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Мештани борских села заинтересовани за субвенције

ОСАМ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

За финансирање заштите, уређења и коришћење привредног земљишта опредељено 250 хиљада динара. Укупна
вредност субвенције за садни материјал је 750 хиљада, а за опрему за наводњавање 550 хиљада динара.
мештани осталих сеоских заједБОР - Општина Бор ће у
ница, које ћемо, такође, упонаредном периоду реализовати
знати са овом мером – додао је
Програм мера подршке за спроФришковић.
вођење пољопривредне и поПрема речима нашег салитике руралног развоја за
говорника, представници лоподручје територије борске опкалне самоуправе тренутно
штине, којим ће се пољоприобилазе све месне заједнице,
вредницима расподелити осам
упознају се са њиховим проблемилиона динара предвиђених
мима, а њихову реализацију ће
буџетом. Према речима Слапратити сваког месеца.
више Фришковића, помоћника
- Посете сеоским меспредседника борске општине
ним
заједницама
искориза рурални развој, највеће интестићемо, између осталог, и да
ресовање је за субвенциониупознамо мештане борских
сање вештачког осемењавања
села са Програмом мера подговеда, формирање удружења
Славиша Фришковић
ршке за спровођење пољоприи набавку приплодних коза и
БОЉИ ПЛАСМАН ПРЕКО ЗАДРУГЕ
вредне и политике руралног
оваца.
Фришковић
истиче
да
се
локална
власт
залаже
за
форразвоја. Већ сада имамо за- До краја јуна Општина,
ће расписати конкурс за финан- мирање једне јаке задруге, која би била у функцији пољопри- хтеве из неких месних заједсирање заштите, уређења и ко- вредних произвођача и радила откуп и пласман производа који ница да одржимо трибине на
се производе на територији наше општине.
којима би информисали људе о
ришћење привредног земљи- Проблем је што пољопривредници морају имати већу
интересантним темама из облашта, за чију намену ће бити
количину производа за продају, како би могли да учествују на
утрошено 250 хиљада, док ће тржишту. Информација о формирању задруге посебно је заинте- сти пољопривреде. Тако да ће
за одржавање манифестација ресовала мештане Слатине, који би желели да преко ње пласи- једна од наших будућих активпопут изложби, смотри и са- рају своје производе, јер индивидуално имају доста проблема ности бити организовање такјмова бити опредељено 400 хи- са продајом својих производа због евидентних проблема са за- вих предавања која ће држати
пољопривреде,
љада динара. Средства фонда гађењем. У сваком случају, формирање задруге би омогућило и инжењери
у износу од 50 хиљада динара запошљавање једног броја младих људи – казао је помоћник иначе запослени у Општинској
управи, како би се заинтересомоћи ће да се искористе и за председника.
финансирање формирања удр- за сада за стимулацију стре- ник обавезан да у року од 30 ваним људима подробније
ужења из области пољопри- лаца на противградним стани- дана од дана отуђења врати оп- објаснило све што их буде инвреде, а мештани села Слатина цама на територији борске штинском буџету износ који је тересовало. А, уколико будемо
већ су показали интересовање општине пријављено двадесет- примио у виду субвенције. А, имали могућности, ангажоза формирање посебног удру- шесторо, што је максималан минимални број садница, за ваћемо и пољопривредну савеорганизацију
из
жења пчелара – рекао је Фриш- број за исплату средстава у из- чије се субвенционисање може тодавну
Неготина
–
рекао
је
Фришковић.
ковић.
носу од 20 хиљада динара по конкурисати, је 100 комада – исПриликом конкурисања
Према речима нашег са- стрелцу.
такао је помоћник председника
за
субвенционисање
набавке
говорника, већ је у току субвен- Убрзо ће бити распи- општине Бор.
ционисање вештачког осеме- сани и конкурси за набавку садФришковић каже да за опреме за наводњавање, прињавања говеда у износу од 4,5 ног материјала из области субвенцију по питању набавки плодних оваца и коза и садног
милиона динара, за чим постоји воћарства и виноградарства и приплодних оваца и коза има материјала из области вовелика заинтересованост меш- опреме за наводњавање, којим доста заинтересованих меш- ћарства и виноградарства,
тана у свим селима борске оп- ће се субвенционисати пумпе тана из села Танда, који у томе предност ће имати пољоприштине.
за воду, цистерне и прскалице виде могућност стварања и раз- вредници који су млађи од 50
- Средства за субвен- за заливање, цеви, црева и си- воја фарми, јер на том подручју година, у циљу већег стимулиционисање вештачког осеме- стеми кап по кап. Укупна вред- нема услова за развој неке сања младих људи.
Уз сваки захтев, заинтењавања, у износу од две ност субвенције за садни друге пољопривредне прохиљаде динара по вештачком материјал је 750 хиљада, а за изводње, с обзиром да је у пи- ресовани пољопривредни произвођачи мораће да поднесу
осемењавању, расподељиваће опрему за наводњавање 550 тању сточарски крај.
се до утрошка расположивих хиљада динара, при чему ће се
- Након расписивања извод из Регистра пољоприсредстава. Право на средства субвенција додељивати у виду конкурса за набавку оваца и вредних газдинстава, рачун за
овог програма корисници могу бесповратних средстава у из- коза, у укупном износу од 850 извршену услугу вештачког осеили
купљену
остварити подношењем за- носу од 40 одсто од вредности хиљада динара, додељиваће мењавања
хтева Општинској управи у року набављене опреме, а макси- се субвенција у виду беспо- опрему, односно стоку или
од 120 дана од дана испостав- мални износ по кориснику вратних средстава у износу од садни материјал, као и фотокољања рачуна за извршено веш- ограничен је на 50 хиљада. 40 одсто од вредности набав- пију картице текућег рачуна ретачко осемењавање говеда, Битно је напоменути да се суб- љених грла, при чему је макси- гистрованог пољопривредног
након чега се не може оства- венционисана опрема за навод- мални износ по кориснику газдинства, док ће посебни
рити право на ову субвенцију – њавање не може отуђити у року ограничен на 100 хиљада ди- услови бити дефинисани коннагласио је Фришковић.
од четири године од дана купо- нара. Поред мештана Танде, курсном документацијом.
И.И.
Фришковић каже да је вине и да је у супротном корис- надам се да ће конкурисати и
Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

