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БОР – Тихи сукоб између

чланова Српске напредне странке,

који још од формирања власти у

СО Бор, коју самостално обавља

СНС, тиња у редовима Општин-

ског одбора те партије, дефини-

тивно је – експлодирао, иако се

сви актери праве да до катаклизме

– није дошло!

Наиме, седница СО Бор,

која је била заказана за прошли

четвртак, а на којој су требали

бити именовани нови директори

јавних предузећа у Бору, који су

изабрани на конкурсу – одложена

је за петак. Званично објашњење

је да није било кворума за одржа-

вање седнице, али је, незванично,

разлог отказивања седнице ло-

калног парламента тај што ''прво-

борци'' из редова СНС сматрају да

су њихови кадрови требали да за-

узму руководећа места у фирма-

ма које су под ингеренцијом опш-

тине.

Наводно, поједини чла-

нови ОО СНС замерају актуелном

општинском руководсту што нису

издејствовали да кадрови ''на-

предњака'' преузму све челне по-

зиције у јавним предузећима.Они

оптужују своје ''саборце'' да удом-

љавају кадрове распуштеног УРС

(чија је већина чланова ''пребегла''

у СНС), и пораженог ДС, док се о

старим члановима странке не

води рачуна.

Незванично, струја у СНС,

лојална владајућој општинској гар-

нитури, противи се томе да на

чело фирми под општинском инге-

ренцијом дођу људи који, иако

чланови СНС, имају правоснажне

осуђујуће пресуде, док се другима

замера то што су у досадашњем

раду на челним позицијама у

појединим јавним предузећима,

неке од тих фирми, малтене, до-

вели до увођења стечаја.

Било је чак и наговештаја

да би део од 22 одборника СНС (у

локалном парламенту има 35 чла-

нова),  потпомогнут опозицијом,

могао да покрене поступак за

смену актуелног општинског руко-

водства. Међутим, од те се намере

одустало, јер је процењено да би

се на тај начин обрукала странка.

Зато је, сазнајемо, активиран дру-

ги сценарио, по коме би Извршни

одбор СНС, на основу писама која

им готово непрекидно стижу, пре-

секао тај Гордијев чвор, пазећи да

не уруши кредибилитет странке.

Све додатно компликује

чињеница да ОО СНС, осим на па-

пиру - не постоји! Формално, тај

одбор ради, али нема председ-

ника и седнице Општинског од-

бора се - не одржавају.

Живорад Петровић (СНС),

председник општине Бор, није

желео да коментарише наше ин-

формације.

- Све што имам да кажем,

биће јавно, на седници СО Бор –

децидиран је био Петровић. – Ни-

сам је залепљен за фотељу пред-

седника. Али, док сам на челу

општине, мој једини задатак биће

да моји суграђани буду задовољни

начином на који моји сарадници и

ја вршимо власт.                        

Е. Т.

ДИРЕКТОРИ РУШЕ ВЛАСТ?
Сукоб унутар борских напредњака прети да измакне контроли

Са једне од седица СО Бор

МАЈДАНПЕК – На четвртој

редовној седници  општинског парла-

мента у Мајданпеку, Елвира Јовано-

вић, одборница са листе СНС,

изабрана је за заменика председника

Скупштине општине. Усвојени су и

овогодишњи програми рада ЈСП, ЈП

за грађевинско земљиште и путеве и

ЈКП “Водовод” Мајданпек. а усвојена

као и одлука о задуживању општине

за финансирање дефицита текуће

ликвидности буџета. 

У расправи о дневном реду,

одборничка већина није прихватила

предлог одборничке групе ДС - Дра-

ган Поповић – Поп, да се повуку

предлози одлуке о задуживању и о

утврђивању доприноса за уређивање

грађевинског земљишта, замерајући

на нетранспарентности и томе што је

јавна расправа о том питању одр-

жана само пар сати пре седнице СО.

Одлучено је, међутим, да се при-

хвате предлози предлагача и избор

чланова Општинског већа и кад-

ровска питања одложе за неку од на-

редних седница.

На предлог трећине, а гласо-

вима 27 од укупно 31 одборника за

заменика председника СО изабрана

је Елвира Јовановић, одборница са

листе СНС,  чланица Покрета снага

Србије.

Овогодишњи програми рада

јавних предузећа за стамбена пи-

тања, за грађевинско земљиште и пу-

теве и “Водовод” Мајданпек су ус-

војени уз расправу која се највише

водила о расвети у појединим сео-

ским насељима, што иначе, није у де-

локругу рада поменутих. Уз размену

оштрих критика, примедби и оп-

тужби, искристалисало се да би што

пре требало расписати изборе у мес-

ним заједницама,  како би се обезбе-

дило њихово функционисање, јер је

већини руководстава истекао мандат,

а нека имају проблем блокаде жиро

рачуна. 

Усвојена је одлука о утврђи-

вању доприноса за уређивање грађе-

винског земљишта чији је циљ

обезбеђење потребних средстава за

реализацију неопходних активности

на уређивању грађевинског зем-

љишта, као и правичнија прераспо-

дела трошкова тих активности, уз

истовремено увођење посебних ола-

кшица за угрожене категорије, али и

за објекте који ће допринети развоју

општине. “Зелено светло” одборника

добили су и планови генералне регу-

лације за насеља Мосна и Доњи Ми-

лановац, као и предлог одлуке о

задуживању општине за финанси-

рање дефицита текуће ликвидности

буџета за ову годину. Овом одлуком

утврђена је потреба задуживања код

пословних банака у, од стране над-

лежног министарства, одобреној ви-

сини од 31 милион динара. Заду-

живање је, како у одлуци стоји, не-

опходно због неуравнотежености кре-

тања у јавним приходима и јавним

расходима буџета општине Мајдан-

пек. Кредит се мора вратити пре ис-

тека буџетске 2015. године. 

Одборничка група ДС била је

против одлуке о задуживању, подсе-

ћајући да је прошла година завршена

уз суфицит, иако се говорило о преза-

дужености из периода њихове власти.

