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Кандидатуру за куповину РТБ истакао још један српски бизнисмен

ДРАКУЛИЋ МЕРКА ''БОР''
Ревитализацијом постојећих и отварањем нових
рудника, РТБ би годишње могао да оствари промет од
око 750 милиона долара.

БОР – Након Милана
Поповића, који је јавно казао
да је заинтересован за куповину већинског пакета Рударско-топионичарског басена
(РТБ) ''Бор'', још један домаћи
бизнисмен ''бацио је око'' на
највећег српског произвођача
бакра и злата. Реч је о Зорану
Дракулићу, председнику ''Поинт групе''.

речима, даљом ревитализацијом постојећих рудника у
Бору и Мајданпеку, годишње
би у РТБ, у догледно време,
могло да се производи до 70
хиљада тона бакра, док се
данас у Басену продукује
дупло мања количина тог метала.
- Рачуница је јасна – не
оставља дилему Дракулић. –

АМЕРИКАНЦИ
Дракулић додаје и да нови ресурси бакра и злата,
које је у околини Бора пронашла америчка рударска корпорација ''Фрипорт Мек моран'', само иду наруку РТБ.
- Наравно да би се Американцима, уколико отворе
рудник, далеко више исплатило да користе постојећа рударска и металуршка постројења у РТБ, него да граде
нова – објашњава наш саговорник. – С друге стране, и
држави би било боље да ''Фрипорт'' руду прерађује у
Бору, а не да концентрат бакра извози.

- Потенцијално, РТБ је
најперспективнија компанија
у Србији – каже Дракулић. –
То је предузеће које има огроман извозни потенцијал. Због
тога смо ми, заједно са нашим
партнерима, а реч је о озбиљним компанијама и из западне
Европе и са Далеког истока,
под условом да држава жели
да ''Бор'' добије стратешког
партнера, спремни да учествујемо на тендеру за куповину већинског пакета РТБ.
По
Дракулићевим

Уз ту количину бакра, рачунајући и додатне приходе од
производње злата, сребра и
осталих племенитих метала,
РТБ би годишње остваривао
промет од око 750 милиона
долара.
По мишљењу Дракулића, и за РТБ и за државу
најбоље решење би било да
''Бор'' добије стратешког партнера.
- Међутим, пре тога, уз
решавање проблема историјског еколошког наслеђа,

Зоран Дракулић

треба решити и проблем наслеђених дугова – подвлачи
председник ''Поинт групе''. –
Али, имајући у виду да
највећа потраживања од РТБ
имају државне фирме, то би
се могло решити конвертовањем дугова у капитал државе
у новом предузећу или отписом потраживања. Тек након
тога, подвлачим, ако држава
то хоће, треба расписати тендер за избор стратешког партнера.
Дракулић каже да би
за РТБ, ослобођеног баласта
дугова, он и његови партнери,
у зависности од услова тендера, били спремни да дају
више стотина милиона долара. Он подвлачи да тачну

цифру нико не може да каже
све док, уколико до тога дође,
не буде био расписан тендер
за избор стратешког партнера.
- Далеко је битније да
би, сем куповине већинског
пакета, опет у зависности од
услова потенцијалног тендера, ми били спремни да у
ревитализацију постојећих и
отварање нових рудника, као
и обнову рударске и металуршке механизације, такође
били спремни да инвестирамо више стотина милиона
долара - наглашава наш саговорник. - Од услова тендера
би зависило и колико би радника било потребно за рад у
Бору и Мајданпеку.
В.Н.

Општинска власт у Мајданпеку већ месец и по дана у техничком мандату

ЧЕКА СЕ ОДЛУКА МИНИСТАРСТВА
МАЈДАНПЕК – Како
од 26. децембра није одржана седница Скупштине општине Мајданпек, већ месец
и по дана општинска власт је,
практично, у техничком мандату, јер је 26. марта истекао
тромесечни период у којем
није одржано скупштинско заседање о чему су челеници
Општине уредно информисали ресорно министарство
Владе Србије, очекујући да
ће, у складу са законским решењима, бити одлучено да се
Скупштина распусти, уведу
привремене мере и именује

Привремено веће.
Неочекивано, на било
какав одговор надлежних,
чека се већ доста дуго. Јер,
испоставило се да се ова ситуација поклопила са променама у Влади Републике
Србије, где се ове недеље
очекивало да дође до именовања државних секретара,
који би, у принципу, требало
да предложе решење и за општину Мајданпек.
- Истина је да се све
то мало одужило, али је
објашњење јасно. На потезу
је ресорно министарство, а
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Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

ма колико нама то било
важно, морамо признати да је
то једно од питања које ће тек
доћи на ред – каже Славиша
Божиновић (СПС), председник СО Мајданпек, наглашавајући да се упркос очекивању да привремене мере буду
уведене у општинској управи,
мање или више функционише
нормално при чему се посебна пажња поклања најважнијим областима.
Потврду те информације добили смо и у разговору
са Дејаном Шкорићем (СНС),
помоћником председника оп-

штине, који нам је рекао да се
у складу са јасним опредељењима у локалној самоуправи
основне функције и редовни
послови обављају како се и
очекује и без посебних тензија.
И у власти и у опозицији, локалне изборе очекују
на јесен. Кажу, када претходних одлука није било раније,
излазак на биралишта се
тешко може догодити пре
септембра. У Мајданпеку је
на власти коалиција СНССПС-ЛДП, док су у опозицији
ДС и УРС.
С.В.

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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Радници Водопривредног предузећа спречили продају имовине

ПРОДАЈУ МАШИНЕ У БЕСЦЕњЕ
Радници, којима фирма дугује 14 до 18 зарада, закључали су капију и нису дозволили потенцијалним купцима и
судским извршитељима да уђу у двориште.
НЕГОТИН – Бивши и садашњи радници Водопривреднохидрограђевинског
друштвеног
предузећа (ВХДП), која је у блокади
од прошлог фебруара, нису дозволили судским извршитељима да
одрже лицитацију и продају грађевинских машина по решењима
зајечарског Привредног и неготинског Основног суда. Радници,
којима фирма дугује 14 до 18 зарада, закључали су капију машинског одељења у Пикијевој улици,
где су смештене гараже и радионице, и нису дозволили потенцијалним купцима и судским извршитељима да уђу у двориште, огорчени
што се изузетно вредне машине и
опрема продају будзашто.

