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ЗАЈеЧАР – У Зајечару је

свечано отворено Интерно оде-

љење са најсавременијим апара-

тима, које ће збрињавати срчане

болеснике из целе Тимочке краји-

не, али и других крајева државе.

Операционе сале, собе, дневни

боравак и остале просторије сме-

штене су на 2.000 квадрата, а стр-

учни тим специјалиста, који је об-

учаван у најреспектабилнијим здр-

авственим центрима, пацијентима

ће пружати помоћ почев од при-

јема и прегледа, преко терапије и

уградње пејсмејкера.

- Најважније је да па-

цијенти више неће морати да пу-

тују до Ниша или Београда и то у

случајевима када су минути пру-

жања помоћи од животне важно-

сти. Захваљујемо се Министар-

ству здравља које је цве ово фи-

нансирало, као и локалној само-

управи која је опремила трпеза-

рију, купила намештај, направила

и асфалтирала све прилазе до

одељења – казао је директор ЗЦ

Зајечар, др Станислав Тадић.

Он је нагласио и да је

ангио сала, са најсавременијом

опремом, оно што ће сигурно спа-

шавати животе, јер се ту одмах

ради дијагностика инфаркта и

одмах пружа помоћ, тако да живот

пацијента више неће зависити од

времена које би провели у путо-

вању.

Интерно одељење свеча-

но је пустио у рад председник

скупштине Саша Мирковић, коме

су у разговору први пацијенти ка-

зали:

- Овде је као на телевизи-

ји, све чисто, сви нас пазе, љу-

базни су... Ја сам дошла и одмах

су ме прегледали, ставили у собу

и сада ће да ми уграде пејсмејкер.

Презадовољна сам јер нисам мо-

рала да путујем и да ми заказују

уградњу апарата. А сви ме могу

обићи, што у другом граду не бих

имала јер би породица морала да

путује – казала је Летица Јовано-

вић (78), из Зајечара.

Најстарија пацијенткиња

на одељењу је Алексија Јоцић

(88), којој ће такође бити уграђен

пејсмејкер. 

- Да су ми казали да пу-

тујем због уградње, не бих ни кре-

тала на пут. Стара сам, питање је

да ли бих све то преживела – каже

ова стара жена кроз осмех.

Град ће и убудуће пома-

гати ЗЦ и овом Одељењу, обећао је

Мирковић, додајући да је овим от-

варањем Зајечар постао регио-

нални Здравствени центар .       С.Б.

ЗБРИНУТИ СРЧАНИ БОЛеСНИЦИ
У Зајечару отворено најсавременије Интерно одељење у држави

Пацијенткиња Летица Јовановић и Саша Мирковић

БОЉеВАЦ - Циљ садашњег

руководства Општине бољевац је да,

кроз добро и ефикасно управљање ре-

сурсима којима располаже, у сарадњи

са грађанима, решавањем инфра-

структурних проблема и стварањем

услова за улаз nриватног капитала у

привредни миље општине, трајно

обезбеди становништву Општине Бо-

љевац квалитетнији живот – каже др

Небојша Марјановић, председник оп-

штине Бољевац.

- Стратегијом одрживог раз-

воја Општине Бољевац за период

2010. - 2020. године, предвиђени cq

програми и пројекти чијам би се реаnи-

зацијам досегаа виши квалитет живота

у свим насељима, а тиме и обезбедио

равномерни развој сваке апштинске

јединице, те створиле претпоставке за

бржи nривредни и пољоприврдени

развој, односно досегао висак степен

социјалне инклузије – истиче Марјано-

вић.

По њему, предуслов успешне

реапизације ппанираних праграмских

садржаја и сигурног развоја је добро

разумевање у планирању и делању

свих заинтересоsаних страна: садаш-

њег и будућих руководстава локалне

самауправе, тј. свих политичких опција

које се развијају ношене одговорношћу

према заједници, те представника свих

установа и орrанизација и самих гра-

ђана.

- Вођени жељом да досег-

немо висок степен јединства према

развојним принципима, прихватили

смо у начину израде стратегије

nporpaм рада препоручен од стране

пројекта Exchange 2. 3ато сам офор-

мио координациомо тело за израду

Стратегије адрживаг развоја Општине

Бољевац, а оно је арганизовало радне

групе, чији су чланови били представ-

ници свих релевантнмх стручних и ор-

ганизационих група које депују на

територији наше општине – објашњава

др Марјановић.

Стратегија је, каже он, доку-

мент практичне вредности, кључ којим

се отварају врата републичких и европ-

ских фондава, потребних малим оп-

штинама каква је Бољевац, да

обезбеде недостајућа средства којима

имплементација програма и пројеката,

наведених у овој страrегији, постаје

могућа.

- Стратегија одрживог разваја,

у овом тренутку, показује изглед и

сврху развојних принципа. Beћ у сле-

дећем, њен квалитет ћe се мерити

квантитетом и квалитетом реализова-

них пројеката. За то су нам потребни,

првенствено, људи, стручни, али и ис-

кусни, и вођени жељом да допринесу

развоју своје средине. У такве људе,

наша заједница тpe6a да улаже – за-

кључио је председник општине Боље-

вац.                                                   С. Б.

ДеФИНИСАН еКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Стратегија одрживог развоја општине Бољевац од 2010. до 2020. године

Небојша Марјановић

НеМА ЛИСТе ЧеКАЊА

На стручном састанку кардиолога Србије закључено је да је

Интерно одељење у Зајечару најсавременије комплетирано оде-

љење у Србији, а од изузетне је важности што не постоји листа че-

кања.

- Одељење има укупно 57 лежајева, од чега је шест кревета

намењено интензивно коринарном лечењу, 36 болничком, а седам

кревета пацијентима који долазе на хемотерапију и потребна им је

дневна нега. Све собе су климатизоване, имају надзорну камеру да

би дежурно особље све могло да прати, собе су трокреветне са ку-

патилом, а цео ЗЦ покривен је бесплатним интернетом – каже ди-

ректор Тадић.

