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Одржана седница Скупштине општине Бор

НОВЕ

ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА

БОР - Одборници Скупштине
општине (СО) Бор, на седници одржаној у уторак усвојили су предлог одлуке
о давању сагласности на унапред припремљене реорганизације.
- УППР се припрема само за
фирме за које се процењује да ће опстати и наставити да раде. Дуг РТБ датира из 1969 године и износи милијарду
и 240 милиона евра, од чега је готово
милијарду динара историјско наслеђе.
Кредити који су репрограмирани од
1969 , 1973, 1980, 1986, 1990 године и
нарочито велики део дуга је настао у
време санкција – казао је за скупштинском говорницом Благоје Спасковски,
одборник и генерални директор РТБ.
Он је нагласио и да је много
неправилности било према РТБ у то
време.
- Имамо дуг према једној страној компанији на парчету папира. Ка-

Србије РТБ прогласила за изузетно
стратешки важно предузеће у Србији.
- Буџет општине је стабилан и
ниједан дан није био у блокади. Никоме
не дугујемо ни динар. Буџет има довољно средстава за све што је планирао да уради до краја године и немојте
да се бринете за буџет – рекао је Петровић.
Одборници су усвојили и
предлоге решења о о давању сагласности на одлуке надзорних одбора јавних предузећа за обезбеђивање средстава и давање јемства за плаћање
енергената за грејну сезону 2015/2016
за испуњење обавеза ЈКП “Топлана” и
о утврђивању цене топлотне енергије
ЈКП „Топлана”.
Усвојен је и предлог решења
о давању сагласноти на одлуку о утврђивану цена услуга спортских активности у Установи Спортски центар.
Д.К.

фански уговор без заводног печата ,
само са потписом који је „тежак“ 60 милиона долара. Нажалост он је тада
укњижен и сада је у спорним потраживањима. Дуг према париским и лондонском клубу око 480 милиона евра је
свим државним и свим фирмама које
су користиле буџетска средства отписан. Нажалост РТБ није могао тада добити отпис дуга, јер је био друштвена
фирма. Спашени смо дима, Бор данас
припада једном од лепшег и чистијег
градова. УППР је обрађен од изразито
стручних кућа и ово дело сматрам успешним и историјским да се РТБ ослободи онога што је немогуће вратити.
УППР дели сва дуговања на неколико
класа. Они који имају обезбеђење они
ће бити намирени у 100 одсто и они

Благоје Спасковски

који немају биће дисконтовани са 90
посто – додао је Спасковски.
Срђан Марјановић, одборник,
затражио је за говорницом локалног
парламента да се тачно каже шта и колико по овом предлогу „кошта“ локалну
самоуправу, што је затражио и одборник Драган Марковић.
- Начин на који сте нам презентовали материјал, са једним листом
папира, одлука за коју савет за буџет и
финансије даје позитивно мишљење,
коју бездушно подржава СПС, одлука
на којој не пише готово ништа. Овакав
начин је више него сраман – обратио се
Марјановић председнику СО Бор Видоју Адамовићу.
Живорад Петровић, председник општине Бор казао је да је Влада

Срђан Марјановић

Одржана конститутивна седница Скупштине општине Сокобања

ИСИДОР КРСТИЋ НОВИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
СОКОБАЊА – На конститутивној седници Скупштине општине (СО) Сокобања разрешени
су дужности досадашњи председник СО као и секретар СО и постављени нови. На предлог
одборничке групе СНС за новог
секретара СО Сокобања изабрана
је Татијана Колоња Богдановић а
нови председник СО је Драгољуб
Јевтић, такође члан СНС. Одмах
након преузимања дужности новоизабрани председник СО Драгољуб Јевтић заказао је прву седницу локалног парламента у новом сазиву, која је одржана истог
дана.
На дневном реду прве
седнице СО у новом сазиву нашло
се осам тачака, између осталог:
Предлагање кандидата за председника општине Сокобања и чла-

нова Опстинског. На предлог скупштинске већине коју чине 15 одборника СНС, три одборника Ује-

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

дњене сељачке странке и двојице
одборника Владице Милојевића
изабраног на листи СПС и Бојана

Милисављевића са листе ДС који
наступају самостално у Скупштини, за новог председника општине
предложен је Исидор Крстић
(СНС) што је већином гласова усвојено. За његовог заменика изабран је Владимир Миловановић
(СНС).
Шефови одборничких група СПС и ДС Снежана Радовановић и Тања Николић су пожелеле
пуно среће у раду новој скупштинској већини али се и осврнуле на
чињеницу да њихове одборничке
групе у нови сазив улазе са окрњеним саставом јер су два, по
један одборник из ове две одборничке групе, решили да наступају
самостално и подрже скупштинску
већину противно одлуци општинских одбора ове две странке.
М.Б.

