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ЉУДИ У ТЕКИЈИ СУ БОГАТСТВО 
КЛАДОВСКОГ КРАЈА

ЕКСКЛУЗИВНО: Генерал-мајор Милосав Симовић, командант Копнене Војске Србије, за ''Тимочке''

Веома често кажемо, случајно сам срео особу или случајно сам био у том месту, међутим ништа није случајно

иако повод мог сусрета с Кладовом и Борским округом није био добар, али сам Богу захвалан што сам од 18. септем-

бра до 3. октобра прошле године био на територији општина Кладово и Мајданпек - каже у ексклузивном интервјуу

за недељник "Тимочке" генерал-мајор Милосав Симовић, тада заменик, а данас командант Копнене Војске Србије под

чијим су надзором момци у маскирним униформама од јутра до мрака у Текији отклањали последице катастрофалних

бујичних поплава које су за собом оставиле пустош. Срећан сам јер сам упркос неповољним околностима схватио

да је Кладово и околина лепота Србије, а највећа лепота су људи тог краја и њихово гостопримство - сматра

најмлађи генерал у историји Војске Србије. 

Где вас је затекла вест о

поплавама које су задесиле кла-

довски крај?

- Пошто је тадашњи кома-

дант Копнене војске био на годиш-

њем одмору, а начелник Генера-

лштаба у Куршумлији на испраћају

вода у мировну мисију на Кипар,

имао сам обавезу да министра од-

бране Братислава Гашића сачекам у

Кладову. Када смо дошли у Текију ви-

дели смо ситуацију која се у животу

ретко виђа. Тада ми је министар

рекао да је у договору са премијером

Вучићем донета одлука да се у сана-

цији последица невремена ангажује

војска и саопштио мештанима Текије

да ћу ја, са 500 војника, остати на

лицу места.

Да ли је било дилеме да ли

остати у месту  у коме се у једном

дану променила географија?

- Нисам имао трунка за-

дршке да ли је у реду  да останем или

не. Искористио сам моменат до до-

ласка војске да одем до куће и видим

се са супругом и ћерком, тада старом

два и по месеца, и одмах се вратио у

Текију.

У Текији вас је затекла не-

прегледна количина муља, наноса,

песка, шљунка, дрвећа и другог от-

пада, као и шокирани људи којима

је мир, ипак, повратило присуство

војске. Који су били први кораци?

- Не постоји проблем који

нема решење, само треба да раз-

мрдамо сиве ћелије мозга, напра-

вимо добру организацију и будемо

упорни. Уз сву текућу проблематику,

Војска Србије, општина Кладово и

МЗ Текија били су јединствени и за-

датак успешно решили. Није било

лако. Радило се ручно - лопатама и

колицима - јер су биле затрпане куће,

окућнице, саобраћајне комуника-

ције... Хвала Богу да се несрећа де-

сила дању јер би ноћу вероватно

последице биле теже. Насеље су,

ипак, спасиле школа и црква - објекти

који су се попут бране нашли на путу

подивљале природе.

Општи је утисак да у Текију

није дошла војска можда би се

последице невремена и

данас уклањале. Да ли

је тада ситуација на

терену превазишла

реална очекивања?

- Да, тачно

је да је војска била

ослонац и замајац,

али су радили и оста-

ли. Морам да поме-

нем ангажовање Радо-

вана Арежине и 

Јована Стингића, председника оп-

штине Кладово и начелника Општин-

ске управе, Благоја Спасковског,

генералног директора РТБ Бор, Го-

рана Кнежевића, директора ПД "Хид-

роелектране Ђердап", Зорана Пе-

тровића директора ЈП "Јединство",

др Снежану Мирчетић, из Црвеног

крста... 

Да ли то значи да су и

мештани у за њих веома тешком

тренутку били спремни за са-

радњу?

- Сарадња је била изузетна,

али морам да поменем Живојина

Болботиновића и његове си-

нове Милоша и Жељка,

који су стално били са

нама. Од Жике сам на-

учио колико је важан

ослонац на породицу.

Он стално говори

"Ово је од моје поро-

дице", тако да нас

све подсећа на прво

слово азбуке вред-

ности - а то је управо

породица.

Како су вас пратили ваши

сарадници?

- Ослонац ми је био потпу-

ковник Живко Јовановић, инжење-

ријски официр, изузетно стручан, али

је значајан допринос дао и мајор

Саша Вардић, Кладовљанин из

Новог Сипа, частан и радан официр.

Морам нагласити да ми је импоно-

вало колико Текијанци воле Текију. И,

имају шта да воле.

Да ли је био напоран  рад

на терену?

- Не бих рекао истину ако не

потврдим да није било лако. Реално,

зима би нас сигурно затекла да

нисмо били добро организовани. То

је заслуга свих нас из војске, општине

Класдово и МЗ Текија. Пратило нас је

и лепо време са мало кише, тако да

смо уз квалитетну организацију сло-

жен посао завршили за 15 дана, иако

то нису могли да предвиде ни највећи

оптимисти. На терену је било ангажо-

вано 500 војника, 23 ижењеријске ма-

шине и 38 возила. Потпуно смо

очистили 50 кућа и окућница и дестак

домаћинстава у којима су власни-

цима невоље задавали блато, муљ и

дрвеће. Ручно и машински је из-

бачено 17.000 кубика земље и шута.

Морали смо да срушимо шест кућа

по налогу министра Велимира

Илића, с којим смо имали успешну

сарадњу. Очистили смо 1.200 метара

путева и улица, допремили смо меш-

танима 10.200 кубика воде. Војне са-

нитетске екипе обавиле су 171

преглед цивилног становништва. 

На којим пословима је

војска била ангажована у Грабо-

вици, где је више од месец дана

под водом вештачког језера било

око стотину домаћинстава?

- Тамо је обављена деконта-

минација 26 домаћинстава и око

1.400 ари простора. У Грабовици је

на отклањању последица поплава

била ангажована мања инжење-

ријска јединица. Осим тога, радили

смо и у Бољетину у општини Мајдан-

пек.

Некако у то време припре-

мала се велика војна парада у Бео-

граду. Да ли је постојала могућно-

ст да напустите Текију?

- Да, постојала је, али ја то

нисам желео. Предложио сам начел-

нику Генералштаба да ме не по-

влачи, био сам упоран у томе. То је

било четири и по дана пре завршетка

радова. Нисам желео да оставим

посао незавршен и да оставим људе

из Текије. Последња два дана пре

подне сам био на Ушћу у Београду

због припрема параде, а поподне у

Текији.        

М. Р.

НАЈМЛАЂИ ГЕНЕРАЛ

Са 34 године постали сте најмлађи  пуковник, а у 41. години

најмлађи генерал Војске Србије?

- Мој мото је поштење, рад и поштовање. Вера у људе и

посао с којим се бавим. Ослонац ми је породица, а љубав је најјаче

оружје. У Текији је љубав према послу и према породици победила.

Живојин Болботиновић је 15. септембра прво спашавао мештане и

евакуисао их у свој хотел, па тек онда своје укућане.

ВОЈНА ПАРАДА

На војној паради предводили сте пешадијски ешалон. Да ли

се тог кишног октобарског поподнева испунио један од дечачких

снова Милосава Симовића?