Одговарајући на такве оцене, Дејан

Шкорић, помоћник председника оп-

штине, рекао је да ће у овој години оп-

штина морати да плати више од 50

милиона динара кредитних обавеза

створених током мандата претходне

власти. Размена критика је настав-

љена, а из њих се чуло да су кредити

узимани раније, а узимају се и сада

углавном за куповину и плаћање ма-

зута. Додуше, у конкретном случају, ту

су и обавезе везане за реализацију

пројеката који су у току. Дотакнута су

и одређена питања мимо дневног

реда, а одлука је ипак, донета с тим

што се чуло да ће управо због овог

кредитног задужења морати да усле-

ди ребаланс буџета. С.В.

ЗАДУЖИВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ

У Мајданпеку одржана четврта редовна седница СО

Са заседања СО Мајданпек
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НЕГОТИН – До краја

школске године, 135 деце из

десет основних школа у оп-

штини Неготин из социјално

угрожених и сиромашних поро-

дица бесплатно ће, захваљу-

јући Општинској управи, при-

мати ужину. До краја школске

године, за ове намене биће из-

двојено 658.918 динара. Ова ак-

ција, тако, наставља предходну

коју су 2013. иницирали рад-

ници ХЕ „Ђердап два“ и „Ђер-

дап услуга“, који су и први

указали на такозвано прикри-

вено сиромаштво и започели са

прикупљањем средстава, како

би деци, чији родитељи немају

за то средстава, обезбедили до-

ручак. 

- Ми смо прихватили

предлог синдиката „Ђердапа 2“

да наставимо са акцијом фи-

нансирања бесплатне ужине за

ученике из социјално угрожених

и сиромашних породица и

одмах након што нам је то пред-

ложено у сарадњи са Центром

за социјални рад и стручним

службама у локалној само-

управи приступили смо реали-

зацији ове иницијативе. По-

звали смо директоре школа да

саставе спискове ученика, али

са јасним нагласком да се не ру-

ководе тиме да на њима буду

само деца из социјално угроже-

них породица, већ и деца чији

родитељи не добијају социјалну

помоћ, али не могу да финанси-

рају ужину детета. Акција коју су

покренули радници „Ђердапа“ је

за сваку похвалу, и то се ради и

у много богатијим земљама. Оп-

штина Неготин стоји иза таквих

акција јер смо сигурни да помоћ

стиже у праве руке, односно

онима којима је и намењена. Не

треба се, међутим, ослањати

само на буџет, и ја се надам да

ће се после ове конференције

јавити и други људи добре

воље, који су спремни да на

неки начин помогну деци – каже

Војислав Јануцић, члан Оп-

штинског већа задужен за со-

цијална питања.

А све је, подсетио је Жи-

војин Драгишић, представник

Синдиката ХЕ „Ђердап 2“, по-

чело захваљујући управо деци,

када се син једног радника ХЕ

пожалио оцу да његова друга-

рица, због лошег материјалног

стања у својој породици, да-

нима готово да ништа није јела.

- У 2013. смо издвојили

496.946 динара, а у току 2014.

године 214.556 динара. Иако је

синдикат формално водио ову

акцију, у њој су учествовала

већина радника којима се, на

потпуно добровољној бази, од-

бијао месечно онај износ који су

сами одредили.  Акцију смо во-

дили и лети, када није било

школе, да би обавезе лакше из-

миривали са почетком нове

школске године. Пословодства

Привредног друштва „Ђердап“ и

„Ђердап Услуга“ и директори

Горан Кнежевић и Карменка

Бабић, помогли су нашу акцију

једнократним уплатама у износу

од 90.000 и 50.000 динара.  Син-

дикалне организације „Ђердапа

2“ и ПД „Ђердап“ у сарадњи са

Центром за социјални рад  пред

нову 2014. и 2015. годину су

обезбедиле по 100.000 динара

за поклон пакетиће намењене

деци слабијег материјалног

стања – истакао је Драгишић.

Хуманитарном акцијом

радника ХЕ „Ђердап 2“ и „Ђер-

дап услуга“, од априла 2013. до

краја 2014. године било је обу-

хваћено више од 140 ученика из

три градске и седам сеоских ос-

новних школа у општини Него-

тин. У њу се укључио и Центар

за социјални рад који је из-

двојио око 400.000 динара.

-  Центар за социјални

рад учествује у овој причи, без

обзира што многа деца нису на

нашој евиденцији. Готово 30

посто њих нису корисници со-

цијалне помоћи из бројних раз-

лога, јер им рецимо родитељи

формално имају запослење,

али не примају плату, или зато

што не испуњавају неки од

услова за коришћење неког од

вида помоћи, мада имају по-

требу за њом – каже Дане Суру-

џић, директор Центра за соци-

јални рад Неготин. 

Током ове школске го-

дине ужину ће у Неготину бес-

платно примати 33 ученика ОШ

„Вук Караџић“, 16 из ОШ „Бр-

анко Радичевић“ и 10 из ОШ

„Вера Радосављевић“, али и 20

ђака школе у Кобишници, 17 у

Јабуковцу, 11 у Штубику, по де-

вет у Прахову и Уровици и по

пет у школама у Душановцу и у

Рајцу.

С.М.Ј.

БЕСПЛАТНА УЖИНА
Племенита акција за 135 ученика из социјално угрожених и сиромашних породица 

Издвојено готово 700.000 динара

КЛАДОВО - Општина

Кладово, као оснивач, и пред-

ставници Савеза самостал-

них синдиката запослених у

комуналној делатности у јав-

ним предузећима ''Комуна-

лац'' и "Јединство", потписали

су посебан колективни уго-

вор. 

- У складу са Законом,

уговор уређује права, обавезе

и одговорности запослених из

радног односа у јавним кому-

налним предузећима чији је

оснивач локална самоуправа,

заштита запослених на раду,

зараде и остале накнаде за-

послених, права синдиката и

послодаваца и међусобни од-

носи учесника уговора. Где

год је то Закон дозвољавао

успели смо да максимално

заштитимо права радника.

Запослени су обухваћени и

кроз године радног стажа и

кроз године проведене на

раду, а заштићени су и запос-

лени старији од 60 година -

указује Љубиша Папоровић,

председник ОО СССС у ЈП

"Комуналац" и члан Репуб-

личког одбора гранског син-

диката комуналних делатно-

сти.

Потписивање посеб-

ног колективног уговора за-

послених у комуналној делат-

ности наишло је и на одобра-

вање кладовског поверени-

штва СССС.