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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КЊАЖЕВАЦ ПРОГЛАШЕН УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ
КЊАЖЕВАЦ - Према решењу Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
подручје општине Књажевац је
проглашено угроженим после
појаве болести говеда нодуларни
дерматитис (квргава кожа говеда)
у Зајечарском округу у селу Лубница, констатовано је на недавно
одржаној седници Општинског
штаба за ванредне ситуације.
Ову опасну болест преносе инсекти, тако да је савет ветеринара свим власницима говеда
на подручју општине да не изводе
стада на пашу и да на прозорима
штала поставе мреже против инсеката. Уколико примете неке симптоме болести (одбијање хране и
воде, цурење из носа и ока, појава
чворића на кожи) да одмах обавесте свог ветеринара.
- Књажевац је проглашен
угроженим. Предвиђене су тим поводом одређене мере. Ветеринарска служба тренутно упозорава
људе. Ово је нова болест, вирусног
је порекла, напада само говеда и
јеленску дивљач и нема опасности
по људе - каже Градимир Живко-

вић, директор ветеринарске станице “Тимовет”.
За сада, у општини Књажевац нема регистрованих случајева ове болести, а најбоља
превентива је вакцинација, међутим док вакцине не стигну до
сточара, могу се предузети одређене заштитне мере.
- Док не почне вакцинација
једина мера је уништавање инсеката. Болест се једино преноси
путем инсеката. Треба укинути испашу и стационирање говеде у
стајама које треба да буду заштићене мрежама - додаје Живковић.
Неопходно је и да власници говеда на време уоче симптоме болести.
- Осим општих синтома,
као што су повишена температура,
одбијање хране, воде, исцедак из
ока и носа, главни симптом је
појава чворића на кожи. Одмах
треба обавестити ветеринарску
службу. Уколико се утврди сумња
на болест ангажује се Ветеринарски институт из Зајечара. Код потврде болести, сва говеда у том

домаћинству се уништавају - истиче Живковић.
Месо оболеле животиње је
неупотребљиво. Млеко и млечни
производи од заражене краве се
такође не употребљавају, а од
краве код које се сумња на обољење, искључиво уз термичку об-

раду и само за своје потребе,
дакле промет је забрањен. У случају потврде болести и уништавања заражених животиња, настала штета ће у најкраћем року
бити надокнађена из буџета Републике Србије.
Љ.П.

Настављена помоћ поплављеним пољопривредним газдинствима

Нова помоћ ЕУ у кладовском крају

АГРАРУ ИСПОРУЧЕНА ОПРЕМА

ДОНИРАНЕ ПУМПЕ ЗА ЗАЛИВАЊЕ

НЕГОТИН – Пољопривредницима која су током поплава пре
две године претрпели велике штете уручена је помоћ, расподелом
опреме за пчеларство, у оквиру пројекта кога спроводи Европска унија
у сарадњи са Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) и општином Неготин.
- Пет пољопривредника који су се пријавили за пакете опреме
за пчеларство добили су по седам кошница са три наставка. До сада је
у оквиру пројекта њих 146 добило пакете помоћи, а током ове године
овом акцијом ће бити обухваћено укупно 315 произвођача. Остали ће
своје право остварити касније током године, зависно од пакета који им
је припао – појашњава Теодор Првуловић, саветодавац у Пољопривредној саветодавној стручној служби Неготин.
Пакети помоћи које ЕУ у сарадњи са ФАО и локалним самоуправама спроводи у Србији су различити. У зависности од тога на
којим су културама и у којој области аграра поплаве и ледоломи начинили штету, понуђена су 23 пакета помоћи, од семена за сетву, садница
воћака, концентроване сточне хране, па до опреме за наводњавање,
пластеници, опрема за мужу, кошнице и друго. У априлу су дистрибуирани семе детелине, луцерке, кукуруза и ђубриво, сада опрема за пчеларство, а планиране су и испоруке сточне хране, као семе за јесењу
сетву пшенице и воћне саднице.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира
Општина Неготин