- Јесте. Упркос киши, народ кличе војци, председницима Пу-

тину и Николићу, киша лија као из кабла, али сви стоје, сви машу и

радују се. Ми смо параду која се припрема неколико месеци увеж-

бали за само 15 дана. Добили смо похвале од председника државе,

министра одбране и начелника Генералштаба и то ме радује, а киша

и војска стално су заједно.
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МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку

је одржана седница Општинског

већа, на којој су усвојена решења о

давању сагласности на програме по-

словања јавних предузећа за стам-

бене услуге, за грађевинско

земљиште и путеве, као “Водовод”,

али и утврђен Нацрт одлуке о утврђи-

вању доприноса за уређивање грађе-

винског земљишта, као и нацрт

Плана генералне регулације за на-

сеља Мосна и Доњи Милановац. Ут-

врђен је и предлог правилника о

мерилима, критеријумима и ближим

условима за учешће корисника и

сродника обавезних на издржавање

у трошковима пружања услуга по-

моћи у кући, као и низ других питања,

од закључка о овлашћењу председ-

ника општине за потписивање уго-

вора о позајмици 400 тона мазута из

робних резерви, те Нацрту Одлуке о

задуживању за финансирање текуће

ликвидности до Програма кориш-

ћења средстава буџетског фонда за

заштиту животне средине општине

Мајданпек за 2015. годину.

Седмосатна седница Оп-

штинског већа почела је дугим ут-

врђивањем дневног реда, током којег

је, поред осталог, одлучено да се

предвиђена тачка о распоређивању

средстава за остваривање јавног ин-

тереса у области јавног информи-

сања намењених пројектном

суфинансирању, одложена. Дуга и

исцрпна расправа водила се око ре-

шења о давању сагласности на про-

граме пословања јавних предузећа

за стамбене услуге, за грађевинско

земљиште и путеве, као “Водовод”, а

највише говора било је о незавидном

положају због обавезе да се испош-

тују препоруке надлежних о смањењу

масе за зараде и броја запослених, а

истовремено исплаћују чак и мини-

малне зараде. 

Затечене околности из неког

претходног времена представљају

озбиљно ограничење, о чему све-

дочи ад на пример, у ЈП за грађевин-

ско земчљиште и путеве је чак 24 од

36 радника “на минималцу”. Гово-

рило се и о директорским платама од

само 36 хиљада динара у појединим

јавним предузећима, а везано за по-

словање ЈП “Водовод” закључено да

се од Агенције за приватизацију за-

тражи да се имовина и опрема од

значаја за водоснабдевање Мајдан-

пека пренесе општини или овом јав-

ном предузећу, како би се створили

услови да оно функционише како

треба. 

Утврђивање Нацрта одлуке

о утврђивању доприноса за уређи-

вање грађевинског земљишта, који су

актуелним законским решењем пре-

шли у категорију јавних прихода и

другачије се одређују, било је при-

лика да се усвоје решења повољна

за привлачење нових инвеститора,

спремних да запосле више радника.

Дужна пажња посвећена је и утврђи-

вању правила за остваривање права

на помоћ у кући. Реч је о услузи коју

на подручју општине Мајданпек кори-

сти 97 лица од којих је 52 из сеоских

насеља, а суштина да се заинтересо-

ванима омогући остваривање тог

права, с тим што би они који су бољег

имовног стања у одговарајућем про-

центу плаћали ову услугу по цени од

332 динара по часу.                    С.В.

ПРИПРЕМЕ ЗА ФЕБРУАРСКУ СЕДНИЦУ 
На седници Општинског већа о бројним питањима

Седница мајданпечког Општинског већа

КЊАЖЕВАЦ - На дневном

реду 97. седнице књажевачког Оп-

штинског већа било је 25 тачака, а

најважније теме биле су Финансијски

план општине за 2015. годину, као и

планови набавки општине и општин-

ске управе за ову годину.

- Ово је прва седница Оп-

штинског већа у 2015. години, па је

због тог и дневни ред нешто обимније

него што је то уобичајено. Од тема,

посебно бих издвојила Финансијски

план општине Књажевац, пошто је то

документ који опредељује трошење

средстава у наредној години и који на

неки начин даје преглед како се тај

новац троши и могућа је контрола. По

значају се издваја и одлука о раскиду

уговора са претходним закупцем бен-

зинске станице у Кални који ни после

годину дана није испоштовао од-

редбе уговора о закупу. С обзиром да

интересената има, надам се да ће у

новом поступку давања тог објекта у

закуп све бити у реду, како би меш-

тани Калне и околних села коначно

имали пумпу где би се снабдевали го-

ривом - рекла је др Љубица Николић,

заменица председника општине.

Чланови Општинског већа

размотрили су и усвојили и Извештај

о спровођењу мера за отклањање

или ублажавање неравномерне за-

ступљености полова за прошлу и

План мера о тој теми за ову годину.

На седници је дата и саглас-

ност на решење о образовању Коми-

сије за израду Предлога годишњег

програма заштите, уређења и кориш-

ћења пољопривредног земљишта на

територији наше општине у наредне

четири године. Општински већници,

поред осталог, разматрали су и више

захтева правних и физичких лица за

уступање стамбеног, односно послов-

ног простора, као и за доделу финан-

сијске помоћи.

И. Л.

УСВОЈЕН 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Књажевачки већници усвојили 25 тачака

ДЕПОНИЈА ‘’ХАЛОВО’’
ЗАЈЕЧАР - У Зајечару је потписан споразум о заједнич-

ком управљању комуналним отпадом на локацији депоније

‘’Халово’’, а параф су ставили представници Мајданпека, Кла-

дова, Неготина, Бора, Књажевца, Бољевца и Зајечара. 

Ово је један значајан корак у циљу унапређења управ-

љања чврстим комуналним отпадом, а Тимочка крајина је у

првих десет региона који су се определили да ову област

знатно унапреде у складу са правилима Европске уније и у

складу са законима које је Србија усвојила у претходном пе-

риоду, речено је приликом потписивања споразума. 

Изградња регионалне депоније Халово заговара се већ неко-

лико година, а сви учесници скупа су изразили уверење да ће

ово бити коначан договор око њене реализације. Пројекат је

добио и подршку Владе Републике Србије.

- Ово је нови почетак за решавање једног значајног про-

блема, договорили смо се да ћемо заједно да радимо на њему,

направили постулате рада и поставили седам циљева, које

треба испунити. Међу њима је и формирање координационог

тела и финансирање за прву годину рада - рекао је Владан

Јеремић, директор РАРИС.

Е.Т.

Депонија “Халово”

На седници Општинског већа о бројним питањима
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НЕГОТИН - Најновије пада-

вине поново су активирале клизиште

у Јабуковцу, које је после неколико

недеља мировања озбиљно угрозило

оближње куће. Мештани страхују да

ће због нових падавина ово кли-

зиште, чија дубина достиже и до пет

метара, бити још дубље. Због кре-

тања и правца клизишта, које је по-

следњих дана све активније, Јабу-

ковчани се обзиљно брину за окол-

них десет објеката, али и за уличну

расвету која тоне заједно са земљом. 

Ово клизиште, које се први

пут појавило у знатно мањем обиму,

педесетих година прошлог века, по-

следњих недеља активирале су

обилне падавине, поплаве и под-

земне воде. Клизиште је дужине од

око 200 метара и простире се узбрдо

од потока ка платоу у дужини до 40

метара. 

Пут је готово неупотребљив,

а на снази је и даље забрана његовог

коришћења, једна од мера локалне

самоуправе још од првог активирања

јабуковачког клизишта. И мештанима

је забрањен прилаз овој локацији, та-

кође, из безбедоносних разлога. Над-

лежне службе појачале су онтролу и

свакодневно прате ситуацију, а због

ризика од падања бандера у том

делу села је искључена улична рас-

вета.

