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Шта се у овом тренутку

дешава у општини Бољевац?

- У овом тренутку општина

Бољевац има стабилан буџет. Све

јавне установе функционишу без

проблема, нема никаквих блокада

рачуна, сви редовно примају пла-

те, осим јавно комуналног пред-

узећа које касни са исплатом

зарада два месеца. И, јубиларне

награде, као и све друге обавезе

које проистичу из закона о раду су

измирене.

Бољевац је познат по не-

колико инвестиција које су за-

иста биле капиталне. Има ли још

сличних инвестиција у плану?

- Ми углавном сада, ове го-

дине, радимо својим капиталом.

Пошто је наш новац из редовног

буџета недовољан да мало више

радимо на комуналном уређењу

града и приградских насеља и

наших села, одлучили смо да иско-

ристимо једну кредитну линију која

још увек важи као најповољнија, а

коју локалне самоуправе могу да

користе. То је такозвана KfW кре-

дитна линија која се реализује

преко Интезе или Комерцијалне

банке, које ће се надметати кроз

јавну набавку. Дакле, планирамо

да се задужимо 38 милиона за шта

смо добили и сагласност мини-

старства финансија. Али, морам

да напоменем да смо сагласност

за задуживање добили на 158 ми-

лиона, што говори о томе да су

кредитне могућности наше оп-

штине још увек значајне.

За шта ће бити употреб-

љено тих 38 милиона динара?

- Пре свега, радићемо на

даљој изградњи канализационе

мреже у граду, а половину тог

новца потрошићемо дефинитивно

на завршавање, и то по модерни-

зованом пројекту, система за пре-

чишћавање отпадних вода. Дакле,

завршићемо систем за пречишћа-

вање вода који је, како кажу Бо-

љевчани, више пута отваран.

Међутим, урађен је до степена та-

ложника, односно неког физичког

пречишћавања, док хемијско-био-

лошки системи пречишћавања

нису урађени. Сада ћемо овим

новцем из кредита, негде око 17

милиона потрошити на радове који

ће, пре свега, подразумевати хе-

мијско и биолошко решавање ка-

нализационе воде, тако да ће

након прераде у том систему, та

вода која ће се изливати у нашој

реци Арнаути, а затим Тимоку и

даље утицати преко Дунава на ев-

ропске токове. Поента је да кроз

ове пројекте покажемо да ћемо оз-

биљно побољшати заштиту жи-

вотне средине. Због тога смо се и

одлучили на ову кредитну линију,

јер она подразумева и 20 одсто

гранта, али уколико KfW комисија

утврди, након реализације проје-

кта, да стварно имамо мерљиво

повољнији утицај на животну сре-

дину, а ми то сасвим сигурно оче-

кујемо, имали би и 20 одсто

повраћаја тих средстава, што

значи да би та кредитна линија

била готово бескаматна.

Дуго се већ помиње из-

градња фабрике индустријског

експлозива у Бољевцу?

- Готово сваког дана мо-

жете да видите неке ситне послове

које инвеститор реализује, али он

и сам каже да није успео да добије

ни подршку Фонда за развој ни

неке друге повољне кредитне ли-

није, тако да на том пројекту ради

из сопствених прихода које оства-

рује јер има фабрику експлозива у

Баричу, са седиштем у Београду.

Објекте ,,Прве искре'', из Барича,

он има у закуп и тако производи

индустријски експлозив. Пошто му

је и цена закупа поприлична, а

тржиште у овом делу Србије, јер је

РТБ Бор велики купац тог експло-

зива, цементара Поповац исто

тако, као и Штрабаг који своју испо-

ставу има овде, тако да он на-

ставља да нас уверава, па чак и

тражи неког стратешког партнера

из иностранства. У једном тре-

нутку, помињао је озбиљне пољске

произвођаче тог индустријског екс-

плозива, али су се ту неке ствари

искомпликовале. Након тога је

имао озбиљне суинвеститоре из

Шпаније. Заправо, та фирма још

увек није отворена, али он нас и

даље уверава, пошто је купио цео

тај комплекс, решио имовинске од-

носе, а неке објекте рехабилито-

вао, да је врло решен да када му

финансијске могућности то доз-

воле да ту фабрику и дефинитивно

отвори.

Помињала се и изгра-

дња прве термоелектране на

биомасу у Бољевцу?

- Тачно. Ту је италијанска

,,Терса'' била најближа реализа-

цији. Дакле, они су купили зем-

љиште, добили локацијску дозволу

и када су требали да добију грађе-

винску, да би том дозволом дефи-

нисали све габарите тог свог

пројекта тражили су од општине

Бољевац да општина буде њима

гарант за сировину која им буде

била потребна, како би кроз ту га-

ранцију они добили нека кредитна

средства. Општина Бољевац није

могла да буде гарант, јер не распо-

лаже шумама, односно шумама

углавном газдује јавно предузеће

,,Србијашуме'' и приватна лица,

тако да смо ми њих управо упутили

на те субјекте. Али то њима није

било довољно па су негде застали

и видећемо како ће то на даље да

иде. Међутим, могу да истакнем да

ће се та, можда прва, термоелек-

трана на биомасу ипак десити у

Бољевцу. Фирма ,,Bioenergy point''

је пре двадесетак дана, како сам ја

обавештен од менаџмента саме

фирме, склопила уговор о из-

градњи мале термоелектране на

биомасу у склопу своје фабрике,

где и онако имају био отпад. Они то

пре свега раде да би произвели

електричну енергију за своје по-

требе јер су велики потрошачи

струје. Мислим да ће нешто моћи

и да продају држави, али како на-

говештавају, кроз тај процес про-

изводње електричне енергије до-

биће и топлу воду као нус продукт,

тако да се озбиљно размишља и

већ се прави некакав концепт то-

пловода којим би се снабдевао

читав Бољевац. По њиховим речи-

ма, целокупан пројекат изградње

те мини термоелектране би требао

бити завршен у наредних 18 ме-

сеци.

У Бољевцу послује врло

успешно и ,,Агромеханика''?

- Ми смо стварно поносни

на ту чињеницу да ,,Агромехани-

ка'', која се бави тим металским

комплексом који је врло захтеван

озбиљно инвестира у производне

погоне, прави нове хале, купује

нове машине, а знамо да овај сек-

тор у Србији посрће и да су многи

који су се тиме бавили у проблему.

Власник и цео менаџмент фирме

нас уверавају да ће ове године

уложити још најмање 1,5 милиона

евра како би осавременили про-

изводни процес. И, оно што је врло

важно, они су веома поносни на

пласман својих производа. Само

прошлог месеца остварили су

извоз у вредности од милион евра,

а у овом месецу ће, како кажу, та

цифра бити превазиђена. Ове го-

дине су фантастично продавали

робу на сајму, чак у вредности од

преко 400 хиљада евра. Према

томе, ти производи дефинитивно

имају и своје купце пошто је цена

прихватљива, а квалитет солидан.