- Мислим да смо потпи-

сивањем начинили значајан

искорак у социјалном дијалогу

у тој области. Наши комуналци

могу да буду задовољни одно-

сом са оснивачем и сматрам

да ће у наредном периоду спо-

разум заживети у пракси, јер је

намера да се заштите рад-

ници који раде на улици или на

депонији, односно да им се

знају права - казао је Бранко

Мајкановић, председник кла-

довског СССС.                М. Р.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ ПРИОРИТЕТ ПРЕУЗИМАЊЕ
САДНИЦА

МАЈДАНПЕК -  Фон-

дација за локални економски

развој општине Мајданпек је

позвала заинтересоване шу-

мовласнике да се пријаве за

бесплатне саднице за по-

шумљавање обезбеђене кр-

оз подршку Министарства

пољопривреде и заштите жи-

вотне средине - Управе за

шуму, преко расадника “Гар-

ден декор” доо, Ћуприја. Реч

је о садницама јасена и шум-

ског јавора. Пријављивање је

до краја овог месеца, а пре-

узимање садног материјала

већ током наредног.         С.В.

Посебан колективни уговор у комуналним предузећима

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

Општина Неготин је за 2015. планирала у буџету

средства у висини од пет милиона динара за социјална да-

вања. Очекује се да ускоро буде донета и Одлука о субвен-

цијама за комунална давања социјално угроженим

породицама, чиме би се овим породицама олакшао живот.
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КЛАДОВО - У препуној га-

лерији Дома културе, на тематском

предавању "Узори и вредности мла-

дих у Србији", Кладовљанима је го-

ворио психолог проф. др Жарко

Требјешанин. Истраживања узора

младих увек су привлачила велику

пажњу јавности, јер њихови резул-

тати откривају које су то личности

које млади људи цене и на које се

угледају. То је тема о којој свако од

нас размишља, а ко су млади једно-

ставно је питање које садржи сло-

жен одговор, сматра Требјешанин.

- На први поглед, није лако

дати одговор на то питање. Ко су

млади, можемо да одредимо по хро-

нолошким, биолошким и хронолош-

ким мерилима. То је период између

детињства и одраслог зрелог доба,

од 11 до 22-23 године. Међутим, тај

појам се код нас још више проши-

рио, јер су млади због економске си-

туације и тешког живота приморани

да живе са родитељима и до 40. го-

дине. Ти услови вероватно одређују

и њихов став према окружењу, а

самим тим пресудан је и у избору

идола - каже проф. др Требјешанин.

У данашње време узори

младима могу бити њима блиске

особе, мада су то најчешће лично-

сти из јавног живота, из света фи-

лма, позоришта и естраде. Истра-

живања нас уверавају да опадају

критеријуми у избору вредности, јер

предност имају они који лагодно

живе, без обзира што су, углавном,

оскудног образовања и сумњивог

квалитета, став је професора

Требјешанина. 

- То су, углавном, људи који

немају иза себе неко значајно дело

или немају нарочите људске и мо-

ралне особине, али су стално при-

сутни у медијима, а то им је сасвим

довољно за успех. Некада су узори

било људи који су се легтимисали

потврђеним вредостима, јер су били

зналци у својој области. То су, из-

међу осталих, биле и историјске

личности и савременици којима су

се млади дивили. Упркос свему, и

данас има светлих примера, јер се

Никола Тесла и Новак Ђоковић ви-

соко котирају код младих као њи-

хови узори - истиче проф. др

Требјешанин.

У транзиционим временима

у Србији млади се све чешће питају

ко сам, шта смем, а шта не смем,

шта је позитивно и који су крите-

ријуми за одређивање негативно-

сти, тако да је за младост каракте-

ристично трагање за личним и

другим идентитетом, мишљење је

професора Требјешанина. Органи-

затор предавања био је кладовски

Центар за културу.

М. Р.

ЖРТВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
Трибина "Узори и вредности младих у Србији"

Жарко Требјешанин

БОР - Због неисплаћених

десет зарада група радница фаб-

рике за производњу обуће “Санч”

у Бору у штрајкује више од месец

дана. Оне траже исплату заоста-

лих зарада, као и пријаву на пен-

зијско осигурање које немају од

2012. године и здравствено осигу-

рање, без кога су од октобра про-

шле године.

- У веома смо тешкој си-

туацији, радимо без новца. Имамо

свакодневна обећања надлежних

да ће бити исплата, али још увек

нема ништа од тога, тако да смо у

незавидном положају, јер немамо

од чега да издржавамо породице

и плаћамо рачуне. С обзиром на

то да смо жене у поодмаклим го-

динама, све прегледе код лекара

без здравствене књижице морамо

саме да платимо - каже Јасмина

Павловић, радница фирме “Санч”.

Иако су плате, према

речима радница, изузетно мале,

оне не траже никакво повећање,

само редовну исплату како би

могле нормално да раде и живе.

Михајло Бајчета, директор

борског погона фабрике “Санч”, не

пориче постојање проблеме у по-

словању ове фирме, што за

последицу има и неиспуњавање

обавеза према радницима. Каже

да је Срђан Дејковић, власник

фирме, упознат са потешкоћама

пословања и да покушава да про-

нађе одрживо решење.  

- Фирма је у јако тешкој

финансијској ситуацији. Очекујемо

долазак власника ових дана и сви

се надамо да ће кренути набоље.

Проблем је генерисан тиме што су

неке стране фирме које се баве

истом делатношћу добиле од

државе одређене повољности по

запосленом раднику и преузеле

нам посао - истиче Бајчета. 

Инспекција рада Борског

округа наложила је власнику

фирме “Санч” да радницима по-

гона у Бору, која је за прошлу го-

дину исплатила само једну зараду,

исплати и све заостале зараде од

прошле године. 

- ''Санч'' се налази у веома

незавидној ситуацији, о томе нас

је послодавац обавестио писме-

ним путем, и нема могућности у

постојећој ситуацији за нормалан

процес производње и исплату ре-

довних зарада. Постоји, наравно,

и могућност да све заврше на еви-

денцији борског Завода за запош-

љавање - каже Јасминка Везурић,

шеф инспекције рада Борског

управног округа.

М.М. 

КОНКУРЕНЦИЈА ЗАТВАРА ФАБРИКУ?

Раднице “Санча” штрајкују месец дана

РАДИ ТУЖИЛАШТВО
МАЈДАНПЕК - Од почетка године у Мајданпеку на непромење-

ној адреси у згради суда, функционише Одељење Основног јавног ту-

жилаштва у Неготину. За месец дана рада, већ има одређених

резултата, али још увек и доста посла на стварању услова за несметани

рад.