Ово подручје је у неколико

наврата обишло и руководство оп-

штине Неготин, а редовно га контро-

лишу и грађевински инспектори.

Општина Неготин обратила се свим

надлежним републичким службама,

од Министарства грађевинарства, са-

обраћаја и инфраструктуре до Јавног

предузећа "Србија путеви", не би ли

се овај проблем што пре решио.

Клизиште је пре пар недеља

обишао и Бранко Јелисавац, шеф

одељења за геотехнику Института за

путеве, који ће на основу виђеног

сачинити извештај са мерама и пре-

порукама за санацију. Он је, том при-

ликом, навео да би санација требало

да почне из поточног дна ка узбрдном

делу падине и самој саобраћајници. 

- Треба, такође, водити

рачуна да уколико дође до ширења

ка објекту да се неким мерама за-

устави урушавање објеката. Прили-

ком санације треба размотрити што

више могућности и наћи најоптимал-

нија и што јефтинија решења, као

што су например замена тла, камене

фигуре, дренажна ребра и нешто у

том смислу, сва остала решења, нпр.

израда шипова, коштала би више де-

сетина милиона динара – истакао је,

том приликом  Јелисавац.  

У локалној самоуправи ис-

тичу да ће наставити да прате ово

подручје и да је јасно да је клизишту

потребна што хитнија санација, јер

време киша и снежних падавина тек

предстоји.  С.М.Ј.

КУЋЕ У ОПАСНОСТИ
Поново прорадило клизиште у Јабуковцу

Прорадило клизиште у Јабуковцу

КЛАДОВО - Интензитет ра-

дова на три локације у општини Кла-

дово, које су највише биле оштећене

у прошлогодишњим поплавама, по-

дигнут је на виши ниво и то ме радује

и храбри да се сложен посао може за-

вршити у планираном року - изјавио

је министар без портфеља задужен

за ванредне ситуације, Велимир Илић

после обиласка градилишта на из-

градњи одводног колектора за при-

хват бујичних вода у оквиру пројекта

заштите насеља Текија.  

У току  је бетонирање три

каскаде висине од два до 3,5 метара

и зидова у каналу ширине 4,8 метара.

Након завршетка два ревизиона

шахта и постављања 12 правоуга-

оних цеви, појединачне тежине 7,5

тона, испод државног пута Кладово -

Београд, до сада је урађено и око 70

метара одводног затвореног колек-

тора према месној школи.

- Реч је о сложеном и захтев-

ном послу који се обавља планира-

ном динамиком - казао је министар

Илић, и додао да су колектори трајно

решење за заштиту насеља. - Гради-

лиште је веома компликовано, јер за-

хтева уградњу велике количине

бетона и арматуре, постављање аде-

кватних оплата и ангажовање великог

броја извршилаца и механизације,

али се задаци успешно извршавају.

Радови у општини Кладово

пример су добре праксе како превен-

тивно деловати и инвестирати у такве

пројекте и у другим крајевима Србије,

јер могу спасити насеља и станов-

ништво од активирања клизишта и

бујичних вода, сматра министар.

- То је наша обавеза, јер је

година за нама потврдила све мањка-

вости непланске изградње. Није

важно само саградити куће и обно-

вити оштећене објекте и инфраструк-

туру ако се они  могу, потенцијално,

поново наћи на удару бујичних вода.

Да је тај проблем у Текији решен пре

30 година сигурно је да би последице

бујичног налета септембра прошле

године биле знатно мање -закључио

је министар Илић.

У међувремену, изнад Текије

је постављено 98 метара цеви и иско-

пан канал који ће омогућити спајање

са затвореним колектором дужине

350 метара у зони степеништа. Пара-

лелно се ради и на затвореном делу

регулације, где су завршени груби

земљани радови и урађен бетонски

тампон, који иде испод бетонских

цеви пречника 2.000 милиметара. На

тој локацији биће постављене 32

цеви дужине 1,5 метара и поједи-

начне тежине 5,5 тона. Радове са 125

милиона динара финасира При-

вредно друштво ''Хидроелектране

Ђердап''.                                   

М.Р.

КОЛЕКТОРИ ТРАЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ НАСЕЉА

Министар Илић у Текији

ПРИЈАВА ШТЕТЕ
КЊАЖЕВАЦ - Управа за шуме Министарства пољопривреде и

заштите животне средине Владе Републике Србије позвала је власнике

шума да пријаве штете настале у шумама током невремена крајем новембра

и почетком децембра 2014. године.

Сачињено је Обавештење за сопственике шума о пријави насталих

штета и мерама поступања у циљу спровођења санације. Обавештење ће

бити постављено на огласним таблама месних канцеларија на угроженим

подручјима, као и на веб-страници Министарства пољопривреде и заштите

животне средине – Управа за шуме.

Управа за шуме је формирала посебну радну групу, коју чине пред-

ставници Управе за шуме и ЈП „Србијашуме“, а која је извршила делимичан

увид у стање на терену и сачинила Предлог мера и активности за санацију

оштећених шума од ледолома и ледоизвала на подручју источне Србије за

период од 2015. до 2018. године.

Према прелиминарним подацима, угрожена је површина од 18.419

хектара државних шума, са укупном запремином од 456.326 кубних метара

дрвета и 23.886 хектара шума сопственика са укупном запремином од

266.065 кубних метара. И.Л.

Зима узела данак

На седници Општинског већа о бројним питањима

Због мраза који је десетковао шуме
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БОР - У Народној библио-

теци Бор представљен је нови број

''Бележнице'', а у склопу тога одржана

је и трибина о сарадњи локалних ин-

ституција културе, чији је повод на-

стојање да се културни живот поди-

гне на виши ниво. У 28. броју часо-

писа за библиотекарство, књижев-

ност и културу који ова борска

установа културе објављује већ 16 го-

дина, према речима Виолете Стојме-

новић, главног и одговорног уредника

''Бележнице'', више  текстова посве-

ћено је  историји и култури града.

- С обзиром на то да је ре-

дакција овог часописа мање-више

остала иста, промена уредника није

била значајна за концепцију часо-

писа. Колегеница Ана Јанковић и ја

смо само замениле места. Сада је

она лектор, а ја уредник. Али то није

утицало на промену рубрика у часо-

пису, односно остало је исто интере-

совање ''Бележнице'' како за теме

које су нама битне, а то је библиоте-

карство и библиотечка информа-

циона делатност, тако и за неке шире

теме као што су књижевност или кул-

тура и историја града – казала је

Стојменовићева. 

Према речима наше саго-

ворнице у новом броју ''Бележнице''

већи број текстова је посвећен кул-

тури у граду, па је то био повод и за

организовање трибине на ову тему.

- Између осталог, овде је и

текст Драгице Радетић, која је радила

током лета анкету са стотину наших

корисника везано за њихова интере-

совања у култури, њихов однос

према култури и институцијама кул-

туре. Ту је и текст колегенице Јелене

Милетић који се бави историјом про-

свете, кроз анализу чланака објавље-

них у ''Колективу'' почетком педе-

сетих година. Затим текст колеге Го-

рана Миленковића који је на ту тему

имао једно излагање на Међународ-

ној конференцији на филолошком

факултету прошлог пролећа. Ту је и

превод Мајкла Гормана, иначе једног

од најзначајнијих аутора библиоте-

карства који се бави вредностима у

библиотекарству и у том контексту

врло похвално говори о нашим ев-

ропским домовима културе, с обзи-

ром да је људима у Америци то

непознато и такву концепцију истиче

као врло значајну за нешто што је са-

времени тренд у развоју библиоте-

карства, маузологије и архивистике –

истакла је Стојменовићева.          И.И.

