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КЊАЖЕВАЦ - На 98. сед-

ници књажевачког Општинског већа,

која је одржана 18.фебруара, на

дневном реду било је 16 тачака, а

међу најинтересантнијим су Предлог

одлуке о приоритетима за које се рас-

писује јавни конкурс за финансирање

пројеката удружења из општинског

буџета у овој години, као и Предлог

јавног позива за суфинансирање

пројеката у области јавног информи-

сања ради остваривања јавног инте-

реса.

- Позивам све Књажевчане

који су активни у оквиру својих удру-

жења да се јаве са својим пројек-

тима, а по темама и критеријумима

који су дефинисани јавним позивом -

рекао је Милан Ђокић, председник

општине. - Други јавни позив односи

се на суфинансирање пројеката у

области јавног информисања, за шта

је издвојено 11,7 милиона динара, и

циљ је да Књажевчани добију адек-

ватне информације о томе шта се де-

шава на територији наше општине.

Са друге стране, намера је да и це-

локупна српска јавност стекне увид у

то шта се у једној локалној само-

управи ради.

Чланови Општинског већа

размотрили су и увојили Предлог ре-

шења о давању сагласности на Ста-

тут Народне библиотеке "Његош",

Предлог одлуке о комуналним делат-

ностима на територији општине Кња-

жевац, Предлог одлуке о

Општинском правобранилаштву, као

и Предлог мера подршке за спрово-

ђење пољопривредне политике и по-

литике руралног развоја општине

Књажевац за 2015. годину.

На крају седнице разматран

је Извештај о штети на шумском

фонду изазваној леденим таласом

крајем прошле године. 

- Поражавајући је податак да

је страдало 160.000 кубика шуме на

подручју и проћи ће деценије док се

не обнови шумски фонд уништен у

том леденом таласу. Локалну само-

управу, заједно са ''Србијашумама'',

представницима држа-ве и ресорних

министарстава, очекују велики по-

слови на прочишћавању шумских пу-

тева и уклањању поломљених

стабала. То је само један део про-

блема. Други, у најмању руку подјед-

нако важан, је штета причињена на

воћњацима. Комисија је већ на те-

рену и обавља увид у то колика је ин-

дивидуална штета, од воћњака до

воћњака. Када све то сагледамо, ви-

дећемо са којим механизмом и ко-

лико можемо да помогнемо нашим

суграђанима који су претрпели штете

у том леденом таласу - истако је

председник општине.                      Е.Т.

ЗА ИНФОРМИСАЊЕ - 12 МИЛИОНА
Општинско веће Књажевца о финансирању пројеката удружења

Седница књажевачког ОВ

МАЈДАНПЕК -У Мајданпеку

су у последњих 10 дана одржане две

седнице Општинског већа које су,

према питањима која су била раз-

мотрена, биле припремне за сед-

ницу општинског парламента, која би

требало да буде 27. фебруара. Чла-

нови Општинског већа су размот-

рили захтеве Јавног предузећа за

комуналне услуге “Водовод” Мајдан-

пек, предлог Програма о стварању

услова за бољу доступност и присту-

пачност у коришћењу здравствене

заштите на територији општине за

ову годину, предлог Одлуке о распо-

ређивању средстава за остваривање

јавног интереса у области јавног ин-

формисања намењених пројектном

финансирању. Усвојили су Нацрт Од-

луке о утврђивању Локалног акцио-

ног плана запошљавања општине за

ову годину за чију реализацију су оп-

штинским буџетом опредељена сре-

дства од 2,24 милиона динара. 

Нацрт одлуке о утврђивању

Локалног акционог плана запошља-

вања општине Мајданпек предвиђа

четири мере од којих ће две бити су-

финансиране, а средствима општин-

ског буџета финансирани програм

Стручне праксе за 10 лица, као и

Подршка организовању и спрово-

ђењу јавних радова од интереса за

општину. Локални савет дао је пози-

тивно мишљење о овом документу,

с обзиром на околности и услове,

али је наглашено да ово дефини-

тивно неће решити проблем неза-

послености, али ће покренути ње-

гово решавање. 

Захтев Јавног предузећа за

комуналне услуге “Водовод” Мајдан-

пек за уступање на коришћење

ствари у јавној својини се нашао

пред члановима Општинског већа,

како би то најмлађе јавно предузеће

стекло услове за рад,уз обавезу да

годишње доставља извештаје о

стању преузете имовине.

Усвојен је и предлог Послов-

ника о допуни Пословника Општин-

ског већа, као и Нацрт одлуке о

изменама и допунама Одлуке о од-

ређивању оспособљених правних

лица од интереса за заштиту и спа-

савање на територији општине. Та

одлука представља реализацију

јасно уочене потребе од Штаба за

ванредне ситуације,  током функцио-

нисања у ванредним ситуацијама.

Пред члановима Општинског већа

била је и одлука о допуни Одлуке о

стварању услова за бољу доступ-

ност и приступачност у коришћењу

здравствене заштите на територији

општине, а било је говора и о откупу

станова солидарности. Чланови Оп-

штинског већа на овој седници су се

изјаснили и о партнерству са Нацио-

налним удружењем “Биопланет”,

кроз закључак који се практично од-

носи на иницијални акт о сарадњи

која у овом тренутку представља

само велику и реалну могућност за

боље коришћење капацитета у тој

области.

Чланови Општинског већа

су размотрили и захтев Јавног пред-

узећа за комуналне услуге “Водовод”

Мајданпек, који се односио на да-

вање земљишта ради проширења

гробља у Мајданпеку где је то про-

блем који тражи хитно решавање.

Како је мајданпечко ново гробље већ

годинама угрожено клизиштем, одго-

варајућим општинским службама ,

наложено је да припреме предлоге

потребних аката за доношење одго-

варајуће одлуке. Пуно времена и

расправе било је везано за предлог

Програма о стварању услова за

бољу доступност и приступачност у

коришћењу здравствене заштите на

територији општине за ову годину,

али и због чињеници да се Дом

здравља “Др Врољуб Цакић” Ма-

јданпек налази у незавидној финан-

сијској ситуацији, односно, са бло-

кираним рачуном због обавеза из

претходних година. И предлог Од-

луке о распоређивању средстава за

остваривање јавног интереса у обла-

сти јавног информисања намењених

пројектном финансирању било је пи-

тање о којем се доста говорило.