Драган Божиновић, заменик јавног тужиоца, подсећа да Ос-

новно јавно тужилаштво у Неготину чије је ово одељење још увек ствара

потребне услове за несметани рад. Поред техничких услова, требало

би да се запошљавањем уписничара и записничара створе и кадровски

за несметани рад, јер показало се да посла има пуно.

После непуна два месеца рада, ово Одељење већ оправдава

своје место и улогу јер је већ било запаженог ангажовања везано за

истраге, опортунитет кривичног гоњења и друго. Такође, општинске

структуре и локална самоуправа и јавна предузећа о овом одељењу

имају сазнања ис а њима се већ остварује потребна сарадња.          С.В.

Драган Божиновић

Раднице ''Санча'' траже исплаћивање заосталих зарада
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КЛАДОВО - Ловачко

удружење "Мали јастреб", из

Брзе Паланке, било је успешан

организатор хајке на шакала,

лукавог предатора који се изу-

зетно добро сналази у густом и

трновитом растињу на тешко

приступачном терену, одакле

напада племениту дивљач.

Упркос лукавству, ловци су

имали сигурну руку и добар по-

глед, с обзиром да је реч о ре-

кордном улову - они су одстр-

елили 11 шакала и по две ли-

сице, односно дивље мачке.

Хајке доприносе смањењу

броја штеточина у ловишту

"Живице", површине 17.176

хектара, где се у надмудри-

вање са лукавим зверима, на

површини од око 5.000 хек-

тара, упустило 200 ловаца из

Србије и Бугарске. 

- Захваљујући ''Шака-

лијади'', јединственој манифе-

стацији, већ трећу годину

заредом смо наставили дру-

жење са ловцима из Србије.

Иако нас је ловачка срећа на-

пустила, јер смо остали без

улова, доживели смо све ле-

поте које су карактеристичне

за хајке. Стижемо и наредне го-

дине - обећао је Красимир Ки-

рилов, председник Ловачког

удружења из Видина у Бугар-

ској.

Организатори  ''Шака-

лијаде'' беспрекорно су оба-

вили све припреме за успешан

лов. Прву лисицу надмудрио је

Јован Ивановић, из ловачке

секције "Река", док је првог ша-

кала одстрелио Душан Димић,

из неготинског ловачког удру-

жења "Хајдук Вељко". Чувени

крајински угоститељ имао је

добар поглед.

- Ловачко искуство и

правовремена реакција били

су пресудни. Хајка је одлично

организована и зато је улов

био натпросечан - сматра

Димић.

Домаћинима су похва-

ле стизале са свих страна, јер

је све протекло на врхунском

нивоу. Учеснике је послужило

време, терен је био добро при-

премљен и то је допринело да

ловци надмудре лукаве преда-

торе.

- Признања годе, али и

обавезују да следеће године

буде још боље. Веома је важно

што је све протекло на изу-

зетно безбедном нивоу, без по-

вреда и најмањег ексцеса, што

је реткост на манифестацијама

у којима учествује велики број

ловаца који не  познају терен -

казао је Љубиша Стојковић,

председник ЛУ "Мали јастреб".

После шест сати добро

организоване хајке учесници су

се окрепили уз  ловачке спе-

цијалитете у месном Дому кул-

туре у Љубичевцу. Тамо их је

уз музику дочекао неуморни

председник савета МЗ Љубо-

мир Гушатовић, који им је по-

желео добродошлицу.

Била је то прилика да

се сумирају резултати, учврсте

или започну нова пријатељ-

ства, јер то је, понекад,  ипак

важније од испаљеног метка у

лукавог предатора који се ове

зиме у брзопаланачком атару

баш намножио.                  М. Р.

ПРЕДАТОРИ ПОД БАРАЖНОМ ВАТРОМ 
На ''Шакалијади'' ловци имали добар поглед

Ловци устрелили 11 шакала

БОР – Леп дан ишао је на

руку вулканизерима са кривељског

копа које смо 12. фебруара око

поднева затекли како из стрмог ту-

нела булдозером извлаче стару

транспортну траку, истовремено ув-

лачећи нову. Реч је о траци којом је

превезена сва руда са копа у про-

теклих пет година јер овај „пут

руде“ нема алтернативу и добро се

пази да на њему не дође до неких

сметњи. Предрага Голубовића, тех-

ничког руководиоца на транспорт-

ним системима и примарном дро-

бљењу, срели смо на бедему руд-

ног склада одакле је надгледао

овај деликатни захват. Одатле се

добро видео и булдозер који је из

тунела извлачио сајлама закачену

стару траку, и одмотавање котура

са новом која се, попут змије, ув-

лачила у тунел. Наиме, њен поче-

так спојен је са крајем старе тако

да су  једним захватом завршавана

два посла.

- Мењамо „траку 810“,

једну у низу којом се руда са копа,

након примарног дробљења, туне-

лом дугим 200 м превози на склад,

а одатле иде на даље уситњавање,

односно млевење и флотирање –

појаснио нам је Голубовић. -  Сва

руда са копа мора да прође овом

траком, а она је дуга 428 метара и

широка метар и двадесет. Трака се

мења тако што се стара пресече,

направи крута веза између старе и

нове и вучом старе преко носача,

на њено место, истовремено на-

влачи нова. Кад она дође до ко-

начне дужине, сече се и спаја на

лицу места топлим пресовањем. 

Трака коју су заменили на

кривељском копу одрадила је

своје. Постављена је пре пет го-

дина тако да је доста амортизо-

вана, слојеви су се истрошили. -

Искористили смо је баш макси-

мално – додао је Голубовић. - По-

следњих месеци пробила је на

неколико места. Готово целом ду-

жином појавили су се тзв. бунари

(кад се исхаба до последњег

платна, а има их шест). Крпили смо

је, али дошло је дотле да то више

нема смисла. Заменићемо је да

бисмо избегли евентуалну хаварију

коју би проузроковало њено ки-

дање. Пошто су и у флотацији у

току неки захвати, користимо тре-

нутак да то обавимо, али водимо

рачуна да флотерима обезбедимо

руду за рад смањеним капаците-

том, па је булдозером гурамо до

траке ка секундарном дробљењу.