С тим што морам да додам да ће

уз нове инвестиције снажно радити

на побољшању квалитета.     И. И.

СТАБИЛАН БУЏЕТ - ГАРАНТ ЗА КРЕДИТ
Небојша Марјановић, председник општине Бољевац, за ,,Тимочке''

ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

Помињала се изградња ветропарка?

- Много смо причали о ветрогенераторима и много тога

је урађено. Мислим да у овом тренутку имамо три анамометра,

односно три стуба који мере и правац и снагу ветра на овом

нашем простору. Потенцијални инвеститори купују земљу и за

сада имају око 100 хектара своје земље, која је, пре свега, наме-

њена постављању тих стубова, односно ветрогенератора и уве-

равају нас, с обзиром на чињеницу да ветра има, да су

резултати мерења добри. Дакле, резултати нису фантастични,

ветра има и сва мерења показују да би инвестиција била про-

фитабилна, али не онолико колико су они очекивали, па је то,

поред чињенице да у Србији још увек нема изграђеног ветро-

парка због великих процедура за добијање потребних дозвола,

можда један од разлога због чега инвеститори још увек нису

спремни да инвестирају.

Овај текст суфинансира 
општина   Бољевац
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КЛАДОВО - Због недо-

статка кворума није одржана сед-

ница Скупштине на којој су, према

дневном реду, одборници требало

да се изјасне о предлогу одлуке о

разрешењу Радована Арежине

(СПС), актуелног председника оп-

штине Кладово. Да све буде још чуд-

није, на седницу није дошло 23

одборника СНС и СДС Бориса Та-

дића, иако су управо они покренули

иницијативу за промени власти. 

- Због недостака кворума

седница се отказује. Нова ће бити

одржана када се за то створе услови

- кратко је казао Драган Мариновић

(СДС), председник СО Кладово .

На трећу овогодишњу сед-

ницу Скупштине општине Кладово

за коју су уредно прослеђени позиви

са дневним редом дошло је само

пет одборника СПС.

- Очигледно је да нас дрма

криза парламента и то се манифе-

стовало неодржавањем још једне

седнице. Упркос свему, у тешком

времену то не морају да осете гра-

ђани. До сада смо се трудили да

спроводимо закон, уз домаћинско

пословање, залажемо се за ред, рад

и дисциплину - што је у интересу

грађана. Међутим, сада нам време

неумитно цури јер смо у обавези да

до 15. јуна усвојимо завршни рачун

за за 2014. годину, али друге одуке

битне за несметано функционисање

локалне самоуправе. Надам се да

ћемо, упркос свим турбуленцијама,

имати снаге да завршимо започете

послове, јер је то у интересу свих

грађана, без обзира којој су политич-

кој опцији наклоњени - изјавио је Ра-

дован Арежина, актуелни предсе-

дник општине Кладово.

Иначе, ово је други неуспе-

ли покушај одржавања седнице ло-

калног парламента због недостатка

кворума. Из истог разлога, 22.

априла је отказана седница на којој

се очекивало да се одборници

изјасне о предлогу одлуке о првом

овогодишњем ребалансу буџета и

да потврде номинацију кандидата за

годишње награде.

Потсетимо, тада је за почас-

ног грађанина Кладова требао бити

именован Александар Вучић, пре-

мијер Србије, али се то није дого-

дило, јер седници локалног парла-

мента нису присуствовали управо

одборници СНС.

Међутим, седница СО Кла-

дово морала би да се одржи до 8.

јуна, да би се избегло увођење при-

времених мера. А, који су разлози

били примарни да 23 одборника

СНС и СДС, који су, незванично, већ

били формирали нову владајућу

већину, не дођу на седницу - нисмо

успели да сазнамо – јер нико из ре-

дова напредњака и ''тадићеваца'' о

томе није желео да говори.     

М. Р.

НЕУСПЕЛА СМЕНА ВЛАСТИ
Одборници СНС и СДС ''бојкотовали'' седницу коју су сами заказали

Радован Арежина је узалуд чекао да га смене

У Књажевцу обележен Дан општине 

ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА НАЈЗАСЛУЖНИЈИМА

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана свечана седница Скупштине

општине, којом је обележен 17. мај, Дан општине. На свечаности, која је почела

интонирањем државне химне, уручена су највиша општинска признања –

мајске награде, захвалнице и похвалнице. 

На наслеђу предака, који су 1833. године наш крај ослободили од Ту-

рака, градимо садашњост и будућност свога краја, рекао је отварајући седницу,

председник СО Драган Манчић: 

- На време прошло подсећају бројни културно-историјски споменици,

које са поносом показујемо гостима и туристима, а време данашње и време бу-

дуће градимо на оставштини предака, трудећи се да у доба када се не живи

лако ни у Књажевцу, ни у Србији, уложмо максимум напора, како би се подигао

квалитет живота свих становника књажевачке општине. Данас је Књажевац

варош воћара, винара, вредних радника у текстилној и обућарској индустрији.

Данас је Књажевац Изузетна дестинација Европе и све значајнији центар пла-

нинског и бањског туризма. Данас је Књажевац и град младих. Чак 380 ученика

основних и средњих школа овог маја заслужило је највиша општинска при-

знања за достигнућа у знању, вештине, спортске резултате. На њима је будућ-

ност и Књажевца и Србије и због њих вреде сви уложени напори - казао је

Манчић.

Упоређујући садашњи тренутак у Србији са гладијаторском ареном,

председник општине Милан Ђокић казао је да у тој бици Књажевац за против-

ника има економску кризу, примитивизам, поремећени систем вредности, кич

и шунд, али ће и ту битку добити.

- У тиму, који верује у бољу будућност су сви они који се не мире са

просечношћу и поразима, који верују у боље сутра и да се само победама и

вредним радом може изаћи из кризе - истакао је Ђокић. - Нажалост, као и у сва-

кој арени, највећи број људи седи на трибинама и чека исход битке - да ли ће

победити криза и тежак живот, или ће победити боља будућност? Да ли Кња-

жевац може да победи у овој неравноправној бици ? Ја сам сигуран да може,

али тек онда када када људи са трибина, који седа и чекају исход битке, сиђу

на терен.

Највише општинско признање – Мајску награду добили су: Предузеће

''Тимомед'', Основна школа ''Димитрије Тодоровић Каплар'' и Удружења за не-

говање традиције ''Извор''. Захвалнице су добили: Удружење пензионера Кња-

жевца, Љубиша Марковић, заменик председника Удружења Тимочана и

Крајинаца, проф. др Витомир Милић, Сектор за ванредне ситуације МУП

Србије и Трећа бригада копнене Војске Србије.                                              Љ. П.

Свечана седница СО Књажевац

Овај текст суфинансира општина Књажевац

Овај текст суфинансира општина Кладово

ПРОМЕНА ДРЕСОВА

У скупштинским клупама у Кладову седи 28 одборника

из три политичке опције. Након мајских избора 2012. године у

граду на Дунаву власт креира коалиција СПС - ДС, формирана

још јула 2008. године, која има 17 одборника, док је са 11 одбор-

ника СНС у опозицији. У међувремену, чланови ДС су прешли у

Тадићев СДС.