КЛАДОВО - У оквиру помоћи пољопривредним газдинствима
која су претпела штету од елементарних непогода Европска унија донирала је две пумпе власницима домаћинстава у Текији. Уз подршку Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација ФАО мештанин
Љуба Максимовић добио је пумпу за наводњавање капацитета 30 до 90
литара воде у минути.
- Током септембарских поплава 2014. године остао сам без пумпе
за наводњавање тако да ми је донација изузетно важна за наставак пољопривредних активности. У медђвремену сам обезбедио и 800 метара
црева тако да ћу лакше пребродити сушни период- казао је Љуба Максимовић мештанин Текије.
Уз подршку ЕУ решен је и проблем у домаћинству Сибина Колицића коме је донирана потапајућа пумпа дубине до 7,5 метара капцитета
до 300 литара воде у минути.
- За програме помоћи Организације ФАО које финансира ЕУ
,садржане у 23 пакета пријавило се 378 Кључких домаћина и сви захтеви
су одобрени .Вредност донације испоручене у Текији је око 81.000 динара.
У наредној фази биће дониране још две пумпе по једна за домаћинства
у Текији и Великој Каменици. Пољопривредници који су се пријавили за
друге пакете помоћи на подршку могу да рачунају током године у складу
са динамиком реализације осталих фаза пројекта- подсетио је Славиша
Туфајевић председник СО Кладово.
М.Р.
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Учествовало 44 заљубљеника у четвороточкаше

ATV OFFROAD АВАНТУРА У КЊАЖЕВЦУ
Да је вожња АТV-а екстреман
спорт показује и незгода која се догодила најискуснијем OFFROAD возачу у
Књажевцу. Братислав Минић Батак, за
време такмичења на стази на Липовици, након доскока, изгубио је контролу над возилом и преврнуо се. Том
приликом задобио је вишеструке пре-

ломе костију. Прва помоћ указана му је
на лицу места од стране дежуних лекара, а затим је превезен у Ниш на
даље лечење и није животно угрожен.
Овакве сутуације показују да је веома
важно носити кацигу и пратећу заштитну опрему.
Љ.П.

Пратећа манифестација велике Међународне изложбе “Жене сликари”

ИЗЛОЖБА МАЛЕ ШКОЛЕ СЛИКАЊА
МАЈДАНПЕК - У Градској галерији у Мајданпеку, 22.јуна, у присуству бројних посетилаца, отворена је изложба радова насталих у оквиру XI
Мале школе сликања, манифестације која традиционално прати велику Међународну изложбу “Жене сликари”. Неколико десетина најуспелијих радова
основаца мајданпечких и рудноглавске школе, као и ученика мајданпечке
Гимназије изложено је у овом простору, а у плану организатора, Центра за
културу Мајданпек је да овогодишњу изложбу прикажу и у Рудној глави. Намера организатора је да мала школа сликања постане манифестација визуелне уметности младих са читавог простора Републике Србије, а
овогодишња изложба, у том смислу, представља добар потез.
И.Ћ.

У Кладову отворена изложба
КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је
од 25. и 26. јуна одржана четврта по
реду АТV OFFROAD авантура у организацији АТV клуба Стара планина. Учествовало је 44 заљубљеника у
четвороточкаше.
Већ четврту годину за редом
АТV клуб Стара планина организује ову
манифестацију са циљем промоције
туристичке понуде општине Књажевац
на један специфичан начин – вожњом
четвороточкаша по обронцима Старе
планине. Авантура је почела у суботу
окупљањем учесника у кафе клубу
ЈНА. Свим возачима и љубитељима

АТV возила добродошлицу је пожелео
председник општине Књажевац Милан
Ђокић. Након окупљања и регистрације учесника, уследио је дефиле улицама Књажевца и пут ка обронцима
Старе планине.
Другог дана организовано је
такмичење у вожњи на стази на Липовици, недалеко од Књажевца. Учесници из целе Србије задовољни су
организацијом и одушевљени лепотама Старе планине. Како истичу, природне лепоте и беспућа општине
Књажевац могу пуно да пруже љубитељима овог спорта.

ЂЕРДАПСКА КЛИСУРА
НА 53 БАНЕРА
КЛАДОВО - Ђердапска клисура простире се од Голупца
до Караташа код Кладова , а настала је раздвајањем планинског масива Карпата. Чине је четири клисуре и три котлине , богатство флоре и фауне и културно историјског наслеђанагласио је Радисав Чучулановић председник општине Кладово
на отварању изложбе "Дунавска клисура - српска обала" Националног парка Ђердап.

Марија Миленковић Србуловић ПР НП "Ђердап" нагласила је да је основна тема изложбе промоција природне, културне и туристичке баштине, односно туристичких потенцијала
подручја НП “Ђердап” и општина Голубац, Кладово, и Неготин.
-На 53 тематска банера представљене су пећине, кањони и клисуре, флора и фауна, културно-археолошко наслеђе
и то је замајац у промоцији културне и туристичке понуде Дунава и Ђердапске клисуре-казала је Србуловићка.
Порука изложбе која представља све вредности највећег
Националног парка Србије који се простире на око 66.000 хектара је "Путниче добро дошли у чудесни свет Ђердапске клисуре" , а своју премијеру имала је у музеју “ Баната Темишвар”
у Румунији.
- У тематској изради банера учетвовали су и библиотека
Кладовског Центра за културу, Туристичко друштво "Текија"и
хотел Ђердап.Активност је подржала и ТОС која афирмише
промовисање природних вредности и културног наслеђа
Србије. Изложба је отворена до 24. јула - додала је Жаклина
Николић директорка Центра за културу, најзаслужнија што је
поставка доступна Кладовљанима и посетицима града на Дунаву.
М.Р.
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Пројекти Асоцијације за развој општине Неготин