Славиша Младеновић, по-

словођа вулканизера, био је задо-

вољан како је текао најтежи део

посла, мада су према његовим

речима, све фазе деликатне. -

Тешко је извлачити и навлачити

траку – каже он. - Међутим, колеге

су искусне и не стрепим од овога

што сада радимо, мада увек по-

стоји опасност да се трака откачи,

да “побегне” низ тунел. А, реч је о

великом терету. Двадесет тона из-

влачимо, а исто толико увлачимо и

постављамо на транспортер. Није

једноставно ни да је после саста-

вимо топлом вулканизацијом на

лицу места. Али, ова екипа је

вешта, учествовала је на прошло-

годишњој монтажи транспортног

система у Мајданпеку и не сумњам

да ће у један сат после поноћи све

бити готово. Руда ће поново по-

тећи.  

Заменом траке на по-

вршинском копу „Велики Кривељ“

обезбеђен је наставак поузданог

рада примарног дробљења а „с об-

зиром на то да је „Кривељ“ носилац

производње бакра у РТБ, јасан је

значај овог благовременог захвата“

- подсетио је Голубовић. То су има-

ли на уму и вулканизери са копа,

јаме, из борске флотације и са Це-

рова окупљени да заједничким сна-

гама, за дан и ноћ, обаве овај посао

који ће обезбедити сигуран ток ба-

карне реке наредних година.   Љ. А.

СИГУРНИЈИ ПУТ БАКРУ 
Замењена трака за руду на кривељском копу

И стара и нова трака тешке су по 20 тона
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ЗАЈЕЧАР – Петочлана по-

родица Спасић из Зајечара више од

10 месеци живи без струје јер им је

искључена, како су им саопштили

из ‘’Електротимока’’, због тога што

су струју крали. Али, вештак кога је

одредио ‘’Електротимок’’ изјаснио

се да крађе струје није било, док је

Основно јавно тужилаштво у

Зајечару одбацило кривичну  при-

јаву за крађу струје против Зорана

Спасића. Упркос томе, ‘’Електроти-

мок’’ одбија да их прикључи на

електромрежу, а на њихову адресу

стигло је обавештење да ће им

спорни дуг наплатити принудним

путем.

У њиховом дому живео је и

дека Бошко Спасић, који је неко-

лико година носио звање најста-

ријег  Зајечарца, али је прошлог ме-

сеца преминуо у 103. години, не

дочекавши поново струју у својој

кући. У мраку и хладноћи живи и

оболела девојчица која има уро-

ђену аномалију на мокраћним кана-

лима и свака прехлада или беза-

злена бактерија за њу може бити

смртоносна. Да би остала у животу,

она је до сада имала 12 тешких

операција. Мајка Зорица не крије

огорченост.

- Не могу да верујем колика

нас је неправда снашла. Струју смо

редовно плаћали, имамо упла-

тнице, а исекли су је због тога што

је, кажу, обијена брава на сандуку

за бројило. Па, ми уопште и немамо

браву на том сандуку. Писали смо

министру енергетике Александру

Антићу, заштитнику права грађана

Саши Јанковићу, куцали смо на

многа врата, али нам нико није чак

ни одговорио. Траже нам да пла-

тимо 151.000 динара, али због че-

га? – каже Зорица, а глас јој дрхти

због учињене неправде.

Она и њене ћеркице, Јо-

вана (6) и Милица (11), као и супруг

Зоран и бака Новка (90), даноноћно

дрхте од хладноће, јер пећ на плин

не може да загреје кућу.

- Хладно је. Код свекрве ку-

вам, тамо одржавамо хигијену, али

код ње нама места па у нашој кући

спавамо, једемо, ту девојчице пишу

домаћи... Ипак, највећа мука је та

што смо неправедно оптужени, аго-

нија је још већа због наше Милице

– каже ова забринута мајка.

Милица је одличан ђак,

свира клавир, а изостаје из школе

највише од свих ђака. Мора, јер у

Тиршову одлази пет, шест пута го-

дишње, остаје по 15-так дана, и то

је њена редовна терапија. А када

има хирушке интервенције у Тиршо-

вој, где је сви већ знају, остаје и

дуже. 

С. Б.

ТЕШКО ОБОЛЕЛОЈ ДЕВОЈЧИЦИ

УГРОЖЕН ЖИВОТ

Надлежни их прогласили невиним за крађу струје, ‘’Електротимок’’ најавио принудну наплату

Зорица СпасићНЕУСПЕО ПОКУШАЈ

На Градском већу донета је одлука да се помогне Спасићима.

Члан Већа, др Мирко Николић, контактирао је нишки ‘’Југоисток’’ тражећи

да се изврши прикључак, али је добио негативан одговор. Затим је доне-

сена одлука да се Спасићима новчано помогне.

- Понудили су нам 50.000 динара за струју и ми смо заиста за-

хвални. Помоћ смо одбили, јер за остатак износа морамо да се снађемо,

а одакле бисмо вратили када нам за лечење Милице одлази сваки динар.

А, да им платимо, тиме би испало да признајемо крађу, да смо лопови!

Ми смо поштени људи, само хоћемо правду – каже мајка Зорица.
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БОР – Петог марта биће потпаљена флеш-пећ јер ће до тада све

провере и корекције које се обављају у оквиру функционалног испитивања

опреме у новој топионици и фабрици сумпорне киселине бити завршене. Ово

је, поред осталог, на састанку са менаџментом Рударско-топионичарског ба-

сена Бор и представницима канадског „СНЦ Лавалина“ и београдског „Енер-

гопројекта“,  потврдио сајт-менаџер финског „Outoteca“ Tonu Corcan. 

Подсетимо, када петог марта флеш-пећ буде потпаљена, њено за-

гревање трајаће три недеље, а прва анода ће, у складу са динамиком по-

слова, бити изливена до краја марта.

Флеш-пећ је изграђена крајем прошле године и то за непуна два ме-

сеца, а у њу је узидано око 900 тона аустријске и пољске магнезитне ватро-

сталне опеке.

Г.Т.В.

КРЕЋЕ

''ФЛЕШ-ПЕЋ''

Савремени трендови у пчеларству

Срце нове топионице

ВЕЋИ ПРИНОСИ МЕДА
КЊАЖЕВАЦ - У организа-

цији Удружења пчелара ’’Липа’’, у

књажевачком Дому културе преда-

вање за пчеларе одржао је гост из

Ниша, пчелар Чедомир Јовановић.