Средства билансирана у Одлуци о

буџету општине за Услуге емито-

вања и издаваштва, намењена уго-

варању пројектног суфинансирања

јавног информисања у укупном из-

носу од 3,6 милиона динара, при

чему је за штампане медијске садр-

жаје предвиђено 19 одсто, за елек-

тронске медије скоро 78 одсто, а за

појединачна давања 3,22 одсто.

Чланови Општинског већа

су размотрили у Нацрт одлуке о одр-

жавању чистоће у насељима на те-

риторији општине у делу који се

односи на одржавање јавне расвете

и где би ЈП за грађ.земљиште и пу-

теве поред Мајданпека, Доњег Ми-

лановца и Мосне, требало да брине

и одржавању  расвете у преосталим

насељима општине. 

С.В.

ТЕМЕ - ЗАПОШЉАВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ

Мајданпечки већници усвојили неколико значајних одлука

У припреми за седницу општинског парламента одржане две седнице Општинског већа
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поништили су, на седници локал-

ног парламента, већину предлога

за избор директора у овдашњим

јавним предузећима. По конкурсу

су именована три директора и то у

ЈКП "3. октобар", где је челно

место задржао Далибор Орсова-

новић, Дирекцији за изградњу Бор,

где је изабрана Верица Аничић, и

у Борском туристичком центру

Студенка Ковачевић. 

Остали предлози имено-

вања нису прихваћени, а доса-

дашњи директори ’’Водовода’’,

Зоолошког Врта и Јавног пред-

узећа за стамбене услуге ће наста-

вити да обављају ту функцију до

избора нових. ЈКП ’’Топлана’’ је за

сада без директора, као и ЈП ’’Бо-

говина’’, јер је предлог одлуке о

именовању в.д. директора овог

предузећа повучен са дневног

реда.

- Бираћемо много пута,

али ћемо изабрати најбоље. Боље

је два или три пута бирати и доћи

до тога, него изабрати некога ко ће

урушити неко јавно предузеће, јер

ће за рад јавног предузећа одго-

ворност сносити локална само-

управа – казао  је Душан

Марковић, председник Скупштине

општине Бор.

Благоје Спасковски, од-

борник Српске напредне странке

истакао је да је циљ владајуће

коалиције да се изабере квалитет.

- Тачно је да је било гре-

шака, чак и неопростивих, али на-

глашавам да нам је битно да

добијемо квалитет и људе који ће

моћи да воде јавна предузећа на

најбољи могући начин - нагласио

је Спасковски.

Одборници опозиције су

критиковали овакав начин избора

директора.

- Имали смо један конкурс

за директоре јавних предузећа,

који је пропао. Иза тога смо проме-

нили Статуте јавних предузећа,

како би смо омогућили још неким

кандидатима који нису испуња-

вали услове да конкуришу. Ни овај

конкурс није у потпуности успео.

Да ли очекујемо да нам се на

трећи конкурс јаве нека лица из

Београда, Ниша или поново иста

лица која су се јавила и сада. Јед-

ног тренутка мораћемо да одабе-

ремо некога. Поред тога, мислим

да треба образложити људима

који су прво рангирани по конкурсу

зашто нису изабрани за директоре

– рекао је Јовица Васиљевић, од-

борник Партије уједињених пен-

зионера Србије.

Драган Жикић, одборник

Социјалистичке партије Србије,

казао је да сада на сцени није по-

стављање директора који су по

стручности спремни да управљају

фирмама, већ оних који су пар-

тијски верни.

- Овако се само малтрети-

рају људи који се кандидују за ди-

ректоре, а цела та прича је фарса.

За именовање директора Борског

туристичког центра имамо два

предложена кандидата. Прва ва-

ријанта је била Снежана Столић, а

пре почетка седнице дат је пред-

лог одлуке за Студенку Ковачевић.

Ако немате довољно кадрова, ми

ћемо вам их дати на позајмицу,

али после да нам их вратите –

казао је Жикић.                        И. И.

ДИРЕКТОРИ НА ЛЕДУ

Одржана седница Скупштине општине Бор

Седница СО Бор

КЊАЖЕВАЦ - У Београду је

одржан 37. Сајам туризма, на коме

је, традиоционално, учествовала и

Туристичка организација општине

Књажевац. Књажевац је, као изу-

зетна дестинација Европе, предста-

вио могућности за активни и ловни

туризам, предузетништво, културу,

пешачке стазе, планински, бањски и

сеоски туризам и гастрономију.

Иако се не налази на глав-

ним коридорима, иако је забачен у

једном кутку старог континета, Кња-

жевац је на 37. међународном сајму

туризма у Београду имао је и шта да

покаже и чиме да се похвали. Штам-

паним и видео материјалима који

промовишу активан и ловни тури-

зам, пешачке стазе, предузетништво,

сеоски туризам, културу... И, пре

свега, титулом Изузетне дестинације

Европе, заслуженом прошле године.

- Књажевац је прошле го-

дине, са манифестацијом ''Молитва

под Миџором'', освојио прву титулу

европске изузетне дестинације и од

прошле године, па на даље, Књаже-

вац се налази на листи ових  дести-

нација, на мапи и на порталу

Европске комисије. Сматрамо да је

то од великог значаја - каже дирек-

торка ТО Србије Гордана Пламенац.

- Треба да искористимо то што смо

изузетна дестинација Европе и да то

потенцирамо – од налепница на

улазницама у неки објекат, до неког

производа. То је бренд, који је препо-

знатљив у Европи и свету. Туристи,

који буду долазили, знаће да долазе

у изузетну дестинацију, а ми ћемо их

сачекати како доликује и показати им

шта имамо - истакао је директор Ту-

ристичке организације Књажевца,

Бобан Марковић.

Амбасадор Еден програма

за Словенију, етнолог Јанез Богатај,

поручује да Књажевац мора да иско-

ристи своје предности нетакнуте

природе и здраве хране.

- Мислим да би сваки ста-

новник Књажевца морао да нађе

свој интерес у томе – неки интерес

генерално, а што више оних који ће

имати економски интерес. Имате

красну природу и сви ови производи,

су везани за ту причу, а то је данас

мотив број један у свету. У светској

гастрономији данас се говори о ре-

гионалном и локалном и Књажевац

ту опет има феноменалне могућно-

сти. Ја сам на вашем штанду пробао

неке ствари, које су одличне.