ИНКЛУЗИЈА НИЈЕ КОНФУЗИЈА
НЕГОТИН - Овог лета Асоцијација за развој општине Неготин
уз подршку Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања реализоваће пројекат „Инклузија није конфузија“.
Осим Асоцијације за развој, која је
носилац пројекта, у програме ће
бити укључени и Дом за децу и омладину “Станко Пауновић”, основна
школа „12. септембар“, представници локалних удружења за особе
са инвалидитетом, овдашње школе, родитељи, породице и медији.
- Пројекат се првенствено
односи на инклузивне процесе, односно на лакшу интеграцију особа
са инвалидитетом у целокупни
живот заједнице. Посебно се то односи на децу, зато што су она
највише стигмазитизована, јер
многи због природе болести не
могу да похађају редовну наставу.
Зато овај програм омогућује да се
деца из редовне популације и деца
са инвалидитетом нађу на заједничким активностима – истиче Љиљана Ђаковић из Асоцијације за
развој општине Неготин.
Пројекат “Инклузија није
конфузија” обухватаће три програма радне терапије у периоду од

четири месеца, креативно –едукативне радионице, ликовну радионицу и корективно – превентивне
вежбе и игре а све са циљем да се
створе услове за побољшање положаја и квалитета живота особа са
инвалидитетом и да се путем стимулативних и инклузивних програма
оснаже
особе
са

Саопштење за јавност

НЕЗАПОСЛЕНОСТ НАЈВЕЋИ
ПРОБЛЕМ МЛА ДИХ
БОР - Web тим “Бор 030” је у претходна два месеца радио на реализацији пројекта “#МладиГласно” који се тиче актуелних проблема младих у Бору.
С обзиром да статус омладине у друштву данас није на завидном нивоу,
овом приликом смо им пружили подршку да покрену иницијативе ка бољим променама у Бору.
У оквиру пројекта “#МладиГласно” омладина Бора је, заједно са члановима Web тима “Бор 030”, снимила филм који приказује проблеме младих у нашој
заједници, дефинисање решења, али и примере добре праксе како деловати на
издвојене недостатаке.
У првом делу реализације пројекта група младих Борана је са својим

вршњацима из Књажевца, који су радили на пројекту сличне теме, учествовала
у тродневном кампу где су учили о критичком мишљењу, јавном заговарању и
видео активизму.
Као главни проблем Борани су истакли незапосленост коју прате корупција и страначко запошљавање, али и недостатак Омладинског центра где би
могли да реализују своје идеје.
Примерима младих Борана који су свој бизнис започели на интернету
понуђена су нека решења проблема незапослености.
Пројекту се прикључила и Канцеларија за Младе Општине Бор која се
иначе и бави проблемима омладине.
Пројекат “#МладиГласно” подржао је ЗИман у сарадњи са Зајечарском
иницијативом, Фондацијом Искорак и Националном задужбином за демократију.

инвалидитетом како би препознале
и јачале сопствене потенцијале и
самопоуздање.
Асоцијација за развој општине Неготин реализује на територији општине Неготин још један
пројекат, “Отворена врата – помоћ
и нега у кући старим лицима у Неготину“, кога су подржале и Нацио-

налне службе запошљавања Бор и
Неготин. У оквиру овог пројекта
биће ангажовано шест особа, један
координатор и пет геронтодомаћица за помоћ старим особама и
особама са инвалидитетом у граду
и месним заједницама Сиколе и
Радујевац. Јавним радом биће обухваћено 25 корисника који нису
укључени ни у један програм подршке. Циљ овог пројекта је да
створи услове за побољшање положаја и квалитета живота старих
самачких, социјално угрожених, самохраних, особа са инвалидитетом
или слабом социјалном комуникацијом изнад 65 година старости.
Пројекат настоји да повећа понуду
и квалитет социјалних услуга, да
подстакне интеграцију старих особа у друштво, а све у складу са Локалном стратегијом одрживог развоја општине Неготин и Стратегијом унапређења положаја старих
и особа са инвалидитетом у Републици Србији.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног
развоја“ суфинансира Општина
Неготин