МОСТ
ЗАЈЕЧАР - На котлујевачком мосту урађене су две трећине скела и

оплате главног носача моста. У току је интензивно везивање арматуре главног

носача.Обављено је бетонирање такозваног зидног платна десног обалног

стуба. Директор Дирекције за изградњу града Драган Аврамовић истакао је

да ће један од најважнијих инфраструктурних пројеката у Зајечару, бити за-

вршен на време. Мост ће према ранијим најавама свечано бити отворен на

Видовдан, 28. јуна.                                                                                          С. Б.

Радови на мосту
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НЕГОТИН – Винарија „Ду-

ша“ из Кладова, власника Миод-

рага Шћојића, са својим лањским

италијанским ризлингом апсо-

лутни је победник јубиларног, де-

сетог Међународног сајма вина у

Неготину, у конкуренцији од 80

вина, одлучио је стручни жири у

саставу: професор др Александар

Петровић, председник комисије,

професор др Владимир Пушкаш и

дипл. инж. Ђурђа Катић. 

Појединачно, винарије из

Неготина освојиле су највиша при-

знања. У категорији белих вина ти-

тула набољег припала је “Шардо-

неу 2014” винарије „Виммид“, из

Видровца, власника Владимира

Фрунзареловића. 

Винарија “Микић” Дејана

Микића, из Речке, награђена је у

категорији црвених вина за “Ка-

берне совињон” из 2013, а Вина-

рија „Матаљ“ Николе Младено-

вића, из Неготина, за “Розе 2014.”,

награђена је у категорији розе ви-

на. Најбоље десертно вино је

“Црна тамјаника” из 2014. Винари-

ја “Топ винарис” из Речке, власника

Драгана Недељковића. “Хомо-

љска здравица” из Жагубице до-

битник је награде за најбоље уре-

ђени штанд на Сајму.

Међународни сајам меда

и вина у Неготину и ове године

окупио је око стотину излагача.

Вина су изложили винари и про-

извођачи из свих српских винских

регија, али и њихове колеге из Бу-

гарске и Румуније. Македонски ви-

нари из Куманова су послали вина

на оцењивање, али из добро по-

знатих разлога нису могли да до-

путују у Неготин.

- Сајам је потпуно оправ-

дао наша очекивања. Задовољни

смо и одзив винара и пчелара, али

и посетама грађана који су два

дана имали прилику да се друже

са нашим гостима и уживају у њи-

ховим производима – каже Душан

Петровић, в.д. директора Тури-

стичке организације општине Не-

готин, организатор ове манифе-

стације у сарадњи са Друштвом

пчелара "Хајдук Вељко" и Удруже-

њем винара "Неготинске Крајине".

Покровитељ смотре у ок-

виру које су одржани етно џез кон-

церт Драгољуба Фируловића и

Бојана Чукића, на којем је насту-

пио и Дуо “Модерато”, али и кон-

церти ансамбла “Романса”, “Бо-

еми” и “Тропико бенда”, је општина

Неготин. Осим у музици, бројни

посетиоци сајма могли да уживају,

и у винима, меду и народним руко-

творинама, али и да  се сладе

“божјим нектаром” из фонтане на

централном градском тргу.

С.М.Ј.

''ДУША'' ЗА ДУШУ
Винарија из Кладова победник Међународног сајма вина у Неготину

Винарија из Кладова апсолутни победник

Француска гради три куће у Текији

ДОГОВОР КУЋУ ГРАДИ

ЗАЈЕЧАР - Еминентни кардио-

лози из више од 20 градова Србије оку-

пило се у зајечарском Здравственом

центру на отварању тродневних 34. Ти-

мочких медицинских дана. Скуп је отво-

рио кардиолог примаријус др Владимир

Митов, из ЗЦ Зајечар:

- Данас славимо и прву годиш-

њицу од отварања ангио сале у Зајечару,

који је постао регионални центар у кар-

диоваскуларном лечењу, нарочито јер

смо већ седам година и регионални цен-

тар за уградњу пејсмејкера – казао је, из-

међу осталог, др Митов.

Према речима др Станислава Та-

дића, на скупу кардиолога ће се разме-

њиати информације, искуства, подаци, а

све ради што бољег збрињавања па-

цијената. Током састанка, по први пут у

Србији, директно из операционе сале на

видео-биму су  преношене две интервен-

ције на срцу и то коронарографије и став-

љање стента.

Др Зоран Перишић, кардиолог

познатији по функцији градоначелника

Ниша, изјавио је да зајечарски ЗЦ оз-

биљно стреми ка врхунској медицини.

Све похвале зајечарским кардиолозима

дао је и председник радне групе за коро-

нарографију и интервенције др Милан

Недељковић, из Београда.

У ЗЦ Зајечар интервенције и опе-

рације на срцу врше се пацијентима из

Бора, Неготина, Бољевца, Књажевца,

Кладова... Донедавно су за такве интер-

венције пацијенти морали да путују у Бео-

град или Ниш.

С.Б.

СРЦЕ У 
ЕПИЦЕНТРУКЛАДОВО - Председ-

ник општине Кладово, Радо-

ван Арежина, и Луи Шарл

Ариве, економски аташе Ам-

басаде Француске у Беогр-

аду, разговарали су о дина-

мици радова на изградњи

три монтажне куће у Текији.

Реч је о два објекта, повр-

шине по 60, и једног од 80

квадрата, чију градњу фина-

сира Француска. У новосаг-

рађене куће мештани Текије

уселиће се почетком јуна, а

вредност донације је 140.000

евра.

- Ми смо желели да

ублажимо патње мештанима

Текије и они ће ускоро до-

бити кључеве нових домова.

У међувремену смо помогли

и становништву Обреновца,

јер смо видели све страхоте

које су током маја и септем-

бра за собом оставиле по-

плаве. Радови у Текији иду по

плану и то нас радује -

изјавио је Ариве.

У разговору са го-

стима из нама пријатељске

земље, председник општине

Кладово је изразио захвал-

ност за подршку народа Фр-

анцуске. Он је покренуо и

иницијативу о изградњи још

једне куће у Текији, што је Ар-

иве и прихватио, уз напомену

да се пре реализације тог

пројекта морају премостити

административне баријере.

- Француски народ је

спреман да донира изградњу

још једне куће. Очекујемо да

председник Арежина са са-

радницима изнађе могућност

да се та идеја реализује - по-

двукао је Ариве.

За локалну власт пре-

вазилажење администрати-

вне баријере сада је при-

оритет.