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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Протест породиља испред СГ Зајечара

МИСТЕРИЈА СРЕДЊЕГ ПРСТА
ЗАЈЕЧАР - Породиље
из Зајечара протестовале су
поводом одлуке о прекиду исплате накнада, коју је донела
градска управа 1. априла, тражећи да се она укине. Породиље су биле посебно револтиране због поступка председника Скупштине, Саше Мирковића, који им је, како кажу,
док су протестовале показао
средњи прст.
- Окупиле смо се испред Градске скупштине да искажемо незадовољство одлуком да се укине исплата накнада за породиље. Мени су
остали дужни више од шест
месечних рата и од тих пара
сада нећу добити ништа - каже
Милена Пешић из Зајечара,
тврдећи притом да је доживела

страшну непријатност.
- Док смо стајале на
тргу, улицу је прелазио Саша
Мирковић, председник Скупштине града, који нам је са
осмехом показао средњи прст.
Због тог нељудског чина сазвале смо конференцију на
којој желимо да укажемо на бахатост градске власти и затражимо да нам се исплате наше
накнаде - каже Пешићева,
једна од 20 породиља које су
протестовале на градском тргу.
Саша Мирковић, међутим, тврди да је то нетачна информација и “политички напад
на њега уз искоришћавање
деце”.
- Осуђујем злоупотребу
деце у политичке сврхе. Никада ми елементарно васпи-

Потписан уговoр о градњи три монтажна објекта у Кладову

Породиље траже исплату

тање није дозвољавало такав
начин понашања. То је покушај
бившег режима да изнесе неистине и лажи против мене -

тврди Мирковић и додаје да је
спреман да оде на полиграфско тестирање.
Е.Б.

„Чудесна природа - изградња капацитета у туризму“

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ' КАРАТАША'' ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

КЛАДОВО - Уговор о изградњи три монтажна објекта у насељу
"Песак" потписали су представници општине Кладово, Данског савета за избеглице и Комесаријата за избеглице и миграције. То је предуслов за реализацију пројекта "Подршка побољшању услова живота присилних миграната
и затварање колективних центара у Србији". Реч је о монтажним кућама, површине 102 квадра, што су четири независне стамбене јединице.
- Монтажни објекти представљају стамбена решења за десет самачких-социјално угрожених породица из колективног центра "Караташ", као и
две социјално најугроженије породице са локала. Стамбене јединице биће
опремљене основним намештајем и кућним апаратима. На тај начин, станарима ће бити обезбеђено достојанствено стамбено решење, с обзиром да
годинама бораве у колективном центру - објашњава Јелена Павловић, из
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.
Дански савет за избеглице помоћи ће породицама да добију лична
документа неопходна за учешће у пројекту, као и да се припреме за независне животне услове у овој врсти стамбеног решења.
- То је наш примарни задатак, с обзиром да је реч о интерно расељеним, избеглим и повратничким породицама. Оне ће бити смештене у гарсоњерама површине 25 квадрата - каже Мића Јовановић, из Данског савета
за избеглице.
Власник монтажних објеката биће општина Кладово, јер је преузела
обавезе које доприносе збрињавању избеглих и расељених лица из колективног центра "Караташ".
- Општина Кладово у пројекту учествује донирањем грађевинске
парцеле, опремљене свом потребном инфраструктуром и неопходном техничком документацијом. Наравно, ту је и свака друга помоћ за реализацију
тог пројекта - наглашава Борислав Петровић, заменик председника општине
Кладово.
Предрачунска вредност инвестиције је 150.000 евра, а новац је
обезбеђен из фондова ЕУ. Намера је затварање колективног центра "Караташ", у коме још борави 29 избеглих и интерно расељених лица из Хрватске,
БиХ и са Косова и Метохије.
М.

Потписивање уговора

Пројекат унапређења услуга у туризму

МАЈДАНПЕК - У оквиру пројекта „Чудесна природа - изградња капацитета у
туризму“,
који
Општина
Мајданпек спроводи у сарадњи са Аустријском развојном агенцијом, а који је
подржан у оквиру програма
‘’Социоекономски развој регије Дунав-Србија’’, са циљем
да унапреди туристичку понуду Доњег Подунавља, реализована
је
едукација
заинтересованих лица за производњу сувенира са мотивима Рајкове пећине, као и за
пружање услуга смештаја.
Партнери на овом
пројекту, Туристичка организација општине Мајданпек и
Опште удружење предузетника који су организовали осмодневну обуку за израду
сувенира, као и обуку у
трајању од шест дана за пру-

жаоце услуга смештаја, нису
се на томе зауставили. Након
завршене обуке, приређена је
изложба сувенира који су настали у том периоду као добра
прилика да се покаже научено.
Завршницу је, међутим, представљала едукативна посета Златибору и
упознавање са примерима
добре праксе, где су током
дводневне посете и кроз
стручна предавања на лицу
места могли да упознају начине за остваривање бољих
резултата у области којом
желе да се баве. Неподељено
мишљење свих учесника је да
је едукација успела као и
пројекат у овом делу, те да ће
утицати на унапређење туристичке понуде у овом делу
Србије.
С.В.
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Нова седница Привременог органа Мајданпека

ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ЗА ОДЛУКЕ
Усвојени финансијски планови МЗ. Именована нова
Изборна комисија.
МАЈДАНПЕК - Прошлонедељну седницу Привременог органа општине Мајданпек обележило је усвајање Програма за коришћење средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине
општине Мајданпек за 2014. годину,
давање сагласности на финансијске планове месних заједница,
као и одлука о структури и броју
чланова Изборне комисије општине Мајданпек у сталном саставу.

