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Књажевац је добио

нову политичку партију, која

носи назив Народни покрет

„Књаз“?

- Пре свега, Народни по-

крет „Књаз“, није политичка пар-

тија. То је потпуно нова, потпуно

аутентична појава на политичкој

сцени Књажевца. Настао је из по-

требе људи који желе да се баве

локалним проблемима и темама

и побољшањем услова живота

искључиво у свом граду. Ми смо,

кроз Народни покрет, интегри-

сали управо потребе тих људи,

да помогну граду у коме живе, у

коме су рођени, и да од Кња-

жевца, заједно, створимо боље

место за живот свих нас.

Да ли може да се каже

да је Народни покрет „Књаз“

настављач идеје Уједињених

региона Србије?

- Не. Народни покрет

„Књаз“ је нова политичка појава.

У Народном покрету јесу и људи

који су некада били у Уједињеним

регионима Србије, али и потпуно

нова лица, људи који се до сада

нису бавили политиком, нису

били чланови других странака.

Оно што јесте специфичност На-

родног покрета „Књаз“, управо је

и то што ми не инсистирамо на

чланству. Ми смо другачије орга-

низовани и нама нису битне ни

присутпнице, ни чланске карте,

већ идеје, програм и добра воља

да се помогне Књажевцу.

Какав је програм Народ-

ног покрета „Књаз“?

- Народни покрет „Књаз“

се, за разлику од свих осталих по-

литичких субјеката на територији

општине Књажевац, бави ис-

кључиво проблемима Књажев-

чана, проблемима града Књаже-

вца, и проналажењем решења за

те проблеме, као и проналаже-

њем услова за бољи живот Кња-

жевчана. Ми немамо централу у

Београду, ми не слушамо дирек-

тиве страначих старешина. Наши

команданти су грађани општине

Књажевац, и нама једино они

могу да командују. По томе се ми

разликујемо од других. Наш про-

грам огледа се у томе да све оно

што су потенцијали књажевачке

општине ставимо у функцију раз-

воја Књажевца, да их искори-

стимо на најрационалнији и

најбољи могући начин. Желимо

да од Књажевца учинимо боље

место за живот. 

Који су правци развоја

општине Књажевац?

- Таргетираћемо и оно

што су до сада били развојни

правци књажевачке општине, пре

свега, развој туризма кроз рацио-

нално коришћење потенцијала на

Старој планини, али и термо-ми-

нералног изворишта „Бањица“, и

свега оног што је и традиција, кул-

тура и културно-историјско на-

слеђе књажевачке општине.

Развој пољопривреде је такође

један од праваца развоја

наше општине, и нешто на

чему ће Народни покрет

„Књаз“ инсистирати. Није

више реално да оче-

кујемо да ће на хиљаде

Књажевчана радити у 

фабрикама, 

али је реално да

очекујемо да 

ће на стотине хектара квалитет-

ног пољопривредног земљишта

постати фабрике које ће запош-

љавати Књажевчане. Надамо се

да ће Књажевац убудуће бити по-

знат по туризму и по пољопри-

вреди. Наравно, нећемо запоста-

вити мала и средња предузећа и

привреднике, по којима је Књаже-

вац и сада надалеко познат. Кња-

жевац је град вредних, инвенти-

вних људи, који имају идеје и који

те идеје знају да преточе у добар

и квалитетан производ. Народни

покрет „Књаз“ је организација,

која ће покушати да кроз свој рад,

окупи квалитетне људе, да са-

слуша њихове идеје и предлоге,

и да без имало сујете, све оно

што су квалитетни предлози за

побољшање услова живота у

Књажевцу, преточи у дело и

конкретизује.

Ви имате ве-

лико искуство у бав-

љењу политиком. Ка-

кве су шансе једне ло-

калне политичке опције,

у односу на странке које

имају централу у Бео-

граду?

- Управо зато што имам

много искуства у бављењу поли-

тиком, и у раду у странкама које су

постојале на централном нивоу,

биле и у опозицији, и на власти,

мислим да је и Књажевчанима,

али и грађанима Србије у целини,

досадило да слушају централе из

београдских канцеларија и да су

им странке и странчарење преко

главе. Свима је преко потребно да

постоје субјекти и организације

које ће се бавити конкретно њихо-

вим животима. Ту мислим на по-

бољшање њихових живота, на

проблеме обичног грађанина, као

што смо сви ми. Мислим да

овакви покрети и организације,

које се баве локалним темама,

имају перспективу, јер локалне

теме су теме које интересују

највећи број грађана. 

Књажевац је мали град

и о оснивању Народног по-

крета „Књаз“ чуло се још пре

Нове године. Да ли је завршен

процес регистрације, као и све

административне формално-

сти?

- Управо то смо и чекали,

да потпуно завршимо процес ре-

гистрације, а то је и завршено. На-

родни покрет „Књаз“ активно

почиње са радом. Предстоји нам

организација изборне и програм-

ске скупштине, на којој ћемо изаб-

рати органе управљања, и на којој

ћемо усвојити програм Народног

покрета „Књаз“. Просторије се на-

лазе у улици Бранка Радичевића,

код Градске пијаце. Наша врата

су отворена за све грађане. На-

родни покрет носи назив по Књазу

који је ослободио Књажевац, који

је започео изградњу цркве у Кња-

жевцу, али и који је обележио

једну прагматичну политику у којој

је од једне мале Србије, успео да

направи независну и ваљану

државу. Управо то и ми хоћемо, да

ујединимо Књажевчане, да једном

мудром политиком Књажевац

ојачамо, да га извучемо из осред-

њости у којој се налазио и да Кња-

жевац добије и потврди епитете

које већ сада има, као најлепша

чаршија, најлепши град у Србији.

Да би неки град био најлепши, у

њему морају да живе срећни и на-

смејани људи. Срећни и на-

смејани људи не могу да буду

људи који су забринути за своју

егзистенцију, већ они који живе

добро и који имају добар стран-

дард. То ће бити проблеми којима

ћемо се посветити. Позивам све

Књажевчане који имају добру

вољу да дођу и да својим предло-

зима и сугестијама помогну, не

Народном покрету, већ свом

граду.                                    Е.Н.Т.

КЊАЖЕВАЦ - КЊАЖЕВЧАНИМА
Милан Ђокић, председник општине Књажевац и један од оснивача Народног покрета „Књаз“, за ''Тимочке''

У Књажевцу је недавно основан Народни покрет „Књаз“, као покрет који ће се бавити искључиво локалним

проблемима и потребама житеља књажевачке општине. О самом покрету говорио је Милан Ђокић, један од оснивача,

и актуелни председник оптине Књажевац.