Туристичка организација

Србије оцењује да су локални тури-

стички радници на сајму показали

велику мотивисаност да се што

боље представе и да својом понудом

заинтересују домаће госте. С друге

стране, у Туристичкој организацији

Књажевца истичу да због мањка

смештајних капацитета, не могу да

планирају на дуже стазе.

- Фактички су нам везане

руке. Не можемо да радимо и да до-

водимо групе, ако немамо где да их

сместимо. Имамо хотел ''Фалкен-

штајнер'' са већим бројем кревета –

све остало су сеоска домаћинства и

сеоски туризам. Ми подржавамо се-

оске домаћине и овде је било вели-

ког интерсовања за њих, али ми не

можемо да доводимо инвеститоре,

да градимо хотеле. То је на другима.

Очекујемо помоћ Републике, ослуш-

кујемо гласове...Надамо се да ће се

наставити са изградњом на Старој

планини....Али, за сада...тешко да ће

бити било чега од тога - поручио је

Бобан Марковић.                      

Е.Н.Т.

''БЕЗ СМЕШТАЈА СУ НАМ ВЕЗАНЕ РУКЕ''

Штанд ТО Књажевац био међу најпосећенијим

На Сајму туризма запажен наступ ТО Књажевац

ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП

Међу учесницима 37. Међународног сајма туризма, који је

прошле недеље одржан под куполама Београдског сајма, туристичку

понуду општине Мајданпек представила је Туристичка организација

општине. Уз финансијску подршку Општине, Европске уније и Ау-

стријске развојне агенције, под слоганом „Оживите природу у вама“,

на истом штанду представили су се и ЈП Национални парк ‘’Ђердап’’,

хотели „Лепенски вир“ и „Голден Инн“, као и бројни привредници

са подручја ове општине Последњег дана сајма, у недељу, 22. феб-

руара, од 10 до 14 сати, организована је промоција гастрономске по-

нуде села и планине Мироч, ал ии представљена традиционална

манифестација “Јоргованфест 2015.” која се о првом мају одржава

у овом планинском селу. 
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ЗАЈЕЧАР – Поводом

кривичне пријаве због угрожа-

вања сигурности коју је Алек-

сандар Миливојевић Пјер

поднео против Бошка Ничића

јер му је преко ФБ претио ''ге-

пековањем'', градоначелник

Зајечара је са члановима гра-

дског већа одржао конферен-

цију за новинаре. 

- Конференцију сам са-

звао због претњи Ничића, али

и да бих јавно позвао Више ту-

жилаштво у Зајечару да ко-

начно почне да ради свој

посао. Ја сам против Ничића

од 2012. године, док још нисам

постао градоначелник,  поднео

више кривичних пријава почев

од незаконите продаје То-

плане, па до ненаменског тро-

шења еколошке таксе од 100

милиона динара, коју је дао за

рукомет, а предмети нису по-

чели ни да се процесуирају.

Позивам тужилаштво да што

хитније почне са радом, јер је

питање како ће се завршити

претње упућене Миливојевићу

– казао је Огњеновић.

Александар Миливо-

јевић, који је у прошлости

кратко време био у пословном

односу са Ничићем, каже да је

озбиљно забринут за своју си-

гурност.

- У протеклих годину и

по дана не престају претње

које ми Ничић упућује. Нало-

жио је једном заједничком

пријатељу да ми пренесе како

ће ''ангажовати људе да се

физички обрачунају са мном.

Не престају претње ни преко

друштвених мрежа. Ничић је

ангажовао једну особу да ме у

стопу прати, и чак моје кре-

тање сликао и објављивао на

интернету. Име те особе са-

општићу надлежном тужи-

лаштву – казао је Миливоје-

вић.

У изјави датој меди-

јима, Бошко Ничић тврди да

нигде у наводној претњи ''гепе-

ковањем'' није споменуо име

Александра Миливојевића,

као и да су све кривичне пр-

ијаве против њега неосноване.

- Ако се Миливојевић

препознао што сам у комен-

тару на ФБ поменуо ‘’болесну,

балаву пи…цу’’, онда је то

његов проблем - казао је

Ничић. - А, и ја једва чекам да

Тужилаштво оконча рад по

пријавама које су поднете про-

тив мене, какко бих, након

тога, ја могао да поднесем

тужбу због лажног пријављи-

вања.

С. Б.

ОГЊЕНОВИЋ: ТУЖИЛАШТВО ШТИТИ НИЧИЋА
Градоначелник Зајечара оптужио Више тужилаштво да ''не ради ништа'' 

Александар Миливојевић

КЛАДОВО - Србију и

Румунију повезују дугогогишње

пријатељство, које нису нару-

шили ни бројни притисци. Доб-

росуседски односи морају се

искористити и у побољшању

економске сарадње две зе-

мље. То мора допринети и

стварању чврстих темеља за

пријем Србије у ЕУ, нагласио је

на тематском скупу у Кладову

о условима за пријем Србије у

Европску унију Маријан Жак

Маринеску, европски парла-

ментарац из Румуније.

- Наш је интерес да

Србија што пре постане пуно-

правни члан породице Европ-

ских земаља. На том путу Бео-

град има максималну помоћ и

подршку Румуније. Нас пове-

зује и Дунав на чијим обалама

живи становништво које је оду-

век било упућено на прекогра-

ничну сарадњу - сматра Мари-

неску.

На састанку у Кладову

разговарано је о статусу и по-

ложају националних мањина у

Србији и Румунији. У раду

скупа учествовали су румунски

сенатор Виорел Бадеа и члан

Сената Марио Опреа, у име

делегације за неговање ср-

пско-румунског пријатељства.                       

М. Р.

РУМУНИЈА ЈЕ
ПРИЈАТЕЉ СРБИЈЕ

Делегација Румуније у Кладову

Градска управа Зајечар, Одељење за урбани-

зам, грађевинске и комунално стамбене послове,

Одсек за заштиту животне средине, у складу са чла-

ном 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и

36/09)

О б а в е ш т а в а
о поднетом захтеву за 

одлучивање о потреби процене

утицаја на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта

„Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр.2

Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби

израде Студије процене утицаја на животну средину

Пројекта постављања радио базне станице

„ZAM16/ZAQ16 Николичево“ на делу кп.бр. 5825 КО

Николичево на територији Града Зајечара, на по-

стојећем антенском стубу.