временог органа општине усвојили
су предлог програма о измени и допуни Програма за коришћење средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Мајданпек за 2014. годину. До измена је,
подсетимо, дошло због тога што
није добијена сагласност Министарства за куповину пољопривредног земљишта која се нашла у
првој верзији, услед чега су предвиђена средства другачије распоређена, али и због слабијег прилива

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Предлог одлуке о структури и броју чланова Изборне комисије општине Мајданпек у сталном саставу је дефинисао да
ће њу чинити председник и 10 чланова у складу са претходним
саставом скупштине, четири члана ће имати ДС, једно УРС, три
СНС, два СПС и једно ‘’Преокрет’’, а представници ових странака и коалиција треба да за свако место предложе по два кандидата, за члана и заменика.
После опсежне расправе и
разјашњења, везано посебно за
учешће општине у реализацији одређених пројеката, чланови При-

средстава, те неинформисаности о
раније преузетим обавезама.
Предлози решења о давању сагласности на финансијске

РАМПА ЗА НОВИНАРА

ЗАЈЕЧАР - Независно удружење новинара Србије
(НУНС) осудило је поступак Градске управе Зајечара која је забранила улазак новинару Вуксану Церовићу, дописнику магазина ’’Таблоид’’, у ту институцију. У саопштењу НУНС наводи
се да је поступак Градске управе “нечувен” и у супротности са
Уставом који гарантује слободу информисања, али и са Законом о јавном информисању и Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
- НУНС очекује да зајечарско Тужилаштво поступи по
кривичној пријави коју је колега Церовић поднео против НН
лица због спречавања новинара да обавља свој посао од јавног
интереса - додаје се у саопштењу.
Новинар Вуксан Церовић обавестио је НУНС да је 24.
јуна на улазу у Градску управу Зајечара затекао истакнуто обавештење: “Новинару Вуксану Церовићу забрањен је улазак у
зграду Градске управе”.
Церовић је прво позвао полицију, која је евидентирала
забрану и узела изјаву од портира, а затим поднео кривичну
пријаву. Како је саопштено из НУНС, новинар ’’Таблоида’’ је
оценио да је “повод за ову примитивну одлуку” његов новински
текст “о махинацијама у зајечарској локалној самоуправи”.
А.Б.

Седница Привременог органа

планове месних заједница Доњи
Милановац, Рудне Главе, Црнајке,
Голубиња, Лескова, Дебелог Луга и
Мосне, били су прилика да се одговорнима за њихову реализацију
укаже да на ангажовање буџетских
средстава неће моћи да рачунају
без претходне сагласности за сваки
пројекат конкретно.
Приликом доношења Одлуке о давању сагласности на програм пословања ЈСП, наговештено

је да би ускоро могао да се појави
и захтев овог предузећа за поскупљење услуга, будући да цене четири године нису мењане.
Предлог програма локалног запошљавања усвојен је уз констатацију да постоје одређене
специфичности општине због којих
се предвиђним мерама и средствима не може рачунати на значајније резултате.
С.В.

ЗАВИЧАЈНА ЗАЈЕДНИЦА„СЛАВОНИЈА И БАРАЊА“ У СРБИЈИ

ПРОГЛАС
Завичајна заједница „Славонија и Барања“ Србија позива све своје земљаке из некадашњих градова и општина :
Осијек,Доњи Михољац,Валпово,Бели Манастир,Вуковар,Жупања,Нашице,Винковци,Славонска Пожега,Подравска Слатина,Славонска Ораховица,Грубишно поље, Вировитица,
Славонски брод, Нова Градишка, Новска,Пакрац, Дарувар, да
се јаве штопре ради евидентирања и евентуалне правне помоћи око имовине у завичају,а у сваком граду ће бити формиран градки одбор, у општинама ће бити створен општински одбор, док ће се негде прићи и стварању месних одбора.Завичајна друштва нису ништа ново,напростору Србије
одавно делују завичајне организације: Шумадинци у Београду,Личани,Херцеговци,Република Српска,Далматинци,Банијци,Кордунаши,Срби са Косова итд.
Завичај наш је остао само у мислима,али завичај је
тамо где су наши људи,рекао је један песник из Београда.Због
свега тога и стварамо ово завичајну заједницу,због наше културе, обичаја и наших рођака,пријатеља,колега из
завичаја,који су сада расути по читавом свету.
У Београду ће деловати Главни одбор,који ће окупљати све наше одборе по Србији и свету, а од вас наших
земљака и пријатеља се очекује само да се јавите како би
оформили и неки најмањи одбор у вашем граду,који вас је
дочекао раширених руку почетком грађанског
рата у Хрватској. Нека ово буде нека нова наша будућност,јер
су нам родбинске и сваке друге везе покидане,ова завичајна
заједница ће бити спона повезивања и нада да ћемо се барем
једном годишње окупљати.Ово није и никада неће бити политичка организација,ово је нешто што имају и сви други у
Србији и свету.Зато очекујемо да се јавите,тако нешто смо
требали учинити и те 1991.године,али не исплати се окретати
прошлости,јер она боли.
Свако добро свим нашим земљацима из Славоније и
Барање у Србији!
С поштовањем!
Завичајна заједница „Славонија и Барања“ у Србији
Координатор : Перо Вучковић,Веоград
Е-маил: pero.vuckovic@yahoo.com
Контакт телефон: О6376688О8
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У галерији књажевачког Дома културе

МИТСКЕ РОК ПРИЧЕ
Дарко Мицић, аутор књиге ''Књажевачке рок приче и
урбане легенде'', представио своје дело.
КЊАЖЕВАЦ - Велика галерија Дома културе, прошлог
четвртка, била је претесна за
све рокере и поштоваоце рокенрола, који су желели да присуствују
промоцији
књиге
''Књажевачке рок приче и урбане
легенде'' Дарка Мицића, објављеној у едицији ''Времеплов вароши'', Народне библиотеке
''Његош''. Музика и град у коме је
та музика рађана, рок енд рол
као начин живота, без претензија
да се напише историја књажевачког рока. Са, на моменте, горким укусом деведесетих, али и
са хумором и надом. О томе се
чита на страницама ове књиге,
каже аутор.