ПАРТНЕРИ

Које су то политичке партије са којима можете да будете

партнери?

- Народни покрет „Књаз“ је потпуно растерећен било каквих

великих тема. Ми не желимо да се бавимо ни сукобима у Украјини,

ни глобалним загревањем, ни Косовом, ни Европском унијом. Ми же-

лимо да се бавимо проблемима Књажевчана и нашим градом. Све

странке, које успеју да препознају који су то проблеми Књажевчана,

с једне стране, а са друге стране, да препознају који су то потен-

цијали за развој, и помогну нам да те потенцијале ставимо у функ-

цију развоја Књажевца, јесу партнери Народног покрета „Књаз“. Без

имало предубеђења према било којој странци и према било којој по-

литичкој опцији, свака она политичка опција која је спремна да ради

за интерес Књажевца и Књажевчана, може да буде партнер Народног

покрета „Књаз“.
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БОР – Упоредо са радо-

вима на пројекту реконструкције

топионице и изградње фабрике

сумпорне киселине, а поштујући

законску регулативу Републике

Србије,  Служба заштите жи-

вотне средине ТИР у минулој го-

дини покренула је поступак

добијања ИППЦ, односно интег-

рисане дозволе за предузеће

(интегрисано спречавање и ко-

нтрола загађивања животне ср-

едине). Ова дозвола подразу-

мева усклађеност рада постро-

јења са најбољим доступним

технологијама (БАТ), односно

мерама које треба предузети у

постројењима са тачно дефини-

саном динамиком њиховог спро-

вођења, временским распоре-

дом за њихов завршетак, као и

предвиђеним финансијским сре-

дствима неопходним за реали-

зацију мера. 

- ИППЦ дозвола про-

истиче из Закона о интегриса-

ном спречавању и контроли

загађивања животне средине.

Њу "прати" велики број докуме-

ната који се односе на све по-

гоне ТИР, почев од локацијске

дозволе, преко идејних, главних

и технолошких пројеката, до до-

кумената који се тичу екологије,

ефикасног коришћења енергије

и природних ресурса. Мини-

старству пољопривреде и за-

штите животне средине досад

смо предали планове монито-

ринга, управљања отпадом, као

и политику превенције хемијског

удеса у ТИР. У изради је слична

документација за Фабрику соли

метала. Такође се раде и доку-

мента која се односе на енергет-

ску ефикасност постројења ТИР,

план мера за затварање по-

стројења и план мера прилаго-

ђавања БАТ технологијама –

каже Милана Поповић, помоћ-

ник директора ТИР за заштиту

животне средине.

У овој служби сачињени

су и бројни извештаји - за канад-

ску ЕДЦ банку, Национални ре-

гистар извора загађења Аге-

нције за заштиту животне сре-

дине (о годишњој количини от-

пада, емисији гасова и прашка-

стих материја произведених, од-

носно емитованих из металурш-

ких погона) и Министарству во-

допривреде о количини утроше-

не пијаће и технолошке воде,

као и испуштене отпадне воде.

Ова извештавања ТИР, као је-

дна од десет фирми у Србији,

обавља помоћу софтверског

"пакета", којим су бесплатно до-

биле обуку кадрова и друге пра-

теће услуге за примену новог

система вођења евиденције и

извештавања у области животне

средине. Ово је део пројекта

"Успостављање Центра за упр-

ављање животном средином

(ЕМЦ) у Србији" у коме активно

учествује Агенција за ЗЖС, како

би помогла српским компани-

јама у области одрживог разво-

ја. Пројекат доприноси смање-

њу загађења и обезбеђењу бо-

љих капацитета за управљање

животном средином, уз одржа-

вање трошкова производње и

еколошких инвестиција у еко-

номски прихватљивим грани-

цама.                                      Ј. С.

ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА ПРИОРИТЕТ
Служба заштите животне средине ТИР покренула поступак добијања ИППЦ

Борски димњаци

КЛАДОВО - За спрово-

ђење пројекта “Партнерство и

технолошка подршка”, на коме

су партнери  АРК и Институт

за истраживање и пројекто-

вање у области заваривања из

Темишвара, у Румунији, ода-

брано је кладовско предузеће

"Алмаг".

На састанку у Кладову

усаглашена су техничка реше-

ња за унапређење производ-

ног програма, уз коришћење

нових технологија. Стручни ти-

мови одабрали су пет румун-

ских и још четири српска пред-

узећа  која се баве заварива-

њем и металопрерађивачком

производњом од Зрењанина

до Кладова.

- Реч је о металопрера-

ђивачким фирмама из Зрења-

нина, Качарева, Панчева и

Великог Градишта. Ми смо им

понудили по пет техничких ре-

шења, на која су они позити-

вно одговорили. Сада је на

реду завршна имплементација

техничких изведби. У оквиру

његове реализације, стручни

тимови су посетили 30 пред-

узећа у две суседне земље -

појашњава Марко Ристић, са-

радник на пројекту.

Пројектом прекограни-

чне сарадње предвиђен је

избор малих и средњих пред-

узећа из Србије и Румуније,

која повећањем конкурентно-

сти могу да ојачају своју пози-

цију на тржишту. Прва иску-

ства наговештавају успешну

реализацију.

- Све указује на ус-

пешно спровођење пројекта

одабраних предузећа. У то су

се уверили специјалисти из

тражених области, који су за-

довољни ангажовањем за на-

доградњу производног прогр-

ама. Заинтересованост пред-

узећа за учешћем у спрово-

ђењу пројекта надмашила је

наша очекивања, упркос висо-

ким и захтевним стандардима.

Пројекат финансира Европска

унија из ИПА фондова преког-

раничне сарадње Румунија-

Србија, а реализација траје до

марта 2015. године - казао је

Валентин Бирдеану, менаџер

пројекта.                       М. Р.

ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ 
ДО НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Пријекат се финансира из ИПА фондова

ПЛАЋАЊЕ

БЕЗ ЧЕКАЊА 
МАЈДАНПЕК - Прва рата

овогодишњег пореза на имовину за

непокретности, за плаћање доспева

15. фебруара. Међутим, у складу са

праксом из претходних година, није

мало Мајданпечана који ће уместо

прве рате, до поменутог рока уплатити

комплетан прошлогодишњи износ. 