Увид у податке и документацију из захтева но-

сиоца пројекта, може се извршити у просторији

Градске управе Зајечар, Одељења за урбанизам,

грађевинске и комунално стамбене послове, Од-

сека за заштиту животне средине, ул. Крфска бб

(изнад Уреда, соба бр. 7), током десет дана почев

од дана објављивања овог обавештења, радним

даном од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог

обавештења  заинтересована јавност може пис-

мено доставити мишљење о поднетом захтеву овом

надлежном органу.
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КЛАДОВО - Већ по тра-

дицији, када заврше бербу

грожђа и бурад у подрумима на-

пуне новим винима, кладовски

виноградари утиске сумирају на

вечери "Вина и мерака". Про-

шлогодишње поплаве нису доз-

волиле да се уз дегустацију

нових вина сумирају резултати

активности међу чокотима, а

пропуштено је надокнађено ми-

нулог викенда у галерији Дома

културе.

Ново дружење окупило

је виноградаре, њихове прија-

теље и поштоваоце вина, али и

неизбежне тамбураше. Шесто

по реду вече организовано је у

њихову и част винове лозе, али

и љубитеља добре капљице

који нису остали ускраћени за

опојни мирис и укус вина, мада

претходне године климатски

услови нису погодовали виновој

лози, а то се одразило на при-

носе у виноградима.

- За сваког виноградара

највеће задовољство је квали-

тетна нега винове лозе, јер је то

предуслов за добро вино. Више

од пола века дружим се са чо-

котима и не памтим лошије кли-

матске услове који су

десетковали род. Зрно је било

слабог квалитета са малим про-

центима садржаја шећера, тако

да се то одразило на квалитет

вина. Многи виногради су

остали необрани, али ипак

биће добре капљице - говори

Јован Пакаловић, из приград-

ског насеља Кладушница и до-

даје да у бурадима у његовом

подруму још има доброг вина.

У кладовском крају по

вину се познају добри до-

маћини. То је део традиције која

се преноси са колена на ко-

лено. Кључко виногорје од дав-

нина је познато по чувеним

винима и виноградарима који с

посебном пажњом улазе међу

винову лозу, којој је потребан

опоравак.

- Неповољни услови ми-

нуле године оставили су траг на

виновој лози, али разлога за

страх ипак нема, с обзиром да

је релативно топло време током

зимског периода погодовало

чокотима. Уз правилну примену

мера које захтева лоза у таквом

стању неће бити последица,

тако да се на јесен можемо на-

дати добром вину - уверава

Миодраг Шћојић, искусни струч-

њак из кључке винарије "Душа",

у чијем подруму се од италијан-

ског ризлинга производи нада-

леко чувено бело вино "Душа

Дунава".

На вечери вина и ме-

рака није изостала дегустација

најбољих вина из подрума ов-

дашњих домаћина, а свечарској

атмосфери допринос су дали

стихови винске поезије и не-

уморни тамбураши.

- То потврђује оправда-

ност одржавања манифеста-

ције коју организујемо у спомен

на времена када је у нашем

крају било много више виногра-

дара. Нажалост, данас није

тако, али нас радује сазнање да

има нових засада и да млади

све чешће улазе међу чокоте

винове лозе. Ово дружење је

њима у част - наглашава Жак-

лина Николић, директорка

Центра за културу, која се са по-

штоваоцима вина у пријатној

фебруарској ноћи дружила до

раних јутарњих часова.       М. Р.  

ВЕЧЕ ВИНА И МЕРАКА
У граду на Дунаву дружили се виноградари

Мераклије се дружиле до ситних сати
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БОР – Скоро ће два ме-

сеца како су кранови отишли са

градилишта нове топионице и

фабрике сумпорне киселине и

како је свечано обележен за-

вршетак радова. И док модерне

линије нових постројења бли-

стају на сивој позадини полуве-

ковних погона, припреме за

историјску смену старог новим,

давно превазиђеног - модер-

ним, економски и еколошки

оправданим, у пуном су јеку.

Шкрипа старих агрегата већ се

меша са пробном хуком брзих,

нових, свеже подмазаних тра-

нспортних трака. Пожутеле ка-

заљке, изанђале ручке, пра-

шњави и промајни погони, по-

лако ће одступати пред колор-

ним тач-скрин дисплејима,

апотекарски чистим, светлим,

климатизованим халама и ко-

мандним собама до којих се

стиже и лифтом. У новој топио-

ници теку последње функцио-

налне провере инсталација и

опреме, а како се све то одвија

питали смо Тонија Коркана,

сајт-менаџера финске компа-

није “Оутотец”. Она је, посред-

ством канадског “СНЦ Лавали-

на”, носиоца овог великог проје-

кта, испоручила Рударско-то-

пионичарском басену Бор нову

технологију топљења бакра

чији се старт управо очекује.

- Као што сви знамо –

каже Коркан - изградња је за-

вршена и Енергопројект као

главни подизвођач управо при-

води крају неке мање радове и

ситне поправке. Хладне пробе

се одвијају већ неко време и за

сада су активности које пре-

тходе почетку загревања флеш-

пећи у складу са планом и

програмом. Електрична енер-

гија одавно је прикључена, а од

стране РТБ прикључен је и ин-

струментални, процесни ваз-

дух, тако да наши људи за

инструментацију и контролу

увелико раде. Постоји 1.834 ин-

дивидуалних “петљи” за инстру-

ментацију и контролу које треба

проверити, а до данас је већ за-

вршено 1.530! Радимо нон-

стоп, у две смене по 12 сати,

како бисмо све завршили. 

- Паралелно с тим – до-

даје Тони Коркан – наши људи

су почели са појединачним пуш-

тањем процесних система

пећи. Извели смо хладне и

топле пробе система за су-

шење концентрата и компо-

ненте које су повезане са њим

као што је систем за излазни гас

из сушача и филтер који пре-

чишћава тај излазни гас пре ис-

пуштања у атмосферу. Напуни-

ли смо расхладни систем

водом,  циркулационе пумпе ће

бити пуштене у петак 20. феб-

руара, а у понедељак 24. феб-

руара  планирамо да пустимо

расхладну воду кроз систем

саме пећи. Инжењери из “ГЕЕ”

су сада на градилишту, овде ће

бити три дана и то ће бити крај

хладних проба електростатич-

ког филтера. Двадесет седмог

фебруара започињемо хе-

мијско чишћење, а петог марта

топле пробе котла отпадне то-

плоте. Изградња котла отпадне

топлоте је завршена пре одре-

ђеног времена, али је његов си-

стем хемијског пречишћавања

везан за датум стартовања

пећи. Треба рећи да код овог

котла постоје законски норма-

тиви за тестирање притиска, а

друга потребна испитивања ус-

пешно су завршена раније. 