евра продаје се за милион динара.
Машине на сепарацији, од којих
тренутно живи цела фирма, јер
због блокаде рачуна не можемо да
рачунамо да друге послове, продаје се за 360.000 динара, односно
420.000 динара, а дневно може да
донесе зараду од 50.000 динара,
што значи да за недељу дана једна
машина сама себе заради – огорчен је Новица Косић, бивши радник
ове фирме, један од 40 који су
ВХДП напустили почетком године
по социјалном програму републичке владе.
Бивши радници су, том
приликом, са фирмом закључили
споразум по којој ће своје тужбе
којим потражују заостале плате од-

БЛОКАДА
Рачун ВХДП је блокиран због дугова од око 9,8 милиона динара. Неке од лицитација су већ спроведене за
мање машине, а ова, по тужбама четворо радника и три
предузећа је одложена. Требало би да буде одржана и лицитација за продају обе сепарације, али радници најављују да ће и њу спречити.
- Нов ваљак, који смо платили 80.000 евра, продаје се за 10
пута мању суму, утоваривач који
смо 2007. платили 120.000 евра на
лицитацији је понуђен за 14.000
евра, комбинирка плаћена 76.000

ложити на период од девет месеци.
Тај услов, међутим, не важи за раднике који су остали у фирми, која
постоји од 1924. године.
На списку за продају су три
камиона, ваљци, утоваривач, си-

Одржана 69. седница Општинског већа Књажевца

КОНКУРС ЗА
ПРОЈЕКТЕ
КњАЖЕВАЦ - Општина Књажевац покренуће конкурс за финансирање пројеката
установа образовања, којима се подстиче
јачање свести о потреби заштите животне
средине, речено је на 69. седници Општинског већа.
За ове намене издвојено је 300.000
динара. Најмањи износ је 50.000, а највећи
100.000 динара. Посебно ће се вредновати
пројекти, којима ће бити обухваћене све
школе, и они ће бити подржани максималним
износом средстава.
На седници се разговарало и о правилнику којим се регулише финансирање
месних заједница. Свака од 73 месне заједнице, добија средства на основу поднетих захтева и може их користити само за оне
намене наведене у захтевима. Циљ је, како
је рекао председник општине Милан Ђокић,
да се у будућности месне заједнице оспособе
за реализацију путних инфраструктурних
пројеката.
На дневном реду седнице била је и
стручна оцена Комисије о пројектима удружења, који ће се финансирати из буџета општине. Како је речено, навише поена добили
су Фестивал културе младих Србије и Центар
за радно ангажовање младих. Фомирана је
комисија која ће већ почети процену штете од
поплава.
Л. И.

Радници спречили судске извршитеље да уђу

лоси, багер гусеничар, дробилица,
комбинирка, два булдожера, али и
сепарације, чија ће продаја, тврде
радници, ставити катанац на
фирму.
- Предстоји нам потписивање уговора са “Србијаводама”,
али неко се очигледно жури да нам
распрода основна средстава за
рад пре него што народни посланици усвоје нови закон о приватизацији. Очекујемо да нам се ускоро
реши статус и да се види хоће ли
се сва водопривредна предузећа у
Србији трансформирати у привредно друштво, хоћемо ли у стечај, приватизацију, каква ће нам
бити даља судбина – каже руково-

дилац сепарације Слађан Тасић,
председник Скупштине ВХДП.
У ВХДП кажу да су се за
помоћ обраћали свим надлежним
републичким структурама, али да
им нико није одговорио. Од некада
200 радника који су били ангажовани на пословима широм Србије,
остало их је 32.
- Сматрамо да можемо да
живимо од сепарације и зато молимо наше повериоце да обуставе
потраживања преко лицитације,
већ да, док нам се не реши статус,
евентуално то наплате преко рачуна, односно блокадом - каже руководилац оперативе Габријела Гицић, председник УО ВХДП. С.М.Ј

Кладово решава проблем противградне заштите

РАКЕТЕ ИЗ БУЏЕТА
КЛАДОВО - На
седници Општинског већа,
чланови су својом одлуком
покренули процедуру набавке додатног броја ракета
за
противградну
заштиту обрадивог пољопривредног земљишта на
територији општине Кладово. За ову намену издвојено је 700 хиљада
динара из буџета. Локални
стрелци су од Сектора за
ванредне ситуације МУП
Србије за ову сезону добили по две противградне
ракете по станици, иако досадашња искуства показују
да тај број није довољан
како би се заштитили
усеви.
- Општинско веће је
одреаговало како би покренуло поступак јавне набавке за куповину више
ракета. Процедуру смо
овом одлуком тек започели. Закони који дефинишу општински буџет не
предвиђају издвајање средства у ове сврхе, тако да

Са седнице Општинског већа у Кладову

локална самоуправа за решавање тренутне ситуације и мањка противградних ракета нема законску
обавезу. Ипак је битно да
предупредимо ситуацију и
смањимо ризик од евентуалних непогода. Зато ће, уз
координацију са Сектором
за венредне ситуације, локална самоуправа набавити додантих 20-так ракета, чија је појединачна
цена око 250 еура - рекао
је Радован Арежина, пред-

седник општине.
У општини Кладово, од 12 постојећих,
функционише осам станица за противградно деловање. Станица у Петровом Селу је, због лошег
стања, у процесу реконструкције. Стрелци од државе добијају надокнаду
од 4.000,а од општине додатних 6.000 динара за четворомесечно, даноноћно
ангажовање.
М.Р.
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Обилне падавине нанеле штету књажевачкој општини