- Ми желимо да иско-

ристимо присуство компаније

"Лафарж" и пријатеља из

Француске, и наша је намера

да их још месец дана за-

држимо у Текији. Међутим, то

не зависи од локалне само-

пураве, јер нас "коче" закон-

ске баријере. Искрено се на-

дам да ћемо уз помоћ држа-

ве и других релевантних фак-

тора у Текији изградити и че-

тврту кућу као донацију нама

пријатељског народа - уве-

рен је Арежина.                                        

М. Р.Овај текст суфинансира општина Кладово

Овај текст суфинансира општина Неготин

Кардиолози Тимоким данима

Радован Арежина и Луи Шарл Ариве
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СОКОБАЊА - Надалеко

чувена, лековита, препуна анг-

дота историјских личности, Со-

кобња осим многобројних при-

родних лепота и знаменитости ту-

ристима нуди и - прелеп центар.

Некад давно центар је

био покривен макадамским пло-

чицама о чему сведоче фотогра-

фије из нашег ретро албума у

фотогалерији, а потом је 70-тих

година након прикључења Соко-

бање Зајечарском округу донета

одлука да се центар поплоча мер-

мерним плочама. 

У Србији нећете наћи тако

леп центар какав има Сокобања.

Дрвећа стара и по пар стотину го-

дина међу којима се посебно ис-

тичу стари платани -украшавају

просторни амбијент давајући му

притом потребну свежину и хлад

у топлим летњим данима. На-

рочито је леп период године када

се липе расцветају и цео парк за-

мирише опојним мирисом.  

Централно бањско шета-

лиште - променада пружа се у ду-

жини од око 600 метара од Хотела

"Парк" на истоку до зграде музеја

и ОТКС на западу. Пре пар година

проширен је и поред цркве Светог

преображења до зграде сокобањ-

ске основне и средње школе. У

централном делу шеталишта на-

лази се и продужетак променаде

у виду тзв. занатског центра у

којем се налазе бутици, кафане,

пицерије и други услужни објекти.

У самом центру је старо купатило

"Парк", које су на римским теме-

љима подигли Турци, а два пута је

обнављано: први пут у време

кнеза Милоша, а затим после дру-

гог светског рата. Под куполама су

два базена, женски и мушки и де-

сетак када. Уз купатило је - инха-

латоријум, где се посетиоци, по

упутству лекара, инхалирају. У

самом купатилу се налазе десе-

так одвојених великих купатила

који се топлом водом снадбевају

из геотермалних извора, а на дру-

гом крају купатила је велики

базен. Ту је и Милошева када која

није на располагању људима без

дозволе за употребу. Купатило је

под ингеренцијом Специјалне

болнице "Сокобања" и упут за ко-

ришћење добија се у старом за-

воду специјалне болнице који се

такође налази у центру града.

Посебно интересантна је

и грађевина - споменик културе

Милошев конак. Данашњи Мило-

шев конак је мало већи него што

је био у првобитном издању, али

главне архитектонске црте су за-

држане приликом надзидавања

овог објекта. Може се с правом

рећи да је поред турског амама,

Милошев конак симбол и препо-

знатљиво обележје Сокобање. На

и у њему се налази већи број уго-

ститељских објеката као што су

Ирски паб "Даблин",дискотека

"Срена", кафе кафе, "Спа" кафе,

као и неколико услужних радњи.

Посебно је интересантан

и градски парк који се налази на

северној страни бањске проме-

наде. С обзиром да пружа одли-

чан хлад и да се у њему налазе

фонтане, клупе и сличне ствари

обично је препун пензионера који

ту ћаскају уживајући при том у

прекрасном природном ам-

бијенту. На западној страни парка

налази се дечије игралиште "Со-

колићи" које је опремљено квали-

тетним справама за разоноду

деце. Дечији парк ограђен је да

пси и мачке ту не би улазиле

током ноћи, а да би се имовина

заштитила инсталиране су ка-

мере за надзор и ноћу је и парк и

дечије игралиште осветљено.

Кроз парк теку два потока са би-

стром - хладном и топлом мине-

ралном водом.                    

С.Б.

РАЈ ПОД ОЗРЕНОМ
Сокобања – најпосећенија бања у Србији

Амам у Сокобањи

НЕГОТИН – Тек је напу-

нила седам година, а већ се нашла

на животној раскрсници. Мина

Росић из Неготина на јесен полази

у први разред, али већ сада мора

да савлада најважнију битку у жи-

воту – да победи опаку болест,

тежак облик тумора у можданом

стаблу и одрасте. За само десет

дана породици Милоша Росића и

Ирене Димов све се срушило. Са-

знали су да Мина, њихово једино

дете, болује од таквог облика ту-

мора који је на месту где не може

да се оперише. 

- Скоро и да није било ни-

каквих симптома. Повремено се

жалила да је боли врат кад се за-

смеје, приметили смо да повре-

мено криви врат у лево. Пре

десетак дана је око почело мало

да шета, па је уместо стробизма,

магнетна резонанца указала на

тумор– каже Минин отац.

Девојчица је одмах при-

мљена на Клинику за неурохирур-

гију Клиничког центра Србије.

Након детаљних анализа и сни-

мања утврђено је да се ради о екс-

панзивној лезији у можданом

стаблу која по својим карактери-

стикама одговара глиому можда-

ног стабла. Глиом се налази

дубоко у можданом стаблу, на

месту где хируршки приступ није

могућ. 

Росићи су, тражећи Мини

лека, контактирали турску клинику

“Ацибадем”, једну од водећих свет-

ских клиника за област педијат-

ријске и онколошке неурохирур-

гије, у којој су Мини препоручили

радио терапију. Нажалост, поро-

дица нема средстава за њено

лечење, а само за почетну куру

зрачења потребно је 17.615 евра,

не рачунајући болничке трошкове,

пратиоца, трошкове смештаја и

пута, као и накнадна зрачења и хе-

миотерапију. Чим сакупе новац

Мина путује у Турску.

- Свесни смо економске

кризе у којој се налази целеа

земља, али нам је помоћ не-

опходна. Стање наше Мине је

веома ургентно. Сваки минут нам

је важан – каже Ивана Росић-Ни-

цуловић, Минина тетка.

За помоћ Мини организо-

вао се цео Неготин. Већина ка-

фића је поставила кутије у својим

објектима, колективи се одричу

дневница. ХЕ “Ђердап 2” и ДОО

“Монидан комерц” донирали су

Мајску награду у висини од по

86.242 динара, општина Неготин је

издвојила 250.000 динара. Хумани

су кошаркаши, гимнастичари са

којима Мина већ другу годину

вежба, фудбалери, музичари...

Помоћ за Мину прикупљали су и

мали Роми који су заустављали

грађане, ишли од кафића до ка-

фића, молећи за новац, а онда све

што су сакупили ставили у кутију

за Мину.

- Дубоко ме је дирнуо

њихов гест јер су тиме што су про-

сећи донирали новац мојој Мини

показали колико огромно срце

имају - дирнута је Ивана.

На име Мине Росић (Ве-

љка Влаховића Е1, Неготин)

отворен је рачун у банци Интеса

број 160-1-73 са позивом на број

54-102-0005345/3, као и девизни

IBAN:RS35160543020073617944,

BIC (Swift Code) DBDBRSBG.

С.М.Ј. 