Сајт-менаџер “Оуто-

теца” наглашава да се у функ-

ционалном испитивању опреме

солидно напредовало, урађено

је доста хладних проба и он је

задовољан ситуацијом и тре-

нутним стањем јер је све у

складу са програмом и одређе-

ним датумом за стартовање

нове пећи.

- Хладне пробе су врло

сложена операција – истиче

наш саговорник. - То је на хи-

љаде и хиљаде појединачних

компоненти које треба испро-

бати и, под условом да не наи-

ђемо на тешкоће у вези са

неком од њих, успећемо да кре-

немо онако како је планирано,

а то је петог марта. Веома

важно је истаћи да су се по-

следња два месеца и људи из

РТБ Бор прикључили стручња-

цима “Оутотеца” који раде на

пећи и њеним системима. Они

су из разних области, укљу-

чујући оператере и одржавање

(машинство, електрика, инстру-

ментација и аутоматика). Ра-

димо заједно и ова помоћ је од

велике важности не само за нас

да бисмо реализовали циљани

датум старта пећи, већ је од ве-

лике помоћии РТБ, јер ће они

тако “покупити” знање и иску-

ство за даљи рад. 

Како ће се одвијати про-

цес после паљења пећи, одно-

сно колико ће трајати њено

загревање и када се може оче-

кивати прва анода, било је

наше следеће питање за госпо-

дина Коркана.

- Када будемо почели

загревање петог марта, по-

чећемо само са мазутним го-

рионицима и имамо 21 дан да

пећ загрејемо – одговара он. –

Постоје два разлога зашто оно

траје 21 дан. Први, и главни,

јесте “сазревање” ватросталне

облоге саме пећи, а други је за-

гревање котла отпадне топлоте

за то време. Петог марта почи-

њемо и са увођењем концент-

рата у парни сушач а, по-

степено, и у складишне бункере

за концентрат у објекту пећи,

као део уходавања постројења.

Међутим, то није концентрат за

производњу метала, већ мање

количине којима ћемо провера-

вати систем транспорта, су-

шења и уопште читаву линију

његове допреме, припреме и

дозирања. А онда, 28. марта,

почињемо са увођењем правих

количина концентрата преко

транспортног система и горио-

ника за концентрат. Тада оче-

кујемо и први метал из нове

пећи.                                   Љ. А.

ТОНИ КОРКАН: ДОСТА СМО 
ОДМАКЛИ СА ХЛАДНИМ ПРОБАМА 

Последње провере опреме пред старт флеш-пећи

У новој топионици постоји 1.834 индивидуалних петљи

ИЗРЕКА

На питање по чему ће запамтити овај велики пројекат у

Бору Тони Коркан са смешком одговара: - Арон и ја (Арон Wард,

Тонијева “десна рука” на пројекту), имамо о томе добру изреку,

нашу пословицу која гласи: “Ово ће за нас, вероватно, бити

најтежи пројекат на коме смо радили, са најбољим људима са

којима смо имали прилике да радимо!” На наше потпитање због

чега најтежи, господин Коркан каже: „Ово је врло комплексан

пројекат са много извођача и подизвођача, то није уобичајен ко-

мерцијални пројекат. Важно је, међутим, истаћи (јер ће то помоћи

и РТБ Бор и Србији као држави), да Влада Србије улаже велике

напоре да измени законе. Првенствено мислим на издавање гра-

ђевинских дозвола које је сада орочено на 28 дана, а досад је

било веома дуго и компликовано. Сложеност закона, ипак, још

постоји и спречава развој (оваквих) пројеката који треба да се за-

вршавају у много краћем року. Али,верујем да ће се временом

све променити у заједничком интересу.

„Хладне пробе су врло сложена операција, то је

функционална провера на хиљаде и хиљаде компоненти,

али смо доста тога урадили и, под условом да не наиђемо

на неке непредвиђене тешкоће везане за неку од њих, пећ

ће стартовати са загревањем петог марта, како је и пла-

нирано – каже сајт-менаџер финске компаније „Оутотец“

која РТБ-у, посредством канадског “СНЦ Лавалина”, испо-

ручује нову технологију топљења бакра
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ЗАЈЕЧАР - Оно што је си-

гурно је да ће ауто-пут Параћин-

Зајечар-Вршка Чука бити изгра-

ђен. Међутим, изградња те део-

нице почеће када се ураде све

анализе и обезбеди новац, а не

када то неком министру падне на

памет.

Ово је у Зајечару обећала

др Зорана Михајловић, , потпред-

седница Владе Србије и мини-

старка саобраћаја. Она је казала

и да су ранијем периоду многи пу-

теви у Србији урађени без икаквих

анализа и дозвола, искључиво на

основу ''жеља појединих мини-

стара''.

Међутим, Зоран Дробњак,

који је био са др Михајловић у

Зајечару, раније је изјавио да од

ауто-пута од Параћина до Заје-

чара нема ништа, правдајући то

тиме да ‘’ нема економске логике

за изградњу такве саобраћајни-

це’’. 

- Да би радили ауто-пут,

дневни промет возила на тој део-

ници морао би да буде између

15.000 и 20.000 - казао је раније

Дробњак, али то није поновио

пред др Михајловић у Зајечару. - А

између Параћина и Зајечара

дневно прође, највише, пет хи-

љада аутомобила. Тако да би, ако

говоримо о изградњи ауто-пута на

тој деоници то могло бити оства-

рено за, можда, 15 или 20 година.

На питање, зашто пре че-

тири године није упозорио над-

лежне да је та инвестиција неи-

сплатива, Дробњак је казао да се

тада није добро сагледала ситуа-

ција, као и да је пут између Заје-

чара и Параћина потпуно рекон-

струисан.

- Имамо једну модерну са-

обраћајницу, дугу 82 километара и

широку 7,5 метара. То подмирује

све потребе - вешто је избегао од-

говор директор ЈП „Путеви Ср-

бије“.

Пре четири године Верица

Калановић, тадашња министарка

за НИП, рекла је да је изградња

ауто-пута Параћин - Зајечар „епо-

хална инвестиција за овај крај, јер

ће убрзати проток робе и туриста,

привући инвеститоре и омогућити

развој читаве Тимочке крајине“.