УГРОЖЕНИ АТАРСКИ ПУТЕВИ
КњАЖЕВАЦ - Вишедневне падавине које су задесиле Књажевац, као и цело
подручје Србије, нанеле су велике штете на локалним и
атарским путевима, речено је
на седници Општинског штаба
за ванредне ситуације. Због
повећања водостаја, дошло је
до оштећења цевовода за
снабдевање водом у селима
минићевског краја, као и у
неким потпланинским насељима. Како каже Братислав
Милијић, из ЈКП „Стандард“,
грађани су два дана били без
воде.
- Тек кад су се стекли
услови, смањио ниво воде и
када смо ангажовали машине
из „Ерозије“, могли смо да поправимо и санирамо проблем.
Нажалост, нисмо нашли трајно
решење, али ћемо свакако на
томе радити - каже Милијић.
За Дирекцију за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац, приоритети

су били они локални путеви,
који воде до насељених места.
За санацију штете већ је утрошено милион динара, каже
Младен Радосављевић, директор Дирекције.
- Највеће штете догодиле су се у првим данима
маја - истиче Радосављевић. Настале су на путевима, тамо
где је долазило до одрона, а то
је било у селима Радичевац,
између Орешца и Миљковца, а
две интервенције су биле на
путу између Шарбановца и Радичевца. То смо одмах санирали у току дана. Неки радови
нису били планирани, али због
ових падавина морали смо да
то урадимо на овим путним
правцима.
Контрола квалитета воде у малим сеоским водоводима, након непогода, први је
задатак надлежних служби,
констатовано је на седници.
- Могуће је да дође до
замућења, због овако великих

Дуг Кладовљана за грејање и воду 77 милиона

РЕПРОГРАМ
УМЕСТО
УТУЖЕњА
КЛАДОВО - За грејање и воду, корисници комуналних услуга у Кладову и Брзој Паланци дугују близу 77 милиона динара. Велика
потраживања оптерећују пословање ЈП
"Јединство", које се бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије и воде за пиће.
Једна од мера за превазилажење тешке ситуације је репрограмирање дугова. Највећим дужницима омогућено је да нагомилане обавезе
измире на 36 рата.
- Кориснике услуга, који са нама потпишу споразум о репрограму дуга, нећемо да
тужимо - каже Зоран Петровић, директор ЈП
‘’Јединство’’. - Међутим, да би остварили право
на репрограм, морају редовно да плаћају актуелна задужења по динамици доспећа фактура.
Он каже да су многи купци потписали
уговор о одложном плаћању и да већина обавезе редовно измирује. Наглашава, међутим,
да има и оних који, иако потпишу споразум о
репрограму, поново обавезе не испуњавају на
време, тако да их ЈП ‘’Јединство’’ поново утужује.
- Наша је пракса да грађанима репрограм дамо на онолико рата колико они затраже. Генерално, настојимо свима да изађемо
у сусрет, али од станара очекујемо да месечне
обавезе и рате по основу репрограма редовно
измирују - закључује Петровић, уз напомену да
тај колектив, из три котларнице у граду и Брзој
Паланци, загрева близу 140 хиљада квадрата
стамбеног и пословног простора.
М.Р.

Седница Штаба за ванредне ситуације

вода. Имаћемо потребу, прво,
да узоркујемо воду, а потом,
уколико је потребно, урадимо
неке санације, што је неопходно, и што се надам да ће
бити у најкраћем могућем року.
Ми, на срећу, имамо добру
воду, добар водовод и водоснабдевање није угрожено ни
на један начин. Раде се редовне контроле. Није добро

што немамо контролу над сеоским водоводима, али то ће
бити наш задатак у наредном
периоду - рекла је др Љубица
Николић, заменица председника општине.
Општински штаб за
ванредне ситуације формирао
је тим за израду процене угрожености књажевачког краја од
елементарних непогода. Л.И.

Конститутивна седница СО Неготин

ОДБОРНИЦИ БЕЗ
ПРЕДСЕДНИКА
НЕГОТИН - Сасвим
неочекивано,
уместо да на конститутивној седници изаберу преставнике локалног парламента и
извршне власти, најстарији одборник, Станоје Николић (СДПС),
после верификације
мандата, седницу Скупштине општине одложио је за 15. мај. Разлог је, сазнајемо, то
што у предвиђеном
року није стигао ниједан предлог за избор
председника СО Неготин.
- Одлучили смо
да је најбоље прекинути седницу, јер ћемо до 15. маја
имати сва имена: и за председника општине, и за његовог заменика, и за тандем на челу СО, и за секретара, и за
чланове Општинског већа. Начелно,
договорили смо сарадњу са ЛДП и Радмилом Геров, која ће бити наш кандидат за председника Скупштине општине. Ко ће бити кандидат за првог човека локалне самоуправе сазнаће се
ускоро - каже Бобан Стингић, одборник
и први човек Општинског одбора СНС.

Са седнице СО Неготин

- Ми имамо шест одборника и
нисмо могли да дамо предлоге, али су
то могле остале странке, што нису учиниле. Начелно смо уговорили коалицију
са напредњацима, али нисмо прецизирали детаље - каже Радмила Геров, одборница и окружна менаџерка ЛДП.
НА локалним изборима, коалиција СНС-СДПС-НС-СПО-ПС освојила
је 20 мандата, СПС-ЈС 14, ЛДП шест,
ДС-ПУПС три, а Влашка странка два.
С.М.Ј.
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У Јами пробијено 350 метара нископа ка 19. хоризонту