У Мајданепку организован пријем за основце

НАГРАДЕ ЗА ВУКОВЦЕ
МАЈДАНПЕК – Лепа свечаност уприличена је средином
прошле недеље у општини Мајданпек за 20 ученика из пет основних
школа са подручја општине који су основну школу завршили са просеком 5,00 и за прву фазу свог школовања и основно образовање
заслужено постали добитници “Вукове” дипломе. Њима су додељени таблет рачунари, као лепа традиција награђивања најбољих
ученика.
Најбоље ђаке општине Мајданпек, том приликом поздравили су челници општине, председник Дејан Вагнер, Славиша Божиновић, председник СО и Срећко Николић, заменик председника
Општине.
Вагнер је истакао да су понос свих грађана Мајданпека
управо вредни, талентовани и успешни млади људи и пожелео им
да што успешно наставе школовање и постану добри и успешни
људи. Да и убудуће буду најбољи репрезенти ове средине и при
том не забораве свој Мајданпек, пожелели су његови сарадници, а
ученици, пријатно изненађени вредним поклоном били су више него
задовољни што су њихов труд и успех запазили и други.
И.Ћ.
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Пропада вредна интерактивна скулптура

П Т И Ц А
БОР - Рециклажна птица
робот, која је требала да представља туристичку атракцију Бора,
постала је ругло града. Од помпазне најаве локалних функционера да ће утицати на развој
туризма и заштиту животне средине, ова интерактивна робот
скулптура препуштена је зубу времена. Осим на свечаном пуштању
у рад давне 2014. године, птица
робот више није радила.
-Нико не води рачуна о
овој уметничкој направи. Брука
како пропада овако вредна интерактивна скулптура. Неколико пута
сам сугерисао и председнику општине Бор Живораду Петровићу и
његовом заменику Саши Вукадиновићу, али безуспешно. Скулптура је зарђала и сваким даном све
више пропада – казао је Слободан
Кнежевић, бивши члан Општинског
већа.
Птица робот постављена
је у центру Бора недалеко од Дома
културе, предвиђена као атракција,
нарочито за малишане. На такмичењу Греен гамес за најбољу
еколошку игру, које је одржано у оквиру пројекта Знањем за одрживи
развој у организацији удружења
Октопус, у конкуренцији међу 58
градова и општина, најбољи су
били ученици борске ОШ „Душан
Радовић“ освојивши гласове из
целе Србије, након чега су и добили ову вредну донацију.
- То је требала да буде туристичка атракција Бора, нарочито

Р О Б О Т

Р У ГЛ О

ДРУГА СКУЛПТУРА ПОСТАВЉЕНА У БОРУ
Прва птица робот постављена је у Београду 2009. године а
друга управо у Бору.
Рокфелер фонд је финансирао израду ове скулптуре вредне
30 000 долара.
Улога птице робот је да сакупљањем лименки подстиче младе
и остале на очување животне средине. Ова скулптура у Београду је
стекла статус споменика културе и постала прва уметничка робот
скулптура престонице.

за малишане која долазе из околних градова на екскурзију или пролазе Бором. Деца су се потрудила
да победе, активно се учествовало
у гласању, и освојили су ову вредну
награду која пропада. Општина је
својевремено за монтажу птице и
остале радове издвојила око 600
хиљада динара. Требало је да се
издвоје још нека одређена средства за одржавање птице, да се

убаце телефонске картице и да се
одреди неки сервисер који би реаговао уколико дође до квара и
онда би ова скуптура радила.
Речено је да ће бити расписан тендер са избором онога ко би радио
на одржавању, али ништа од тога.
Дирекција за изградњу Бора је требала да то доведе у функцију.
Птица робот „гута“ око 500 лименки, које би ишле на рециклажу,

Б О РА
и на основу тога је могао да се
оствари приход, и на тај начин би
била самоодржива – додао је Кнежевић.
Бивши директор Дирекције
за изградју Бора, Небојша Јаношевић тврди да је око 100 хијада динара годишње било опредељено
за одржавање ове скуплтуре.
- Док сам био на месту директора био сам задужен за проналазак локације, што је и урађено,
за технички надзор око постављања птице, и ти радови су завршени. Међутим, након тога је
требало да се распише тендер за
избор фирме која би одржавала
рад ове интерактивне направе,
што није учињено. Ја тада више
нисам био на месту директора –
казао је Јаношевић.
И поред покушаја да добијемо одговор од садашње в.д.
директорке Дирекције Верице Аничић, зашто није расписан тендер за
време док је она на челу овог предузећа, она није реаговала.
-Нисам успела ништа да
пронађем по том питању – казала
је кратко Верица Аничић, в.д. директорка Дирекције.
И поред неколико позива
да прокоментарише разлоге због
којих ова скулптура није у функцији
није одговарао Саша Вукадиновић,
заменик председника општине, који
је са сарадницима присуствовао на
свечаном пуштању у рад ове интерактивне скулптуре која након тога
више није радила.
Д.К.