Тема је била "Научно заснована тех-

ника пчеларења за високе приносе

по Лебедеву".

- Тежиште овог предавања је

да треба применити науку у свим сег-

ментима - у обуци, раду у пчелињаку

и производњи свих пчелињих про-

извода по светским стандардима и

принципима пчеларске науке - рекао

је Јовановић.

Гост из Ниша каже да по

трећи пут долази у Књажевац и да

има добру сарадњу са Удружењем

пчелара "Липа". 

- За разлику од некадашњег

начина пчеларења, који смо насле-

дили од наших родитеља и дедова,

овај нови, савремени научни метод је

далеко продуктивнији и уноснији.

Важно је да се не производи само

мед, већ сви пчелињи производи који

су на тржишту веома тражени и имају

одличну цену - додаје Јовановић.

Претходна година за пче-

ларе је била катастрофална, прак-

тично до сада незабележена у

историји пчеларства. Овај искусни

пчелар каже да се ни од 2015. не

може очекивати ништа спектаку-

ларно. Природи је потребан период

да се сама опорави од непогода које

су је задесиле, а уз примену савре-

мених метода и науке и уз макси-

малну бригу о пчелама и кошницама,

за две до три године пчелари поново

могу да се надају врхунским прино-

сима.                                             К. И.
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НЕГОТИН – У виногра-

дима Неготинске Крајине, у

Рајцу, Рогљеву, Речкој и другим

селима познатим по својим ви-

нима, и поред снега, радови у

виноградарству, по традицији,

почели су на Тривундан. Цент-

рална прослава Светог Три-

фуна, заштитника винара и

виноградара, одржана је на чу-

веним Рајачким пивницама,

под покровитељством општине

Неготин, а у организацији Тури-

стичке организације општине

Неготин и Месне заједнице Ра-

јац.

Манифестацији, којој су

предходили обичаји резања

славског колача и орезивања

лозе у рајачким виноградима,

присуствали су бројни гости и

представници локалне самоу-

праве, са Јованом Миловано-

вићем на челу, који је винарима

и виноградарима зажелео до-

бар род и квалитетна вина.

Традиоционалну здра-

вицу упутио им је др Петар Пау-

новић, учитељ здравља, како га

његови Рајчани зову, а у про-

граму су учествовали етно група

КУД “Стеван Мокрањац”, му-

зичка етно група Балкански ис-

точници, Драгољуб Фируловић

Џо, акустичка група “Романса” и

песник Саша Скалушевић.

Обележавање Светог

Трифуна, заштитника винара и

виноградара, у јединственом

комплексу Рајачких пивница,

прерасло је у традиционалну

манифестацију која окупља ве-

лики број винара, виноградара,

гостију и љубитеља вина и му-

зике, који су, осим у стиховима,

могли да уживају и у надалеко

чувеним крајинским винима. 

Свечано је било и у ма-

настиру Буково, где су Тривун-

дан прославили чланови Удр-

ужења винара Неготинске кра-

јине и братство ове светиње с

краја 13. и почетка 14. века. Како

обичаји налажу, служена је све-

та литургија, а у винограду црне

тамјанике на падини изнад ма-

настира орезана лоза и прели-

вена вином, како би повратила

снагу након зиме. Овим чином

који је служио Његово Пре-

освештенство Епископ тимочки

Господин Иларион, уз саслу-

жење братства манастира Бу-

ково, означен је почетак тог

великог посла у винограду од

ког у великој мери зависи и род.

Заштитника винограда-

ра Светог Трифуна прославили

су  ученици  и  професори  По-

љопривредне школе „Рајко Бос-

нић“ на Букову, једне од на-

јстаријих у Србији. Прву резидбу

чокота на економији школе, у

виноградима који се простиру

на седам и по хектара, обавили

су свештеници архијерејског на-

месника неготинског, као и чин

резања славског колача у при-

суству домаћина, наставника

Ненада Живановића и наредног

колачара, Але-ксандре Кнеже-

вић.

С.М.Ј.

У ЧАСТ ЗАШТИТНИКА ВИНАРА
Винари и виноградари прославили Светог Трифуна

Орезивање чокота у Рајцу

КЛАДОВО - Светом ар-

хијерејском литургијом у храму

Светог Архангела Михаила, за-

почела је виноградарска свет-

ковина у приградском насељу

Костол. Симболично орези-

вање чокота винове лозе обав-

љено је у винограду Драгана

Боснића, домаћина славе.

Тиме је настављена традиција

обичаја којим месно удружење

воћара и виноградара обеле-

жава Светог Трифуна, свог за-

штитника. Том обреду претхо-

дила је молитва оца Дејана,

који је благословио и освештао

засаде винове лозе. Јер, бити

домаћин виноградарске славе

у кладовском крају велика је

част и признање. 

- То је породична тради-

ција коју сам наследио од оца.

Имам око 400 чокота под вино-

вом лозом, а претежно су за-

ступљени тамјаника, хамбург и

ризлинг. Након орезивања

првог чокота винове лозе, ако

то временски услови дозволе,

почињу радови у винограду -

објашњава Драган Боснић, до-

маћин славе.

Климатски услови за ви-

нову лозу током зиме били су

повољни, тако да су чокоти до-

бро поднели измене топлог и

хладног времена. Међутим, ни-

је све идеално, јер су у вино-

градима видљиви трагови про-

шлогодишњих временских не-

погода, од којих се винова лоза

није опоравила.

- Много је сувих крајева

који морају да се орежу. Тра-

гови су видљиви и од после-

дица пепелнице, тако да је

неопходно проредити чокоте.

То подразумева и употребу за-

штиних средстава, уз чију

помоћ ће се чокоти брже опо-

равити. Дакле, потребна је мак-

симална посвећеност и стручна

нега винове лозе - говори Љу-

биша Вулчевић, дугогодишњи

виноградар.

Виноградари, винари и

воћари свеца заштитника за-

сада  у приградском насељу

овог фебруара су организовано

обележили 14. пут за редом.

- То је део традиције, јер

у Костолу нема домаћинства

без винограда. Наше насеље је

препознатљиво по чокотима

винове лозе и по вештим лађа-

рима, који одмор после пло-

видбе проводе у кругу поро-

дице, уз чашицу вина из вино-

града са песковитих терена.