НАПРЕДУЈУ УЗ ВЕЛИКЕ НАПОРЕ
Одозго, са 17. хоризонта откопано је преко 300 метара, уз тешкоће у одвозу материјала, а одоздо, са 19. хоризонта, 32 метра, уз стално подграђивање ходника, иначе веома важног за будућност Јаме.
БОР - Почетком априла у
борској Јами је и са 19. хоризонта започет ходник којим ће се
тај најнижи хоризонт спојити са
седамнаестим и тако омогућити
приступ већим количинама руде
у рудном телу „Борска река“ и
олакшати експлоатација оближњих рудних тела, пре свега „Т1“ и
„Т2“. Како нам је рекао управник
Јаме Владимир Фуфановић, рудари напредују скоро по плану и
до сада је урађено преко 300 метара одозго, за 17. хоризонта,
одакле се кренуло почетком године, и 32 метра одоздо, са 19.
хоризонта. Да би се рудари срели, треба да откопају још 550 метара (300 м хоризонтално и 250
м косо).
- Напредујемо нешто
спорије него што смо рачунали –
каже Фуфановић. - Са горње
стране проблем је одвоз руде, а
са доње сваки метар ходника
мора да се осигурава мрежама и
анкерима. Одоздо смо касније
кренули и због тога што смо морали да раставимо утоварач у
делове, да га спустимо кроз окно
од 80 метара и поново саставимо како бисмо њиме радили.
Он ће ту остати и по завршетку
нископа и служити за претовар
руде. Ових дана смо оформили
и четврту смену како би се радови убрзали, али је снабдевање
репроматеријалом, а и сам одлазак на доње радилиште и даље
компликован. Међутим, искори-

Радови на 19. хоризонту

ПОВЕЋАњЕ ПРОИЗВОДњЕ
- Месечна остварења мораће са 40-ак хиљада тона да
оду на преко 50 хиљада. За то ће нам бити потребно више радилишта (локације имамо) и још рудара. Јер, доста њих је отишло у пензију, па у директној производњи сада ради само 85, а
до краја маја одлази још једна група. Недостају људи и на извозном систему да би смо оформили четири смене и више користили транспортну траку по 19. хоризонту. Сада настојимо да
руду извозимо ноћу, када је струја јефтинија, јер 500 киловата
нам је потребно само да трака крене, скипови „вуку“ мегават и
по - каже Фуфановић.

стићемо све могућности да овај
важан посао за будућност Јаме
што пре завршимо.
Упоредо са нископом, у
Јами се боре и за више бакра. У
априлу је требало да откопају
42.000 тона руде са 333 тоне
“црвеног” метала у њој. Међутим,

циљ им је за мало измакао. Дали
су 38.498 тона руде, са 261
тоном бакра, што је мање за око
3.500 тона руде и око 70 тона
бакра. Копано је у рудним телима „Брезаник“, „Тилва рош“,
„Т1“ и „Т2“ и једино је у рудном
телу „Т1“, по речима управника,

изостао очекивани садржај бакра. Уз то, залегање овог рудног
тела и његов стенски састав подразумева откопавање са сталним осигуравањем кровине.
- За мај смо планирали
40.000 тона руде, са 316 тона
бакра – каже Фуфановић. – То је
мање од основног плана, јер смо
одлучили да заменимо балансно
уже на систему за извожење
руде. Реч је о сајли која спаја оба
скипа на извозном окну. Једна је
оштећена, па прети хаварија која
би нас коштала месец дана
стајања. Све је спремно за овај
посао, а планирано је да направимо мало веће резерве руде, па
да станемо на четири дана и
сајлу заменимо, док би остале
производне целине овог погона
могле да раде. Замену ћемо,
највероватније, обавити до краја
месеца, јер нас даље одлагање
може одвести у веће неприлике.
С обзиром на досадашњи учинак Јаме, управник
најављује ребаланс плана како
би се у наредним месецима надокнадило пропуштено и достигао годишњи план од скоро
600.000 тона руде са 5.959 тона
бакра у њој. За протекла четири
месеца борској флотацији требало је да се испоручи 180.820
тона руде са 1.501 тоном бакра.
Међутим, дато је 164.145 тона
руде са 1.213 тона бакра, што је
80-ак одсто плана.
Љ. А.

Електролизери са оптимизмом ушли у друго тромесечје

ПОСЛЕ ЗИМЕ ЛАКШЕ СЕ ДИШЕ
Априлски рапорт гласи 3.004 тоне, а четворомесечни 12.203 тоне катодног бакра. Биланс осталих производа
Електролизе већи од предвиђених, селена чак за 30 одсто.
БОР – Електролиза је у априлу произвела 3.004 тоне катодног бакра,
па је тако четворомесечни биланс достигао 12.203 тоне, што је мање од планиране количине за ову годину и остварене у истом лањском периоду. Драган Јовановић, управник Електролизе, објаснио је овај податак чињеницом да је реч о
"зимском" делу производње, који је повезан са резултатима на басенским коповима и у Топионици, и изразио уверење да ће се подбачај сигурно надокнадити
до краја године.
Истовремено, "црвени" метал се добија и одбакривањем отпадних вода
овог погона. Откад је почео да се примењује поступак електровининга, количине
бакра добијене овим путем су се уједначиле и усталиле на пет-шест тона месечно. Тај материјал се крајем сваког месеца враћа у Топионицу на поновну прераду. Тренутно се проналазе начини побољшања руковања електролитом и
бакарним муљем који настаје након процеса одбакривања, како би се олакшао
рад запослених.
Када је реч о осталим производима из асортимана Електролизе, четворомесечни рапорт карактеришу учинци већи од предвиђених. Продуковано је
435 тона плавог камена или 11,5 одсто више од плана за ову годину. Почетком
априла обављен је седмодневни ремонт, и то без ангажовања тзв. трећих лица,
него су сав посао завршиле службе машинског и електроодржавања. У наредном периоду овде је планиран и један већи захват – ремонт комплетне центрифуге, како би фабрика била потпуно оспособљена. У РЈ за производњу
племенитих метала биле су три кампање прераде прженца. Параметри рада су
добри, јер је крајем прошле године завршено детаљно президавање "доре"пећи, тако да је линија топљења у пуној погонској спремности. Производња
сребра, платине и паладијума кретала се у планираним границама, злата изнад,
док је код селена забележен највећи скок од чак 30 одсто.