Последице пролећних мразева видљиве на подручју Валевца

М РА З У Н И Ш Т И О 3 0 0 Х Е К ТА РА В И Ш Њ Е
КЊАЖЕВАЦ - На подручју
општине Књажевац, од око 1500
хектара вишње у пуном роду, касни
пролећни мразеви уништили су готово 300 хектара. У Земљорадничкој задрузи (ЗЗ) „Горица Валевац“
кажу да су претходних година од
својих коопераната откупљивали и
до 1000 тона вишње, а да се у овој
кампањи максимално очекује око
400 тона.
Сезона бербе вишања на
подручју књажевачке општине ових
дана је у пуном јеку. Плантаже вишања заузимају укупно 2000 хектара, од чега би максималан род
требало да да око 1500 хектара. На
жалост, ове године касни пролећни
мразеви значајно су умањили очекиване приносе.
- Мраз је уништио род
вишње на око 300 хектара, тако да
ће овогодишња берба бити обављена укупно на око 1200 хектара на
целој територији општине - каже Далибор Станојевић, председник УО
Фонда за развој пољопривреде.
Последице пролећних мразева нарочито су видљиве на
појединим вишњарима на подручју
Валевца.
- Мраз је нанео такву штету

да је уништено и до 80 одсто рода.
На појединим парцелама власник је
требало да има принос од око
седам до осам килограма по стаблу,
а после пролећног мраза, у зависности од стабла до стабла, негде неће
уопште бити рода, а негде је он симболичан, пола или један килограм жале се произвођачи вишања у
овом крају.
Тамо где је род вишње у најмању
руку преполовљен, ни берачи, које

плаћају 13 динара по убраном килограму, не могу да очекују добру зараду.
У ЗЗ „Горица Валевац“ кажу
да су претходних година од својих
коопераната откупљивали и до 1000
тона вишње, а да се у овој кампањи
максимално очекује око 400 тона.
- Проблем је што нису сви
произвођачи подједнако оштећени.
Тамо где је мраз нанео највећу
штету, произвођачи готово да немају

шта да беру, док има засада који су
прошли практично неоштећени - напомиње Саша Милкић, директор
ове ЗЗ.
Кампања откупа и прераде
вишње у пуном јеку је и у Пољопривредном комбинату ''Џервин''. Сва
количина коју произвођачи допреме
до ''Џервинових'' прерадних капацитета заврши као смрзнута или пастеризована вишња. Овде планирају да током сезоне прераде између
три и четири хиљаде тона. Док произвођачи нису задовољни откупном
ценом, која је за прву класу 40, а за
другу 30 динара, у ''Џервину'' кажу
да откупну цену формирају велики
купци у Западној Европи и да на њу
готово никакав утицај немају ни количина ни квалитет убране вишње у
Србији.
Иначе, ''Џервин'' је при крају
инвестиционих циклуса када је реч
о улагањима у прерадне капацитете. До сада је подигнуто и око 250
хектара сопствених засада (вишања, шљива и винограда), обновљен је стари подрум и од ове године
поново ће почети производња некада надалеко чувених Џервинових
вина.
Љ.П.
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Обележен Дан сећања на становнике Горње Каменице

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВЕ ВОЈНИЦИ СЕЉАЦИ
КЊАЖЕВАЦ - У Горњој Каменици обележен је Дан се-ћања
на становнике овог села, страдале
у Балканским ратовима и Првом
светском рату.
Помен је служио протојерер Перица Божуновић, а становницима Горње Каменице, крај споменика у центру села, обратио се и
председник Скупштине општине мр
Миодраг Ивковић.
- Традиција нам налаже да
се окупљамо и сећамо оних који су
дали животе за наше боље данас и
сутра. Али, није довољно да се
сећамо прошлости. Потребно је да
уложимо пуно напора и рада да би
нам и будућност била боља. Три
стуба даљег развоја општине су
пољопривреда, туризам и мала и
средња предузећа. Горња Каменица је изузетно место за развој
свих ових области – рекао је Ивко-

вић.
Овај дан је успомена на
111 погинулих Срба војника, сељака, који су дали животе за своју
отаџбину, подсећа иницијатор видовданског окупљања у Горњој Каменици Војкан Станковић.
- Многим војницима није
на ратишту одржан помен. Осећали смо обавезу да то буде овде.
Наши стари направили су пре 30
година овај споменик испред кога
можемо да станемо, да будемо поносни. Готово свака кућа у селу има
неког ко је страдао. Бол и белег
остају вечно – поручио је Станковић.
Крај споменика, на коме су
уклесана имена изгинулих ратника,
у уметничком програму учествовали су они који треба да наставе
традицију предака – деца из Школе
фолклора ''Коло''.
Љ.П.