ПОМОЋ ЗА МИНУ
Седмогодишњој девојчици из Неготина неопходна помоћ за лечење

Мина Росић

Овај текст суфинансира 

општина Сокобања

Овај текст суфинансира 

општина Неготин
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БОР – Желећи да и од првог

човека РТБ Бор Благоја Спасковског

чују шта је могуће, а шта не у вези са

реструктурирањем компанија које су

укључене у план Агенције за привати-

зацију јер, како су истакли, обезбеђују

помоћ Влади Србије за ту сврху, деле-

гација Светске банке, предвођена ди-

ректором Канцеларије у Србији Тони

Верхеијеном, посетила је Рударско-

топионичарски басен Бор. 

Истичући да Светска банка

не ради директно са државним или

приватним компанијама, већ сарађује

са Владом Србије и обезбеђује да се

план Агенције за приватизацију ус-

пешно решава, шеф  Канцеларије

Светске банке у Србији Тони Вер-

хеијење рекао: – Желели смо да и од

директора Спасковског чујемо шта је

могуће, а шта не у вези са реструкту-

рирањем компанија које су укључене

у план Агенције за приватизацију, јер

ми обезбеђујемо помоћ Влади за ту

сврху. Он нам је, између осталог,

објаснио и какве препреке стоје на

путу финансијске одрживости „Бора“,

а ми смо са интересовањем саслу-

шали његове планове да се реструк-

турирање заврши у оквиру рокова које

је премијер Србије задао. Желимо му

успех и да компанија поново постане

финансијски одржива – казао је Вер-

хеијен подвлачећи да је Светској

банци стало да Влада Србије по-

стигне најбоље резултате у циљу очу-

вања запослености у "погођеним"

областима.

- РТБ Бор је предао Унапред

припремљени план реорганизације

предузећа (УППР) и ових дана оче-

кујемо "отварање процеса". Тај процес

мора бити завршен у року који је пре-

мијер Александар Вучић објавио за

РТБ Бор и Ресавицу, а ми морамо ис-

поштовати обећање да ће за годину

дана то бити готово и морамо изаћи из

реструктурирања. Лично очекујем по-

зитиван исход – поручио је генерални

директор борске компаније.

Делегација високих званич-

ника Светске банке посетила је РТБ и

како би се уверила да су нова топио-

ница и фабрика сумпорне киселине у

Бору завршене, па су гости након раз-

говора са менаџментом разгледали и

нова пирометалуршка постројења. 

- Светска банка је увек била

изричита у захтеву – хоћемо чисто

небо изнад Бора, чисту реку, да тло

више не буде  загађивано и да људи

удишу чист ваздух. Притисак који је

вршила на нас да се активира нова

металургија допринео је да ово

стварно и буде готово – рекао је Спас-

ковски.                                              Г.Т.В.

„ЖЕЛИМО ДА РТБ БУДЕ ФИНАНСИЈСКИ ОДРЖИВА КОМПАНИЈА“
Шеф Канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхеијен поручио из Бора:

Спасковски и Верхеијен

Са интересовањем смо саслушали планове гене-

ралног директора РТБ да се то заврши у оквиру рокова

које је премијер задао и желимо му успех, рекао шеф Кан-

целарије СБ у Београду Тони Верхеијен. Б. Спасковски:

Предали смо УППР и ових дана очекујемо "отварање про-

цеса". Он мора бити завршен у року који је премијер Алек-

сандар Вучић објавио за РТБ Бор и "Ресавицу"

СОКОБАЊА - Стечајни управник предузећа "Требич Сунце" огла-

сио је продају ове фирме у стечају. У власништву фирме је познати хотел

"Сунце" у Сокобањи укупне површине 3.647 м2, са комплетном опремом,

као и 7 објеката у истој катастарској општини који немају одобрење за

градњу. Поменути објекти се налазе у улици Алексе Маркишића и заузимају

површину од 2.778 м2. Почетна цена на јавном надметању, које ће се одр-

жати 1. јула ове године у 12 часова, биће 148.488.326 динара. Пријаве за

учешће на лицитацији се подносе до 24. јуна 2015. године.                     С. Б.

’’СУНЦЕ’’ НА ПРОДАЈУ
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БОР - Директор "Ototeka"

за Европу, Средњи исток и Аф-

рику Адел Хатаб, заменик дирек-

тора "Ototeka" Ким Фагерлунд,

сајт-менаџер Тони Коркан и про-

цесни менаџер Кари Пиенимаки

посетили су погон нове топио-

нице и своје раднике који, за-

једно са радницима Рударско-

топионичарског басена Бор, ухо-

давају нову технологију. Они су у

разговору у погону и са руковод-

ством Басена Бор изразили за-

довољство што нова топионица

ради и што су у њеној  изградњи

и пуштању у рад учествовали

најбољи радници "Ototeka" и Ба-

сена Бор.

- Уживали смо у сарадњи

са РТБ свих ових година колико

је заједнички пројекат трајао јер

и ви и ми имамо способан тим и

добре раднике. Веома смо задо-

вољни јер смо за овај важан

пројекат испоручили најмодер-

нију технологију, а ви сте добили

погон светске класе - рекао је

Адел Хатаб, директор "Ototeka"

за Европу, Средњи исток и Аф-

рику.

Генерални директор РТБ

Благоје Спасковски захвалио се

менаџерима "Ototeka" на са-

радњи јер су показали озбиљ-

ност своје компаније: - Процесни

менаџер  „Ototeka“ Кари Пиени-

маки рекао ми је да никада

досад лакше и брже није покре-

нуо ниједну топионицу, од ове

наше. А, морам да нагласим, реч

је о браунфилд инвестицији, где

се њихова нова опрема повезује

са постојећом. Под надзором

стручњака "Ototeka" наши топио-

ничари већ сада воде процес

производње у новом погону.

Очекујем да ће за месец-месец

и по искоришћење на бакру бити

98,5 и на сумпору 98 процената,

како је и пројектовано, па ће про-

изводња бити знатно економич-

нија него у старој топионици.

- Импресионирани смо

оним што смо видели у новом

погону. Ово је једно од најуспеш-

нијих и најједноставнијих ухода-

вања постројења која смо у

протеклих неколико година

имали приликом покретања

флеш-пећи широм света, а то не

би било могуће без стручних

људи које РТБ Бор има. Доста

дугујемо и доброј сарадњи са

њима током пројекта, током ухо-

давања, потом и загревања

флеш-пећи, па до текућег рада.

Ово ће бити веома успешна то-

пионица и ми ћемо и даље тесно

и, убеђен сам, успешно сарађи-

вати - оценио је Ким Фагерлунд,

заменик директора "Ototeka".

У разговору између руко-

водства "Ototeka" и РТБ Бор ис-

такнуто је да ће у блиској буду-

ћности "Ототек" отворити канце-

ларију у Београду као што је учи-

нио канадски СНЦ Лавалин који

је, заједно са "Ototekom", градио

нову топионицу и фабрику сум-

порне киселине у Бору.      М. М.