Детаљ из Електролизе

Фабрика соли метала је имала кампању сребро-јодида, који је потребан
фабрикама за производњу противградних ракета. Квалитет је одличан, а наставак производње почеће након набавке сировине из увоза. - Ускоро следи испорука и партнерима у Хрватској, јер већ неколико година уназад имамо
стандардног купца са тог тржишта и тако заокружујемо производњу и пласман
робе ове наше радне јединице – каже Јовановић. У РЈ за производњу фотохемикалија успешно су "пропратили" потребе басенских погона (Транспорта- ТИР,
РББ и РБМ) за антифризом.
Ј. С.
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Деценија и по „Ђурђевданских сусрета“

ВЕРНИ ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ
Организовано је такмичење у припремању јагњеће
чорбе, у чобанским играма. Бирана је најлепша трпеза,
најбољи сир, белмуж, најлепше рукотворине.
КњАЖЕВАЦ - Ђурђевдански
сусрети – Молитва под Миџором ове године су почели да се
враћају својим коренима, констатовали су бројни посетиоци
ове привредно – туристичке
манифестације, која је у Балта
Бериловцу одржана по 15. пут.
И сам пут према Старој
планини и бескрајно зеленило
већ представљају доживљај. А,
у селу Балта Бериловац, окупило се и старо и младо. Шаренило народних ношњи из
Буџака, као и из свих крајева
Србије, оживели су школско
двориште.
На целом простору изложени ручни радови, приказани стари занати, трпезе
наших бака и прабака. Организовано је такмичење у припремању јагњеће чорбе, у чобанским играма. Бирана је најлепша трпеза, најбољи сир, белмуж, најлепше рукотворине. На
позорници иза школе смењи-

вала су се култруно уметничка
друштва, АКУД ''Оро'' из Ниша,
Школа фолклора из Књажевца,
певачи и свирачи аматери,
Биља Крстић и ''Бистрик'', деца
из Милутовца, код Трстеника.
Нестваран доживљај
био је концерт Биље Крстић и
„Бистрика“. На самој капији
Старе планине, пред бројном
публиком, још једном су показали како се негује и чува традиција.
Жирију за оцењивање
хране није било лако, с обзиром да је изложба старинских
јела била заиста богата. „Паклени кувар“, Саша Мишић, који
је председавао жиријем, рекао
је да је очигледна и љубав, са
којом су домаћице припремале
све специјалитете из ових и
других
крајева
Србије.
Најлепша слика, ипак, били су
ученици књажевачких основних
школа, који су у народним ношњама, учествовали на овој ма-

Завршено Балканско првенство у боди билдингу

СРБИЈА НА ТРОНУ

Александар Савић

ЗАЈЕЧАР - Такмичари
крагујевачке Олимпије остварили
су изузетно запажене резултате и
умногоме допринели освајању
првог места селекције Србије на
Балканском првенству, одржаном
минулог викенда у Зајечару.
Такмичари крагујевачког
клуба поново су били најуспешнији, освојивши чак пет медаља.
Златним одличјем окитили су се
Бранислава Јовановић (женски
боди билдинг) и Александар
Савић (олимпијски боди билдинг),
док су бронзане медаље припале
Ивани Димитријевић (боди фитнес), Предрагу Павловићу (боди
билдинг до 80кг) и Александру
Цветковићу (јуниори до 75кг). Посебно се истакао Савић, који је

поред тријумфа у својој категорији, тријумфовао и у апсолутној
конкуренцији.
Од чланова Олимпије
боје Србије бранили су и Милорад Поњавић (4. место, олимпијски боди билдинг +180цм),
Небојша Бојчовски (5. место,
олимпијски боди билдинг -175цм),
Тамара Богдановић (6. место,
јуниорке бикини фитнес) и Милица Калинић (8. место, јуниорке
бикини фитнес). Овогодишњи
Балкански шампионат био је
најмасовнији до сада, наступио је
131 такмичар из осам репрезентација. Друго место припало је Бугарској, а трећа је била Босна и
Херцеговина.
Р.К.

Такмичење у припремању старих јела

нифестацији, а то је прави
начин, кажу, да науче да поштују своје корене.
Иначе, Ђурђевданске
обичаје је заједнички номиновало више земаља за Унескову
листу нематеријалне баштине,
у којој је вртовачки обичај кандидат Србије као јединствен
спој паганских елемената и
хришћанске религије. Како
каже Бобан Марковић, директор Туристичке организације
општине Књажевац, резултати

ће бити објављени у септембру
ове године.
И, као што је ред, на
крају су подељене награде за
најбољи сир, јагњећу чорбу,
белмуж, лековито биље и шумске плодове, рукотворину, старинску трпезу, а изабрана је и
најлепша чобаница. Човек са
Старе планине оде пуног срца,
а Ђурђевдански сусрети су манифестација која чува нашу
традицију, за многе генерације
које долазе.
Л.И.
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Повратници из иностранства уложили 250.000 евра у развој сеоског туризма

МАЛА ШВАЈЦАРСКА У МЕТОВНИЦИ
Српско-швајцарски брачни пар скућио се у селу надомак Бора.
БОР - Деценијама сањан
сан Надице Фусијановић Сец и
њеног животног сапутника Паула,
из Швајцарске, најзад је досањан дошли су у борско село Метовницу,
месту где се Надица родила, и започели са породицом нови живот.
Да би наставили да живе
од свог рада, као прави Швајцарци,
саградили су модеран туристички и
вишенаменски објекат, у нади да
Метовница може да постане ''мала
Швајцарска''. Љубав и нада су,
кажу обоје, велики, али и ''Србија је
велика тајна''.

старачком дому - Паул као професионалини кувар, а Надица као неговатељица.
- Уложили смо око четврт
милиона евра да би обезбедили будућност себи и својим потомцима.
Признајем да нисам равнодушна.
Спремни смо породично да уложимо пуно рада, да од тога живимо
и плаћамо држави све обавезе.
Али, има много нејасноћа и не успевамо да похватамо све законске
конце. Ако зараде буде за нашу породицу, биће и за државу. Тако је
бар у Швајцарској. А, овде ниод-

ШВАЈЦАРСКИ СИР - ЗА СРПСКУ ГИБАНИЦУ
- У Швајцарској, када сте у ресторану, у порцији се налази мало парче меса и обиље поврћа и прилога, а овде велико
парче меса и мало прилога - каже Паул. - Ми, породично, доста
једемо кувану храну, док у ресторанима месо мора да буде мало
крваво. Швајцарци имају само бољи сир. Најбољи на свету и то
овде не може да се прави. Све остало је на вашој страни.
Наиме, након пет година
темељитог и планског рада, Нада и
Паул, уз помоћ породице, саградили су савремен смештајни
објекат са идејом да се баве сеоским туризмом. У Швајцарској, у надалеко чувеном Сент Галену, ово
двоје сродних душа заједно су радили више деценија у тамошњем