Након освајања титуле првака

ПРИЈЕМ ЗА ФУДБАЛЕРЕ МАЈДАНПЕКА
МАЈДАНПЕК- Фудбалере Мајданпека, освајаче титуле у
Окружној фудбалској лиги Бор са њиховом председницом Елвиром
Јовановић и Владимиром Божићем, председником ССО Мајданпек, у уторак је примио председник Општине Мајданпек Дејан Вагнер, честитао им на постигнутом успеху и пожелео нове у вишем
рангу такмичења. Истакао је да ће општина настојати, у складу са
могућностима да помогне мајданпечким фудбалерима да се врате
у ранг који им припада, такмиче са околним градовима и окупљају
пре свега, младе, талентоване фудбалере из ове средине.
И.Ћ.

Вредност инвестиције 507 хиљада динара

ОБЕЛЕЖЕНА ХОРИЗОНТАЛНА
СИГНАЛИЗАЦИЈА

КЛАДОВО - На улицама у граду завршено је редовно пролећно обележавање хоризонталне сигнализације. Радници фирме
"DIM energy" из Пирота су обележили пешачке прелазе, паркинг
места, рампе за инвалидска колица и остале ознаке на коловозу укупне
површине 1650 квадрата. Истовремено извукли су 13.000 метара уздужних линија и нанели стаклене перле због јаче ретро-рефлексије у
ноћним условима. Вредност инвестиције је 507.000 динара, а средства
су обезбеђена из општинског буџета.
-У првој фази одрађено је око 60 одсто радова, док ће преостали део бити завршен почетком јесени, када ће приоритет бити обележавање коловоза у близини школа и дечјих установа- казала је
Данијела Бојанић саобраћајни инжењер у Дирекцији за планирање и
изградњу "Кладово".
М.Р.

Иако је било жеље да прве купаче прими почетком лета

БАЗЕН ЋЕ ПРОРАДИТИ ПРВИХ ДАНА ЈУЛА
МАЈДАНПЕК - Градски
базен у Мајданпеку, базен који функционише при Спортско рекреативном центру “6.август” традиционално прве купаче прима првих
дана јула. По томе ни ова година
неће бити изузетак, иако је било
жеља и залагања да базен проради
почетком лета. Пуњење је обављено, а почетак загревања воде
најављен за последње дане јуна.
- Сва је прилика да ће базен
прве купаче примити тек првих дана
јула, јер су нас специфични технички разлози поново спречили да
то буде раније - рекао нам је Мио-

мир Марић, директор СРЦ “6.август”, наглашавајући да су запослени у СРЦ “6.август” свој део посла
обавили благовремено. Подсећамо,
овај базен има компликоване имовинско правне односе, а котларница
из које се загрева вода налази се у
200 метара удаљеној згради средњих школа која се годинама не користи, где постројења нису била у
функцији последњих 10 месеци, па
одређене проблеме треба сада решавати у ходу без посебно издвојених средстава за те намене
нема.
И.Ћ.
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Саопштења за медије

ЈУБИЛАРНА 50. ГИТАРИЈАДА
ЗАЈЕЧАР - У Дому омладине Београда одржана је недавно
прва Press конференција поводом
50. јубиларне Гитаријаде, која ће у
Зајечару бити одржана од 11. до
13. августа на градском стадиону
на Краљевици.
Организатор (ЦЕКИТ –
Центар за културу и туризам града
Зајечара) саопштио је да ће у ревијалном делу програма наступити: Тешка индустрија, Ритам
нереда, Ortodox Celts, Бјесови,
Eyеsburn, Рибља чорба, Love
Hunters , Кербер и Uriah Heep, као
и да ће за неколико дана бити
објављено име још једног великог
бенда.
Што се неафирмисаних
демо бендова тиче, наступиће
бендови из региона, који су се
пласирали учешћем на партнерским фестивалима, док ће домаћи бендови обезбедити пласман кроз такозване мале Гитаријада, које ће бити одржане у неколико градова Србије. Пријаве
демо бендова за наступ на 50. Гитаријади су путем сајта www.gitarijada.org.
Током три дана фестивала
биће организовани бројни пратећи
програми, а за посетиоце је обезбеђен бесплатан смештај у кампу,
уз један оброк дневно.
Након музичког дела програма, у биоскопу под отвореним
небом биће емитовани филмови
са рок тематиком.