ПРеПРеКА

Као препрека бржег развоја општине појављује се: мигра-

ција, негативан наталитет, недостатак високостручноr кадра раз-

личитог профила, недоваљна техничко-технолошка опремљеност

индустријских капацитета, застарелост пољопривредне механиза-

ције, недовољна примена агротехничких мера, недовољно опрем-

љенм туристички капацитети, недостатак финансијских средстава,

спори технолошки развој, мали инвестициони бурет, слаб марке-

тиншки наступ и недостатак брендова.
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БОЉеВАЦ - Бољевац је

најуспешнија општина у источној

Србији у наплати пореза на имо-

вину, изјавио је амбасадор

Швајцарске у Србији Жан-Да-

ниел Рух на уручењу новчаних

награда представницима пет оп-

штина источне Србије, које су

имале највећи напредак у тој

области.Општина Неготин је за-

узела друго место, Сокобања

треће, а Велико Градиште и

Зајечар су са истим бројем бо-

дова поделиле четврто и пето

место.

Швајцарска агенција за

развој и сарадњу наградиле је

пет првопласираних општине

бесповратним фондом од укупно

милион франака, у оквиру

пројекта Општински економски

развој у источној Србији, који је

спровела Немачка организација

за међународну сарадњу ГИЗ.

Чекове је председни-

цима општина на свечаности у

Беогаду уручио швајцарски ам-

басадор, који је рекао да га је

програм побољшања наплате

пореза на имовину подсетио на

сврху владавине права и демо-

кратије, где грађани својевољно

и са задовољством део својих

прихода опредељују држави, а

она то користи за опште добро

грађана. 

- И овај пројекат је права

илустрација ове филозофије.

Мислим да смо на правом путу

да створимо систем где ће гра-

ђани знати да је новац који дају

употребљен за опште добро -

рекао је Рух, истичучи да су све

општине које су учествовлае у

пројекту двоструко побољшале

наплату пореза имовину.Амба-

садор је прецизирао да ће новац

који је пет награђених општина

добило моћи ће да употреби ис-

кључиво у развојне сврхе, како

би побољшале квалитет услуга

које пружају својим грађанима.

Александер Грунауер из

Немачке организације за међу-

народну сарадњу ГИЗ рекао је

да ће искуства тог пројекта моћи

да се користе у прављењу новог

закона о финансирању локалних

самоуправа.Прецизирао је да је

девет општина источне Србије,

које су учествовале у вишего-

дишњем пројекту, пописале имо-

вину која није била у евиденцији

и тако побољшале наплату по-

реза на имовину.Пописивање

имовине, истакао је доводи до

тога да сви плаћају порез, тако

да повећањем базе порез може

да се смањује а да ипак општине

у буџет добијају више новца. 

- Приступ које су ове оп-

штине имале је праведнији. Сви

плаћају порез, а тако ће дуго-

рочно моћи мање да плате, а оп-

штине ће ипак имати више

средстава него што је пре имала

- рекао је Грунуер и додао да би

и друге општине то требало да

ураде, уместо да подижу висину

пореза.                                А. Б.

ПеЛЦеР ЗА НАПЛАТУ ПОРеЗА
Признање Бољевцу, Неготину, Сокобањи и Зајечару од Амбасаде Швајцарске

ЗАЈеДНИЧКИ ДО ИПА ФОНДОВА
КЛАДОВО - Председник општине Кладово др Драган Будујкић раз-

говарао је са румунском делегацијом, коју је предводила Емилија Михаи-

леску, менаџерка Центра за културу у области округа Мехединци. Намера

је да се обезбеде услови за заједнички наступ на конкурсима прекограничне

сарадње за средства ИПА фондова у области културе.

- С обзиром да је на располагању велики број пројеката из области

културе желимо да са општинама Свињице и Кладово и округом Мехединци

размотримо идеје које су погодне за израду пројектне документације и уче-

ствујемо у обезбеђивању финансијских средстава за њихову реализацију.

Наишли смо на подршку наших домаћина у Србији и тиме смо премостили

прву баријеру. Сада следи наставак разговора - нагласила је Емилија Ми-

хаилеску.

Општина Кладово је заинтересована да уз подршку Румуније обез-

беди боље услове за реализацију програма из области културе, казао је

председник општине Кладово.

- Ми одавно имамо успешну сарадњу са комшијама из Румуније и

њихов позив да заједнички аплицирамо код фондова ЕУ за пројекте који

могу побољшати културне садржаје за нас је веома интересантан. Прели-

минарно је договорено да се стручни тимови из две суседне земље укључе

у израду пројектне документације јер је новца има, али је ''осека'' идеја и

пројеката. Мислим да је то прилика коју не би требало да пропустимо - казао

је др Будујкић.

У раду састанка учествовали су представници кладовског Центра

за културу.                                                                                                      М. Р.

ЗАЈеЧАР - У буџет града

Зајечара 2008, 2009, и 2010. го-

дине када је овај град предводио

Бошко Ничић слило се

1.525.928.656 динара, док је у пе-

риоду од 2013. до 2015. године

буџет града био 2.056.992.515

динара.

Када се све одузме и са-

бере проста рачуница каже да је

садашња власт у Зајечару на

челу са Сашом Мирковићем за

три године зарадила колико је у

просеку бивша власт доносила

за четири године. Ако се упоре-

ђују три године, Ничић је у про-

секу доносио око 500 милиона

динара мање у буџет.

Мирковић каже да га не

изненађују финансијски извеш-

таји, јер је више него очигледно

како је прошла власт радила.

- Сада се поставља пи-

тање како је Ничић могао са тако

мало новца да финснсира све

што је започео. Уз помоћ кредита

које је узимао радио је то што је

радио. Те кредите ми сада

плаћамо и враћамо. Вратили

смо 240 милиона динара, један

једини динар се нисмо задужили

и на све то смо повећали при-

ходе. Бивша власт, на челу са

Бошком Ничићем је имала ог-

ромне расходе, а није умела да

заради новац - каже председник

Скупштине града Зајечара.

Он истиче и на шта тре-

нутна власт троши новац.

