није
казао да не ради то, већ да истина, као и да је мобилни темора одмах да одговори на по- лефон заборавио кући. Одмах
након што је напустио канцеларуку, која му је стигла.
Како се испоставило, рију директора обрисао је
ДЕЧАК ОТКРИВЕН СЛУЧАЈНО
Након што је уснимио и наплаћивао гледање тог
снимка осталим дечацима, неки од њих су све то испричали својим родитељима, а неки од њих су то, опет,
пренели директору школе. После тога, у случај се
укључила и полиција, а малолетник је, притиснут доказима, признао шта је урадио.
малолетник је снимио готово
целу сцену оралног сека са девојчицом, после чега је у школи
почео да наплаћује гледање
тог снимка, за шта је тражио од
20 до 200 динара. Врхунац је
био када је дечацима почео да
тражи 1.000 динара за пребацивање тог снимка, али нико
од њих није имао да му да тај
новац.
- Деца су почела да
пријау о томе шта се десило, а

видео клип. Али, није рачунао
са тим да ће директор све
пријавити полицији.
- Малолетников телефон је одузет и послат на вештачење, да би видели да ли
икако можемо да ’’извучемо’’
тај снимак, без обзира што је
обрисан – каже наш саговорник. – Против дечака ће бити
поднете две пријаве. Једна
због приказивања порнографског материјала малолетни-

цима, а друга због обљубе са
дететом.
А, недуго пошто су медији објавили да је малолетник
уснимио и наплаћивао гледање сцене оралног секса са
девојчицом, друштвене мреже
у Бору се се, буквално,
усијале. Наводно, дечак који је
''главна звезда'' видео клипа је
постао велика фаца у школи,
тако да је, незванично, недуго
након објављивања вести
добио стотинак нових захтева
за пријатељство, као и десетине захтева - за везу. У Бору
се прича и да је сам дечак на
свој профил ''качио'' линкове из
медија, који су пренели ту вест,
као и да се хвалио тиме.
- Иако је малолетан,
дечак је кривично одговоран
јер је напунио 15 година. Сада
све зависи од Тужилаштва,
које треба да одлучи о даљим
корацима. Могуће је, чак, и да
ће дечак бити упућен у васпитно-поправни дом или ће му
се изрећи нека друга мера, као
што је појачан надзор родитеља, што, у крајњем случају,
зависи од одлуке суда - закључује наш извор.
К.С.
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