куда стручне помоћи, савета, подршке... Овде се закони само
мењају - не скрива збуњеност Надица.
Ипак, ентузијазм им не
мањка, и цела породица намерна је
да у постојећим условима докаже
да сеоски туризам - рекреативни,
ловни, риболовни и остали - има

Нада и Паул

будућност. Кажу, довешће госте из
Швајцарске, а домаћи ће временом
доћи и сами.
- Већ две деценије долазим овде, и не може се рећи да сам
одлуку донео на пречац. Овде ми
се много допадају људи и њихов
менталитет. Швајцарци нису такви.
Допада ми се и ваша кухиња. Једноставна је, али има неке своје посебне квалитете. Посебно волим
гибаницу, али свиђају ми се и
гулаш, сарме, ћевапи - смеје се
Паул.
Много би им, веле, значила
помоћ туристичке организације, ло-

калне самоуправе, стручни савети,
маркетинг...
- Овде људи очекују да
држава брине о њима. Као да још
живимо у комунизму и самоуправљању. Да би нам држава била
боља, морамо и сами да будемо
бољи, вреднији и предузимљивији.
У Швајцарској свако брине сам о
себи, а држава је само уредила
правила игре. Подстичући и помажући све облике рада, и држава
има користи, јер када грађанин
има, онда има и за државу - закључује Надица.
Б.П.

Богат програм неготинских „Мајских свечаности“

САЈМОВИ И КОНЦЕРТИ НА ТРГУ
Скоро 200 излагача из Тимочке Крајине, градова Србије, али и из Румуније и Бугарске увеличало је овогодишњи
Сајам туризма.
НЕГОТИН – Већ по традицији, Дан општине Неготин, 12. мај,
обележен је бројним програмима од
концерата, изложби, промоција,
преко сајмова туризма, вина и меда,
до завршнице „Сусрета села“ и
осталих садржаја који на централном градском тргу трају до 30. маја.
Скоро 200 излагача из Тимочке Крајине, градова Србије, али
и из Румуније и Бугарске увеличало
је овогодишњи Сајам туризма, финални догађај ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Румунија
“Промоција туристичких атракција у
пограничној области Дробета“, који
се финансира из фондова Европске
Уније.
Циљ пројекта је унапређење прекограничне сарадње у пограничној области Дробета и
Општини Неготин кроз развој туризма и промоцију туристичких атракција. Водећи партнер пројекта је
Општина Дробета Турну Северин из
суседне Румуније. Пројекат је вредан
306.220 евра, од чега општина Неготин, као пратећи партнер, има на
располагању буџет од 60.782 евра –
каже Маријана Ђорђевић, координатор пројекта у општини Неготин.
На Сајму туризма, а у оквиру овог пројекта биће одржана
још два у Турну Северину и Темишвару. Представиле су се угости-

Познати Неготинци у I светском рату

САЈАМ МЕДА И ВИНА
Титулама победника у категорији црвених и розе вина на
9.Сајму меда и вина окитила се неготинска Винарија „Матаљ“,
док је у категорији белих вина победила Винарија „Јовић“ из
Књажевца.
тељске, туристичке организација из
окружења, домаћинства која се
баве руралним туризмом, занатлије,
медари и винари, а у пропратним
програмима који су поводом сајма
одржани наступили су хорови основне школе „Вук Караџић“ и Му-

зичке школе „Стеван Мокрањац“,
као и неготинске етно групе „Долама“, под вођством професора
Александра Јанковића, коју чине
ученици МШ „Стеван Мокрањац“,
„Класје“,
учитељице
Душице
Ђурђић и њених ђака из ОШ „Вук

Караџић“, као и етно група „Гергина“, у пратњи Слободана Јоновића.
Добру посету забележио је
и наступ „Сент Луис бенда“, Марка
Стојановића, који је прошлог лета
одушевио публику на џез фестивалу
на Рогљевским пивницама. Овај џез
састав специфичног звука, којим доминира фанки, ритам, блуз, наступио је са познатим обрадама и
својим песмама. Публика је одушевљено поздравила и наступ неготинских бендова Детроид, Нахој, Хурле
ур и Окултис и Николе Станојевића,
члана бенда „Доктори“, финалиста
„Х фактора“.
Млади су показали и да
памте своје претке, па тако и Неготинце који су обележили историју
Србије кроз програм Креативног
удружења „НЕГО“ и ученика „Неготинске гимназије“ посвећен композитору Стевану Стојановићу Мокрањцу, астофизичару Ђорђу Станојевићу, ђенералу и командатну
Коњичке дивизије у Првом светском
рату Ђорђу Ђорђевићу и пионирима у српској кинематографији и
авијацији, Драгиши Стојадиновићу,
односно Бранку Вукосављевићу. У
програму „Познати Неготинци у Првом светском рату“ су учествовали
етно група „Маринике“ и виолинисткиња Анђела Матејевић. С.М.Ј.
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Ухапшен Р.Г. због давања мита

ПАРЕ ЗА ПОСАО
БОР – Због сумње да је,
уз молбу за посао, у коверту
ставио и три хиљаде евра, полиција у Бору је лишила слободе свог суграђанина Р.Г. (51),
који се терети да је извршио
кривично дело давања мита.
По нашим информацијама, Р.Г. је са ковертом у
којој је била молба и шест новчаница у апоенима од по 500
евра, отишао до дирекције једног предузећа, које послује у
саставу РТБ ’’Бор’’. На улазу је
портиру казао да је дошао да
преда молбу за посао, након
чега га је овај упутио у кадровску службу тог предузећа.
Међутим, Р.Г. је инсистирао да коверат преда директору те фирме, након чега га је
портир, пошто је позвао секретарицу тог руководиоца, пустио
да оде до ње. Ту је Р.Г. предао
молбу и тражио да оде до ди-

ректора, али га секретарица
није пустила, већ му је казала
да ће она то дати руководиоцу
те фирме.
Нешто
касније,
уз
осталу пошту, коју је спремила
директору, секретарица је отворила и коверат који јој је дао Р.Г.
Унутра је угледала новац и
одмах свог руководиоца обавестила о томе. Овај јој је казао
да ништа не дира, након чега је
позвао полицију.
Убрзо су стигли инспектори, који су преузели коверту
и новац, да би нешто касније
закуцали на врата Р.Г. Он је,
приликом саслушања, признао
да је ставио новац уз молбу, јер
је, какао је казао, ’’мислио да је
то најсигурнији начин да добије
запослење.’’ Р.Г. је одређен притвор до месец дана и он је
спроведен у Окружни затвор у
Зајечару.
Е. Т.