- Завршили смо мост као

највећу инвестицију, урадили

много тога и још враћамо дугове

Бошка Ничића. Желео бих да на-

поменем да никог не би требало

да изненади приход у 2012, јер је

то изборна година и самим тим је

од тадашње власти добијао

више новца, а приход је за ту го-

дину повећан и зато што смо ми

преузели финансије од априла.

Али, и са мојом помоћи од

априла и помоћи бивше власти у

Београду, он није успео да про-

мени нерад и мањак у каси који

је имао свих ранијих година  - до-

даје Мирковић.

На питање да ли ће се

овај тренд да наставити и у на-

редном периоду Мирковић каже:

- Неће се наставити, него

ће се разлика још више по-

већати. У јулу месецу очекујемо

највеће приходе у буџет Зајечара

- закључује он.                       С. Б.

ПУНА КАСА, 

МАЊИ РАСХОДИ

У зајечарском буџету од 2013. до 2015. године 

две милијарде динара

Челници Кладова са делегацијом из Румуније

Будујкић са румунском делегацијом
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НеГОТИН – Након што је

реконструисан кров Ватрогасног

дома у Неготину, први пут од из-

градње зграде 1957. године, ло-

кална самоуправа наставила је са

реконстукцијом кровова на згради

Републичке инспекције и Дома

културе и најавила нове радове на

одржавању зграда у власништву

општине.

Јован Миловановић, пре-

дседник општине Неготин, оби-

шао је радове на реконструкцији

крова Републичке инспекције, које

су заједничка инвестиција ло-

калне самоуправе и Борског

управног округа. Кров ове зграде

годинама прокишњава.

- Заједничким наступом са

Борским управним округом же-

лимо да решимо проблем целе

зграде Републичке инспекције.

Након крова, у наредном периоду

ћемо реконструисати и фасаду, с

обзиром да смо из буџета округа

добили још милион динара за те

потребе. Спровешћемо јавну на-

бавку за замену столарије и реко-

струкцију фасаде на овој згради –

истакао је Миловановић.

И на згради Дома културе

у току је реконструкција крова. Ра-

дови ће, најавио је Миловановић,

бити завршени у року.

- Трудимо се да се радови,

грађевински и било које друге

врсте, завршавају у року, с обзи-

ром да имамо великих проблема

са зеленом пијацом и да се тај

посао одужио. Надам се да ће у

наредних месец дана и они бити

завршени и да ће грађани моћи да

користе тај простор – додао је

први човек оштине Неготин, и

најавио радове на осталим згра-

дама чији је власник локална са-

моуправа.

- Припремамо документа-

цију за реконструкцију зграде у

централној градској зони, преко

пута општине, у којој је некада

била саобраћајна полиција. Због

власничких односа у приземљу,

мало се тај процес одужио, али

смо то решили и очекујемо распи-

сивање тендера за реконструкцију

и те зграде. Средства за ове на-

мене и за реконструкцију осталих

инвестиционих радова, као што су

радови на крову Дома здравља,

регулисаћемо ребалансом буџета.

Ради се и на решавању проблема

у самој Општинској управи и недо-

статка простора, због чега смо се

обратили Министарству одбране

ради куповине зграде Дома војске,

чија је вредност, после неколико

неуспелих лицитација, око 28 ми-

лиона динара, односно око 200 хи-

љада евра. Очекујемо проверу те

вредности и спровођење про-

цедуре за куповину зграде. Купо-

вином овог објекта добили бисмо

још простора за друге намене и

решавање проблема администа-

ције у општини Неготин – рекао је

Миловановић приликом обиласка

радова. 

Он је најавио и опсежне

радове у селима на решавању

проблема мештана, од уређења

атарских путева, реконструкција

дома културе, до проблема у во-

доснабдевању, какве имају меш-

тани Речке и Александровца. У

ова два села, истакао је Милова-

новић, припрема се документа-

ција, неопходна за спровођење

јавних набавки.

С.М.Ј.

НОВИ РАДОВИ У НАЈАВИ

Радови на реконструкцији кровова зграде Републичке инспекције и Дома културе

Зграда Републичке инспекције

КЊАЖеВАЦ - Књажевац, једна од најстаријих вароши у Србији, пре-

познаје се по неколико симбола – Вили ''Џервин'', мостовима, Старом чар-

шијом и једним старим брестом. И док су и вила и чаршија и мостови, симболи

доброг и лепог, брест старе Књажевчане подсећа на ружне моменте из про-

шлости. Али, симбол је симбол...

Стари брест отишао је у историју. Дрво, засађено на узвишици изнад

града, у непосредној близини Полицијске станице, старо преко 300 година,

морало је, због дотрајалости да буде исечено. 

- Дрво је потпуно мртво. Консултовали смо стручњаке ''Србијашума'',

али спаса му није било, па смо морали да окрешемо све гране, око 70 про-

цената масе, јер су и крошња и гране представљали опасност по живот људи.

Осим тога, спречили смо да стршљени, пчеле и остали инсекти, који су се у

њему настанили, убоду некога. Ипак, сачувано је десетак метара стабла, за

које ће се пронаћи ефикасан метод конзервације - каже Братислав Живкић

из Дирекције за развој, урбанизам и изградњу. 

Стари књажевачки брест симбол је страдања овдашњег станов-

ништва. Око њега, вешањем и стрељањем, живот  је изгубио велики број Кња-

жевчана. Некада се онима који су се огрешили о закон говорило “Ће идеш

под брес”.

Љ. П.

ИСеЧеН СТАРИ БРеСТ

Нестао један од симбола Књажевца

ЈОКИЋ ПОДНеО ОСТАВКУ
КЛАДОВО - На седници ко-

легијума Љубиша Јокић, директор

ХЕ "Ђердап 1", поднео је оставку.

Јокић је обављао функцију

првог човека у нашој највећој хид-

роцентрали од септембра 2009. го-

дине. Од тада до данас завршена је

ревитализација три хидроагрегата,

а то је допринело да се укупна ин-

сталисана снага моћних машина

повећа за 45 мегавата и радни век

продужи за наредне три деценије.

- Сада сам на годишњем

одмору и након тога стављам се на

располагање ЕПС - кратко нам је

своју одлуку образложио Јокић.