Према информацијама ло-

калне пореске администрације у граду

под Старицом, овогодишњи износи

пореза на имовину за непокретности

не би требало да се битно разликују

од прошлогодишњих, осим у слу-

чајевима  власника непокретности у

појединим приградским и викенд насе-

љима. Они су, подсетимо, прошле го-

дине били непријатно изненађени

висином пореза, јер су локацијски

били везивани за зоне у којиме је

стопа за обрачун била највиша. Како

је Одлуком о зонама то измењено,  па

ће се насеља око Доњег Милановца,

Обљага маре, Орешковица, Мајдан-

печки пут, Рибница и друга, уместо у

другој наћи у трећој зони, износи по-

реза биће мањи.

Када је реч о другим крите-

ријумима за утврђивање овогодиш-

њих износа пореских задужења, они

углавном нису такви, да би се решења

пуно разликовала од прошлогодиш-

њих. Ве- ћина пореских обвезника у

Мајданпеку врло ревносно измирује

своје пореске обавезе не дозвоља-

вајући да се због тога нађе у пореском

прекршају.                                       С.В.

Приводи се крају пројекат "Партнерство и технолошка подршка"
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КЛАДОВО - У оквиру

пројекта "Подршка Европске

уније побољшању услова жи-

вота присилних миграната", у

Кладову је потписан уговор о

сарадњи за изградњу још је-

дног монтажног објекта, по-

вршине 130 квадрата, са че-

тири засебне стамбене једи-

нице. 

Пројекат финансира

Делегација Европске уније у

Србији, уз подршку Данског

савета за избеглице, Репуб-

личког Комесаријата за избе-

глице и миграције и локалне

самоуправе. Реч је о пројекту

који је део ширег програма

подршке ЕУ "За бољи жи-

вот", чија је укупна вредност

14,2 милиона евра.

- Пројекат је у складу

са важећом државном поли-

тиком која регулише статус

избеглих и интерно расеље-

них лица и повратника. Су-

штински, принцип је подршка

интеграцији присилних миг-

раната који су одабрали да

остану у Србији, али и онима

који су одлучили да се врате

на Косово и Метохију - објаш-

њава Мића Јовановић, из Да-

нског савета за избеглице у

Србији.

Изградњом још једног

објекта, стамбени блок у кла-

довском насељу "Песак"

имаће четири монтажне куће,

за 12 самачких, инетерно ра-

сељених и избеглих поро-

дица, смештених у колекти-

вном центру "Караташ", а кр-

ов над главом добиће и че-

творо социјално најугроже-

нијих лица са локала. 

Општина Кладово уче-

ствује  у пројекту донирањем

грађевинских парцела опре-

мљених свом потребном ин-

фраструктуром, јер је пре-

узела обавезе које допри-

носе збрињавању избеглих и

интерно расељених лица из

колективног центра "Кара-

таш".

- Ми смо обезбедили и

комплетне урбанистичко-тех-

ничке планове, како би убр-

зали и поједноставили посту-

пак градње. Зато очекујемо

да станари наменских ста-

нова што пре добију кров над

главом, јер се тиме стварају

услови за дефинитивно за-

тварање колективног центра

"Караташ". Након свих реа-

лизованих активности - то је

сада питање дана. Намера

нам је да им помогнемо да се

навикну на независне жи-

вотне услове и потпуно се

интегришу у нашу заједницу

- казао је Радован Арежина,

председник општине Кла-

дово.

Укупна вредност  мини

стамбеног блока, са четири

монтажне куће са по четири

стана за самачке породице,

опремљених основним на-

мештајем, износи 170 хи-

љада евра.                   

М. Р.

ЗАТВАРАЊЕ ''КАРАТАША'' - ПИТАЊЕ ДАНА
Потписан уговор о изградњи четврте монтажне куће

Потписивање уговора

КЊАЖЕВАЦ - На Светском првенству у алпском скијању Србију пред-

ставља осморо смучара у женској и мушкој конкуренцији. У женској скијашкој

репрезентацији су и Маша Јанковић и Барбара Богдановић, чланице Смучар-

ског клуба ''Миџор'' из Књажевца.

Светско првенство у алпском скијању се одржава у Бивер Крику, у

Сједињеним Америчким Државама, од 1. до 15. фебруара 2015. У женском

слалому и велеслалому такмичиће се и Невена Игњатовић и Нина Мандић.

Првенство, на коме учествују најбољи светски скијаши, организује се

сваке друге године, од 1948. На такмичењу у САД, у мушкој и женској конку-

ренцији, очекују се спортисти из више од 70 земаља који ће се такмичити у

свим алпским дисциплинама: спуст, супер Г, велеслалом и слалом.

Како је раније изјавио председник Зоран Јенић, Смучарски клуб

''Миџор'' поносан је на своје такмичарке. Он је истакао да се од Маше и Бар-

баре не очекују велики резултати, али да је и само учешће на Светском првен-

ству велика ствар, како за младе скијашице, тако и за њихове породице и

локалну заједницу.                                                                                           И. Л.

КЊАЖЕВЧАНКЕ У
БОЈИ СРБИЈЕ

Репрезентација Србије

ДЕПОНИЈА - 50 МИЛИОНА ЕВРА
МАЈДАНПЕК - Координациони одбор за реализацију

Споразума о управљању комуналним отпадом за седам гра-

дова и општина у Тимочкој Крајини на састанку који је одржан

у Мајданпеку, донео је одлуку да се изградња депоније, од

зајечарског села Халово, реализује кроз приватно-јавно парт-

нерство. 

Такву одлуку треба да потврде општинска, односно

градско веће локалних самоуправа. Након тога, на новом са-

станку који ће бити одржан у Бољевцу, биће јасније када ће се

и како приступити избору технологије која се може користити

за добијање енергије у оквиру процеса прикупљања и одла-

гања комуналног отпада, о чему се опширно говорило и на са-

станку у Мајданпеку.

Реализација пројекта управљања чврстим комуналним

отпадом за територије Борског и Зајечарског округа је почела

у јуну прошле године потписивањем новог међуопштинског

споразума седам јединица локалних самоуправа и договором

да на решавању тог проблема заједнички раде. 

На другом састанку Координационог одбора у Мајдан-

пеку усвојена је одлука за финансирање изградње депоније

путем приватно-јавног партнерства, јер је процењено да ће то

бити начин за бржу реализацију инвестиције у условима када

ни саме општине, а ни држава немају између 40 и 50 милиона

евра, колико се процењује да ће она коштати.