Тадашњи градоначелник Зајечара

Бошко Ничић, додао је и да пред-

стоје билатерални разговори с бу-

гарском страном, како би она

изградила ауто-пут од Видина до

Вршке Чуке.

Е. Т.

АУТО-ПУТ КАД БУДЕ ПАРА
Др Зорана Михајловић, потпредседник Владе Србије, најавила изградњу ауто-пута Параћин-Вршка Чука

Зорана Михајловић и Зоран Дробњак у ЗајечаруНАЈАВА БЕЗ ПОКРИЋА

Најаву о изградњи пута пре четири година дала је Верица

Калановић.

- Ове године почеће припреме за изградњу ауто-пута до

граничног прелаза Вршка Чука на граници са Бугарском. Ауто-

пут, дужине 82 километара и ширине 16 метара, имаће две траке

у једном и две у другом смеру, као и разделну траку, излазне

петље, два моста и четири тунела и требало би да буде завршен

за три године. 

Калановић је напоменула да је вредност те инвестиције

око 200 милиона евра, а финансирала би се делом из републич-

ког буџета, а делом уз помоћ средстава међународних финан-

сијских институција.
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НЕГОТИН – Неготинска

Крајина представљала је кроз

векове простор на коме су се

кретали и задржавали бројни на-

роди и цивилизације, па зато и

не чуди што је у таквим исто-

ријским ходовима створено ог-

ромно културно-историјско бога-

тство које, по својој вредности,

припада европском наслеђу. Ве-

лики део тог богатства налази се

у витринама и депоима неготин-

ског Музеја Крајине, чије је ини-

цирање 1934. године подстакла

група неготинских интелектуа-

лаца изложбом "Старине у

Крајини". Она је и била подстрек

оснивања градског музеја који

би радио на прикупљању, чу-

вању и излагању неготинског

културно-историјског наслеђа. 

- Тих година, у унутраш-

њости Србије, само су Неготин и

Ниш имали своје музеје. Бан

Моравске бановине у Нишу, по-

знати књижевник Јеремија Жи-

вановић, актом бр. 3322 од

16.2.1934. године потврдио је

Правила друштва градског му-

зеја „Хајдук Вељко“ у Неготину,

као и оснивање музеја под нази-

вом Градски музеј „Хајдук Ве-

љко“ у Неготину-Крајина - подсе-

тио је Ивица Трајковић, вршилац

дужности директора Музеја

Крајине.

Управо због симболике

датума оснивања ове установе,

за крсну славу Музеја одређена

је слава Св. Симеона и Ане, која

је у присуству великог броја го-

стију, званичника локалне само-

управе и колектива просла-

вљена ове године по први пут.

Свечани чин резања славског

колача увеличао је Његово Пре-

освештенство Епископ тимочки

господин Иларион, уз саслу-

жење свештеника архијерејског

намесништва неготинског и бра-

тства манастира Буково. 

Установа која у својим

сталним поставкама излаже

преко 3.500 експоната, а посе-

дује више од 15.000 предмета из

свих временских епоха, раз-

врстаних у природњачку, нумиз-

матичку, уметничку, историјску,

археолошку и етнолошку збирку,

у оквиру прославе 80 година по-

стојања промовисала је моно-

графију о Музеју Крајине у пе-

риоду од  1934. до 2014., изда-

вачки подухват шесторо за-

послених, реализовану сред-

ствима Министарства културе и

информисања Републике Србије

и Општине Неготин. Поред Иви-

це Трајковића, ову значајну пуб-

ликацију представили су др

Софија Петковић, виши научни

сарадник Археолошког инсти-

тута и уредник монографије, и

Гордан Јањић, музејски савет-

ник-археолог Музеја Крајине.

У програму у којем су

промовисане и разгледнице Му-

зеја Крајине наступио је и Лука

Николић, ученик Музичке школе

„Стеван Мокрањац“.            С.М.Ј.

СВЕДОК ПРОХУЈАЛИХ ВРЕМЕНА
Значајан јубилеј - 80 година Музеја Крајине

Јубилеј уприличиле високе званице

КЛАДОВО - Захва-

љујући традиционалној акцији

радио Београда "Књига соли-

дарности" књижни фонд биб-

лиотеке кладовског Центра за

културу увећан је за око 1.200

наслова. Велике кише и под-

земне воде минулог септембра

нису поштеделе ни просторије

библиотеке, тако да су поплаве

оштетиле и део књига. То је био

повод за акцију обнове књижног

фонда, који је осим школске

лектире богатији и за белетри-

стику, која се највише чита. Ак-

цију су подржали бројни писци,

али и људи добре воље и осве-

дочени хуманисти.

- Од оснивања, 6. ок-

тобра 1972. године, ова једин-

ствена програмска акција кр-

енула је у своју хуману, кул-

турну и просветитељску мисију

стижући тамо где се говори,

чита и пише на српском језику.

Наши дародавци су слушаоци и

гледаоци програма РТС. За

више од четири деценије, уче-

шће у њеним програмима узела

су и најугледнија имена из

области културног, просветног и

уметничког стваралаштва -

објашњава Михаило Шћепано-

вић, уредник ПА "Књига соли-

дарности".

За готово 43 године у ак-

цији "Књига солидарности" при-

купљено је готово три милиона

књига, много школског прибора,

техничких помагала и спортских

реквизита. Основано је и допу-

њено више од 1.300 варошких,

сеоских и школских  библиотека

широм Србије.

- Отворили смо и 37

књижница у Француској, Немач-

кој, Аустрији, Швајцарској, Ма-

ђарској и Румунији. Обновили

смо и допунили библиотеке у

српским манастирима Студе-

ница, Милешева, Ђурђеви сту-

пови, Бањска, Каленићи, Кума-

ница и Липањ, а преко 2.000

одабраних наслова стигло је у

Хиландар - казује Шћепановић.                         

М. Р.

У ПРОСВЕТИТЕЉСКОЈ
МИСИЈИ

Градска управа Зајечар, Одељење за урбани-

зам, грађевинске и комунално стамбене послове,

Одсек за заштиту животне средине, у складу са чла-

ном 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и

36/09)

О б а в е ш т а в а
о поднетом захтеву за 

одлучивање о потреби процене

утицаја на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта

„Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр.2

Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби

израде Студије процене утицаја на животну средину

Пројекта постављања радио базне станице

„ZA18/ZAU18 Мала Јасикова“ на делу кп.бр.1467/6

КО Мала Јасикова, на територији Града Зајечара,

на постојећем антенском стубу на брду Плај. 