и преозбиљно - истакао је
Мицић. - То су неки догађаји у
којима сам ја био активни учесник, или активни посматрач. Наравно, осим оних који су први, и
којима и овом приликом одајемо
почаст, а то је група „Сенке“.
Када је у питању будућност,
некад ми се чини да постоји
нада, а некад паднем у депресију. С обзиром да сам сада родитељ, имам два предивна сина,
ја себи не смем да дозволим да
будем негативно настројен.
Морам да верујем да има шансе
да ће бити боље.
Из књажевачке перспективе, ово је завичајна проза, а из
књижевне, готово митска прича о

ФОТОГРАФИЈЕ
Књига је опремљена одличним фотографијама, које и
саме дају ретроспективу овдашње музичке сцене, а објављена
је у години када Књажевац обележава првих 50 година рокенрола. Промоцију овакве књиге пратила је, наравно, и рок
свирка, па су многобројни љубитељи рока и писане речи, уживали из музику коју бенда Фавела, Књажевац самер квартета и
Луче и Мише из Неготина.

- Нисмо се затворили у ту
круту форму, да направимо историјски преглед књажевачке рок
сцене, јер би то било преобимно

граду у коме је у последњим деценијама музика била све, рекао
је рецензент ове књиге проф. др
Горан Максимовић.

Са промоције књиге Дарка Мицића

- Дискретно написана, заправо слика свих наших судбина
и живота у последњих пола века,
у овом делу Европе и Балкана, и
некадашње Југославије - додао
је др Максимовић. - Слика једног
друштва, које је кроз транзицију
прошло кроз страшне ломове,
али које је негде очувало изворне вредности, пре свега емоције, и оно што би требало да
краси сваки живот појединачно .
Објављене у едицији
„Времеплов вароши“, Народне
библиотеке „Његош“, Даркове
приче су подсећање на грађански и урбани Књажевац, каже ди-

ректорка Библиотеке, Владана
Стојадиновић.
- Објављивање сваке
књиге у издању Библиотеке,
јесте посебан доживљај и за
уреднике, а и за наш град. Мислим да објављивање ове књиге,
представља посебан доживљај,
с обзиром на то да се ради о сасвим другачијој књизи. Она јесте
објављена у едицији „Времеплов
вароши“, али дочарава и време
садашње, у коме ми живимо, у
коме се препознајемо, и у томе је
специфична и другачија о других
- закључује Владана Стојадиновић.
И.Л.
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Година дана самосталног рада ФРП-радионице

И ДАЉЕ ШИРЕ ПРОИЗВОДНИ АСОРТИМАН
Будући правац развоја трасирали смо у изради електролитичких ћелија различитих дебљина, резервоара различитих димензија, као и цеви различитог пречника – каже руководилац радионице Милорад Миљуш.
БОР – Од 25. јуна у радионици за израду елеменета од
фибергласа почела је санација
прихватног резервоара отпадних вода (ТК 301), пречника
шест и по метара, за потребе
Фабрике сумпорне киселине.
Осим овог најновијег посла,
овде се увелико раде и 24 електролитичке облоге (дебљине
шест-седам милиметара), за
Електролизу. Иначе, почетком
марта се навршила година како
је пуштена у пробни рад прва
електролитичка облога (дебљине пет мм), направљена од
овог "материјала будућности".
- У бетонске каце, уместо
полипропиленске ставили смо
облогу од фибергласа ("ојачана"
пластика), која је врло брзо показала одличне резултате. Руководство Електролизе је било
веома задовољно и одмах је одлучило да наставимо њихову
даљу израду, а планира се и да
се све постојеће бетонске каце у
новој електролизи (672) временом замене овима од ФРП-материјала. Имајући у виду да у
старој и новој електролизи има
укупно 1.300 ћелија, то значи да
само њих можемо производити
у наредних пет година. Осим
каца, тамо има елемената од
ПВЦ и полипропилена који би
могли "уступити" место нашим
од фибергласа, а били би квалитетнији и дуготрајнији – каже Милорад Миљуш, руководилац
ФРП-радионице.

У ФРП-радионици ради се пуном паром

КВАЛИТЕТАН РАД
- У протеклих годину дана урадили смо доста тога, и то
квалитетно - додаје Миљуш. - Стекли смо завидна знања и искуства у изградњи елемената од фибергласа. Са канадском
фирмом смо усвојили програм цеви у распону од 900 до 5.100
мм, а сами смо освојили и оне од 500 мм. Даљи правац у производњи трасирали смо у изради електролитичких ћелија различитих дебљина, резервоара различитих димензија, као и
цеви различитог пречника.

Крајем априла и руководство Пометон-ТИРб(има 16
ка-ца које би се могле заменити), упутило им је захтев за
израду осам електролитичких
облога (дебљине шест-седам
мм), као и осам електролитичких
ћелија (дебљине 24-25 мм), које
су габаритно веће од оних у
Електролизи. У ФРП-радионици
су одмах позитивно реаговали и

досад су комплетирали по четири облоге и ћелије. Технологија израде сваке ћелије траје
пет радних дана (раде се у четири слоја, а сваки слој премаза
садржи шест материјала).
Наш саговорник нас је
подсетио и на чињеницу шта је
ФРП-радионица, за коју сматра
да се може назвати и фабриком, постигла у протеклих го-

дину дана самосталног рада
(СНЦ Лавалин овде није присутан од априла 2013.). Завршили
су хоризонталне пластичне
олуке (115 метара), пречника
300 мм, за нову топионицу, 12
електролитичких ћелија (стално
се "прате", а уочени недостаци
одмах отклањају), две велике
каце, цев за гасовод у Фабрици
сумпорне киселине, цеви (укупне дужине 160 метара), за понтонски мост на Борском језеру,
два мања тобогана (један је поклоњен СПЦ-у "Младост", а
други је своје место нашао на
дечијем игралишту у граду), и
санирали су поједине делове великог тобогана на борским отвореним базенима. Притом је број
радника, од првобитних 36, смањен на осам, док су остали распоређени у друге погоне ТИР.
- Јављају се заинтересовани за олуке и резервоаре
отпадних вода, јер су потребни
сваком индустријском објекту. И,
ту видимо нашу шансу. У наредном периоду очекује нас велика
активност, како бисмо све договорене задатке завршили квалитетно и на време. Посебан
нагласак треба ставити и на будуће одржавање нове фабрике
сумпорне киселине у коју је уграђено много цеви од фибергласа.
Полако сазревамо као радна
јединица (у саставу Топионице),
и сматрам да ФРП-радионицу
очекује светла перспектива – закључује Миљуш.
Ј. С.