УХАПШЕН ЛАЖНИ ИНСПЕКТОР
врдио да му недостаје 5.000 динара - каже наш извор близак
истрази.
Сумња се да је Небојша
О. 25. априла око 20.30 у чекаоници Железничке станице по
истом сценарију преварио и
Алексинчанина С. П. (67), кога
је олакшао за 260 динара. Небојша О. је стари знанац полиције и против њега је до сада
поднето више од 30 кривичних
пријава због крађа, тешких
крађа, обијања станова и локала. Осуђиван је до сада 14
пута, а последњи пут је изашао
из затвора у јануару.
Д.К.

Лажни инспектор

КњАЖЕВАЦ - Небојша
О. (41), из Ниша, који се сумњичи да се лажно представљао, користио је затворске
телефонске картице уместо
службене легитимације да би
жртве убедио да је полицијски
инспектор. Он се сумњичи да је
на превару од двојице Нишлија
одузео 5.260 динара и, након
саслушања, пуштен је да се
брани са слободе. Полиција,
уколико има још жртава које га
препознају, апелује на њих да
им се јаве и пријаве преваре.
Небојша О. сумњичи да
је најпре 21. априла на Главној
железничкој станици у Нишу

претресао А. М. (81), из Књажевца, представљајући се као
полицијски инспектор.
- Он је старцу потурио
под нос на брзину истрошену
телефонску картицу на којој је
грб Министарства правде, као
да је наводно у питању полицијска легитимација. Картице је
имао код себе јер је у јануару
изашао из затвора. Потом је од
старца узео новчаник под изговором да је реч о рутинској
контроли. Пошто је пребројао
новац, вратио му је новчаник и
отишао. Оштећени је посумњао
да се ради о лажном инспектору, па је пребројао новац и ут-

УХАПШЕН СА
ХЕРОИНОМ
ЗАЈЕЧАР – Припадници Полицијске управе из
Зајечара лишили су слободе свог суграђанина С.С.
(41), у чијој кући је претресом пронађено око 400
грама хероина и вагица за
прецизно мерење. Дрога је
била сакривена у две кесе,
које су биле смештене на
дну путне торбе. Против
С.С. је поднета пријава због
неовлашћене производње и
стављања у промет опојних
дрога, након чега му је одређен притвор до 48 сати. Е.Т.

УХАПШЕНИ
ФАЛСИФИКАТОРИ
СОКОБАњА – Због
сумње да суу промет покушали
да пусте осам новчаница, у
апоенима од по 200 евра, за
које се сумња да су фалсификоване, полиција је лишила
слободе и одредила дводневни притвор за Зајечарце В.Д.
(29) и И.Б. (47), којима се на
терет ставља да су извршили
кривично дело фалсификовање новца.
Пре овог случаја, у Сокобањи је слободе лишен и Е.Г.
(30), из Крагујевца, због истог
дела. Он је, како се сумња, у
промет покушао да стави девет
новчаница, у апоенима од по
100 америчких долара.
E.Т.

САСЛУШАНА
ДИРЕКТОРКА
СОКОБАњА - Директорка Специјалне болнице у
Сокобањи, др Љиљана Исаковић, осумњичена за злоупотребу службеног положаја, саслушана је у Основном
јавном тужилаштву у Алексинцу, потврдило је то Тужилаштво. Она је процесуирана
због сумње да је злоупотребила службени положај, а за
13. јун одређено је извођење
доказа, испитивањем већег
броја сведока у том предмету.
Р.Т.

ВЕСТИ/ФЕЉТОН
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У Кладову одржан семинар РЗС

СОЦИЈАЛНИ
СТАТУС ГРАЂАНА

Са семинара у Кладову

КЛАДОВО - На основу
Законских одредби о званичној статистици, Републички
завод за статистику спровешће током маја и јуна "Анкету о приходима и условима
живота" на територији целе
Србије. Тим поводом у Кладову је одржана инструктажа
за анкетаре, вође тимова и
контролоре. Истраживање ће
бити спроведено на узорку од
8.000 домаћинстава и користиће се за добијање структурних социјалних индикатора.
Подаци прикупљени током анкете биће објављени у посебном извештају Републичког
завода за статистику.
- Истраживање ће
обезбедити највећи појединачни извор података о приходима, сиромаштву, социјалној
искључености и условима живота. Добијени показатељи
биће коришћени при формулисању политика, стратегија и
мера за унапређење квали-

тета услуга и побољшање
услова живота, као и за
праћење напретка у спровођењу националних и међународних циљева. Анкета се
спроводи једном годишње, а у
Србији је реализована први
пут прошле године - казао је
Драган Вукомировић, директор РЗС.
Пред анкетарима је
комплексан задатак за који су
они детаљно савладали методологију истраживања, јер се
анкета не спроводи на класичним обрасцима.
- Укупно 75 анкетара
РЗС попуњаваће упитнике у
директном контакту са лицима
у домаћинству, уз коришћење
преносних рачунара. Подаци
прикупљени током анкете су
анонимни, а намера истраживања је да се прикупе упоредиви показатељи о условима
живота у сваком делу Србије нагласила је Тијана Чомић, руководилац истраживања. М.Р.