Увид у податке и документацију из захтева но-

сиоца пројекта, може се извршити у просторији

Градске управе Зајечар, Одељења за урбанизам,

грађевинске и комунално стамбене послове, Од-

сека за заштиту животне средине, ул. Крфска бб

(изнад Уреда, соба бр. 7), током десет дана почев

од дана објављивања овог обавештења, радним

даном од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог

обавештења  заинтересована јавност може пис-

мено доставити мишљење о поднетом захтеву овом

надлежном органу.

Библиотека у Кладову богатија за 1.200 књига

ЗБИРКА

Музеј Крајине у свом фо-

нду чува експонате из најстарије

праисторије, преко античко-рим-

ског периода, Византије, Сло-

вена, средњевековне Србије,

Турске империје до нама бли-

ске прошлости.  
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НЕГОТИН – За уче-

шће на 42. манифестацији

народног изворног ствара-

лаштва „Сусрети села“, која

ће у општини Неготин бити

одржана од 23. марта до 26.

априла пријавило се 12

крајинских села. За титутлу

најбоље месне заједнице,

која ће у мају бити прогла-

шена на завршној смотри у

Неготину, у оквиру тради-

ционалних „Мајских свеча-

ности“, надметаће се ку-

лтурно-уметничка друштва

из Јабуковца, Тамнича, Си-

кола, Шаркамена, Буковча,

Штубика, Мокрања, Кобиш-

нице, Чубре, Видровца,

Карбулова, а после вишего-

дишње паузе и аматери из

Речке.

- Ова културна мани-

фестација једна је од ретких

која је успела да се одржи у

тешким временима и наша

је обавеза да помогнемо да

се „Сусрети села“ одржавају

и у годинама пред нама. Чи-

њеница је да је депопула-

ција станoвништва најеви-

дентнија управо у крајин-

ским селима, али „Сусрети

села“ су догађај који окупља

велики број људи. Они са

пуно ентузијазма припре-

мају програме који су до-

принос очувању традиције и

културе овога краја, што

свакако треба подржати -

каже Надица Васић, заме-

ница председника општине

Неготин.

„Сусрети села“ су

традиционална манифеста-

ција која се организује у ок-

виру Тамичења села Ср-

бије. У општини Неготин их

већ 42 године организује

Дом културе „Стеван Мок-

рањац“ у сарадњи са мес-

ним заједницама, а под

покровитељством општине

Неготин.

- Пропозиције так-

мичења остале су исте, а

акценат је и ове године на

аутентичним играма, песми

и свирању, али и на  при-

казу обичаја и казивању

умотворина.  Тема програ-

ма је слободна и свако село

може да изабере приказ

неког конкретног обичаја ве-

заног за овај крај – појаш-

њава Рената Ђурђевић

Станковић, организатор пр-

ограма у Дому културе „Сте-

ван Мокрањац“.      

Овогодишња мани-

фестација биће отворена

21. марта у Карбулову, које

је прошле године однело ти-

тулу најбољег. Тамошње ку-

лтурно-уметничко друштво

ће, том приликом, угостити

екипу из Кобишнице. Први

круг такмичења биће за-

вршен 5. априла, а други ће

се организовати у периоду

од 17. до 26. априла, када

се у последњем сусрету у

Јабуковцу састају КУД „Фло-

ричика“ и екипа из Штубика.

Завршна смотра ће бити

одржана у оквиру „Мајских

свечаности“, поводом Дана

општине Неготин, када ће

бити проглашен победник и

представљене најбоље по-

јединачне тачке овогодиш-

њег серијала „Сусрети се-

ла“.

С.М.Ј.

ВЕРНИ ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ

12 месних заједница на 42. “Сусретима села општине Неготин“

Представници КУД Сусрети села

ЗАЈЕЧАР – Српска фи-

лмска асоцијација доделила је

граду Зајечару сертификат

‘’Film friendly’’. Овај сертификат

подразумева да ће се филмови

снимати на одређеним лока-

цијама у самом граду или око-

лини. За добијање сертификата

направљен је и каталог лока-

ција за снимање филмова, од

којих је најзанимљивија Феликс

Ромулијана.

- Зајечар је један од 10-

так градова у Србији који је

добио овај сертификат. То значи

да је филмским екипама сада

на располагању целокупна на-

ша база података, свака услуга

која им је потребна, почев од

налажења смештаја, кетеринга,

обиласка локација… - казала

нам је Александра Златановић,

из Одељења за локални и еко-

номски развој града.

Челници града сматрају

да је добијање овог сертифи-

ката веома значајно за развој

Зајечара, као и за буџет, јер ће

снимање филмова на лока-

цијамау граду и околини дове-

сти целе филмске и телеви-

зиске екипе у овај крај. Самим

тим биће пуни хотели, боље ће

радити све трговинске радње,

биће више посла и за таксисте,

бутике, чак и продавце на пи-

јаци.

А да ли ће се снимање

на изабраној локацији наплаћи-

вати филмаџијама, и колика би

била цена, зависи од договора

локалне самоуправе са филм-

ском екипом.

С. Б.

МЕСТО ЗА ФИЛМОВЕ

Феликс Ромулијана

Зајечар добио ‘’Film friendly’’ сертификат
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НЕГОТИН – Исидора

Маринковић (19), преминула у

осмом месецу трудноће на ги-

неколошко-акушерском оде-

љењу неготинског Здравстве-

ног центра, боловала је од не-

колико тешких акутних обо-

љења респираторног и кар-

диоваскуларног система, по-

тврдили су резултати прелими-

нарног обдукционог налаза

Завода за судску медицину у

Нишу. Код младе тру- днице,

која је на одељење неготинске

болнице примљена 5. феб-

руара, пошто се жалила на

суви кашаљ, повишену темпе-

ратуру и отежано дисање, у на-

лазу је констанован и почетак

упале плућа, запаљење срча-

ног мишића али и бројне друге

компликације.

- Исидора Маринковић

је имала акутно гнојно запа-

љење душница и њених кра-

јњих огранака, затим парција-

лно запаљење плућног ткива,

дифузно крварење испод плу-

ћне марамице, акутно запаље-

ње срчаног мишића са мини-

малним изливањем у срчаној

кеси. У паталошко-анатомској

дијагнози наведено је и по-

четно увећање леве коморе

срчаног мишића, као и кружне,

ограничене фибринозне про-

мене на срчаној кеси. Те про-

мене су потврђене и у

патолошко-хистолошким нала-

зима – наводи др Тихомир Ми-

ловановић, директор Здравс-

твеног центра Неготин, спе-

цијалиста ортопедије са трау-

матологијом. 