Канађани отварају рудник код Жагубице

ЗЛАТНИ ЦРНИ ВРХ
ЖАГУБИЦА - Последњих деценија, све више и домаћих и страних инвеститора
трага за златом у Србији, а резултати
канадске
фирме
„Авала рисорсиз“ показују да
на Црном врху има 72 тоне
злата.
Само почетни коп на
Црном врху, између Бора и
Жагубице, могао би годишње
да даје две и по тоне концентрата злата. Економска анализа
компаније
„Авала
рисорсиз“ потврђује да им за
отварање рудника, који би
могао да запосли 250 људи,
треба 177 милиона долара.
Џастин ван дер Торн,
директор истраживања „Авала
рисорсиза“, каже да је направљен још један корак ка отва-

рању рудника у Србији.
- Али, осим прелиминарне економске студије, још
је рано за дефинисање временског оквира. Рударска индустрија захтева дугорочне
планове. Зато се ослањамо на
Владу да одржи стабилну и –
што је још важније – предвидиву климу за инвестициона
улагања“, рекао је директор
истраживања.
И домаћи стручњаци
потврђују процењене резерве
злата у Медвеђи и на Црном
врху. То гарантује добру зараду, али напомињу да треба
тражити најбезбедније еколошке начине за експлоатацију.
- Ми морамо вадити
метале, нама метали требају,

Геолошка истраживања на Црном врху

али морамо размишљати о
одрживом развоју, односно морамо заштитити простор у
коме живимо - каже професор
Драган Миловановић, са Рударско-геолошког факултета у
Београду.

Прогнозира се да ће
цена злата расти у наредних
годину дана и да би унца
могла да кошта 1.500 долара.
То би, у односу на садашњу
цену, био скок од чак 14 одсто.
Р.Т.С.
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Пробом транспортера завршена санација транспортног система у РБМ

ПРОРАДИЛА ''ЖИЛА КУЦАВИЦА'' РУДНИКА
После 13,5 година покренути делови Транспортног
система који ће РБМ омогућити брже раскривање лежишта. Радом у сопственој режији запослени у РБМ, уз
помоћ колега из РББ, остварили велику уштеду.
МАЈДАНПЕК - У Руднику
бакра Мајданпек обављена је прва
проба транспортера на Транспортном систему 1, “жили куцавици” Рудника бакра Мајданпек и пројекту
чијом реализацијом треба да се вишеструко убрза раскривање рудних
лежишта, што је један од најважнијих задатака.
Након 13,5 година, колико
није радио због паљевине, прво
пуштање у рад транспортера, који
представља најосетљивији и најважнији део транспортног система, показало је да је посао добро обављен
и да “на празно”, без оптерећења,
савршено функционише. Реч је о
делу система који би у перспективи
требало да преноси 6.000 тона јаловине на сат, што ће мајданпечким рударима убрзати и учинити јефтинијим пут до рудних лежишта Јужног
ревира.
Бранислав Томић, директор
РБМ, не крије задовољство због
добро и на време обављеног посла.
Вулканизери Рудника бакра Мајданпек дали су велики допринос у санацији најтежег и најосетљивијег дела,
оног који пролази кроз тунел. Мишо
Рацић, пословођа одржавања
транспортног система и трака, стекао је драгоцено искуство на овим

пословима још приликом првог постављања траке пре три деценије,
када је постављена трака јапанског
произвођача. То искуство применио
је и сада постављањем траке која је
стигла из Пољске. Зоран Поповић,
пословођа електроодржавања РБМ,
објашњава да је заједно са групом
од осам електричара био ангажован
на постављању каблова по регалу
без којих трака није могла да се покрене.
- Видите и сами круну нашег
вишемесечног
рада
–
каже
дипл.инж. Душан Петровић, из тима
за развој РБМ, који је водио екипу за
санацију Транспортног система 1. –
Почело је, да подсетим, још зимус
санацијом тунела. Грађевински радови су, иако усред зиме, обављени
квалитетно захваљујући радницима
РББ, којима је помогла и екипа
наших радника и тако смо уштедели
велика средства.
Саме дробилице нису ремонтоване зато што није било потребно. После оспособљавања овог
транспортера, наредних дана ће
бити обављено тестирање осталих
компоненти система, транспортних
трака, додавача, одлагача са транспортном траком који је са старом
опремом у коју није много улагано.

Пуштање у рад транспортног система

Тек провером тих компоненти транспортног система биће познато шта
још можда треба дорадити на тим
старијим деловима, али се верује да
ће рокови бити испоштовани и да ће
транспортни систем већ од јула радити пуним капацитетом.

Коначан финансијски извештај ће тек показати колико је ова
санација коштала, али је већ сада
познато да су радом у сопственој режији запослени у РБМ, уз велику
помоћ екипа из РББ, уштедели стотине хиљада евра.
С.В.