Обнова агрегата у Дунавс-

кој фабрици струје биђе настав-

љена 3. августа за када се планира

заустављање хидроагрегата А-1

ђердапског првенца, који водне то-

кове моћне реке, без непланираних

застоја, експлоатише од 6. августа

1970. године.                              М. Р.
Љубиша Јокић

Исечен стари брест у Књажевцу
ОБАВеШТеЊе

Бесплатне пропуснице за базен од-

лични ученици са просеком 5.00 могу

преузети од четвртка 9. јула до уторка

14. јула од 9-14 сати у Великој сали

Скупштине општине Неготин. Пропус-

нице за базен обезбедила је општина

Неготин у сарадњи са ЈКП Бадњево. 
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СОКОБАЊА - Туристичко-

културна манифестација „Златне

руке“ одржава се од 1983. године и

представља такмичење у припре-

мању старих, заборављених јела и

вештинама старих заната. Одржава

се сваке године 14. јула, у центру Со-

кобање на мермерном шеталишту, и

привлачи велики број посетилаца,

који могу пробати неко од традицио-

налних јела сокобањског краја или

купити рукотворине и сувенире изра-

ђене на традиционалан начин.

Број посетилаца ове мани-

фестације је увек велики, јер се одр-

жава у јеку сезоне, а постоји и велико

интересовање посетилаца, нарочито

из великих урбаних средина, да виде

и доживе традиционалне обичаје и

нематеријално културно наслеђе,

који постају права реткост у данаш-

њем модерном свету. Сваке године

пријави се преко 100 учесника из

свих крајева Србије, а манифеста-

цију посети више од 5.000 туриста и

мештана. Манифестација „Златне

руке“ поред такмичарског карактера,

има једну много битнију функцију а то

је очување традиционалног наслеђа,

културе и обичаја за неке будуће ге-

нерације.

Од почетка манифестације

па до данас увек се водило рачуна да

се јела припремају од здравих намир-

ница које потичу из сокобањског

краја, без додатака савремених хе-

мијских средстава и у традиционал-

ним судовима: црепуља, грне, ђувеч,

котлић, тигањ, ожег и др. 

Током година је манифеста-

ција поред припреме старих јела до-

била и дисциплину домаћа радиност

и стари занати која обухвата неко-

лико категорија: најочуванији и

најоригиналнији експонат, кориш-

ћење етно мотива на савременим

употребним вредностима, најбољи

вез, ручни рад рађен у току манифе-

стације и очување традиције старих

заната.

Домаћице из сокобaњских

сеоских насеља су увек биле међу

најбољима на републичким такмиче-

њима, што говори о њиховој веш-

тини, али и специфичности

сокобањских традиционалних спе-

цијалитета, који се могу наћи само у

овим крајевима као што су белмуж,

шуш-муш, кравајчићи, сокобањски

туцани сир и др. 

Манифестација последњих

година поприма национални карак-

тер, тако да посетиоци поред тради-

ционалних јела, рукотворина и

народних ношњи из сокобањског

краја, могу видети и упознати тради-

цију, обичаје и културно наслеђе и

неких других крајева Србије.

Још једна потврда квалитета

ове манифестације је стигла прошле

године у виду награде Туристички

цвет, најзначајнијег признања у обла-

сти туризма које додељује Тури-

стичка организација Србије. Ова

награда је посебно вредна имајући у

виду да је конкуренција била же-

стока, обзиром да су се међу номи-

нованим манифестацијама налазиле

и Врњачки карневал и Опленачка

берба.                                            С. Б.

„ЗЛАТНе РУКе“ СОКОБАЊе
Пред 33. Општинско такмичење у граду под Озреном
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КЊАЖеВАЦ - На терито-

рији књажевачке општине берба

вишања биће завшена до 10. јула

и како сада ствари стоје, разлога

да буду више него задовољни

имају и власници воћњака и бе-

рачи. Иако цена вишње није још

увек званично објављена, про-

гнозе су да ће достићи и 90 ди-

нара за килограм. 

У књажевачким вишња-

рима ових дана иста слика – на

десетине вредних руку, довики-

вање берача, пуне гајбице црве-

ног воћа.

- Сваки посао тежак је на

свој начин, али може да се заради

кад су добре газде и добра

вишња. Задовољни смо - каже

берач Драгица Николић.

Тридесеттрогодишњи

Миљан Костадиновић одлучио се

за механизовану бербу својих

десет хектара вочњака у Дре-

новцу, па уместо руку – вишење

беру вибрације. Овај млади по-

љоривредник машину је набавио

прошле године.

- Очекујем да ћу ове го-

дине потпуно вратити уложени

новац. Она за један дан обере се

око 500 стабала - каже Костади-

новић, који намерава и да про-

шири своје површине под

вишњама. 

Иако се званична цена

још увек не зна, на основу оне која

фигурира у јавности – 80 до 90

динара за килограм, процењује се

да ће ово лето воћарима донети

добру зараду и да ни једно зрно

неће остати на гранама. Цена за

бераче је од 12 до 14 динара по

килограму, а принос далеко већи

од просечног у Републици и креће

се негде око 15 тона по хектару.

У селу Валевцу вишњом

засађно преко 165 хектара, а

воћари годинама уназад имају по-

узданог партнера -  Земљорад-

ничку задругу ''Горица''. Директор

Саша Милкић очекује да ће ове

године откупити око 650 тона

слатко-киеслих плодова.

- Задруга ''Горица'' отку-

пљује вишње деценијама. Са про-

извођачима имамо прави

кооперантски однос и то резул-

тира количинама робе коју сваке

године откупљујемо. Прошле го-

дине смо били на нивоу од 650

тона и ове године ће бити слична

ситуација - каже Миликић.

Кампања откупа и пре-

раде почела је и у ''Џервину'', где

директор Слађан Недељковић ис-

тиче да овај важни посао тече по

плану.

- Задовољни смо и ко-

личинама и квалитетом вишње из

нашег краја. Род је смањен на те-

риторији целе земље, али је зато

квалитет далеко бољи него пре-

тходних година. Прерађујемо сва-

ког дана 20 вагона вишања -

задовољан је Недељковић.