Хемијско-токсиколошке

анализе ткива, крви и мокраће

бележе присуство лекова и

супстанци у терапијским кон-

центрацијама којима је Иси-

дора лечена. Реч је о ме-

тамизолу, теофилину, верапа-

милу, парацетамолу и кофеину.  

- Да ли су ова обољења

на време препозната, дијагно-

стификована и адекватно ле-

чена, о томе ће своје мишље-

ње дати спољни стручни над-

зорници, које ће упутити Мини-

старство здравља – каже др

Миловеновић и наводи да је

овим извештајем Завода за

судску медицину комплетирана

целокупна медицинска доку-

ментација у вези овог немилог

догађаја.

- Сада је могуће у по-

тпуности спровести судско-ме-

дицинску истрагу о начину

лечења, узроку смрти, али и о

томе да ли је било стручних

грешака у лечењу и ко их је

учинио – каже директор ЗЦ Не-

готин који је извештај обдук-

ционог налаза предочио чла-

новима Управног и Надзорног

одбора.

И, док чекају спољни

стручни надзор, у ЗЦ Неготин

подсећају да је у установи већ

обављен унутрашњи надзор,

као и да је здравствена инспек-

ција Министарства здравља

обавила увид у сву медицинску

документацију, у ток и начин

лечења преминуле. Исидору је

прегледало више лекара спе-

цијалиста Службе интерне ме-

дицине, Одељења пнеумофти-

зиологије и Одељења анесте-

зиологије са реанимацијом. Па

ипак, млада трудница и њен

нерођени син преминули су 8.

фебруара у 4.15 сати.    

С.М.Ј.

НЕМА ГРЕШКЕ ЛЕКАРА?
Обдукција преминуле труднице Исидора Маринковић показала

НЕГОТИН - Да је љубомора

опасан и подмукао непријатељ пока-

зао је Бојан Милошевић (42), из

Јабуковца, код Неготина, који је,

бесан што је супругу затекао у дому

породице Живић, потегао на њих -

секиру. Иначе је са женом са којом

има ћеркицу, ученицу у јабуковачкој

основној школи, већ дуже у лошим

односима, а она је, напустивши га

прошлог новембра, повела и брако-

разводну парницу.

У кошкању је Зоран Живић

(26) задобио посекотину палца на

десној руци, његов отац Љубиша

(50) рану на левој надлактици, а

мајка Мирослава (50) расекотину на

челу. И нападач је прошао са ситним

посекотинама.

"Брачна" неслога кулмини-

рала је када је Милошевић чуо да ће

му се супруга преудати за младог

Живића. Наводно је прво на Зора-

нова врата дошао са бејзбол пали-

цом, али се вратио са - секиром. На-

срнуо је на Зорана, коме су у помоћ

прискочили родитељи, али и Мило-

шевићева бивша супруга. Њу је

почео да дави, али су га Живићи и у

томе спречили. Повређени су док су

му отимали секиру. 

- Пацијентима је указана не-

опходна лекарска помоћ на хирурш-

ком и на ортопедском одељењу и

пуштени су на кућно лечење - каже

др Тихомир Миловановић, директор

неготинског Здравственог центра.

У Јабуковцу, у којем се још

нису слегли ни одјеци деветоструког

убиства из 2007. када је Никола Ра-

досављевић претукао супругу и ло-

вачком пушком убио деветоро, а

ранио двоје својих комшија и

пријатеља, о овом инциденту нерадо

говоре. 

- Не знам зашто се разводе,

ни ко је крив, али да је откад га је

оставила био насилан и према њој и

према свима који су били уз њу, то

стоји - кажу рођаци одбијајући да

било шта друго кажу.

Због насилничког понаша-

ња је против Бојана Милошевића

већ поднето више кривичних при-

јава. Где год му се бивша појављи-

вала, Бојан је од прошлог новембра

до недавно, кад је приведен, насртао

на све оне у чијој се близини појав-

љивала настојећи да је „врати ми-

лом или силом“.

- Донели смо решење о за-

државању од 48 сати ради саслу-

шања. Теретимо га за извршење

кривичних дела наношења тешких

телесних повреда, наношења лак-

ших телесних повреда и за насиље у

породици - кажу у Основном јавном

тужилаштву. 

С.М.Ј.

ЉУБОМОРА ПОТЕГЛА СЕКИРУ 
Невероватан сукоб у неготинском селу Јабуковац

Исидора Маринковић

ТУЖБА

Драган Маринковић, отац преминуле каже да ће са

својим адвокатима видети шта му је чинити. По Исидориној

смрти, породица преминуле и њен вереник Срђан Трифуно-

вић поднели су кривичну пријаву против Н.Н. лекара теретећи

их за пропусте у лечењуе.

- Не одустајемо од тужбе, а у договору са адвокатима

одлучићемо о даљим корацима. Не желим да коментаришем

обдукциони налаз. Нисам тренутно у Неготину, управо путујем

– кратко нам је телефоном потврдио Драган Маринковић.

ЗЦ НЕГОТИН

У периоду од 5. до 8.фебруара у време док је Исидора

била хоспитализована, потврдили су нам у ЗЦ Неготин, сви

ултразвучни и рендген апарати на гинеколошком, плућном и

интерном одељењу, али и сви апарати са неопходним реаген-

сима у лабораторији и на трансфузиологији, су били у функ-

цији и у свако доба доступни медицинском особљу. Апотека

је имала све медикаменте, а лекарима су била на располагању

и сва санитарна возила за евентуални транспорт пацијената

до других центара.

СМРТ НА
ПРУЗИ

БОР - На железнич-

кој прузи Бор-Зајечар, у

близини "Бор теретне ста-

нице", воз је ударио муск-

раца који је одмах пре-

минуо, саопштила је борска

полиција. Полицијској упр-

ави у Бору је пријављено

да је дошло до несреће, а

по овлашћењу вишег јавног

тужиоца увиђај су извр-

шили припадници Мини-

старства унутрашњих по-

слова. Утврђују се околно-

сти под којима је дошло до

несреће.

Е.К.
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