НОВИ УРЕДНИК – ИСТА КОНЦЕПЦИЈА 
Представљен 28. број ''Бележнице''

Са представљања “Бележнице”

КЊАЖЕВАЦ - Владан Ћо-

совић, књажевачки фризер, већ 10 го-

дина се бави овим креативним

послом. Познат је по екстравагант-

ним и модерним фризурама, са

којима је освајао вредне награде на

бројним такмичењима. Ове године

учествује на Међународном так-

мичењу младих талената у Бугарској.

Каже да је за такмичење сазнао на

интрернету.

- На њиховом сајту је постав-

љено обавештење да траже младе

таленте за фризуре у области високе

фантазије, и ја сам се пријавио - каже

Ћосовић. - Послао сам фотографије,

и то је било довољно за пласман. Од

1.800 фризера, колико се пријавило

за ово такмичење, налази се у топ

100, односно 31. сам по реду.

Такмичење се одржава у Со-

фији. Владан додаје да нема трему,

али зато има велика очекивања.

- Очекујем најбоље, да ос-

војим бар десето место, ако не прво -

смеје се Ћосовић. - Трудићу се да

будем најбољи и да максимално за-

довољим своје, као и критеријуме су-

дија и самог такмичења. Нешто сам

видео од радова конкуренције, али ту

морамо да користимо екстремне

боје, као и природну, здраву косу, ту

су умеци, као и украси. Укратко

речено, битна је креативност.

Владан путује на такмичење

са својим моделом, Милицом Станко-

вић, која ће му помоћи да оствари

што бољи пласман у главном граду

Бугарске. 

- Владана познајем већ три

године - каже Милица. - Учествовала

сам на свакој његовој ревији, а ту су

били и модели фризура, шминка. За

мене су његове креације сјајне,

волим јарке боје, и на овом так-

мичењу надам се најбољем.

Трошкове одласка на так-

мичење, смештај и котизацију, обез-

беђује организатор. Владан се нада

да ће уз помоћ свог модела, и под-

ршке породице и пријатеља, из Со-

фије, донети у Књажевац, једну

престижну награду за свој рад.     И.Л.

ЋОСОВИЋ У СОФИЈИ
Књажевачки фризер у елитном друштву

Владан Ћосовић

КЛАДОВО - Књига је да се чита, ту констатацију потврђују Кладов-

љани, њих 1.575, колико је учлањено у библиотеку Центра за културу. У 2014.

години библиотекари су регистровали 13.159 посета и издали 21.391 књигу.

Најтраженији наслов био је роман "ТАИ", за који је аутор Горан Гоцић  2013.

добио НИН-ову награду. То је и најчитанија је књига у минулој години по миш-

љењу кладовске читалачке публике, која је одредила популарност и редослед

пет најчитанијих дела, истиче директорка Жаклина Николић.

- Друго место заузела је књига "Последње пролеће у Паризу", Јелене

Бачић Алимпић, а затим следе "Каинов ожиљак", Владимира Кецмановића и

Дејана Стојиљковића, "Спас" Исидоре Бјелице и "Фајронт у Сарајеву" Ненада

Јанковића, алијас др Нелета Карајлића. Редослед је одредила статистка коју

ревносно воде библиотекари - додала је Николићева.

Осим 1.575 чланова који долазе у библиотеку, у 11 села мештанима

књиге довози библиобус - покретна библиотека чије услуге бесплатно користи

425 лица. Из сопствених прихода, из откупа Министарства културе и инфор-

мисања РС и поклона библиотека и разних институција, лане су набављене

3.153 књиге, тако да је фонд библиотеке сада 44.045 наслова, стручне лите-

ратуре и  публикација. Тиме се испуњавају захтеви и најпробирљивијих чита-

лаца који ће у 2015, као и годину дана раније, плаћати симболичну чланарину.

- Годишња чланарина за ученике, студенте, незапослене и пензио-

нере је 500 динара, запослени морају издвојити 600, док је породична члана-

рина 1.000 динара. Корисници услуга по посебној тарифи могу да се определе

за полугодишњу, месечну или дневну чланарину. Свесни смо тешке економске

ситуације и зато нисмо посегли за поскупљењем, јер нам је важно да се књига

чита, а не да стоји на полицама у библиотеци - закључила је Николићева.

М. Р.

''ТАИ'' - НАЈЧИТАНИЈА КЊИГА
Кладовљани се друже са књигом

Жаклина Николић
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БОР – Хидротест инстала-

ција расхладног система нове то-

пионице успешно је окончан 26.

јануара, 27. је обављено њихово

испирање, па је од двадесет осмог,

како нам рече Бобан Њагуловић,

главни инжењер за енергетику на

пројекту нове топионице и фабрике

сумпорне киселине, све спремно за

пуштање секундарне расхладне

воде. Подсетимо да су упоредо са

завршетком нове топионице и фаб-

рике сумпорне киселине радници

београдског „Есотех“ и „ЕСОТ инве-

ста“ из Цеља до 23. децембра при-

вели крају монтажу модерног

расхладног торња за потребе нове

флеш-пећи и још неких постројења

у склопу нове линије топљења. Реч

је о водећим фирмама у овој обла-

сти, а њихов посао био је, пре

свега, монтажа, а онда и испити-

вање торња, постављање вентила-

тора, редуктора, испуне, као и

станице са три циркулационе

пумпе, постројења за припрему

воде којом се допуњава расхладни

систем топионице и повезивање

цевовода.

- Основна улога овог си-

стема биће хлађење примарне

воде из флеш-пећи – објаснио нам

је Њагуловић. – Наиме, у склопу

нове топионице постоји  резервоар

примарне деминерализоване воде

од 1.000 кубика из кога ће циркули-

сати вода до расхладних елеме-

ната нове пећи, хладити је и преко

измењивача предавати топлоту се-

кундарној расхладној води. Та вода

ће долазити у овај торањ, ту ће се

хладити и поново враћати у систем.

Њена улазна температура у торањ

биће 36 степени Целзијуса, а изла-

зиће охлађена на 27 степени. Ин-

сталисана снага торња је 18,6

мегавата, а укупан проток воде на

сат 1.800 кубних метара. Од тога је

само за хлађење пећи потребно

1.300 кубика. 

Осим пећи, хладиће се и

контролна соба и још неки делови

нових постројења, а део воде кори-

стиће се и за хлађење гаса при ње-

говом првом пречишћавању (пра-

њу) иза флеш-пећи пре него што се

усмери на прераду у нову фабрику

сумпорне киселине. До и од рас-

хладног торња воде укупно четири

цевовода различите намене и пре-

чника (највећи је пола метра). За

разлику од сличних старих  по-

стројења (попут реконструисаног

торња у сумпорној), која су имала

бетонски базен и конструкцију,

дрвену или неку другу испуну, нови

торањ као испуну има пластично

„саће“. Оно је далеко једноставније

за монтажу и има бољи учинак.