У машинској хали ХЕ "Ђердап 1" нема предаха

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПО ПЛАНУ

Одмичу радови у ХЕ “Ђердап 1”

КЛАДОВО - У машинској хали хидроелектране "Ђердап1" радници
електро-машинског одржавања ужурбано раде на монтажи опреме у склопу
ревитализације хидроагрегата ''А-5''. Томе је претходило спуштање у турбински шахт радног кола, тежине око 330 тона.
Иако је реч о сложеним пословима, радови се обављају према техничким захтевима и планираном динамиком. Наоружани искуством у обнови
две претходне машине, мајстори, техничари и инжењери - максималним радним ангажовањем испуњавају зацртане рокове.
- У поступку монтаже обавили смо и контролу закретања лопатица
усмерног апарата, а након завршетка радова на турбинском вратилу монтиран је поклопац радног кола. Ужурбано се ради и на санацији посуда под притиском, као и на монтажи решетки за систем хлађења на плафону спирале
хидроагрегата - говори Љубиша Јокић, директор ХЕ "Ђердап 1".
Упоредо са машинским, изводе се и електро-радови на монтажном
платоу, али и у турбинској јами.
- Радници предузећа АТБ "Север", из Суботице, монтирају међуполне
везе на ротору главног генератора. У турбинском шахту, монтирају се намотаји на статору главног генератора лемљењем доњих глава - додаје Јокић, и
подсећа да је рок за завршетак комплексног посла 26. децембар.
Према садашњој динамици, сви радови биће готови до тог датума,
када ће у експлоатацију бити пуштена обновљена машина чија ће инсталисана снага бити већа за око 10 одсто, а радни век продужен за наредне четири
деценије.
М. Р.
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КУЛТУРА
Таленти из Музичке школе „Предраг Милошевић“

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ
КЊАЖЕВАЦ - Концертом својих најбољих ученика,
Музичка школа ''Предраг Милошевић'', у Књажевцу, обележила је завршетак још једне
успешне школске године. Пред
препуном концертном двораном, наступили су они који ће
тек владати позорницама. Ученицима генерације проглашени
су Алекса Пешић, са одсека
хармонике, и Бранислав Крстић, иза дувачког одсека, а
ученици су и у овој години
својој школи и своме граду донели бројне награде са републичких и међународних такмичења.
Овим поводом, пред
пуном концертном салом, наступили су они за које ће се тек
чути, и којима је већ сада музика све, а једна од њих је

Тијана Милетић, ученица клавира.
- Ја мислим да је музика нешто најлепше и да
оплемењује - каже Тијана. - Ја
заиста волим музику и клавир,
и то је разлог што идем у музичку школу. Планирам да то
буде и моја будућност.
Награде са међународних и републичких такмичења,
представљање града и општине Књажевац, на свим значајнијим
манифестацијама,
оно је чиме се Музичка школа
може похвалити на крају ове
школске године, каже Далибор
Миленковић, наставник.
- Деца су била вредна,
имали смо доста такмичења, а
били смо и организатори Међуокружног такмичења хармоникаша и трубача - напомиње

Обнавља се једна од културних знаменитости Неготина

САНАЦИЈА МУЗЕЈА ХАЈДУК ВЕЉКА
НЕГОТИН - Једна од најлепших грађевина Неготина,
Музеј Хајдук Вељка, популарни Тодорчетов конак или зграда са
аркадама из средине 19. века тренутно се реновира. Радове на
санацији капиларне влаге и реконструкцији електричне инсталације, вредне нешто више од 2,1 милион динара, спроводи Грађевинско–занатска радња „Грађевинац КШ“, из Великог Шиљеговца,
а финансира локална самоуправа из општинског буџета. По
плану, радови ће бити завршени до средине јула.
- Капиларна влага захватила је све зидове у приземном
делу објекта, па су радови на санацији били неопходни како би
се спречило пропадање овог вредног историјског објекта. Такође,
по препоруци МУП, истовремено радимо замену електроинсталације и постављање видео надзора, што чини део обавезне противпожарне заштите - каже Гордан Јањић, директор Музеја
Крајине, у оквиру којег је и Музеј Хајдук Вељка, отворен 1997. године.
У Тодорчетовом конаку, најстаријој грађевини у Неготину,
поставка Музеја Хајдук Вељка садржи богату збирку уметничких
дела инспирисаних Вељком Петровићем, браниоцем Неготина у
Првом српском устанку. Ту су и оригинални предмети из његовог
доба, оружје, барјаци, фотографије и документа о ратовању. Етнолошки експонати у оџаклији илуструју градску кућу из XIX века.
Овај, Музеј Крајине и Мокрањчеву родну кућу годишње обиђе и
до 20.000 посетилаца.
С.М.Ј.

Радови на обнови музеја

Музички таленти из Књажевца

Миленковић. - Такође, имали
смо и екипу за Фестивал музичких школа, као и сваке године и постигли смо солидан
успех, тако да можемо да будемо задовољни.
Прави бисер Музичке
школе је и мали хор, састављен од најмађих девојчица и
дечака и деце из Предшколске

установе „Бајка“. Њихови анђеоски гласови више су него гаранција да ће у будућности
заузети значајно место у музичком животу књажевачке општине. Истовремено, ово је и
прави начин, како да најмлађи
науче да цене праве вредности
у музици.
И.Л.

Рудник бакра помаже уређење града

ПОСТАВЉЕНЕ КЛУПЕ

Постављене клупе у Мајданпеку

МАЈДАНПЕК - Испуњавајући обећање да ће у
мери у којој прилике дозвољавају допринети уређењу града,
у Руднику бакра Мајданпек направили су и по граду поставили првих 13 клупа за
седење. Прве реакције грађана су изузетно повољне, па
челни људи мајданпечког Рудника бакра кажу да ће акцију
наставити.
- Идеја је потекла из
Рудника бакра Мајданпек, осмишљена и реализована у погону Производних услуга, где
су направљени носачи, а кроз
донацију “Србијашума” у
дрвној маси јасена, која је об-

рађена, дошли смо и до преосталог материјала. Направили смо 13 клупа и један сто
– каже Неђељко Чавић, помоћник директора РБМ за
електромашинство.
Испред зграде ВК2
тако је настао један леп кутак.
- Овде имамо лепу хладовину, можемо да се ту дружимо, да попијемо ту кафицу,
да попричамо, што ће, вероватно, и да зближи станаре –
каже Георги Митов, пензионер РБМ. – Оку је ово лепо,
пријају рудничке боје у рудничком граду, а посебно када се
зна да смо захваљујући Руднику ово и добили.
С.В.
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Општини Неготин “Film Frendly” сертификат