НАЈУСПЕШНИЈЕ УХОДАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА
Руководство "Ototeka" о новој топионици у Бору:

Са састанка са Финцима

А. Хатаб: Испоручили смо најмодернију техноло-

гију, а ви сте добили погон светске класе. - К. Фагерлунд:

Ово ће бити веома успешна топионица и ми ћемо и даље

тесно и, убеђен сам, успешно сарађивати. - Б. Спасков-

ски: Под надзором стручњака "Ototeka" наши топио-

ничари већ сада воде процес производње у новом погону.



ОГЛАСИ8 БРОЈ 142



БРОЈ 142 КУЛТУРА 9

КЊАЖЕВАЦ - У гале-

рији књажевачког Дома културе

отворена је изложба слика, на-

сталих прошлог лета на осмој

Ликовној колонији ''Под кровом

Србије''. 

Колонија је одржана у

амбијенту идиличног етно села

''Срна'' у Инову, на Старој пла-

нини. Учествовало је 15 знеме-

нитих уметника  српске и

иностране ликовне сцене, који

су имали прилику да, у инспира-

тивним просторима, своје та-

ленте преточе у вредна

уметничка дела, али и да упоз-

нају град и околину, историју и

културу овог дела источне

Србије. 

- За мене је посебно ин-

тригантно било када сам сазнао

да у Књажевцу и околини по-

стоји континуиран живот са јако

богатим налазиштима више ис-

торијских слојева, почев од нео-

лита, па до данас... Неких

седам хиљада година ви мо-

жете да пратите континуитет

живота на овим просторима. То

је изузетна реткост и једна од

предности овог краја, за коју

сматрам да је остала непрепо-

зната и недовољно искориш-

ћена - сматра магистар лико-

вних уметности Урош Ђурић.

- Последњих година сам

учесник многих колонија и де-

финитивно оне зависе од учес-

ника, актера, уметника, али још

више од организатора. Био сам

на учесник две колоније у Кња-

жевцу био је јако добар избор

уметника и јако добра организа-

ција. Осећа се труд који улажу

људи из Дома културе, њихова

ангажованост и енергија - каже

сликар Стојан Миланов.

- Ми смо везани за ову

колонију. Сада ће бити јуби-

ларна десета, сваке године се

број учесника повећавао и сада

већ имамо солидан број квали-

тетних људи који се баве умет-

ношћу. Посебно је важно што

чујемо њихову причу о граду, о

окружењу, исторји. Мислим да

је то јако добро - наглашава

сликар Раде Ристић.

У фундусу Дома културе

данас се налази преко 300

слика насталих на колонији.

Сваког лета, овој уметничкој

ризници придруже се нова

платна, или скулпутре. Дирек-

тор Урош Станишић верује да

успех колоније није случајан,

већ резултат богатства духа на-

рода овога краја.

- Окупили смо на овој

колонији неке од највећих умет-

ника данашњице. Кажу да је

бити без новца пролазна ствар,

а да је бити сиромашан стање

духа. Наш народ никада није

живео у благостању, али је,

ипак, успео да изнедри многе

велике уметнике и, још битније

– много љубитеља уметности -

закључио је Станишић.

Изложба ће бити отво-

рена до краја маја.  

Љ. П.

ПОД КРОВОМ СРБИЈЕ
Изложба слика са Ликовне колоније у Књажевцу 

Изложба у Књажевцу

Признање Зорану Митровићу

ЗЛАТНА ЗНАЧКА
МАЈДАНПЕК - Зоран Митровић, уметник и организатор у култури и

председник Удружења за уметност, културу и туризам “МајданАрт” из

Мајданпека, овогодишњи је добитник је Златне значке културно просветне

заједнице Србије која ће му бити уручена у Народном позоришту у Београду.

Зоран Митровић, уметник и организатор у култури и председник

Удружења за уметност, културу и туризам “МајданАрт” из Мајданпека, до-

битник је Златне значке Културно:просветне заједнице Србије за 2015.го-

дину. Рођен у Пожаревцу, у Мајданпеку живи више од пет деценија, а више

од 30 бави се сликарством. У последњих 15 година познат је као оснивач и

председник највеће манифестације визуелне уметности у Источној Србији

„Мајданарта“. У оквиру ње основао је Уметничку радионицу за дизајн накита,

радионицу уметничке керамике и међународну изложбу “Уметност у  ми-

нијатури”. 

- Ја сам награду доживео као једно признање не само мени лично

већ и свима онима којима сам сарађивао- рекао је Зоран Митровић на вест

да својим бројним признањима придодаје и Златну значку Културно-про-

светне заједнице Србије, а Мајданпечани верују да ће и убудуће он свом

граду даривати лепа и значајна догађања у области културе, самостално и

уз помоћ пријатеља које је стекао радећи предано последњих деценија. Јер,

како сам каже, са културом, живот је лепши.                                              С.В.

ЗАЈЕЧАР - У Бечу у Аустрији одржана је промоција 49. Гитаријаде.

Презентација је организована у оквиру промотивних активности које организује

Туристичка организација Србије, поводом учешћа  наше земље на Eurosongu у

Бечу.

Директор Установе Гитаријада Перислав Дуцић истакао је да је част

промовисати најдуговечнији рок фестивал на музичком догађају као што је Ев-

ровизија. Презентација Гитаријаде је одржана у Kursalonu. Наредна презента-

ција у оквиру промоције града Зајечара која ће бити организована у Бечу била

је 18. маја. 

Гитаријада као бренд града представиће програм овогодишњег 49. из-

дања које ће бити одржано од 29. Јула до 1. августа. Презентација најдуговчније

роцк манифестације биће одржана у „Кући спорта“ (Haus des Sports, Prinz-

Eugen-Straße 22 ). Почетак је у 20 часова. 

Therapy?, Гибонни, Кербер, Дубиоза Колектив, Галија, Laibach, Guano

Apes, као и низ других више су него довољан разлог да се сви љубитељи ро-

кенрол музике овог лета сјате у Зајечар.                                                             С.Б.

ГИТАРИЈАДА У БЕЧУ

Овај текст суфинансира

општина Књажевац

Република Србија

Општина КЊАЖЕВАЦ

Општинска управа

Одељење за привреду и 

друштвене делатности

Број: 501- 37 /2015-06

Дана:15.05.2015. год

К њ а ж е в а ц

На основу члана 10. Закона о процени утицаја на жи-

вотну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општин-

ска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности

општине Књажевац , објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, предузеће за производњу, промет и

услуге „СЦС ПЛУС“ д.о.о, Књажевац, са седиштем у ул. Књаза

Милоша бр.9. у Књажевац.у,. поднео је захтев за одлучивање о

потреби процене утицаја на животну средину пројекта По-

изводна хала, намењена производњи у дрвној индустрији ( об-

рада дрвета и производа од дрвета – иверица и сл.),

проширење капацитета – пословног простора, чија се изградња

планира на катастарској парцели бр. 1592/1 и 1592/2 КО Оре-

шац, у селу Подвис, бб, општина Књажевац.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

Пројекта може се извршити у просторији број 51, надлежног ор-

гана Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене

делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Кња-

жевац, у року од 10 дана од дана обавештења , почев од

19.05.2015 год. радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Молимо, заинтересоване органе и организације и јав-

ност, да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након

увида у документацију, доставите мишљењe о захтеву за од-

лучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на

животну средину у писменој форми овом органу.
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БОР - На Сајму запош-

љавања више од 30 послода-

ваца изразило је жељу за упо-

шљавањем 200 радника. Међу

грађанима, највеће интересо-

вање било је за супермаркет „Те-

кијанку“, где је за 50 радних ме-

ста конкурисало чак 424 Борана.