- Сама конструкција од че-

лика много је лаганија, једностав-

нија, компактнија и бољи је степен

искоришћења постројења са овак-

вим видовима испуне – додаје Ња-

гуловић. – Јер, вода која се доводи

на хлађење дели се по „гранама“ у

четири засебне ћелије (са четири

редуктора и вентилатора). Уз

помоћ дизни она  се распршава и

пада на „саће“, док у контра-смеру

иде хладан ваздух и на тако већој

додирној површини брже је расхла-

ђује.                                          Љ. А.

РАСХЛАДНИ ТОРАЊ СПРЕМАН ЗА СТАРТ
Успешан хидротест једног од пратећих постројења нове топионице

Расхладни торањ

Од 28. јануара све је спремно за пуштање секун-

дарне расхладне воде у систем нове флеш-пећи, пошто су

инсталације проверене 26. јануара, а 27. обављено њихово

испирање. Расхладни торањ хладиће 1.800 кубика на сат

у четири ћелије тако што ће се вода распршивати уз

помоћ дизни и падати на пластично „саће“ изложена хлад-

ном ваздуху из контра-смера.
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НЕГОТИН - Јован Милова-

новић, председник општине Него-

тин, учествовао је у раду дводне-

вне конференције урбане плат-

форме Дунавског региона под на-

зивом „Јачање урбане димензије

Дунавске регије”, која је одржана

у Бечу. 

У организацацији Савета

подунавских градова и регија,

Града Беча, као и Аустријске асо-

цијације градова и општина, кон-

ференција је окупила велики број

учесника, представника држав-

них органа и агенција, регионал-

них и европских институција и

академске заједнице, а разгова-

рало се о стању у региону и мо-

гућностима за даљи развој, ра-

звоју људских потенцијала, интег-

рацији земаља у региону, али и о

унапређењу туризма и заштите

животне средине. Општина Него-

тин, као заинтересовани партнер

у Дунавској стратегији, види ве-

лику шансу и могућност развоја

туризма, заштите животне сре-

дине, али бројних других области,

а конференција у Бечу била је

управо прилика да се ступи у кон-

такт са заинтересованим ино

партнерима, створе споне са ев-

ропским институцијама и олакша

могућност приступању и конкури-

сању за средстава из бројних

фондова.

- Општина Неготин своје

шансе види у развоју туризма. За

нас је и заштита животне средине

веома важна област, а сам град

Неготин и околина имају потребу

за укључивањем у Савет Европе,

ради коришћења потенцијала ор-

ганизације приликом решавања

еколошких проблема. Такође,

веома значајна област је и јачање

региона што подразумева инсти-

туционално јачање локалних са-

моуправа, али и економско јача-

ње самих региона и градова. Што

се нас тиче, у овом тренутку су

нам приоритет енергетски, тури-

стички и инфраструктурни проје-

кти. Сваки облик сарадње је

могућ. Савет има бројне комитете

који се баве разним областима и,

у зависности од пројеката, могуће

је обратити се њиховим  институ-

цијама и уз њихову подршку реа-

лизовати одређени пројекат –

каже Миловановић.

Конференцији у Бечу, која

је и логичан наставак сарадње

дунавских региона и градова,

присуствовали су и представници

Београда, Новог Сада, Параћина

и Смедерева. Поред бројних ев-

ропских организација, овом скупу

су присуствовали и представници

Европске инвестиционе и Свет-

ске банке, као и Аустријске раз-

војне агенције, како би информи-

сали заинтересоване о фондо-

вима којима могу да приступе.

- Организација посебно

поспешује изградњу саобраћајне

мреже. Пошто је реч о градовима

који се ослањају на Дунав, као

реку која их спаја подржавају из-

градњу лука и пристаништа, а ја

сам кроз разговор споменуо мо-

гућност изградње пристаништа,

пре свега због великог броја бро-

дова који пролазе нашим делом

Дунава током летњих месеци.

Важан сегмент је свакао и обра-

зовање. У том смислу, Савет Ду-

навских регија и градова обезбе-

ђује велику подршку и једно од

главних тежишта њиховом дело-

вања је и размена знања између

свих институција из градова ових

региона. И  Неготин ће имати мо-

гућност да размењује знање са

институцијама из других градова,

што је веома важно у процесу на-

претка. Веома је важно и да се

градови активно укључе пројек-

тима које би припремили из одре-

ђених области обухваћених Ду-

навском стратегијом, пре свега из

области транспорта, саобраћаја,

заштите живо- тне средине, ре-

гионалног развоја и енергетике –

истакао је Миловановић.

Први човек Неготина по-

звао је Петера Лангера, предсе-

давајућег Савета подунавских

градова и регија, да посети Него-

тин, што ће, најављује он и бити

реализовано у фебруару.

С.М.Ј.

МОГУЋНОСТ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
У раду Савета градова Дунавског региона у Бечу учестовали и представници општине Неготин

Јован Миловановић

БОР – На годишњој Ску-

пштини Синдиката рудара Ср-

бије, која је симболично одр-

жана у Клубу „Јама“ на 400  ме-

тара испод површине земље,

истакнуто је да је Синдикат ру-

дара Србије у 2014. години ис-

пунио све планиране задатке:

- У прошлој години за

трећину смо повећали број тако

да сада имамо 3.220 активних

чланова из Рударско-топиони-

чарског басена Бор и његових

зависних предузећа и из Руд-

ника „Леце“ и „Грот“ Врање. Ин-

систирали смо на потписивању

уговора о раду и подржали нови

Закон о раду. Ујединило нас је

уклањање последица поплава у

западној и источној Србији: и

физички и финансијски пома-

гали смо житеља пострадалих

подручја од поплава у Обре-

новцу, Крупњу, Бољетину и Те-

кији – истакао је у извештају о

пословању у прошлој години

председник Синдиката Рудара

Србије Љубиша Миљковић.

Синдикат Рудара Србије

организовао је и финансијски

подржао Радничке спортске

игре својих чланова у Соко-

бањи, иницирао преговоре за

потписивање новог колективног

уговора у РТБ, обезбедио огрев

и школски прибор за сву пред-

школску децу, организовао за-

баве за раднике...

- Наш највећи зајед-

нички успех (Бора, Мајданпека

и целе Тимочке крајине) је из-

градња нове топионице и фаб-

рике сумпорне киселине јер

више неће бити дима над Бо-

ром и околином. Екологија је

важнија од тога да ли ће топио-

ница радити са домаћим или

увозним концентратима јер о

томе треба да брине менаџмент

РТБ, а не грађани – рекао је

Миљковић.

Када је реч о финан-

сијском извештају, на годишњој

Скупштини Синдиката рудара

Србије истакнуто је да су током

прошле године обртна средства

овог синдиката износила 43.5

милиона динара. Скоро поло-

вина тих средстава дата је чла-

новима овог синдиката као кре-

дит и још 4.214.000 динара као

бесповратна солидарна помоћ.

За помоћ Обреновцу и Крупњу

дато је пола милиона динара,

док је за помоћ Текији и Боље-

тину, којима помоћ у новцу није

била потребна, овај синдикат

послао ручни алат у вредности

150 хиљада динара. Основним

школама у борској општини до-

нирано је близу 79 хиљада ди-

нара да најбољи ученици иду

на такмичења, док је за школски

прибор деце радника издвојено

близу 900 хиљада динара. 

Чланови Скупштине Си-

ндиката рудара Србије једно-

гласно су указали поверење

Љубиши Миљковићу да и у на-

редном периоду остане на челу

овог синдиката..

М. М.