Општина Књажевац по-

стаје лидер у производњи ви-

шње, не само у оквирима Ср-

бије, наглашава председник

Управног одбора Фонда за развој

пољопривреде Далибор Ста-

нојевић.

- Ако је за западну Србију

црвено злато малина, за општину

Књажевац вишња је дефинитивно

црвено злато. Општина Књаже-

вац је у претходне три године су-

финансирала подизање нових

засада под вишњом у укупној по-

вршни од 500 хектара. Тренутно,

на територији општине имамо

негде око 1200 хектара у пуном

роду, а са овим субнвенциониса-

ним површинама постајемо лидер

у производњи вишања не само у

Србији, него у овом делу Европе -

истиче Станојевић. 

Љ. П.

ПРИНОС ВеЋИ ОД ОЧеКИВАНОГ
У Књажевцу берба вишања у пуном јеку 

БОР – Синдикат "Неза-

висност" Топионице и рафина-

ције бакра Бор подржаће

иницијативу Владе Републике

Србије за подстицај развоја до-

маћег туризма и омогућиће

својим члановима да, у складу

са уредбом ВРС, искористе

олакшице за одмор у Србији уз

попуст од 5.000 динара. Синди-

кат "Независност" у комбинату

бакра је претходних година ор-

ганизовао о свом трошку четво-

родневну рекреацију за преко

1.000 радника у Апартманима

"Копаоник" у Брзећу, а ове је за-

почео сарадњу са угостите-

љима у Сокобањи, омогућујући

радницима олакшице у виду от-

плате одмора на 20 рата. 

- Посебна погодност је

што је Синдикат "Независност"

са послодавцем потписао ко-

лективни уговор по коме је по-

слодавац дужан да обезбеди

плаћено одсуство од 10 радних

дана за коришћење организо-

ваног рекреативног одмора у

Србији. Дакле, Влада је обезбе-

дила субвенције, синдикат

плаћање у 20 рата и организо-

вану рекреацију радника, а по-

слодавац плаћено одсуство за

тих 10 дана. Имајући у виду да

у РТБ-у има око 5.000 запосле-

них који ће моћи да користе ове

погодности одмора у Србији,

биће то скроман допринос

наше компаније и Синдиката

"Независност" подстицају раз-

воја домаћег туризма – истиче

Драган Јанкуцић, председник

Синдиката "Независност" ТИР.

Ова интересна органи-

зација радника упутиће и позив

синдикалним представницима

из других градова да буду њи-

хови гости на Борском језеру и

у Брестовачкој Бањи, како би се

уверили у природне лепоте

овог краја и омогућили својим

радницима одмор у објектима

РТБ.

Ј. С. 

ОЛАКШИЦе ЗА ОДМОР У СРБИЈИ
РТБ и Синдикат "Независност" ТИР доприносе развоју домаћег туризма

Драган Јанкуцић
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БОР - Хотел "Језеро" на

Борском језеру придружио се хо-

телима и угоститељским објек-

тима који су се одазвали позиву

републичке Владе да се пријаве и

подрже кампању промоције дома-

ћег туризма поделом ваучера за

субвенционисано коришћење ус-

луге смештаја. Откако је хотел

"Језеро" реновиран и поново отво-

рен 2012. године, Борско језеро и

општина Бор су међу траженијим

туристичким дестинацијама у

Србији, али ће акција "Моја Ср-

бија" допринети још бољој промо-

цији потенцијала овог краја Ср-

бије.

- Ове године имали смо

2,6 пута више гостију него у истом

периоду прошле. Од јануара до

сада попуњеност смештајних ка-

пацитета је 42 процента. С обзи-

ром на најаве у сезони и до краја

године очекујемо просечну попу-

њеност капацитета 45 одсто, што

ће бити чак четири пута више него

прошле године. И поред тога, ак-

ција "Моја Србија" је добродошла

јер ћемо учешћем у њој још више

промовисати туризам нашег краја

- каже Миодраг Миловановић, за-

меник управника Хотела "Језеро.

У акцији "Моја Србија" учествују

хотели и угоститељски објекти који

прихватају ваучер од пет хиљада

динара, колико за покривање дела

трошкова смештаја Влада доде-

љује домаћим туристима. То

право да државном субвенцијом

од пет хиљада динара измире део

издатака за летовање имаће,

према уредби, незапослени, пен-

зионери и запослени чија зарада

не премашује 60.000 динара ме-

сечно.

- Ово је добро за посло-

вање, али је заиста добро и за

промоцију домаћих туристичких

дестинација. Надамо се да ћемо

овако подићи свест туриста о по-

тенцијалима Србије, па  ће путо-

вати у иностранство тек пошто

упознају своју земљу. Ми смо ове

године проглашени за топ дести-

нацију у земљи, посета је све већа

и надамо се да ће тако бити не

само овог лета него и до краја го-

дине - каже управница хотела

"Језеро", Милица Миловановић. 

Да би привукли што већи

број туриста у летњој сезони, у хо-

телу "Језеро" на време су се при-

премили. При крају је изградња

етно-ресторана на главној плажи.

И пре званичног завршетка у

њему ће бити отворена летња

башта, а касније ће етно ресторан

имати и домаћу кухињу са тради-

ционалним јелима овога краја.

- Пуштањем у рад етно-

ресторана на главној плажи же-

лимо да употпунимо понуду

хотела и тако привучемо још више

гостију. Ту ћемо викендом органи-

зовати музичке вечери. У за-

вршној фази је и уређење тени-

ских терена. На понтонским базе-

нима уместо жичаног ставићемо

тврдо дно како би купачи, поготово

деца, били сигурнији, јер је дубина

језера на том месту 30 метара.

Осим тога, свакодневно чистимо и

уређујемо две наше плаже. Све

ово, ради штедње, радимо сами

или уз помоћ радника Рударско-

топионичарског басена Бор - ис-

тиче заменик управника хотела

"Језеро" Миодраг Миловановић. 