ДУНАВУ “ГЛАВНА УЛОГА”
Неготину на регионалној конференцији “Припремање Дунава за главну улогу у филмовима” уручен сертификат.
НЕГОТИН –

Општина
Неготин је испунила захтеве у
погледу увођења прописане
процедуре и ценовника за издавање дозвола за снимање
на локацијама и формирала је
базу локација које су под њиховом надлежношћу, а које су реално доступне за филмске
продукције. Тиме је створила
окружење наклоњено филму,
па јој је на регионалној конференцији “Припремање Дунава
за главну улогу у филмовима”
званично уручен “Film Friendly”
сертификат. Овај сертификат,
је практично, улазница у поступак стандардизације филмских дозвола и процедура у
општинама Подунавља за снимање филмова на Дунаву.
Поред неготинске, сертификат
су добиле и општине Кладово,
Бољевац и Мајданпек, као и
бројне општине у Подунављу,
од Голупца до Новог Сада.
Регионалној конференцији овог пројекта, који је финансиран од Европске комисије и Аустријске развојне агенције, а у Србији ће га до марта
2015. спроводити Српска филмска асоцијација у сарадњи
са Националном алијансом за
локални економски развој НАЛЕД, Агенцијом за страна
улагања и промоцију извоза
Републике Србије – СИЕПА,
филмским фестивалом ''Cin-

Велики и Мали Казан

ЗАМИСАО
Да Дунав општина у Подунављу буде „главни глумац“
замисао је овог пројекта. Основна идеја им је да у регион Подунавља привуку нове домаће и међународне филмске и телевизијске подухвате који запошљавају локално становништво,
повећавају профит и промовишу културу, историју и природу
места у коме се снима филм.

ema City'' и управом града Смедерева, уз представнике локалних самоуправа Подунавља присуствовали су и чланови филмских комисија, менаџери локација, филмски продуценти из Немачке, Мађарске,
Велике Британије, Румуније и
Хрватске. Један од предавача
је био и Мартин Каф, маг светске фимске индустрије, који
сматра да би снимање фил-

мова Србији могло да донесе и
много гостију и пара, јер има
савршене локације.
- Прво и последње питање које поставе филмаџије
приликом одабира локације је
- да ли је скупо? Србија је 20
одсто јефтинија од Мађарске.
Нисте скупи, ни ризични и
веома сте занимљиви. Дунав
је савршен за филмове о америчким Индијанцима. Улица

Страхињића бана је савршена
за период "бел епок" и са плесачима танга претворили би је
у Буенос Ајрес. Нови Београд
би дочарао СССР, али и тематику апокалипсе. Стари град је
одличан за филмове из средине 20. века. Београд, можда, не може да "глуми"
пустињу, али може град у пустињи – рекао је Каф новинарима.
Током пројекта ће уз
сарадњу са локалним властима бити утврђене надлежности за изнајмљивање локација и ценовници, чиме ће
реализација филмских пројеката бити много лакша, а профит за локалну привреду далеко извеснији.
- Биће креирана и база
података о локацијама дуж Дунава који ће понудити различите филмске локације,
савете врхунских професионалаца, информације о снимању, објектима и могућностима изнајмљивања опреме,
о комуникацијама и саобраћајној инфраструктури, и сваку
другу помоћ која је потребна
филмским екипама – наводе
у Српској фимској асоцијацији,
која ће до марта идуће године
промовисати градове и општине на Дунаву као конкурентне дестинације за снимање филмова.
С.М.Ј.

Тоо ''Кладово'' обележила ''Плаву недељу''

ЗА ДВА ТОЧКА НЕМА ГРАНИЦЕ
КЛАДОВО - Последњи викенд у јуну у два подунавска града Кладову, на српској, и Турну Северину, на румунској обали Дунава,
био је у знаку „Плаве недеље“, међународног фестивала који сваке године доноси нове садржаје и постаје
разноврсна туристичка атракција за
становништво које живи поред велике реке .
У оквиру фестивала у Румунији, посетиоци су могли да присуствују наступима извођача забавне
музике, дечјем карневалу и да виде
атрактивне вратоломије бициклиста,
али и да на укусно опремљеним
штандовима сазнају више о туристичкој понуди две суседне землље.
Поред разноврсног забавног програма, акценат је дат бициклизму - спорту који је повезао
рекреативце из два града са обела
Дунава. Бајк-фесту су претходиле и
друге активности српских и румунских бициклиста и то потврђује да за
рекреативце на два точка не постоје
границе. То је основна намера
пројекта, који повезује подунавске

земље и промовише вредности региона, јер јер је осмишљен да се сарадња градова на обалама Дунава
развија на свим нивоима
- ''Blue wеек'' је осмишљен
да се сарадња градова и општина на
обалама Дунава развија кроз културне вредности, традицију, спорт,
аматеризам и промовише вредности
региона - каже директорка ТОО
''Кладово'', Невенка Болдорац, додајући да је манифестација ''Блуе
wеек'' регионални дунавски фестивал основан од стране ДЦЦ (Danube
competence center), уз финансијску
помоћ и подршку ГИЗ и БМЗ (немачког Министарстава за економску сарадњу и развој), где се кроз разне
активности - креативне и едукативне
радионице, музичко-сценске наступе, карневале, уметничке и изложбе традиционалних заната,
производа и рукотворина, стварају
нови садржаји, који ће економски допринети јачању туризма и привреде.
''Плава недеља'', дилеме
нема, постала је туристичка атракција. Сваке године има нове садр-

Бициклисти у Румунији

жаје, а ове су њеној успешној реализацији допринос дали бициклисти са
обе стране границе, који су се, након
Турну Сверина, дружили у спортском кампу ''Ђердап'', у Караташу, уз
музику и неизбежна такмичења на