ОСТВАРИЛИ СМО СВЕ ЦИЉЕВЕ
Стара Фабрика сумпорне киселине добила још једну шансу

Љубиша Миљковић
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БОР - Довољно је рећи само

Пиџа и старијим и средовечним Бора-

нима, љубитељима кошарке било би

довољно да се сете легенде овдашње,

српске, па и југословенске кошарке.

Ивица Павловић- Пиџа, један од најпо-

знатијих кошаркаша Бора, касније тре-

нер у јуниорској репрезентацији

Југославије, школовани хармоникаш,

врсни кулинар и мађионичар. Сада у 58

години живота хода ивицом голе егзи-

стенције.

Заљубљеник у спорт најпре

се опробао, као и сва борска деца, у

фудбалу, али је судбина хтела да по-

стане кошаркаш. Од трећег разреда ос-

новне школе играо је кошарку, а

првотимац КК ''Бор'' постао је као ''ше-

стак''. Кошарка се у Пиџино време иг-

рала на отовореном, довољан је био

обруч и табла на дрвету у парку, на га-

ражи. То је оно време када је ''Мали

стадион'' у Бору био храм малих спор-

това, време када је више навијача и ки-

бицера било на тренинзима него данас

на првенственим утакмицама. Време

када се спортом бавило из љубави,

време када су спортисти били идоли.

Пиџа је све то био у борским, па и југо-

словенским размерама. 

- У то време Бор се такмичио

у Другој савезној лиги, па у Првој Б лиги

Југославије. Путовало се од Триглава

до Ђевђелије, од Хоргоша до плавог

Јадрана. На турнир поводом Дана ру-

дара у Бор учешће су узели Партизан,

Звезда, ОКК Београд. На малом ста-

диону, који има капацитет од 1.500

места, збило се чак 2.000 Борана.

Звезду водио Бата Ђорђевић, отац са-

дашњег селектора Саше Ђорђевића,

али КК ''Бор'' их је добио са пола коша

разлике. Горану Ракочевићу, оцу ко-

шаркаша Игора, кога се млађи више се-

ћају, дриблингом сам „везао ноге у

чвор“. Пао је на задњицу и сео на цен-

тар терена. Не прекидајући са вођењем

лопте пришао сам и пружио му руку да

устане. Нажалост, и нас је Партизан по-

бедио са пола коша, али свакако је то

био спектакл - присећа се Пиџа. 

По завршетку спортске ка-

ријере завршио вишу тренерску школу

и био члан стручног штаба јуниорске

репрезентације Југославије, као ''тре-

нер дриблинга''. Јуниорску реперезен-

тацију су у то време чинили, поред

осталих, Дивац, Котуровић, Лончар,

Паспаљ, Рађа, Кукоч, Ребрача, Саша

Ђорђевић, Даниловић...      

- Сви они, сви који су нешто

значили у спортском и тренерском ко-

шаркашком смислу у Југославију су до-

лазили на кошакашки камп на нашу

''Савачу'' - сећа се Пиџа. - Лично сам

учествовао на 22 летња кампа на ''Са-

вачи''. Били смо јачи од Копаоника и

Златибора заједно. Златне године

кампа на савачи су 1976,`77 и `78 го-

дина, тада је Бор био званично регио-

нални центар кошарке.

Лично се познаје и, како каже,

пријатељ је са Душаном Ивковићем,

Батом Ђорђевићем, Жеравицом, Лечи-

ћем, Маљковићем... Већина њих је бар

једном била на ''Савачи'' и држала се-

минаре. У Шибенику, где је служио

војни рок, тренирао је са Моком Слав-

нићем, Јарићем, Мацуром, Коприви-

цом... Ту је упознао и кошаркашким

масторијама подучавао тада млађаног

Дражена Петровића. 

- Дражен је и тада тренирао

по цео дан. Страшан играч, и драго ми

је што сам имао привилегију да са њим

тренирам, помажем му, играмо један на

један и додајем му лопте док је не-

уморно тренирао шут. Петровићи су ме

касније позвали кући на ручак, постали

смо пријатељи - поносно истиче Пиџа.

Са ништа мање поноса истиче да је

имао част да на једној утакмици у Па-

раћину упозна Ћосића, Јеловца, Да-

неуа, Зоргу, Плећаша и Тврдића, код

кога је каже једном био у Сплиту.

Драгана Кићановића упознао

је на једном кошаркашком семинару на

''Савачи'', 1979. године, по повратку из

Маниле где су годину дана раније наши

кошаркаши  постали прваци света.

- Кића је од неког чуо да ја из-

водим успешно мађионичарске трикове

па ме је у Хотелу ''Језеро'' замолио да

му неки покажем. Пристао сам уз

молбу да одемо до Бора да га упозна

мој отац који је био окорели партизано-

вац, на шта је он и пристао. Уђемо у

наш стан и ја Кићу мом оцу представим

као мог пријатеља. Отац га гледа и

каже: ''Нешто си ми ти познат''. Ускочим

је збуњен и кажем: ''Тата, па познат ти

је са телевизије''. На шта ће мој тата:

''А, знам, знам, Љуба Мољац''.

Убрзо се прочуло да је Кића-

новић у Бору и испред зграде се оку-

пило пуно људи, није могло да се изађе

из зграде. Морала је да дође и поли-

ција какао би обезбедила излаз кошар-

кашкој ведети Партизана и репере-

зентације. Кића је успут поделио ауто-

граме и вратио се на Борско језеро.

- Од тада смо постали велики

пријатељи и он  сам је понудио да ми

буде кум када се будем женио, али на

дан моје женидбе он је био са репре-

зентациом на неком првенству. Међу-

тим, из поштовања према великом

кошаркашу и мом пријатељу свом

првом сину сам дао име Драган. Кићу,

без обзира што то није постао и зва-

нично, сматрам кумом. Понекад се

чујемо телефоном. Повукао се у мирне

воде и на Копаонику има свој приватни

бизнис. Није ред да га питам за детаље

- као да се правда Павловић.

Б. П.

СВЕТ ЈЕ МАЛИ - ПИЏА ЈЕ ВЕЛИКИ
Ивица Павловић Пиџа, борска кошаркашка легенда

Ивица Павловић

КЛАДОВО - За испољену ху-

маност и несебичност Кладовљанин

Живојин Болботиновић, власник поро-

дичне Компаније "Текијанка" добио је

посебну плакету у 52. акцији "Најплеме-

нитији подвиг године", коју традицио-

нално организује најтиражнији дневни

лист у земљи ''Вечерње новости". 

Жири, којим је председавао

академик Матија Бећковић, препознао

је човекољубље Боботиновића који је

15. септембра прошле године без раз-

мишљања прискочио у помоћ својим

Текијанцима на које су се под налетом

подивљале природе обрушиле планин-

ске буијце и клизишта. У традиционал-

ној акцији, признање је стигло човеку

познатом по томе да помаже људима у

невољи.

- Такав однос према  људима

уградила ми је моја породица, као и мој

деда и отац, без обзира што тада ни ми

нисмо имали. Упркос томе, када  је

неком било тешко, ми смо, као сиро-

машна породица, настојали да поде-

лимо то што имамо како би олакшали

тегобе људи у невољи. Тако сам васпи-

тао и своју  децу, а када заједно помог-

немо људима осетим задовољство и

унутрашњи мир - говори Болботиновић.

Када је ангажујући свој, али и

бродове "Аквастар" и "Ђердап 2", Бол-

ботиновић започео евакуацију око 400

Текијанаца, најпре је на брод сместио

своје комшије, а тек онда на други своје

унуке.