Плаже и околину Борског

језера не уређује само хотел

"Језеро". Комунална инспекција

наложила је да кампери уклоне

нелегално постављене шаторе и

приколице, којих је највише било

око хотела "Металург". Комунална

инспекција ће наставити да конт-

ролише приобаље Борског језера,

па ће у наредном периоду бити

уклоњени нелегално постављени

шатори и приколице и са осталих

плажа и прилаза језеру. Циљ је да

се приобаље језера уреди и садр-

жаји употпуне како би се оправ-

дало поверење туриста који до-

лазе на Борско језеро.           

М. М. 

БОРСКО ЈеЗеРО - ТОП ДеСТИНАЦИЈА
Хотел "Језеро" подржао кампању промоције домаћег туризма

КЛАДОВО - У атару кладовс-

ког села Ртково почела је жетва пше-

нице у Кључкој низији. Комбајни су у

пуном замаху, јер најважнији летњи

посао пољопривредници настоје да

заврше на време и род сместе на си-

гурно.

Ђорђе Тодосијевић јесенас је

пшеницу засејао на 80 хектара, а први

показатељи потврђују да му се уло-

жени труд баш и није исплатио, јер је

зрно лошије наливено, хектолитарска

вредност је незадовољавајућа, а и

приноси су подбацили.

- Нисам задовољан прино-

сима, јер су слабији од прошлогодиш-

њих. Упркос томе, уколико цена буде

већа од 17 динара, успећемо, ваљда,

да некако повратимо улагања, која

нису мала. Уколико нас време по-

служи и жито што пре лагерујемо

може се, можда, очекивати и мала

добит - сматра Тодсијевић, пољопри-

вредник из Рткова.

Над Кључком низијом упекла

звезда, али нико за то не мари јер се

ужурбано се ради да би се летина што

пре скинула са житних поља. То се

види и по гужви на откупном месту у

Рткову, где се чека да се предају

тржни вишкови. Иако је сељачка мука

тешка, ратаре ипак радује сазнање да

су тракторске приколице пуне хлебног

зрна.

- Род зависи од улагања и

примене агротехничких мера. Први

показатељи потврђују да ће ипак бити

и тржних вишкова. С обзиром колико

сам уложио, верујем да ће ми се адек-

ватно вратити - за разлику од Тодо-

сијевића оптимиста је Милисав Илић,

кога смо затекли на откупном месту у

Рткову.

Цена хлебног зрна у жетви

од 17 динара по килограму домаћи-

нима не одговара. Зато за сада пре-

дају количину жита потребну да

намире дугове, а остатак складиште у

амбарима код куће, чекајући већу

цену. У кладовском крају пшеница је

јесенас засејана на око 5.000 хектара. 

М. Р.

РОД ИСПОД ОЧеКИВАНОГ
У кладовском Кључу почела жетва пшенице

БОГАТА ПОНУДА

Туристима који се одлуче да одмор проведу у Бору и

околини, осим хотела "Језеро" на  располагању су хотелски

смештај и бројни туристички садржаји у околини, као што су

Брестовачка Бања, Лазарева пећина, ЗОО врт, кафић у Јами на

400 метара испод земље, различите културне и туристичке ма-

нифестације... Капацитети хотела "Језеро" добрим делом већ

су резервисани и за јесењу сезону, када се одржава већина се-

минара, саветовања и предавања, јер управо на конгресном ту-

ризму овај хотел базира своје пословање ван летње сезоне. 

Жетва пшенице у Кључкој низији
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НеГОТИН – Петнаесторо

ученика генерације основних и

средњих школа у општини Неготин

награђено је од локалне само-

управе са поклон честитком у ви-

сини од по 30.000 динара. Јован

Миловановић, председник оп-

штине Неготин уручио је награде

ученицима неготинских школа: Ни-

коли Ђуричићу, из ОШ “Вук Кара-

џић”, Хелени Шћопуловић, из

основне школе „Бранко Радиче-

вић“, Младену Крчобићу, из ОШ

“Вера Радосављевић”, Петру Пи-

таревићу, из основне музичке

школе „Стеван Мокрањац“, Ани

Југовић, из ОШ “12.септембар”, као

Марини Пауновић, из ОШ “Хајдук

Вељко” у Штубику, Младену Ста-

нојловићу, из ОШ “Момчило Ранко-

вић” у Рајцу, Кристини Филиповић,

из ОШ ”Стеван Мокрањац” у Ко-

бишници, Катрини Радосављевић,

из ОШ “Јован Јовановић Змај” у

Јабуковцу, Горану Друлићу, из ОШ

“Павле Илић Вељко” у Прахову, и

Анастасији Стефановић, из ОШ

“Павле Илић Вељко” у Радујевцу.

- Иако није било потребе

да полажем пријемни испит, јер

сам освојио прву награду на репуб-

личком фестивалу дечјег музичког

стваралаштва за композицију, ипак

сам полагао, што због родитеља, а

што и због тога да проверим своје

знање. Очекујем да школовање

наставим у Музичкој школи као ин-

струменталиста, на одсеку кла-

вира – каже Петар Питаревић,

ученик генерације основне му-

зичке школе “Стеван Мокрањац”.

Јабуковчанка Катрина Ра-

досављевић, високо пласирана на

републичком такмичењу из позна-

вања немачког језика очекује да

школовање настави у Зајечару.

- Надам се да ћу уписати

Медицинску школу, смер за фар-

мацијског техничара. Ова година је

била успешна за мене, а посебно

ми је драго што се и на републич-

ким такмичењима чуло за мој Јабу-

ковац – каже Катарина.

Новчане награде уручене

су и средњошколцима: Млађану

Николићу, из „Неготинске гимна-

зије“, Милану Цокићу, из Техничке

школе, Слободанки Домаћиновић,

из Средње музичке школе “Стеван

Мокрањац”, као и Ивани Гигић, из

Пољопривредне школе „Рајко Бос-

нић“.

- Моји планови су, на-

равно, музика, заправо музичка

педагогија на Факултету за музику

и театар. Досадашње школовање

ми није било тешко, чини ми се да

је све лакше кад нешто заиста

волиш, тако да себе и у будућности

видим као неког коме је музика на-

ставити да буде део живота – каже

Слободанка Боба Домаћиновић.

Најбоље ученике општине

Неготин поздравио је и председник

општине честитајући им на доса-

дашњим успесима рекавши им да

су они доказ да се труд и воља ис-

плате.