- Први малопродајни

објекат у Бору, у недалеко од

нове поште, „Текијанка“ отвара

почетком августа, а други у на-

сељу ''Бор 2'', средином октобра.

Тренутно је потребно 50 рад-

ника, а до краја године је могуће

да ћемо упослити још 20 Борана.

Могу рећи да сам импресиони-

ран организацијом сајма, али и

посећеношћу и интересовању за

посао у нашој фирми – рекао је

Жељко Болботиновић, један од

власника „Текијанке“.

По речима Соње Станко-

вић, директорице борске фи-

лијале Националне службе запо-

шљавања, послодавци су на

сајму највећу потражњу изра-

зили за упошљавањем прода-

ваца, магационера, пословођа,

као и радника из области грађе-

винарства, машинства, адми-

нистрације и личних услуга.

- На евиденцији незапос-

лених је крајем априла било

6.100 особа, што је за четири

одсто мање у односу на исти пе-

риод прошле године. Поред от-

варања супермаркета „Текија-

нка“, до краја године се очекује

покретање производње у фаб-

рици мерних уређаја ЕWГ, а

можда и почетак рада фирме

„Искра заштита“, из Словеније,

што ће смањити број незапосле-

них - рекла је Станковићка.

Боранка Милица Мило-

шевић, сумња да ће јој сајам по-

моћи да пронађе запослење због

велике конкуренције.

- Конкурисала сам за

посао у „Текијанки“ и Триглав

осигурању, али се велики број

људи пријавио тако да не оче-

кујем да ћу пронаћи посао. За-

вршила сам Факултет за мена-

џмент, али досад нисам радила

у струци – каже Милошевићева.

Кристина Пешић, три го-

дине безуспешно тражи посао.

- На сајму сам конкури-

сала  у Дому здравља, „Мо-

заику“, „Текијанки“, осигуравају-

ћим друштвима и бутику „Ица“,

али нисам оптимиста. По зани-

мању сам гинеколошко акушер-

ска сестра, али сам раније ра-

дила у пекари и пржионици кафе

– каже Пешићева. 

Њен суграђанин Петар

Гајић сигуран је да ће после

сајма почети да ради у некој од

фирми где је конкурисао за по-

сао.

- Пријавио сам се у Три-

глав осигурању, „Текијанки“ и Хо-

телу „Албо“. До сада сам радио

у Еуро банци, АТБ  ФОД, Делта

Генерали осигурању и искрено

мислим да ми је сајам помогао и

да ћу ускоро да нађем посао. За-

вршио сам Факултет за менаџ-

мент – каже Гајић. 

Иван Огрењац, заменик

директора за немедицинску де-

латност у Дому здравља истиче

да је неопходно запошљавање

30 радника.

- Тражимо возаче, меди-

цинске сестре, техничаре, док-

торе, администраторе. Једино

што чекамо је да Министарство

здравља одобри пријем нових

радника – каже Огрењац.

Љ. Т.

НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА “ТЕКИЈАНКУ”
Одржан 10. Сајам запошљавања у Бору

Гужва на штанду “Текијанке”

ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМА 

ЗАЈЕЧАР - Да ли ће

грађанско новинарство побе-

дити извештавање профе-

сионалних новинара? Ово је

само једна од тема едукатив-

ног семинара који је одржан

у Градској управи Зајечар.

- Циљ овог семинара

је да разговарамо са новина-

рима о једној актуелној теми,

а то је питање судбине нови-

нарства после периода који

је обележио интернет, одно-

сно да ли ће могућност свих

оних који се оглашавају пр-

еко интернета у јавној сфери

значити крај ове професије

или ће она успети да пре-

живи - поручио је др Миро-

љуб Радојковић, професор

на Факултету политичких на-

ука.

На семинару је било

речи о идеолошком пројекту

новинарске професије, диги-

тализацији медија, као и о

судској заштити, правима и

обавезама јавног информи-

сања.

- Са правног аспекта

када се посматра Закон о јав-

ном информисању и ме-

дијима много је права пре-

двиђених тим Законом за но-

винаре и средства информи-

сања, али исто тако овај

Закон предвиђа и много оба-

веза. Покушали смо да овим

предавањем медијским ства-

раоцима укажемо како треба

да поступе у појединим си-

туацијама, а да не повреде

одредбе Закона - истакла је

Слађана Богдановић, дипл.

правник.

Један од циљева се-

минара намењеног представ-

ницима локалних медија,

како је истакнуто на овом

скупу у Зајечару, било је упо-

знавање представника ме-

дија са свим врстама но-

винарских жанрова. На семи-

нару су говорили професор

др Мирољуб Радојковић, пр-

офесор др Зоран Јевтовић и

Слађана Богдановић, дипло-

мирани правник.            С. Б.

СЕМИНАР О
НОВИНАРСТВУ

КЊАЖЕВАЦ - Поводом мајских свечаности, којима се обележава

Дан општине Књажевац, локална самоуправа похвалила је најуспешније

ученике књажевачких основних и средњих школа. 

Сваке године у мају један дан Књажевац посвећује својим најбољим

ђацима, онима који су се истакли на такмичењима у знању, вештинама и

спорту. Ове године, највиша признања, намењена младима, заслужило је

380 ученика основних и средњих школа. Похваљени су и наставници и тре-

нери за труд, који су уложили у њихово образовање. 

Додела похвалница ученицима је један симболичан гест који пока-

зује да локална самоуправа препознаје и цени њихов труд и рад, казао је

уручјући признања, председник Скупштине општине Књажевац Драган Ман-

чић: 

- Најмање што можемо да учинимо за ученике и њихове професоре

који достојанствено презентују нашу општину, јесте да посветимо један дан

у оквиру мајских празника њима и да им доделимо похвалнице. Образовање

је веома битно у животу свих нас, али има пуно ствари који се уче кроз један

неформални начин. Млади своја знања и вештине не треба да ограничавају

само на нешто што је формално - казао је Манчић.

Љ. П.Овај текст суфинансира општина Књажевац

Награђени најбољи ученици
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ЗАЈЕЧАР - Припадници Ми-

нистарства унутрашњих послова у

Зајечару, по налогу Вишег јавног тужи-

лаштва, одредили су меру задржа-

вања до 48 сати Н.Г. (25), записничара

у Вишем суду у Зајечару, због сумње

да је извршила кривично дело ода-

вање службене тајне.