На конференцији су, поред
представника града Зајечара, говорили и музичар Жељко Васић,
председник Организационог одбора 50. Гитаријаде, Александар
Петровић, познатији као Аца Селтик, фронтмен групе Ortodox Celts,
који је ове године промотер 50. Гитаријаде, Миша Алексић, басиста
Рибље чорбе, и Немања Којић
Којот, фронтмен групе Eyеsburn,
који ће наступити другог дана Гитаријаде и они су истакли важност
овог фестивала и значај који он
има за неафирмисане демо бендове.
Зајечарска Гитаријада је

један од најзначајнијих музичких
догађаја у региону, позната по квалитетном звуку и одличном проводу, а фестивал већ годинама
има подршку Зајечарске пиваре.
Са идејом да се праве ствари
никад не мењају, Зајечарско је и
ове године ЗА Гитаријаду.
Центар за културу и туризам града Зајечара расписао је
конкурс за учешће демо бендова
на 50. Гитаријади, која ће бити
одржана од 11. до 13. августа на
Градском стадиону у Зајечару.
Право учешћа на Конкурсу
имају демо бендови који немају
објављено комерцијално издање.

Пријаве за учешће на Конкурсу се
попуњавају искључиво електронским путем – попуњавањем обрасца
на
званичном
сајту
Гитаријаде: www.gitarijada.org. Уз
образац пријаве неопходно је приложити: снимке две ауторске композиције у укупном трајању до 10
минута (мп3/wма/ацц), текстове
композиција на матерњем језику,
списак чланова бенда са контактима, кратку биографију, контакт
листу и фотографију бенда (јпг).
Бендови су у обавези да у пријави
посебно означе композицију која
ће бити објављена на Youtube каналу ГИТАРИЈАДЕ. Конкурс се
званично закључује 31. јула у
поноћ.
Непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису у складу
са условима конкурса, неће бити
разматране. Званична листа валидно пријављених бендова биће
објављена 01. августа на сајту Фестивала.
Зависно од броја пријављених бендова биће организоване
мини Гитаријаде на којима ће бити
изабрано 10 бендова који ће наступити у два полуфинала 11. и 12.
августа. Трошкове превоза, смештаја и исхране за време трајања
Гитаријаде сноси организатор.
Демо бендови из земаља
региона пласираће се на 50. Гитаријаду, учешћем (победом) на
партнесрским Фестивалима у својим земљама.

Неготинском песнику и библиотекару Власти Младеновићу уручена Златна значка КПЗ Србије

МЛАДЕНОВИЋ У САГЛАСЈУ СА – КУЛТУРОМ
НЕГОТИН – Неготински
књижевник Власта Младеновић,
аутор преко 20 песничких књига,
овогодишњи је добитник Златне
значке Културно-просветне заједнице Србије за дугогодишњи допринос развијању културних
делатности. У образложењу овог
за културу Србије значајног признања, наводи се да се Младеновићу Златна значка додељује за
несебичан, предан и дуготрајан
рад. Овај пасионирани културни
посленик уредник је издаваштва
неготинске Народне библиотеке
“Доситеј Новаковић”, а последњих година уређује часопис ове
установе културе “Бублиопис”.
Од првих објављених рукописа “Дисиденти корачају улицом Франшеа Депереа” (1986) и
“Без мене” (1988) Младеновић се
у српским књижевним круговима
издвојио као аутор својеврсног
песничког израза. Приредио је и
две значајне антологије поезије
источне Србије и “Антологију
српског песништва”, која му је
објављена у Египту. Књиге су му
превођене у Италији, Египту,

Француској и Румунији. Његову
прошлогодишњу збирку “У сагласју са Мокрањцем” критичари
су оценили као снажну реинтерпретацију традиције и српске духовности прожете индивидуалним и регионалним посебностима. Младеновић, оснивач За-

вичајне галерије “Музеј црне
крајине” и “Стваралачких дана” у
Шаркамену, један од покретача
Крајинског круга и Борског сусрета балканских књижевника,
овим је рукописом, став је критике, створио јединствени лични
и национални споменар егзистен-

ције и поетике.
Особене лирике, предан
и истрајан, Власта Младеновић је
поетику овог дела источне Србије
уздигао на посебан ниво, што су
препознали Културно-просветна
заједница Србије и Министарство
спољних послова Републике
Србије, који су под покровитељством Министарства културе и
информисања ове године доделили чак 60 признања за дугогодишњи допринос у ширењу
културе у свим областима стваралаштва, а поводом шест деценија
постојања КПЗ. За награду која,
како на свечаној додели рече
председник жирија Милован Витезовић, показује да је “културе
једне земље оно највредније у
њој и кључ којим се отварају
врата свести једног народа”,
предложено је више од 270 кандидата из земље и дијаспоре.
С.М.Ј.
Пројекат „Неготин на путу
транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја“ суфинансира Општина Неготин