Зато су виноградарске свеча-

ности празник свих мештана и

не  могу без вина, музике и дру-

жења - подсећа Љубиша Ци-

клушевић, председник Савета

МЗ Костол.                         М. Р.

ПОКЛОНИЛИ СЕ СВЕЦУ ЗАШТИТНИКУ 
Виноградарске свечаности у кладовском Костолу

У Костолу очекују добар род
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ЗАЈЕЧАР – Против Љу-

бише Тошића (74), из Књажевца,

који се већ налази на одслужењу

затворске казне јер је марта

2009. године поставио бомбу на

вратима стана, од чије је детона-

ције погинула Радица Лукић (57),

супруга Велимира Лукића, нека-

дашњег старешине Опшинског

прекршајног већа у Књажевцу,

полиција је поднела и пријаву да

је на истоветан начин, пре тачно

седам година, убио и Драгишу

Цвејића (47), председника Оп-

штинског суда у Књажевцу.

Тошић, који је пензију

стекао радећи у Немачкој, се

смњичи да је поставио бомбу

''кашикару'' на капији куће у којој

је живео судија Цвејић. Када је

он отворио врата, бомба је пала,

а судија је од задобијених по-

вреда преминуо. Убица је ухап-

шен 2009. године, недуго након

убиства Лукићеве. Прегледом је

установљено да болује од пара-

ноидне психозе, због чега је про-

глашен неурачуњивим и изре-

чена му је мера обавезног чу-

вања и лечења у неуропсихијат-

риској установи затвореног типа.

Потсетимо, за убиство

судије Цвејића био је осумњичен

Иван Стојадиновић(37), из Кња-

жевца, који је, због недостатка

доказа, ослобођен свих оптужби

још 2010. године. Међутим, још

када је Стојадиновић био ухап-

шен, познаваоци прилика твр-

дили су да је случај танак, а оп-

тужница против њега на ''стакле-

ним ногама'', јер су једини доказ

против њега, наводно, била

влакна, која су пронађена на

бомби којом је убијен Цвејић.

Стојадиновићеви адво-

кати тада су казали да надлежни

знају ко је, уз Тошића, саучесник

у убиствима Цвејића и Лукићеве.

Они су, још пре четири године,

тврдили да је Тошић наручилац

оба убиства, а да му је у томе,

тако што му је дао бомбе и на-

учио га како се оне постављају и

активирају, уз одређену новчану

накнаду, помогао некадашњи

припадник Војске Србије, који је,

одмах након убиства Цвејића,

побегао из земље. Међутим, тек

септембра прошле године, поли-

ција је лишила слободе муш-

карца, старог 34 године, који је,

до пре неколико година, био ак-

тивно војно лице.

Судија Лукић је, како је

установљено, Тошића, који је

пензију стекао радећи као га-

старбајтер у Немачкој, осудио на

новчану казну од 1.000 динара,

због спора са бившом супругом,

коју је овај одбио да плати.Након

тога, Тошић је, у више наврата,

претио судији Лукићу и члано-

вима његове породице. Узнеми-

равао их је и телефоном, а је-

дном им је и поручио да ''казну

неће платити и да ће бити жр-

тава''.

Након тога, догодио се

инцидент када је полиција, са

налогом за привођење, дошла

до Тошића, јер није платио казну.

Гастарбајтер се тада успротивио

полицајцима. Дошло је до туче у

којој је један припадник органа

реда тада био тешко повређен.

Због напада на полицајце, су-

дија Драгиша Цвејић је Тошићу

одредио притвор до осам дана.

Е. Т.

БОМБАШ - ЉУБИША ТОШИЋ

Полиција открила убицу судије Драгише Цвејића

Радица Лукић

ЗАЈЕЧАР - Живорад А.

(70), из Зајечара, погинуо је у

пожару који је избио у соби у

којој је спавао, у кући у улици

Радничкој 16. Иако су ватро-

гасци дошли за мање од пет

минута, несрећни човек се, по

првим инормацијама, угушио у

диму.

Његов комшија, Сла-

виша Антонијевић, први је

приметио пожар и док је ње-

гова супруга звала ватрогасце,

он је са још једним комшијом

покушао да спаси Живорада.

- Комшија и ја смо по-

трчали и почели да дозивамо

Жику, али није било одговора.

Одмах смо разбили прозор на

соби у којој је спавао, јер се

унутра видела ватра. Разбили

смо и онај до те собе, поку-

шали да уђемо, али због јаког

дима нисмо успели. Ватро-

гасци су стигли за мање од пет

минута, угасили ватру, али се

Жика, кога Зајечарци знају као

Жику Писара, јер је до пензије

радио као писар у суду, угушио

од дима – каже Славиша.

У пожару је нагорела

спаваћа соба, а остали део

куће и кров су нетакнути. Ват-

рогасци су за пар минута уга-

сили ватру и затекли

Живорада како лежи на кре-

вету, па је претпоставка да се

угушио у сну. 

- Ево његових кола ис-

пред куће, видим да је ставио

неке ствари јер се сигурно

спремао да оде у своје село

Мали Извор - казује Славиша.

- Боље да је отишао...

Иако званично није са-

општен узрок пожара, над-

лежни претпостављају да је

ватра из пећи на коју се грејао

захватила тепих, тињала, а

затим се проширила по соби.

На вратима Живорадове куће

остао је залепљен бели папир

на коме пише ''Жика је у

мртвачници''.                     С. Б.

‘’ЖИКА ЈЕ У МРТВАЧНИЦИ’’

У својој кући погинуо Живорад А.

Кућа у којој је погинуо Живорад А.

Драгиша Цвејић

РАДНЕ ГРУПЕ

Наши подаци говоре и да је, од тренутка када је на

место начелника Полицијске управе у Зајечару, пре две го-

дине, именован Горан Томић, одмах организована радна

група која се бави искључиво убиствима у Књажевцу, као и

још једна, која испитује сурову ликвидацију Саше Стојко-

вића (28), кога је маскирани убица, који још увек није откри-

вен, пред више стотина сведока, убио јула 2008. године на

градском базену у Зајечару.
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НЕГОТИН – На градском гро-

бљу у Неготину родитељи, вереник,

родбина и пријатељи испратили су на

вечни починак Исидору Маринковић

(20), која је у недељу рано ујутру пре-

минула на гинеколошко-акушерском

одељењу неготинског Здравственог

центра у 34. недељи трудноће.