По досадашњим сазнањима,

Н.Г. је откуцала наредбу за претрес

стана и других просторија једног

момка из Књажевца, старог 20 година,

за кога се претпостављало да се бави

препродајом наркотика. Службеница

Вишег суда је, потом, те податке фак-

сом проследила Полицијској станици

у Књажевцу, да би припадници МУП

извршили претрес.

Међутим, Н.Г. је податке из

наредбе, означене као службена тајна

- „поверљиво“, по нашим информа-

цијама, најпре одала члану своје по-

родице. Након тога, отпутовала је у

Књажевац, где их је пренела и свом

веренику, који је, потом, све испричао

двадесетогодишњаку чији је стан био

предмет претреса. 

На основу дојаве, како се

сумња, младић из Књажевца, који је

био предмет истраге, имао је времена

да из свог стана и других просторија

уклони евентуалне предмете кривич-

ног дела због кога је наредба за пре-

трес била издата. Такође, био је оба-

вештен и да би полиција могла да га

пресретне на путу или у ауту, тако да

је имао времена да, под условом да је

заиста имао наркотике, реши дроге. 

- Већ извесно време подаци

о лицима која су требала да буду са-

слушана су ''цурила'' - сазнајемо из из-

вора блиским истрази. - Спровели смо

опсежну истрагу, током које се круг

осумњичених сужавао. На крају смо

оперативним радом дошли до Н.Г.

Сумњамо да ово није једини случај да

је записничарка у Вишем суду ода-

вала службене тајне, али даља

истрага то тек треба да покаже.

Наш саговорник истиче и да цео слу-

чај води Више тужилаштво, као ни да

се још увек не зна да ли је Н.Г. на-

плаћивала своје услуге. Међутим, као

највероватнији разлог што је то чи-

нила, незванично, помиње се да је на

тај начин желела да заштити свог ве-

реника, који је, наводно, близак крими-

налном миљеу.

- Када смо, оперативним

радом, сузили круг осумњичених на

Н.Г. пратили смо целу ситуацију - до-

даје наш саговорник. - То нас је и до-

вело до записничарке у Вишем суду,

која је, након саслушања, признала да

је одала службену тајну. Такође, њену

причу је, током саслушања, потврдио

и вереник Н.Г. 

С друге стране, у Вишем суду

у Зајечару нису били расположени да

коментаришу овај догађај.

- Реч је о девојци која је за-

иста била вредна и све задатке из-

вршавала одговорно и савесно -

кратко нам је казао један од судија. -

Нико није могао ни да претпостави да

је она уплетена у овај случај, јер је

важила за вредног и поузданог служ-

беника.

Н.Г. је у Вишем суду радила

од 2012. године, где је дошла из Ос-

новног суда у Зајечару и то по препо-

руци ''да је реч о веома вредном и са-

весном раднику''.

- Н.Г. је у Вишем суду била

запослена на основу уговора на одрђ-

еђено време, који јој истиче у јуну ове

године - подвлачи наш саговорник. -

Њој, поред затвортске казне, уколико

се огласи кривом, прети и доживотна

забрана запошљавања у државним

фирмама.                                     

Е. Т.

ДЕЧКУ ОДАВАЛА СЛУЖБЕНЕ ТАЈНЕ?

Виши суд у Зајечару

Ухапшена службеница Вишег суда у Зајечару

Ђачка лабораторија - енергија знања

ФИЗИКА НИЈЕ БАУК
БОР – Један старији Боранин смислио је оригиналан, али и ризи-

чан начин да своје унуке доведе кући. Старијег дечака овај старина стави

на рамена, млађег на ручице двоточкаша и клај-клај – некако свакодневно

стигне до куће.

- Па шта да вам кажем – био је изненађен нашим питањем деда,

који има 72 године. – Син и снаха ми раде, а ја морам да унуке из обда-

ништа доведем кући. Дођем по њих, узмем их и овако сваки дан. До сада,

на сву срећу, није било незгода, мада је овај старији све тежи. Мораћу да

купим корпу, нема ми друге.

Наш саговорник каже да је, једном приликом, управо због старијег

дечака, умало изгубио контролу над бициклом.

- Дете к’о дете, шта ћеш – вајка се деда. – Вропљи се, и њему је

незгодно. Наслонио се на мене, обавио ми руке око врата. Ма, умало

нисмо пали. Срећом, успео сам да задржим контролу над бициклом.

Деда је, потом, унуке сместио на ''возило'' и кренуо ка кући. А,

онда, гласом као да се правда, нас је замолио:

- Можете ли, молим вас, да ми не помињете име и да се, некако,

не виде моје и лица мојих унука. Љутиће ми си син и снаха – правдао се

декица.

Испунили смо му жељу. Баш као и патрола полиције, крај које је,

неколико минута касније прошао старина, возећи унуке на бициклу... Ни-

коме, међутим, није јасно зашто се деда лепо не прошета са унуцима.

Е. Т.

НАСЛЕДНИЦИ ''НА БИЦИКЛУ''

КЛАДОВО -Уз подршку Друштва физичара Србије, у сарадњи са

НИС, у кладовској средњој школи "Свети Сава" одржан је сет експериментал-

них вежби из физике. Намера је да ученици теоријска знања примене у пракси.

Експерименталне вежбе, најбољи ђаци Техничке и средње школе "Свети

Сава" су извели у школском кабинету, уз коришћење савремене мерне опреме

и програма за обраду података.

- За ученике је веома важно да су добили могућност да теоријско

знање примене у пракси. Захваљујући подршци НИС, вежбе су радили на

опреми коју не поседују наше школе. Реч је о драгоценом искуству које ће ве-

роватно допринети да се многи од учесника програма определе за студије на

техничким факултетима - сматра Марина Радић, професорка физике у Тех-

ничкој школи.

Генерално, готово у свим школама у Србији кабинети су слабо тех-

нички опремљени за извођење сложених лабораторијских вежби .

- То је разлог што је у последњих десетак година опао интерес за фи-

зику. Деци није довољно само "сувопарно" знање из уџбеника. Они хоће да

виде како се, рецимо, Омов закон примењује на практичном примеру. НИС је

обећао да ће опремети лабораторије у 20 школа у Србији и искрено се надам

да ће наша школа бити међу одабранима. Програм на локалу тешко би реа-

лизовали без помоћи компаније "Текијанка", у којој су препознали значај

пројекта и фининсијски су подржали део активности - казао је Иван Стојановић,

професор физике у средњој школи "Свети Сава".

Путујућа лабораторија део је пројекта "Ђачка лабораторија - енергије

знања", а обука средњошколаца, осим у Кладову, обављена је и у Бору.       М.Р:

Деда смислио необичан и ризичан начин да доведе унуке кући

Ученици на лабораторијској вежби

Овај текст суфинансира општина Кладово Деда и унуци
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