полигону спретности. Манифестација је завршена симболичним
спуштањем у Дунав 120 лампиона,
који су у топлој јунској ноћи сведочили о успешно спроведеном програму.
М. Р.
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Данко Ј. из Мајданпека признао убиство Надежде Ђорђевић

ЗАДАВИО БАБУ, ПА ЈЕ БАЦИО У ШУМУ!
Мотив убиства је користољубље. Убица селетојпом облепио жртву, а њен леш пронађен је два месеца касније.
МАЈДАНПЕК - Више јавно
тужилаштво у Пожаревцу подигло
је оптужницу против Данка Ј. (19),
из Бољетина, код Мајданпека, због
сумње да је у фебруару убио Надежду Ђорђевић (87), из Радошевца, код Голупца.
Овај злочин Данко Ј. је извршио тако што је старицу, у њеној
кући, прво задавио, а потом беживотно тело увио у ћебе, облепивши га црном лепљивом траком,
и ставио у пластични џак. Након
тога, тело је ручним колицима одвезао поред пута Голубац-Кладово, и десетак метара од њега
бацио. Током претреса његове
куће, полиција је пронашла личну
карту покојне старице, као и лепљиву траку коју је користио након
убиства.
- Приликом саслушања
осумњичени је најпре негирао
своју умешаност, на коју се сумњало, нарочито када је ''пао'' на
полиграфу. Међутим, суочен са доказима, он је касније у потпуности
признао дело за које се терети и

детаљно га описао - сазнајемо из
истраге.
Мотив овог злочина је користољубље, јер је старица била
девизни пензионер. Пошто није
хтела да му открије где држи
новац, он ју је рукама задавио, што
је потврдила и судско-медицинска
обдукција вештака Љубише Божића, јер је утврђен прелом
подјезичне кости и леве стране
грудног коша.
Оптужени Данко Ј. пред
истражним органима изјавио је да
није имао намеру да убије старицу,
код које је обављао много послава
и помагао у сваком погледу, али,
како је рекао, баба је одуговлачила са плаћањем.
- Много сам радио у кући
баба Надежде. Она ми је, додуше,
плаћала неке мање износе за мој
рад и обећавала да ће да ме много
боље наградити у скорије време.
Ја сам јој веровао јер је била девизни пензионер и ћутке сам је
служио, планирајући да од добијеног, већег новчаног износа од

Шума у којој је нађено тело старице

ње, уложим у неки посао. Пролазили су дани од бабиног обећања,
али сам схватио да од тога нема
ништа. Тога дана мало сам подигао
глас и упитао бабу када ће да ме
исплати, као што је обећала, а она
је почела да ме вређа и куне.
Онако изневиран због клетви које
ми је упутила, дохватио сам је за
врат и продрмао неколико пута.
Након краћег времена је баба,
пошто је била веома ситна и крхка,

Налаз вештака потврдио сумње

само клонула главом. Када сам
схватио да је мртва ухватила ме је
неописива паника. Онда ми је пало
на ум да бабу увијем у ћебе и облепим селотејпом. Леш сам ставио у
ручна колице и од куће одвезао
поред асфалтног пута ка Голупцу,
где сам га у шуми и оставио. После
тога, отишао сам кући у Бољетин,
где сам био све до хапшења изјавио је у истрази Данко Ј.
Е.Б.

М.Б. крио марихуану на необичном месту

ХОЋЕ ГРОМ
УБИЦА ОЦА
НЕУРАЧУНЉИВ! У КОПРИВЕ

Зграда у којој се десило убиство

НЕГОТИН - С.М. (34), из Неготина, који је у новогодишњој ноћи у
стану у Улици Димитрија Беливакића,
у насељу Вељко Влаховић заклао свог
оца Г.М. (67), финансијског полицајца
у пензији, у тренутку извршења злочина био је неурачунљив, показали су
резултати вештачења.
Тужилаштво је одустало од подизања оптужнице против С.М. и предложило је суду да убици оца изрекне
меру обавезног чувања и лечења у
специјалној болници, затвореног типа.
Потсетимо, С.М., који је живео
у Новом Саду и који је дошао у Него-

тин да са родитељима прослави Нову
годину, је најпре чекићем насрнуо на
мајку, али је она успела да побегне.
Младић је, потом, стаклом које је испало са врата, са неколико удараца
пресудио свом оцу.
Након злочина, С.М. се попео
на симс терасе и полицајцима претио
да ће скочити, али су га они одвратили
од тога.
По непровереним информацијама, С.М. је боловао од шизофреније и више пута се лечио у разним
медицинским установама.
Г.С.

ЗАЈЕЧАР – Припадници Полицијске
управе из Зајечара ухапсили су свог суграђанина
М.Б. (20), у тренутку када је из скровишта, које је
било камуфлирано копривама, извукао два пакета
у којима је било укупно 294 грама марихуане.
- Већ дуже време смо пратили М.Б. за кога
смо сумњали да се бави препродајом наркотика –
сазнајемо незванично у полицији. - Наши оперативци су пратили М.Б. који се аутом паркирао
поред пруге, недалеко од зајечарског излетишта
Краљевица.
М.Б. је изашао из аутомобила и навукао гумене рукавице, након чега је почео да пребира по
копривама, одакле је извукао два пакета.
- Када је изашао из коприва, наши оперативци су га заскочили и код њега пронашли дрогу
- додаје наш саговорник. - Испоставило се, ипак,
да гром хоће у коприве.
А, претресом домаћинства Д.Ј (36), из бољевачког села Савинац, полиција је пронашла око
50 грама марихуане, али починилац није могао да
буде приведен због штрајка адвоката, због чега је
одлучено да ''процедура иде редовним поступком''.
- Оперативним радом, дошли смо до куће
Д.Ј. у чијем смо дворишту пронашли четири
билљке индијске коноппље - сазанејмо у полицији.
– Мерењем, установљено је да се из тих биљака
добило нешто више од 50 грама марихуане, која
је била спремна за даљу продају.
Против М.Б. и Д.Ј. је поднета пријава због
неовлашћеног држања и стављања у промет
опојних дрога.
Е.Т.
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