У лаганом мимоходу од њи-

хове немалтерисане куће у маленој

улици Боривоја Милића, на самом об-

ронку града, у којој је Исидора са ве-

реником Срђаном Трифуновићем же-

љко ишчекивала рођење свог прве-

нца, до градског гробља у сузама се

кретало неколико стотина људи. Је-

зиву тишину прекидали су јецаји мајке

Дијане и оца Драгана, Исидориног ве-

реника Срђана Трифуновића... 

Родбина, пријатељи и колеге

медицинске сестре која је у неготин-

ском Здравственом центру одрадила

волонтерски стаж на интерном и оде-

љењу неурологије, у шоку, једва го-

воре да не памте да се овако нешто

икада десило у овим крајевима.

- Била је медицинска сестра

за пример. Нежна, пожртвована, до-

бар радник, послушна, омиљена па-

цијентима. Чак смо јој мало и скратили

стаж кад је трудноћа, за коју нам није

одмах рекла, узнапредовала. У шоку

смо од кад смо чули за њену смрт –

прича једна од колегиница.

У тужној поворци је и Исидо-

рин гинеколог, примаријус др Миро-

слав Мида Ивић, специјалиста гине-

кологије и акушерства, кућни пријатељ

Маринковићевих.

- Упознао сам их након тешке

несреће која је пре 20 година задесила

Исидорину мајку Дијану, када ју је

тешко ранио бивши младић. Једва је

преживела то рањавање, које је

знатно оставило трага на њено

здравље. Памтим њену жељу да се

оствари као мајка, њену и Драганову

борбу да добију потомство, срећу када

је коначно остала трудна. Исидору сам

донео на свет царским резом и доче-

као да водим и њену трудноћу – потре-

сен је др Ивић, који наводи да је

Исидорина трудноћа била беспре-

корна, да је беба лепо напредовала.

- У четвртак послеподне, 5.

фебруара дошла је код мене у амбу-

ланту и пожалила ми се на повишену

температуру, гребање у грлу и бол у

десном рамену. Упутио сам је на гине-

колошко-акушерско одељење бол-

нице.

Како наводе у ЗЦ Неготин,

Исидори су по пријему у болницу ура-

ђене све неопходне лабораторијске,

ЦТГ и друге анализе. Прегледали су је

и специјалисти интерне медицине,

Одељења пнеумофтизиологије и Оде-

љења анестезиологије са реанима-

цијом. Стање јој се погоршало и

преминула је у раним јутарњим са-

тима у недељу 8. фебруара. 

Вереник и породица за њену

смрт криве медицинско особље, па су

тужилаштву поднели кривичну пријаву

против Н.Н. лекара теретећи из за про-

пусте у лечењу.  О узроку смрти младе

труднице и њеног нерођеног детета

нико од лекара не жели да прејуди-

цира. Помиње се урођено сужење

срчане аорте и задебљање карактери-

стично за вирусни миокардитис.

И Исидорин отац, Драган Ма-

ринковић најавио нам је да чека резул-

тат обдукције и да ће од тога зависити

даљи кораци породице, која је

најавила да ће у договору са својим

адвокатом о томе говорити тек кад

налаз стигне.                                 С.М.Ј.

СМРТ И ДАЉЕ МИСТЕРИЈА

Сахрањена Исидора Маринковић, трудница која је преминула у неготинској болници у осмом месецу трудноће

Исидора Маринковић

КЊАЖЕВАЦ - Преко ка-

мере за надзор, власник мењач-

нице Русомир Светозаревић, видео

је пљачкаша и спречио га да из ло-

кала однесе одређену количину

новца. У тренутку пљачке у мењач-

ници су се налазиле две раднице.

У мењачници ‘’Финекс’’ у

Књажевцу, радно поподне, као и

свако друго. У једном тренутку у

локал улеће маскиран мушкарац

наоружан дрвеним предметом и уз

претњу радницама пуни кесу нов-

цем. Међутим пљачкаш није знао

да ситуацију прати власник мењач-

нице Русомир Светозаревић преко

видео надзора.

- Сасвим случајно сам био

у канцеларији и тог момента сам

бацио поглед на монитор. Видео

сам како човек са фантомком

упада у мењачницу и трпа паре у

неку кесу. Могао сам само да што

пре сиђем доле и покушам да га

спречим. Тако сам и урадио, сишао

сам доле, а он је видео мене да

улазим. Мислео је да сам странке,

рекао ми да се не мешам. Видео

сам да има некакву палицу. Пла-

шио сам се да можда нема нож. По-

дигао сам столицу и ударио сам га.

Не знам одакле ми та снага. Ухва-

тио сам га за главу, савладао и обо-

рио. После тога су дошли

полицајци и ухапсили га - каже Ру-

сомир Светозаревић, власник ме-

њачнице ‘’Финекс’’.

У тренутку пљачке у ме-

њачници су биле две раднице.

- Оне су се престравиле. Ја

сам све то видео и пошао да их за-

штитим. Можда би их овај лудак

ударио палицом и ко зна шта би

још могао да уради - истиче Русо-

мир.

Главна мотивација Русо-

миру за спречавање пљачке је за-

штита живота радница.

- Једино сам имао жељу да

га спречим да не повреди ове де-

војке доле. Паре уопште нису би-

тне. У моненту када сам кренуо

одавде једино сам хтео да спречим

то да се не деси - додаје Русомир

Светозаревић.

Мењачница ‘’Финекс’’ је и

раније била мета лопова. То су

углавном били малолетници који су

у локал проваљивали ноћу. Овакав

дрзак покушај пљачке за време

радног времена и уз претњу силом,

то јест разбојништво, до сада није

забележено у овој мењачници.

К.И.

СТОЛИЦОМ НА ЛОПОВА
Спречена пљачка мењачнице ‘’Финекс’’

Снимак безбедоносних камера

Родбина у мимоходу ка гробљу

ИНСПЕКЦИЈА

Здравствена инспекција Министарства здравља оба-

вила је увид у сву медицинску документацију, у ток и начин

лечења преминуле. У ЗЦ Неготин очекују резултате обдук-

ције, након којег ће бити познат тачан узрок смрти, али и

евентуални пропусти током лечења.
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