- Народ је био уплашен хао-

тичном ситуацијом која га је напречац

задесила. Било је очигледно да људи

траже излаз из катаклизмичне ситуа-

ције, како да омогуће спашавање

својих породица, деце и унука. Знао

сам да сви животи исто вреде, без об-

зира на образовање, професију и бо-

гатство и зато сам мојим Текијанцима

саопштио да ће се моја породица ева-

куисати последња. То је код мештана

изазвало додатно поверење, јер су

били сигурни да нико неће остати не-

збринут. Захваљујући томе, без панике

они су напустили своје домове и са три

брода су превезени у Кладово - објаш-

њава Болботиновић.

Као и много пута до сада,

њихов Жика био је уз своје Текијанце

којима је у хладној септембарској ноћи

уступио топле собе свог хотела. То је

један од разлога што ће му се 25. феб-

руара, на свечаности у Скупштини

града Београда, поклонити Србија. Тога

дана, Компанија "Текијанка" обележава

и четврт века постојања. И, све се по-

клопило у слављенички амбијент, уз

подсећање да је Живојинов син Милош

исто признање добио пре годину дана,

јер је из набујалог Дунава спасао

дечака Љубишу Николића.

М. Р.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ХУМАНОСТ И НЕСЕБИЧНОСТ
У акцији ''Најплеменитији подвиг године'' награђен Живојин Болботиновић

Живојин Болботиновић

ПОЛИТИКА ''УБИЛА'' СПОРТ

- Професионализам је довео спорт до пропасти. Не ига се више

из љубави за екипу за град, за репрезентацију. Не могу да замислим да

се играчи не одазивају на позив селектора. Кошаркашке звезде које сам

ја познавао би пешице дошле на позив селектора, то су биле људине. На-

вијам за Бор и Црвену звезду, али морам да признам да и данас Партизан

има најјачу школу кошарке из које излазе кошаркашке звезде попут Киће,

Праје, Салета, Даниловића, Дивца, Паспаља... Нажалост такво је време.

У све поре друштва, па и у спорт, је ушла политика и направила ката-

строфу. То није добро за нашу омладину- закључује Ивица Павловић.
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МАЈДАНПЕК – Славуја Ста-

нић (53), руковаоц пумпне станице у

Руднику бакра Мајданпек (РБМ), на-

страдала је језивом смрћу када је на

њу, у среду између 22 часа и поноћи,

под још неразајшњеним околно-

стима, у фабричком кругу налетео ка-

мион за превоз руде, носивости 200

тона! Након тога, на том делу пута ка-

миони су прошли још неколико пута,

па је све што је остало од раднице

РБМ  - безоблична маса и једна

чизма!

Нестанак Станићеве, која је

радила у другој смени, примећен је

када јој је дошла замена у 23 часа.

Њене колеге су пошле да је траже,

будући да се није јављала на мо-

билни телефон. Неколико сати иза

поноћи возач ФАП приметио је чизму

у блату и одмах позвао остале рад-

нике.

- Било је језиво – испричао

нам је један од очевидаца догађаја. –

На лицу ме- ста затекли смо без-

обличну масу, делимично поклривену

блатом, која се још, како ми се чи-

нило – ''пушила''. Ту су били разба-

цани и делови одеће, док се

недалеко налазила чизма.

Шта се заправо десило, по-

казаће истрага. Међутим, оно што је

извесно је да је део фабричког круга

у РБМ где се десила трагедија по-

тпуно осветљен, тако да је мало ве-

роватно да возач тешког камиона,

који је прегазио Ста- нићеву, није уг-

ледао жену на путу. Оно што се зна

је да је, након што је камион прегазио

радницу, још неколико истих возила

неколико пута ту прошло, тако да од

несрећне же-не није остало буквално

ни- шта.

- Невероватно – у шоку је ко-

лега јкоји је радио са Славујом. –

Знам да, по лекарском налазу, Ста-

нићева није смела да ради у трећој

смени. Такође, било ми је чудно што

је нисам затекао на радном месту, јер

је Славуја увек дисциплиновано че-

кала да јој дође смена. Тек када би

предала дужност, одлазила је кући.

Ово је био први и последњи пут да је

није било на радном месту у РБМ,

где је радила претходних 30 година.

У овом тренутку није позна-

тозашто је Станићева напустила

посао пре завршетка радног вре-

мена. Такође, необично је и што је

ишла тежим путем, јер се уместо оног

где има мање блата кретала делом

трасе где дебљина житке масе пре-

вазилази тридесетак сантиметара и

по њој се једва хода.

- Возачи тешких камиона

који су били у трећој смени су у шоку

– речено нам је РБМ. – Нико од њих

не зна ко је, заправо, прегазио Ста-

нићеву.

На лице места изашли су по-

лиција, републички рударски инспек-

тор и тужилац. Обављен је увиђај

лица места, а резултати се очекују

наредних дана. Надлежни нису же-

лели да коментаришу овај случај пре

окончања истраге, али нам је незва-

нично речено да се сумња на само-

убиство.

Станићева је живела сама,

негујући болесну мајку. Колеге кажу

да се никада није жалила, иако је

имала тежак живот. Посмртни остаци

несрећне жене предати су ње-ним

рођацима, који ће је сахранити у род-

ној Рашкој.

В. Н.

ДАМПЕР ''САМЛЕО'' ЖЕНУ

Несвакидашњи случај у неготинском селу Сиколе

Славуја Станић

НЕГОТИН – Ивица Митро-

вић (55) настрадао је у свом стану

број 11, у Ламели Е1, на послед-

њем, трећем спрату, у насељу

„Вељко Влаховић“ у Неготину, у

пожару, који је највероватније иза-

звала свећа или цигарета, чији су

трагови нађени на поду. Несрећан

човек који је, после смрти своје су-

пруге пре пар година, живео сам,

пронађен је како лежи на поду, из-

међу фотеље-мојце и кревета.

Пожар је, претпоставља

се избио претпоследњег јануар-

ског дана око 10 часова, а сасвим

случајно открио га је комшија који

је у то време дошао са посла на

паузу. 

- Комшија је осетио дим у

ходнику зграде и позвао ватро-

гасце који су угасили жар који је у

стану тињао. Стан је био пун

дима, а ватра се изгледа прими-

рила. Нико од станара који су у то

време боравили у својим стано-

вима није ни знао шта се дешава

у згради, јер се ништа није осе-

тило све до тренутка док ватро-

гасци нису отворили врата и

почели да гасе – прича један од

комшија.

Дан раније Митровићу је

због нагомиланих дугова ис-

кључена струја, па је као узрок по-

жара одбачена неисправна

инсталација. У стану су на поду

пронађени трагови свећа и опу-

шак, па се претпоставља да су

они узрок пожара који је захватио

собу у којој је, у том тренутку,

највероватније Митровић спавао.

Несрећник је, кажу упућени, поку-

шао да устане и изађе из стана,

али је услед густог дима изгубио

оријентацију и преминуо од гу-

шења угљен моноксидом.

Митровић је пре неколико

година остао без посла гашењем

ЈИК банке и од тада се издржавао

повременим пословима и радом

за дневницу. С.М.Ј.

НАСТРАДАО МУШКАРАЦ

У пожару у неготинском насељу Вељко Влаховић 

Стан у коме је настрадао Митровић

Место несреће у РБМ

Последњи и најтужнији полугодишњи 

поздрав драгом и вољеном брату 

Станоју Ђорићу

Брате, још као мала деца остали смо

без оца.Ти си био најстарији брат, а ја

најмлађе сироче.