О технологијама које се могу користити за добијање

енергије у оквиру процеса прикупљања и одлагања комунал-

ног отпада, говорио је проф. др Милан Трумић, са Техничког

факултета у Бору, нагласивши да је реч о комплексном питању,

будући да смо као друштво на нивоу да ''отпадом још увек не

управљамо већ га једноставно бацамо'', те да ће најтежи део

посла бити промена свести самих грађана.                         С. В.

На светском првенству у алпском скијању Управљање комуналним отпадом у 

Зајечарском и Борском округу
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КЊАЖЕВАЦ - На изле-

тишту Ргошка Бањица, која се

налази у близини Књажевца,

има термалне воде топлије

него што је постојећа -  темпе-

ратура је 32 степена, а ко-

личина чак 100 литара у се-

кунди – званично су потврдили

резултати истраживања струч-

њака са Рударско-геолошког

факултета.

На састанку општинског

руководства и стручњака са Ру-

дарско-геолошког факултета у

Београду саопштени су резул-

тати истраживања потенцијала

термалних извора Ргошке Ба-

њице. Циљ истраживања, ра-

ђених током 2014. године, био

је да се утврди постојање из-

вора воде са вишом температу-

ром од тренутних 28 степени,

која би била коришћена за бу-

дући хотелски комплекс на то

месту.

- Резултати су показали

да се могу добити воде виших

температура од тренутних 28

степени. То повећање не би

било драстично, вода је темпе-

ратуре 32-33 степена, што би

значајно побољшало асорти-

ман постојећих вода. На основу

истраживања, одређене су ми-

кро-локације за израду истра-

жно-експлоатационих бунара и

ми се надамо да ће бар један

од тих бунара бити изграђен у

2015. години - рекао је проф. др

Веселин Драгишић, са Рудар-

ско-геолошког факултета у Бео-

граду.

- Били смо оптимисти и

пре званичних истраживања -

каже председник општине,

Милан Ђокић. - Али, вести које

су нам саопштене су и боље од

очекиваних, тако да је потен-

цијал Ргошке Бањице овим ис-

питивањима и дефинитивно

потврђен. Показало се да је ка-

пацитет око 100 литара воде у

секунди, а од стручњака са Ру-

дарско-геолошког факултета

смо обавештени да је то изво-

риште јединствено у Србији.

Ђокић каже да је убе-

ђен да ће такав потенцијал

ускоро наћи инвеститора. 

- Са потенцијалним ин-

веститорима већ разговарамо

да све оно чиме Ргошка Ба-

њица располаже ставимо што

пре у функцију локалног еко-

номског развоја – наговестио је

Ђокић.

И.Л.

НОВИ ТЕРМАЛНИ ИЗВОРИ
Велико откриће баца ново светло на Ргошку Бањицу

Ргошка Бањица

Температура воде 32 степена Целзијуса, а количина чак 100 литара у секунди.
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НЕГОТИН – Реализацијом

пројекта „Унапређење управљања

јавном имовином у општинама Не-

готин и Кладово“, од прошлог до

овог јануара, како рече на завршној

конференцији Александра Матић,

из Канцеларије за локални економ-

ски и рурални развој општине Него-

тин, у потпуности су унапређене

институционални, администрати-

вни и информациони капацитета за

управљање имовином у општинама

Неготин и Кладово. Овај пројекат,

вредан 118.500 евра, део је про-

грама EXCHANGE 4 који финан-

сира Европска унија, а спроводи

Стална конференција градова и оп-

штина. ЕУ је донирала 85 одсто

вредности пројекта, односно

102.808 евра, док је остатак суфи-

нансирала општина Неготин, носи-

лац пројекта, кроз ангажовање

својих кадровских и других ресурса.

Уз два вишедневна тренинга за за-

послене у сектору управљања јав-

ном имовином у ове две општине,

израду промотивног материјала,

обезбеђена су три рачунара, лап-

топ, по два штампача и скенера и

пратећи софтвер, али оно што је

најважније, комисија која је форми-

рана у оквиру пројекта пописала је

3.300 јединица, а приликом оби-

ласка терена евидентирани су и

објекти о којима локална само-

управа није до сад знала.

- Прикуљени су подаци о

значајним локалитетима за област

привреде, културе и туризма. На-

име, обухваћена су подручја која су

планским актима предвиђена за

развој индустрије као што је грађе-

винско земљиште у својини оп-

штине на Радујевачком путу, али и

подручја интересанта због својих

природних одлика за развој ту-

ризма попут непокретности на Сте-

ванским ливадама у катастарској

општини Сиколе, али и објекти који

су проглашени за непокретна кул-

турна добра пивнице у Рајцу и Рог-

љеву – каже Предраг Станић, шеф

Одељења за општу управу, имовин-

ске и стамбено комуналне послове.

У Канцеларији за попис

имовине општине Неготин током

реализације овог пројекта обрађено

је 3.333 НЕП образаца, попуњено

895 образаца за процену вредности

имовине, поднето 136 захтева за

издавање потврда о евиденцији не-

покретности у јавну својину од

стране Републичке дирекције за

имовину и издато 100 потврда о

евидентирању у јавну својину оп-

штине Неготин. Донета су и 66 ре-

шења Републичког геодетског

завода за упис општинске својине.

- Кроз НЕП обрасце, обра-

ђиване су службене зграде, по-

словне просторије, стамбене

зграде, станови, гараже, некатего-

рисани путеви, општински путеви и

улице који нису део аутопута или

државног пута првог  и другог реда,

тргови, јавни паркови. Предмет еви-

дентирања, по препоруци Дирек-

ције, није било грађевинско зе-

мљиште, на коме је као корисник

била уписана општина и организа-

ције односно јавна предузећа и

установе, чији је оснивач, а њих има

укупно 61. С обзиром да није ура-

ђен катастар водова при Служби за

катастар непокретности Неготин,

предмет евидентирања нису биле

ни водоводне, канализационе и то-

пловодне мреже – истакао је Ста-

нић.

Због изузетно добрих ре-

зултата током реализације самог

пројекта, али и код штедње код

трошпења средстава, велика је мо-

гућност да се започети послови на-

ставе у наредна два до три месеца. 