- Овде није реч само о

новцу, ово је више стимулација и

знак пажње према ученицима ге-

нерације, којима треба подстицај

овакве врсте да би се издвојили у

овом времену које не вреднује

знање и рад, већ на површину из-

лазе неке друге вредности. Овим

приликом желим да вам честитам

на истрајности коју сте показали

претходних година и искрено се

надам да ће доћи боља времена и

да млади, паметни и образовани

људи неће одлазити из земље, већ

ће остајати овде. Надам се и да

ћете и у даљем школовању да по-

стижете овакве резултате, а оче-

кујем да их у сарадњи са свима

нама постижете у бољим усло-

вима – рекао је честитајући најбо-

љим ученицима председник оп-

штине Јован Миловановић.   С.М.Ј.

ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМА
Председник општине Неготин уручио награде ученицима генерације

Ученици генерације са председником Јованом Миловановићем
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МАЈДАНПеК - Са само 85

уписаних ђака од 175 свршених ос-

новаца из пет основних школа на

подручју општине и још два из других

средина, средње школе у Мајдан-

пеку, Техничка и Гимназија не могу се

похвалити резултатима првог упис-

ног рока за средњошколце. Према

објављеном распореду по којем је

већ првог дана поступио највећи број

будућих средњошколаца, У Гимна-

зији ће бити 19 ученика у одељењу

које је могло да упише свих 30, а у

Техничкој школи наредне школске

године биће попуњено само оде-

љење машинског техничара за

компјутерско конструисање са 30

ученика. У одељењу електротех-

ничара попуњено је 17 од 30 места,

док је у одељењу ове школе у

Доњем Милановцу за туристичке

техничаре попуњено 20 од 30 места.

Најнеповољнији резултати су у ком-

бинованом одељењу трећег степена

које је имало по 15 места за аутоме-

ханичаре и браваре, а где се при-

јавио само један ученик, због чега

оно неће моћи да се формира.

Податак да је од укупно 150

места у обе средње школе попуњено

само 87, треба да забрине. У мајдан-

печкој Гимназији за једно одељење

које је могло да упише 30, интересо-

вање је показало само 19 ученика.

За њих је најважније да су испит

звани упис успешно савладали., а

добар одговор на питање зашто,

мајданпечка Гимназија, дала нам је

Барбара Мучић, рекавши да јој је то

била најближа школа која ће јој омо-

гућити добро образовање и проход-

ност ка жељеним студијама, а у

њеним садашњим размишљањима,

то је правна медицина.

Ученика је, истина, нешто

више, али резултати уписа нису по-

вољни ни у Техничкој школи у

Мајданпеку где су од понуђених 120

попунили само 68, свих 30 у одељен

ју машинских техничара, 20 у оде-

љењу у Доњем Милановцу за тури-

стичког техничара и 17 за еле-

ктротехничара. Ново, комбиновано

одељење које је могло да упише по

15 ученика на трогодишње школо-

вање за аутомеханичара и бравара,

неће бити формирано јер је пријав-

љен само један ученик.На другој

страни, последњих година најбрже

попуњавано одељење и то учени-

цима и посебно, ученицама са најбо-

љим успехом у основној школи је

према плану уписа у овој школи уки-

нуто.                                               С.В.

НИКАД МАЊе УПИСАНИХ

Упис у средње школе у Мајданпеку

КЊАЖеВАЦ - На спортским теренима, које је књажевачкој

Козарачкој улици, изградила локална самоуправа, од 26. до 28. јуна

одржана је прва ''Комшијада'', манифестација спортско-забавног

карактера. 

Да у Србији не важи увек она народна ''да комшији цркне крава'',

на најбољи могући начин потврдили су протеклих дана становници

књажевачког  насеља на нишком путу. Од 26. до 28. јуна овде је,

на спортским теренима, одржана прва ''Комшијада''. 

Наступ фолклорног ансамбла Школе фолкора ''Коло'' и блех

оркестра ''Барка'' и турнир у малом фудбалу, окупили су велики

број, како учесника, тако и гледалаца.

- Не знам како је у другим крајевима града, али ми смо овде

у изузетно добрим односима... И сами видите колика је посећеност

- каже један од организатора, Милан Здравковић.

На трурниру у малом фудбалу учествовало је 16 екипа у

сениорској конкуренцији. Победник прве ''Комшијаде'' је екипа се-

менкаре ''Младост''. Они су понели награду од 10 хиљада динара.

Друго место припало је екипи ''Вељко и другари'', а треће је заузела

СТР ''М''. У јуниорској конкуренцији славила је екипа ''Челси''. На-

граде су уручене и најбољим играчима у обе конкуренције, најбо-

љим голманима, стрелцима и најмлађем учеснику прве

''Комшијаде''. Манифестација је одржана под покровитељством оп-

штине Књажевац.                                                                          Љ. П.

ОДРЖАНА ''КОМШИЈАДА'' 
Необична манифестација у Књажевцу 

УКИНУТО ВАНРеДНО СТАЊе

КЛАДОВО - Након готово 10 месеци укинута је ванредна ситуација

у кладовским селима Текија, Грабовица, Брза Паланка, Велика Каменица,

Подвршка и Манастирица - насељима погођеним катстрофалним поплава

15. септембра претходне године.Тог дана кладовски крај су погодиле  ката-

строфалне поплаве, а у седам насеља бујичне воде за собом су оставиле

пустош. Подивљала природа  угрозила је људе и њихову имовину, причи-

нивши материјану штету огромних размера.

- На седници Општинског штаба је констатовано да престаје по-

треба за додатним ангажовањем радне снаге и механизације и појачаним

режима рада. Иако је материјална штета процењена на милијарду и 20 ми-

лиона динара, уз подршку шире заједнице и људи добре воље ситуација на

терену је успешно санирана. Иако посла има још, створени су услови за уки-

дање ванредне ситуације - казао је Борислав Петровић, заменик комаданта

Штаба за ванредне ситуације.                                                                    М. Р.