Последица обилних падавина

ЗАМУЋЕНА ВОДА
МАЈДАНПЕК - У протеклих 10 дана у Мајданпеку се
пуно говорило о исправности воде у градском водоводу, а након
што је Завод за јавно здравље „Тимок“ из Зајечара упутио средином прошле недеље на адресе основних школа, Дома
здравља, болнице и предшколске установе у Мајданпеку, Предлог мера за спречавање и сузбијање цревних заразних болести
на подручјима угроженим поплавама, обилним падавинама и
угроженим водоснабдевањем. Према њиховим анализама,
вода из „новог водовода“ није била исправна“, због повећане
мутноће, повишене концентрације калијумперманганата и амонијака (које су у међувремену опале).
У мајданпечком градском водоводу, Небојша Зарков,
технолог и руководиоц организационе јединице Водовод ЈКП
“Комуналац”, потврдио је да је мутноћа воде са новог водовода
нешто израженија, али и да је бактериолошки и хемијски вода
исправна за пиће и уредно хлорисана.
С.В.
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РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 89.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО VIII
„... Величанствено је стајати на обали Дунава..“ (...Magnum est
stare in Danuvii ripa...)*
Поред изванредних, већ описаних природних потенцијала, у намери да свој будући развој темељи на развоју туризма и коришћењу економских потенцијала Дунава као паневропског коридора, општина Кладово
располаже и немерљивим богатством културног и историјског наслеђа.
Споменици културе
Tрајанова табла
Као део операција против Дачана (територија данашње Румуније),
римски цар Трајан је саградио пут од Београда кроз Ђердапску клисуру, све
до места где је подигао мост на Дунаву (Трајанов мост). Градњу пута је завршио 100. године, а цео посао је овековечен плочом са натписом. Плоча
је позната као Трајанова табла (TabulaTraiana). На табли је уклесан текст на
латинском, који у преводу гласи: „ИМПЕРАТОР ЦЕЗАР, БОЖАНСКОГ
НЕРВЕ СИН, НЕРВА, ТРАЈАН АВГУСТ ГЕРМАНИК, ВРХОВНИ СВЕШТЕНИК, ЗАСТУПНИК НАРОДА ПО ЧЕТВРТИ ПУТ, САВЛАДАВШИ ПЛАНИНСКО И ДУНАВСКО СТЕЊЕ, САГРАДИ ОВАЈ ПУТ“.
Изградњом хидроелектране Ђердап (1969.), римски пут је потопљен, а да би Трајанова табла била сачувана, одлучено је да буде исечена
и да се подигне 21 метар више. Видљива је само са Дунава.
Tрајанов мост
Остаци Трајановог моста и утврђења Понтес налазе се код села
Костол, пет километара низводно од Кладова. Мост, подигнут између 103. и
105, за само две године, дело је сиријског архитекте Аполодора из Дамаска,
и представља једно од најграндиознијих градитељских дела антике. Дужина
моста са порталима износила је 1.133,90 м, а део преко речног корита 1.071
м. Истовремено са мостом, у функцији његове одбране, подигнути су помоћни логори Понтес на десној и на левој обали ( Дробета у Румунији) Дунава. Остаци 16 стубова Трајановог моста су лоцирани 1932. године. Пола
века касније археолози су успели да лоцирају њих 12, а четири је, вероватно, у међувремену однела вода. Остаци првих стубова на обе стране и
данас се могу видети на обалама Дунава. Заштитна археолошка ископавања и конзерваторски радови започели су 1979. године. Код Костола је очуван део носећег сувоземног стуба моста, висине пет и ширине 3,5 метара.
Диана Занес
Тврђава Диана подигнута је на самој обали Дунава, на узвишењу
код села Сип. Изградња најранијег земљано-дрвеног утврђења везана је за
долазак првих војних формација на Дунав почетком првог века. Камено утврђење већих димензија настало је у време грађевинске активности императора Трајана.
Током шест векова на Диани је постојао значајан економски центар
са луком и пристаништем. У унутрашњости утврђења откривени су грађевина са апсидом, војне бараке и други објекти, а у централном делу остаци
принципијума са портиком. Изван бедема утврђено је постојање светилишта, истражени остаци мартиријума и дела некрополе, као и дела насеља
које се простирало западно од војног логора.
Прва сондажна ископавања започела су 1964. и са прекидима трају
до данас. Диана је међу најбоље очуваним римским утврђењима у региону,
а истражени објекти су конзервирани.
Ртково – Гламија
Локалитет Гламија налази се на десној обали Дунава, око три километра низводно од села Рткова. Локалитет представља природно мање
узвишење на стрмој и високој обали Дунава и представља најистакнутију
тачку према румунској страни, из чега произилази његов значај у оквиру одбране лимеса. Први истраживачи који помињу постојање утврђења су Марсиљи, Каниц и Фјукс. У току кампање систематског истраживања, која је
трајала од 1980. до 1982. године, откривени су остаци двају утврђења, и то
мањег унутрашњег и већег спољашњег. Старија фаза се односи на унутрашње – мање утврђење, које је богато налазима, и датована је новцем Валентијана, Грацијана, Теодосија, Хонорија и Аркадија у IV век. Млађа фаза
се везује за веће – спољшње утврђење, које је налазима сиромашније утврђења из старије фазе. Ова млађа фаза датована је новцем Анастасија и
Јустина у крај VI века.
Фетислам
Ову тврђаву на Дунаву, подигли су Турци 1524. године. Назвали су
је Фетислам, што значи „Победа Ислама“ и поделили је на два дела – Мали
град и Велики град. Како се претпоставља, Мали град је био артиљеријска
база коју су штитиле кружне куле. На капијама које воде у тврђаву постављене су мермерне плоче у славу султана Махмуда II. У саставу тврђаве налази се отворени амфитеатар, а у непосредној близини спортски центар са
комплексом терена за велике и мале спортове.
*Слободан превод реченице Плинија Млађег, први пут промовисан
широј јавности 1998. године, која као (над)наслов, повезује све изложбе,
презентације, манифестације приређене у Археолошкм музеју Ђердапа у
Кладову. (Извор: kladovo.org.rs)
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић
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