- Као резултат пројекта им-

плементиран је информациони си-

стем за управљање имовином у

општини Неготин, спроведене су

процедуре за пренос власништва

над државном имовином на оп-

штину Неготин, креиран је средњо-

рочни план управљања имовином у

општинама Неготин и Кладово и

унапређена видљивост и транспа-

рентност јавне имовине и механи-

зама њеног комерцијалног кори-

шћења у овим општинама – каже

Александра Матић. 

С.М.Ј.

ПРЕДУСЛОВ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ
Завршен пројекат унапређења управљања јавном имовином у општинама Неготин и Кладово

Неготин

КЛАДОВО - Запослени

у новосадском Институту за

ратарство и повртарсво препо-

знали су невоље које су меш-

танима Кладова донеле

септембарске поплаве, тако

да су кључким повртарима до-

нирали 5.000 кесица семена

разног поврћа. Реч је о по-

клону вредном близу 150 хи-

љада динара.

- Током мајских по-

плава помагали смо пољопри-

вредницима на поплављеним

подручјима донацијом семена

и сточне хране у складу са

нашим могућностима. С обзи-

ром да су највеће штете у кла-

довском крају претпели

повртатари, одлучили смо да

им тегобе ублажимо семен-

ском робом, која им је уочи

пролећних радова у пољу

најпотребнија - казао је Влади-

мир Рајковић, представник Ин-

ститута за повртарство и

ратарство.

Надлежне комисије пр-

оцениле су да је на 645 хек-

тара обрадивих површина у

општини Кладово причињена

материјална штета у износу од

близу 188 милиона динара.

Зато је помоћ људи добре

воље драгоцена повртарима у

том  крају.

- Паковања кесица која

садрже по десетак семена

разног поврћа биће дистри-

буирана у десетак села са

највећом штетом на пољопри-

вредним културама изазваном

бујичним и подземним водама

које су се као велики поплавни

талас у септембру прошле го-

дине обрушиле на неколико

насеља. Контактирали смо

председнике савета МЗ који

имају прецизну евиденцију о

висини штете и величини по-

вршина које мештани користе

за ратарску производњу, тако

да ће донацију добити најугро-

женији - истиче Гордана Гра-

мић, самостални стручни

сарадник за привреду оп-

штине Кладово.

М. Р.

ПОВРЋЕ ЗА ПОПЛАВЉЕНЕ
Институт ''НС Семе'' помогао кључким повртарима

Донација Института “НС семе”

СТУДИЈЕ И АНАЛИЗЕ

На основу анализе и студије о управљању имовином у Не-

готину и Кладову, израђене у оквиру овог пројекта биће, по речима

Игора Мишчевића, сарадника на пројекту, креиран је акциони план

и дефинисани су приоритети за реализацију. 

- Као један документ који је наставак ових студија израђен је

и Каталог инвестиционих пројеката или боље рећи локација општина

Неготин и Кладово. У њима је направљена једна агрегација најбит-

нијих аспеката урбанистичких планова, геодетских и правно-имовин-

ских аспеката који су обрађивани, тако да заинтересована лица за

инвестиције на тим локацијама могу да се врло брзо и кратко инфор-

мишу о тим пројектима – каже Мишчевић.
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БОР – У последњих

пет година у Рударско-топио-

ничарском басену Бор отко-

пано је 70,6 милиона тона

руде чијом је прерадом до-

бијено 155 хиљада тона бакра,

четири и по тоне злата и 24

тоне сребра! Вредност про-

изведеног бакра (без злата и

сребра), узимајући у обзир

просечну цену „црвеног ме-

тала“ на Лондонској берзи у

периоду 2010-2014. година

(7.704 долара за тону), износи

фантастичних 1.194.120.000

долара. Са златом и сребром

вредност петогодишње басен-

ске продукције пење се изнад

милијарду и по долара! 

Од 2010. до данас у ба-

сенским рудницима остварено

је укупно 205 и по милиона

тона ископина. Непуних 135

милиона тона била је тешка

раскривка са површинских ко-

пова у Бору и Мајданпеку, а

70,6 милиона тона тежила је

руда бакра. 

Највише руде, скоро

трипут више него у Мајдан-

пеку, РТБ Бор дао је рудник

„Велики Кривељ“. Тамо је за

пет година откопано 46,4 ми-

лиона тона руде и уклоњено

75 милиона тона раскривке. У

кривељском руднику дневно

се откопа 30 хиљада тона

руде и уклони 40 до 60 хи-

љада тона раскривке. Највећи

део јаловине, преко 80 одсто,

превози се транспортним си-

стемом до старог борског по-

вршинског копа и тамо од-

лаже. 

У Мајданпеку је у по-

следњих пет година откопано

17,2 милиона тона руде и

уклоњено 48,2 милиона тона

јаловине.  

Топионица и рафина-

ција су у старим постројењима

за пет година прерадиле

нешто више од милион тона

концентрата добијеног ис-

кључиво из сопствених сиро-

вина. У погону електролизе

произведено је 155 хиљада

тона катодног бакра, а у пре-

рађивачким погонима 5.360

тона бакар-сулфата (плавог

камена), 44.000 тона дипфор-

минг жице и 4.900 тона ливач-

ких производа.

Г.Т.В.

СА СРЕБРОМ И ЗЛАТОМ МИЛИЈАРДА И ПО 
Петогодишња производња бакра у РТБ Бор премашила милијарду долара

Рудник бакра “Велики Кривељ”
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МАЈДАНПЕК  -

Крајем прошле године, Гине-

колошки диспанзер мајдан-

печког Дома здравља “Др

Верољуб Цакић” остао је без

јединог гинеколога кога је за-

пошљавао, а бројне пациј-

енткиње без изабраног гине-

колога. Иако трајно решење

још увек није обезбеђено, бу-

дући да се још чека одговор

Комисије Министарства здр-

авља, која би омогућила за-

пошљавање другог гинеко-

лога, овај диспанзер ипак

ради. У помоћ су, наиме, при-

скочили гинеколози Опште

болнице. Рад се одвија не-

сметано, а упоредо реализују

и активности на плану пре-

венције. Чињеница да се

управо ове седмице обеле-

жава Европска недеља пре-

венције рака грлића мате-

рице, та питања актуелизује.

Проблем још није по-

тпуно решен, јер ће трајно

решење бити постигнуто за-

пошљавањем новог лекара

специјалисте гинекологије на

шта се неће чекати након

обезбеђења “зеленог светла”

из надлежних републичких

институција, ал ии овако, рад

у диспанзеру се свакодневно

одвија захваљујући ангажо-

вању гинеколога Опште бол-

нице

- Имали смо застој,

пех да останемо без гинеко-

лога, али смо захваљујући

колегама из  Опште болнице

успели да одржимо рад дис-

панзера док не решимо про-

блем административне при-

роде - наглашава др Ми-

љојко Нешовић, директор

мајданпечког Дома здравља. 