Брзо си стасао и од детета постао го-

ростас. До краја си остао немерљива брат-

ска узданица и велики човек. Хвала ти на

томе.

Са љубављу и поносом чуваћемо те

од заборава.

Ђорић Милирад „Милош Милош“са по-

родицом из Беча.
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БОР – Н.Г. (11), уче-

ница четвртог разреда ОШ

''Петар Радовановић'' у бор-

ском селу Злот, пронађена је

обешена о греду своје собе,

у кући на појати удаљеној не-

колико километара од тог

места!

- По досадашњим са-

знањима, Н.Г. је била у кући

са мајком, бабом и дедом –

сазнајемо из извора блиским

истрази. – Казала је мајци да

иде у своју собу да налакира

нокте. Међутим, какао се

дуго није појављивала, уку-

ћани су ушли у њену собу и

пронашли тело своје мези-

мице обешено о греду на

плафону.

По непотврђеним ин-

формацијама, девојчица је,

из још неутврђених разлога,

узела конопац којим се веују

бале са сеном. направила је

омчу, пребацила је преко

греде и – пресудила себи.

- Мајка је покушала да

помогне својој ћерки једи-

ници, али у томе није успела

– наставља наш саговорник.

– Деда и баба су позвали оца

и хитну помоћ, чије су екипе

убрзо стигле на лице места.

Међутим, лекари су само

могли да констатују смрт не-

сдрећне девојчице.

На лице места убрзо

је стигла и полиција, која је

обезбедила лице места. Кућа

у којој је настрадала Н.Г. на-

лази се неколико километара

удаљена од центра села, до

које се, излоканим путем,

једва стиже и теренским во-

зилом.

- Видела сам оца Н.Г.

како је колима, пуном брзи-

ном, прошао поред моје куће

– у шоку је једна комшиница.

– Тек смо касније сазнали да

је отац журио кући, јер су му

јавили да су његову ћерку

јединицу пронашли мртву.

И, остале комшије ове

породице су, најблаже

речено, у шоку. Кажу, ништа

није упућивало на то да ће

Н.Г. подићи руку на себе.

- Била је одличан ђак

и увек је била весела – ис-

причао нам је један од ро-

ђака Н.Г. -  Никада се није

жалила, иако је свакодневно

пешачичла до школе неко-

лико километара. Са сваким

је причала и увек је била ве-

села. Никада не бих ни по-

мислио да би могла да по-

дигне руку на себе.

Незванично, девојчи-ца

за собом није оставила опрош-

тајно писмо. Узроци ове несва-

кидашње трагедије се испитују,

а Тужилаштво је наложило об-

дукцију тела Н.Г. E. T.

ОБЕСИЛА СЕ ДЕВОЈЧИЦА
Трагедија у борском селу Злот

МАЈДАНПЕК – Готово два ме-

сеца након што је откривена пљачка,

полиција је ухапсила Миру С. (49), рачу-

нополагача у ''Златари мајданпек'', која

се сумњичи да је током прошле године

противправно присвојила 105 комада

уникатног златног накита, тежине 935

килограма и укупне вредности веће од

3,1 милион динара.

Одмах након што је нестанак

злата октривен, Мира С. је хоспитали-

зована на Одељењу неуропсихијатрије

Здавственог центра у Бору и није била

доступна полицији, а њено испитивање

додатно је отежавао и тадашњи штрајк

адвоката. Међутим, она је приведена и,

након саслушања, поднета јој је пријава

због проневере, после чега јој је одре-

ђен притвор до 30 дана.

Клупко ове несвакидашње

крађе почело је да се одмотава децем-

бра прошле године, када је ванредним

пописом у "Златари Мајданпек" ут-

врђено је да је неко из круга нашег

највећег произвођача накита изнео го-

тово килограм злата. Нестанак драгоце-

ности, иначе, не би ни био откривен да

није било - продавца пилића!? 

Јер, октобра прошле године у

погоне "Златаре" дошао је један од уз-

гајивача живине из тог краја и понудио

синдикату своју робу. Одговорено му је

да су заинтересовани, али да немају

новца, пошто је фирма у блокади. Ко-

начно, договорили су се да обаве ком-

пензацију - пилићи у замену за златну

огрлицу, коју је продавац живине желео

да поклони свом сину.

- Две стране су се договориле

да продавац живине недељу дана

након своје испоруке преузме огрлицу.

Тада су, међутим кренули изговори "За-

турила се. Не можемо да је пронађемо.

Дођите следеће недеље" - наводи наш

саговорник, близак истрази. - Ни после

два месеца овај човек накит није могао

да преузме, па се на крају испоставило

да огрлице једноставно нема

Одмах је, како сазнајемо, нало-

жен ванредни попис у "Златари" и о

свему је обавештена полиција. Ванред-

ним прегледом прво је установљено да

недостаје пола килограма злата, али је

касније та бројка дуплирана. Према не-

званичним информацијама, из "Зла-

таре" је нестао искључиво златан накит,

али не и други предмети који су, поред

тог племенитог метала, у себи имали и

драго камење и бисере. Недостају ду-

кати, златници, огрлице, наруквице и

прстење од чистог злата.

- Оно што се поуздано зна јесте

да је злато нестало из изложбеног са-

лона, из два сефа у самој фабрици. Ту

су држани сви експонати које је "Зла-

тара" радила, како би "мустру" покази-

вали заинтересованим купцима. Кључ

од тих двеју каса имало је неколико

особа, од којих је већина, када се за не-

станак злата сазнало, завршила у бол-

ници - каже наш саговорник.

Међутим, није извесно како ће

се овај поступак окончати јер мате-

ријалног доказа – златног накита –

нема! Због тога је полиција могла да

иде само на пријаву због проневере,

али су шансе да ће се драгоцености

пронаћи и вратити ''Златари'' – равне

нули...                         

В. Н.

УКРАЛА КИЛОГРАМ НАКИТА?
Ухапшена осумњичена за крађу у ''Златари Мајданпек''

Увиђај на појати код Злота

БОР - Теретни воз који саобраћа на правцу Зајечар - Мајданпек

ударио је К. Д. (79) и нанео му тешке телесне повреде, у виду прелома

ребара и кичменог пршљена. Несрећа се догодила на делу пруге Бор –

Зајечар, у близини надвожњака у улици "7. јули" у Бору. Према незва-

ничним подацима К. Д. је у време када је наишао воз ишао по колосеку

у непосредној близини скретнице, која је теретни воз преусмерила на

средњи колосек и није стигао да се на време склони. Припадници поли-

цијске управе Бор извршили су увиђај, К.Д. је збринут у борској Болници

и није у животној опасности.        Д.Ђ.

ВОЗ УДАРИО ЧОВЕКА

Увиђај на прузи

СОКОБАЊА - Полицијски службеници Министарства унут-

рашњих послова у Сокобањи одредили СУ меру задржавања до

48 сати за И.С. (23), из Зајечара, због сумње да је извршио кри-

вично дело фалсификовање новца. На основу оперативних са-

знања полиција је зауставила аутобус „НИШ експрес“ на релацији

Алексинац – Сокобања у којем се налазио осумњичени. Приликом

прегледа одеће у јакни је пронађено 100 новчаница у апоенима од

по 100 евра за које се сумња да су фалсификоване.                   Е.Т.

ФАЛСИФИКОВАО ЕВРЕ
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