- С обзиром да неко-

лико месеци гинеколог у

Дому здравља није радио,

било је гужви, али смо сада

већ успели да их смањимо и

мислим, да сада већ можемо

да кажемо да диспанзер нор-

мално ради – потврђује и др

Зоран Милошевић, гинеколог

и директор Опште болнице у

Мајданпеку и истиче значај

редовних прегледа за здр-

авље жена.  

У Дому здравља пла-

нирају да у сарадњи са одго-

варајућим службама борских

здравствених установа, па-

цијенткињама омогуће да по-

ново у свом диспанзеру могу

обавити и ПА тест.           С.В.

ЧЕКА СЕ ТРАЈНО РЕШЕЊЕ
Гинеколошки диспанзер у Мајданпеку функционише

Милошевић и Нешовић

КЊАЖЕВАЦ - Школски лист

''Идеја'', ученика и наставника Техничке

школе у Књажевцу освојио је другу награду

на конкурсу за најбољи средњошколски ча-

сопис у Србији. Награда је уручена на 56.

републичком семинару за наставнике

српског језика и књижевности.

Излазак сваког новог броја часописа

''Идеја'' у књажевачкој Техничкој школи

представља мали празник. Тада се, ли-

стајући педесетак страница свог листа, уче-

ници и наставници подсете успеха,

активности, прочитају најлепше литерарне

радове. Већ 10 година ''Идеја'' има своју те-

жину и квалитет, што је препознато и на

државном нивоу, каже одговорна уредница,

наставник српског језика и књижевности

Драгана Цвејић Вукић.

- Добили смо другу награду за

најбољи средњошколски часопис у земљи -

каже Вукићева. - То је највећа награда за

школски лист. Додељује је Министарство

просвете, науке и технолошког развоја,

Друштво за српски језик и књижевност и За-

дужбина Милоша Црњанског. Ми смо се

нашли међу познатим школама, гимна-

зијама, али ту су и средње стручне школе,

што говори да су и ове школе у врху и што

се тиче листова, али и што се тиче наставе

и ваннаставних активности. О свемиу томе

може се читати у листу''.

Све је почело 2005. године, како у

школи кажу без превеликих амбиција.

Данас, ''Идеја'' има бројну редакцију у којој

су подједнако важни и наставници и уче-

ници.

- Целу причу почело је нас неколико

наставника. Директорка школе, Љиљана

Жикић, као технички уредник, помагала је

на првом броју. Онда су се прикључили и

други наставници. Сви су почели да пишу.

Наравно и деца...Први број био је лист уче-

ника, са много дечијих радова, а временом

на њему је радио све већи број наставника

и тако смо дошли до форме какву лист

данас има. Неколико бројева уређивала је

колегиница Јелена Милошевић Петровић,

један број Ивана Стојановић, неколико

бројева Бојан Ристић - додаје Вукићева.

''Идеја'' излази два пута годишње –

у јануару о Светом Сави и у јуну, поводом

Дана школе. Бележе се сви значајнији ус-

песи ученика, све награде које су освојили.

На страницама ''Идеје'' нађе се места и за

лепе стихове, поуке о језику, приче о музици

и спорту, путописе. Тако живот Техничке

школе остаје забележен за историју и за

неке нове генерације ученика и наставника.

И. Л.

''ИДЕЈА'' - СЈАЈНА ИДЕЈА “МОЈА ПУТОВАЊА'' 
МАЈДАНПЕК - “Моја путовања“ - назив је

изложбе Мариа Берова - ликовног уметника из Бу-

гарске, која је отворена у Галерији Центра за културу

Мајданпек. Реч је о другој овогодишњој изложби

према годишњем програм излагања у овом про-

стору.

Марио Беров, ликовни уметник из Бугарске

се већ други пут у последњих годину дана пред-

ставља захтевној ликовној публици у Мајданпеку.

Сада сликама, акрил на платну, мозаицима, иконама

и фрескама.

Мирко Кобау, председник Удружења умет-

ника Мајданпек, које је кроз своју колонију и довело

овог уметника у град под Старицом је поздрав-

љајући овог сада већ пријатеља подсетио на речи

Борислава Петровића упућене Берову: 

- Твој пут је пут твоје уметничке судбине,

судбину не можеш да мењаш њу мораш да следиш,

а та је судбина изгледа спојила нас.

На отварању је говорио пријатељ и сарад-

ник Марија Берова, директор Центра за културу у

његовој Белој Слатини, Никола Попов, директор

Центра за културу Бела Слатина који је наговестио

могућност унапређења сарадње ова два града у

области културе.

- Нисам човек који много прича, радије сли-

кама говорим - рекао је на отварању овај уметник и

захвалио својим домаћинима.

Марио Беров  је 2004. дипломирао иконо-

графију на Универзитету „Свети Кирил и Методије“

у Великом Трнову, али се након студија опробао у

различитим сферама уметности и културе. Ради као

кустос галерије при Културном центру у родном

граду, Белој Слатини

Изложбу је отворио Љубомир Брандушано-

вић, в.д. директора Центра за културу у Мајданпеку, и

наговестио да ће се сарадња са посленицима културе

из Беле Слатине наставити и у другим областима, те

да се њихов фолклор очекује на овогодишњем

мајданпечком фестивал фолклора Орфео, а да ће и

мајданпечки ствараоци имати прилике да се пред-

ставе публици у том бугарском граду.                    С.В.

Велики успех ученика и наставника књажевачке Техничке школе Нова изложба у Галерији центра за

културу
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НЕГОТИН – Исидора Марин-

ковић (20), из Неготина, преминула је

Гинеколошко-акушерском одељењу

неготинског Здравственог центра на

које је, пар дана раније, примљена јер

се жалила на повишену температуру и

интензиван сув кашаљ. Исидора је за-

вршавала осми месец трудноће, која

је по речима њеног вереника Срђана

Трифуновића, протицала уредно и у

најбољем реду и осим температуре и

сувог кашља у последње време, ни на

шта се друго није жалила.

- Била је трудна осам и по ме-

сеци. Трудноћа је била одлична, беба

је изврсно напредовала – очајан је

Исидорин вереник, у шоку од догађаја

који су их, како каже, завили у црно.

Срђан каже да је Исидора по-

чела да кашље три дана пре пријема

у болницу. Са температуром 37,5

јавила се у Дом здравља где јој је пру-

жена помоћ, урађен ЕКГ и примила је

инфузију. Температура јој је порасла

прошле среде, када се увече јавила у

Хитну службу, а сутрадан у Дом

здравља. Истог дана је и хоспитализо-

вана.

- Примљена је на гинеко-

лошко-акушерско одељење 5.феб-

руара поподне. Како јој се стање није

побољшало молио сам лекаре да је

пошаљу даље, ако већ они ништа не

могу да ураде. Да су је послали сад би

била жива – огорчен је Срђан који је

против Н.Н. лекара гинеколошко-аку-

шерског одељења поднео кривичну

пријаву теретећи га за несавестан рад

и неадекватно лечење.

На вест о смрти своје једи-

нице њени родитељи Дијана (39) и

Драган (43) Маринковић из Прахова

допутовали су из Франкфурта у који су

отпутовали само седам дана раније. 

- Да сам знао да никада не

отпутујемо већ да дете водимо негде

другде. Није ми јасно да труднице

умиру сада у 21. веку, а да нико не зна

зашто. Дан пре смрти послала ми је

поруку на мобилни: „Гушим се, а нико

да ме погледа. Само се шеткају.“ То су

задње речи мог детета. Њена мајка ју

је у мукама донела на свет, а сада уме-

сто да славимо нови живот, ми сах-

рањујемо наше дете и унука. Да су бар

бебу спасили – каже Драган Маринко-

вић. 

У Здравственом центру Него-

тин наводе да су Исидори одмах по

пријему одрадили све неопходне

дијагностичке процедуре и терапијске

мере у циљу дијагностике и лечења

постојећег стања. Трудницу, која је као

медицинска сестра одрадила волон-

терски стаж на интерном одељењу не-

готинске здравствене установе, пре-

гледали су лекари специјалисти

Службе интерне медицине, Одељења

пнеумофтизиологије и Одељења ане-

стезиологије са реанимацијом. Па,

ипак, Исидора и њен нерођени син су

преминули 8. фебруара у раним јутар-

њим сатима. 

- Здравствени центар Него-

тин је одмах обавио унутрашњи

стручни надзор целокупног тока

лечења, а о немилом догађају оба-

вештена је полиција и надлежно тужи-

лаштво. Здравствена инспекција

Министарства здравља обавила је

увид у сву медицинску документацију,

у ток и начин лечења преминуле. Због

непознатог узрока смрти Здравствени

центар Неготин је одмах затражио кли-

ничку обдукцију, а 9. фебруара спе-

цијалисти Завода за судску медицину

из Ниша урадили су клиничку обдук-

цију преминуле труднице и плода.

Након налаза и резултата клиничке об-

дукције биће познат тачан узрок смрти

као и евентуални пропусти током

лечења – каже др Тихомир Миловано-

вић, директор ЗЦ Неготин, изража-

вајући жаљење због губитка два

млада живота.                            С.М.Ј.

ПРЕМИНУЛА ТРУДНИЦА
У осмом месецу трудноће на неготинској гинекологији

КЊАЖЕВАЦ – З.А. (65), из Зајечара, погинуо је у недељу око девет

часова када је, док се скијао на Старој планини, највероватније, ''проклизао'',

изгубио контролу над скијама и свом силином се забио у један од стубова

крај саме стазе, који ограничавају докле сме да се вози. Трагедија се десила

на везном путу Рудине, на скијашкој стази број 5. 

По непотврђеним информацијама, З.А. који је имао викендицу на

Старој планини, у којој је често одседао, није имао заштитну кацигу. Незва-

нично, он је преминуо на лицу места од прелома лобање, а лекари и при-

падници Горске службе спасавања, који су одмах по дојави изашли на лице

места, само су могли да констатују смрт несрећног човека.

Тело А.З. су приметили скијаши, који су се скијали на тој стази. Они

су одмах стали и покушали да укажу помоћ несрећном човеку. Један од њих

је и позвао хитну помоћ и Горску службу спасавања, али А.З. није било спаса.

Незванично, лице му је било – непрепознатљиво!

Након несреће, будући да А.З. код себе није имао документа, спе-

кулисало се да је настрадао бугарски држављанин, који је са породицом био

на зимовању на Старој планини. Међутим, након краће потраге, он је прона-

ђен. Полиција је наставила са потрагом и убрзо је установљено да је реч о

А.З.

А.З. је био одличан скијаш, који се деценијама бавио тим спортом.

Никада, кажу наше информације, није имао ни најмањи инцидент. Истрага

тек треба да утврди како је дошло до трагедије, али се претпоставља да је

А.З. ''проклизао'', изгубио контролу над скијама и свом силином ударио у за-

штитни стуб, поред стазе.

Ово је, иначе, први случај да, откако је отворена та скијашка стаза

на Старој планини, пре 10 година, неко изгуби живот. Познаваоци прилика

кажу и да се на том месту скија више од пет деценија, али да оваква траге-

дија није забележена.

Јавно предузеће ''Скијалишта Србије'' изразило је саучешће поро-

дици настрадалог А.З.

- Све стазе у ски центрима, којима управљају ''Скијалишта Србије'',

уређене су у складу са свим безбедоносним стандардима у складу са зако-

ном – кажу у тој фирми. – Још једном апелујемо на све кориснике ски стаза

да носе кациге, као и да вожњу и избор стазе прилагоде својим способно-

стима.                                                                                                            

В. Н.

НАСТРАДАО СКИЈАШ
Трагедија на Старој планини

Исидора Маринковић са вереником Срђаном Трифуновићем

ОБДУКЦИЈA

Незванично сазнајемо да је Исидора Маринковић имала уро-

ђено сужење срчане аорте и да је преминула у сну. Сумња се на ви-

русни миокардит. Породица преминуле не жели да на ту тему ништа

говори док им званично не стигне обдукциони налаз.

- Не желим да коментаришем ништа док не видимо резултат

обдукције. Нашег детета нема и све даље акције зависиће ис-

кључиво од тог налаза. Сачекали смо да прође обдукција, разгова-

рали са патологом и он нам је рекао да ће неки први прелиминарни

налази бити познати у суботу – каже Драган Маринковић, Исидорин

отац.

Гинеколошко акушерско одељење Исидорин отац Драган Маринковић
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БОР - Зашто је Невена Ги-

гињеровић (11), ученица четвртог

разреда ОШ ''Петар Радовановић'' у

борском селу Злот, подигла руку на

себе и обесила се у својој породич-

ној кући, на појати која је удаљена

неколико километара од центра

села, до које се и теренским вози-

лом једва стиже, остаће тајна коју

је, по свему судећи, ова девојчица

однела са собом у гроб.

Оно што се зна, девојчица

је, непосредно пре него што је

дигла руку на себе, играла карте са

дедом и бабом. Није ишла у школу,

јер се тих дана та установа ренови-

рала. Мајци је казала да ће лаки-

рати нокте и гледати телевизију,

након чега је отишла у једну од

соба.

Како се испоставило, Не-

вена је ушла у собу и узела парче

најлона, званог ''руфија'', којим се

везују бале са сеном. Направила је

омчу, коју је закачила на једну од

неколико кука, које су биле забо-

дене о плафон куће направљене од

блата, и које служе за сушење

веша.

Након тога, попела се на

креват и омчу пребацила преко свог

врата. Потом је закорачила у –

смрт! По незваничним информа-

цијама,Гигињеровићева је висила

тек неколико сантиметара од кре-

вета и преминула је, највероват-

није, од гушења.

Видевши да њене ћерке

јединице нема, мајка Санела је

ушла у собу и затекла ћерку обе-

шену о плафон. Иако успаничена,

скинула је Невену и покушала да је

поврати. Међутим, било је прекасно

– девојчица је већ била мртва.

Деда Јован (79) је одмах

позвао Хитну помоћ, полицију и

свог сина Мирослава. Сви су, након

извесног времена, стигли из Бора,

удаљеног око 40 километара од

куће Гигињеровића. А, на лицу

места лекари су само могли да -

констатују смрт.

Шта је био разлог да Не-

вена пресуди себи, вероватно се

никада неће сазнати. Гигињеро-

вићева је била добар ђак. Живела

је у кући у којој није било интернета,

ни сигнала за мобилну телефонију.

Радним данима, у школу, удаљену

око девет километара од куће, ју је

водио деда, а зими је, најчешће, че-

кала аутобус.

Једна од претпоставки, чак,

говори и да је Невена желела да се

нашали са бабом и дедом, јер је

мислила да може ногама да до-

хвати кревет. Наводно, најпре је, от-

прилике, проверила да ли ће

дотаћи постељину, након чега је

ставила омчу и спустила се са кре-

вета. Међутим, наводно је, тек

након што је то учинила, видела да

јој се омча стеже око врата, али је

тада већ било – прекасно! Не-

срећна девојчица се, по свему су-

дећи, угушила, а најлон око њеног

врата јој је онемогућио и да позове

помоћ.

Испред куће Гигињеровића

окупила се родбина и пријатељи.

Они нису дозвољавали новинарима

да приђу лицу места, замоливши их

да ''оду и поштују туђу бол''. У јед-

ном тренутку, међутим, из куће је

изашао Невенин деда Јован.

- Невена, баба и ја смо иг-

рали карте, јер моја унука није тог

кобног дана ишла у школу – плач-

ним гласом говори Јован, који је

пензију стекао радећи у РТБ ''Бор''.

– Када смо завршили, она је рекла

мајци да иде да гледа телевизију и

да ће лакирати нокте. Још увек ми

у глави одзвања крик моје снахе,

када је пронашла Невену.

Након тих речи, родбина је

Јована увела у кућу, а новинари су

замољени да оду са лица места. У

ОШ ''Петар Радовановић'' нису же-

лели да разговарају са новинарима.

Само нам је неколико запослених

казало да је Гигињеровићева била

добар ђак, и да никада никоме није

пало на памет да би икада могла да

подигне руку на себе.

Невена Гигињеровић са-

храњена је на гробљу у Злоту.  В.Н.

ДЕВОЈЧИЦА НАСТРАДАЛА - СЛУЧАЈНО?
Самоубиство девојчице у Злоту шокирало Србију

НЕГОТИН – Саобраћајни полицајац Ненад Марјановић,

из Неготина, осуђен је правоснажном пресудом Апелационог

суда на четири године затвора због продуженог кривичног дела

примања мита. Његов пријатељ и колега, Горан Илић, добио

је годину дана за помагање. 

Занимљиво је да је првостепена пресуда и Марјановићу

и Илићу практично удвостручена. У образложењу одлуке да им

дуплира казну Апелациони суд је навео да је разлог да се

Марјановићу досуди четири, уместо првобитно две године за-

твора, због„испољене  упорности и дрскости при захтевању и

примању поклона да не изврши службену радњу“. Код Илића

је као отежавајућа околност наведено образложење да је „пре-

наглашен значај олакшавајућим околностима“. 

Ненад Марјановић тражио је и добио 250 евра од поро-

дице малолетника, који је возећи мотоцикл изазвао саобра-

ћајну несрећу у којој је повредио другог малолетника. Марјано-

вић је, доказано је на суду, је узео новац и фалсификовао за-

писник како би малолетном возачу мотоцикла написао само

прекршајну пријаву.  У договору са Марјановићем, Илић је ма-

лолетног возача упутио шта да каже како би избегао кривичну

пријаву. 

Овај случај, међутим, није једини за који се Марјановић

терети.  Доказано је да је у другом случају инсистирао од једног

возача, приликом контроле, да му  „нешто спусти поред врата“

како би му вратио документа. Овај му је дао 1.000 динара, што

је саобраћајац и узео.

Кривични поступак против Марјановића и Илића води

се још од 2009. Занимљиво је да су са посла суспендовани на

шест месеци, али су на посао, у Саобраћајну полицију у Него-

тину, и враћени по истеку суспензије, без одзира што се против

њих водио кривични поступак.

С.М.Ј.

ОСУЂЕН ПОЛИЦАЈАЦ
На основу пресуде Апелационог суда

Кућа у којој је Невена пресудила себи

ОБДУКЦИЈА

По незваничним информацијама, обдукцијом тела Не-

вене Гигињеровић, коју су обавили стручњаци нишког Завода

за судску медицину, нису утврђени трагови насиља, нити

било који детаљи који упућују на насилну смрт. Такође, не-

двосмислено је потврђено да девојчица није убијена, па став-

љена на вешала. На телу нема ниједну повреду, није

дефлорисана, а утврђено је и да мотив није било вршњачко

или сексуално насиље.

Невенин деда Јован



ОГЛАС12 БРОЈ 128