Са седнице Штаба

На седници Штаба у Кладову

Са прве “Комшијаде”
ПРеДНОСТ НеЗАПОСЛеНИМА

Национална служба за запошљавање расписала је Јавни конкурс за

организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена

лица и незапослене особе са инвалидитетом, у циљу реализације програма и

мера активне политике запошљавања предвиђених Програмом рада за 2015. го-

дину.

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује

НСЗ, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину,

у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапосле-

них у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности не-

запослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена

као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и ду-

горочно незапослени. Јавни радови се могу спроводити у областима социјалних

и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и

одржавања и заштите животне средине и природе.                                        С.М.Ј.
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НеГОТИН - Удаљена само

десетак километара од Неготина,

кусјачка плажа, окупила је на сада већ

традиционалној манифестацији “Дан

Дунава” бројне Неготинце и заљубље-

нике у највећу европску реку. Бројни

садржаји, атрактивни наступи и добро

осмишљени програми показали су се

као пун погодак за почетак “Неготин-

ског лета 2015”, манифестације које

Општина Неготин организује у са-

радњи са школама, установама и јав-

ним предузећима.

Туристичка организација, Удр-

ужење риболоваца „Тимок“ и Асо-

цијацијом наутичког туризма, канце-

ларије у Михајловцу, под покровите-

љством локалне самоуправе потру-

дили су се да на прави начин промо-

вишу природне вредности овог краја и

потенцијал Дунава, па тако ми овога

пута није изостала мини регата од Ми-

хајловца до плаже на Кусјаку са преко

30 пловила и бројним посадама. Неко

је, међутим, морао да буде први, па је

тако за највеселију посаду проглашена

бугарско- српска екипа “Православна

браћа” коју чине Давор Ђурђић, Ни-

кола Галиштаров, Красимир Петров и

Венцислав Владимиров. Диплому за

најмлађе учеснике регате добили су

Теодора и Тодор Станковић.

Смотра је настављена на

кусјачкој плажи такмичењем младих

риболоваца у којем су, у категорији

деце до 14 година тријумфовали: прво-

пласирани Михајло Шогоровић, друго-

пласирани Лазар Поповић и трећепла-

сирани Милош Тујкић. У категорији

пионирки најбоље су биле сестре бли-

знакиње Катарина и Милица Предић,

које су заузеле прво, односно друго

место, док је Анита Поповић трећепла-

сирана.

- Желимо да мноштвом нових

идеја и садржаја које бисмо пренесемо

и на остале суграђане, али и житеље

других градова Тимочке Крајине, пре

свега љубав према Дунаву– каже

Душан Петровић, директор неготинске

Туристичке организације. 

Једнаку пажњу посетилаца

побудио је и „Кусјачки котлић“, так-

мичење у припремању рибље чорбе

на којем је, у конкуренцији од чак 20 ти-

мова, победила екипа „Морнари“ коју

су чинили  Данијела Станковић и Дејан

Крстић.  “Алас Душановац” (Драган

Барбојевић и Северинка Благојевић)

освојили су друго, а 

“Сардинице” (Маја Станоје-

вић и Ненад Мијуцић) треће место. Ор-

ганизатори су првопласираној екипи уз

пехар и захвалницу уручили и котлић.

Најмасовнија и најзанимљи-

вија била је презентација спортова на

води и такмичење у веслању на којој је

титулу најуспешнијих понела екипа

„Неготинци“. Дрогопласирани су „Ме-

наџер и вукови“, док је треће место ос-

војила екипа „Шоми“.

У води су, ипак, уживали на-

јмлађи, којима ће дефинитивно Дунав

овог лета обележити распуст. Осим у

купању, многи су уживали и у вожњи

катамараном Туристичке организације

Неготин, а они на обали у свирци “Аку-

стик квартета” и оркестра “Стари

звуци”.                                            

С.М.Ј.

ДУНАВ Је НеГОТИНСКО МОРе

Манифестација “Дан Дунава” окупила бројне Неготинце

ЗАЈеЧАР - На градском базену у Зајечару у суботу је по-

цела скола пливања за најмладје. Након успешно савладане лек-

ције о правилном понашању на часовима пливања, малишани су,

у друштву инструктора, научили и прве кораке – правилан улазак

у воду И одржавање на води. Инструктори им помажу да кроз игру

и смех превазиђу страх, па најмладји непливачи са пуно енту-

зијазма, већ са нестрпљењем чекају наредни час.

Инструктор Иван Тошић истакао је да пливање утиче на

општи развој детета, развија координацију руку и ногу и доприноси

правилном држању тела. Ово су и најчешћи разлози због којих ро-

дитељи уписују децу у школу пливања, па је у односу на претходне

године, сада број полазника знатно повећан.

И ове године ће школа пливања трајати до 1. септембра.

Цена обуке је непромењена И износи 2.500 динара, а подразумева

10 часова пливања. Дневна улазница за купаче је 150 динара, а за

децу млађу од седам година улаз је бесплатан.                         С. Б.

РеКА КОЈА СПАЈА
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - Последњих 10-так дана, у Доњем Мила-

новцу је најразличитијим садржајима спортског, културног, забавног и хума-

нитарног карактера обележен Дан Дунава. Програм у организацији

Туристичке организације општине Мајданпек, Ресурс центра и ЈП "Нацио-

нални парк Ђердап" Доњи Милановац, који је финансијски помогла Репуб-

личка дирекција за воде, омогућио је да око 300 малишана програмима са

јасном поруком о неопходности чувања најлепше и најевропскије реке, ис-

такну значај “плаве саобраћајнице” за живот и будућност свих људи  наста-

њених уз њене обале  .

У оквиру Дана Дунава, организована је "Балканска минијада" из-

ложба мини мориса, изложба "Србија у исечцима", илустрација Американке

Еме Фик, турнир у малом фудбалу, ревијална одбојкашка утакмица, игра

оријентације "Потрага за благом", а било је и едукативних радионица и квиза

знања, рок и концерт ученика Музичке школе из Мајданпека, као и културно-

забавни програм фолклорних ансамбала.

Завршна манифестација одржана је на платоу крај градског приста-

ништа уз учешће најмлађих Доњомилановчана, чланова Удружења за помоћ

особама ометеним у развоју "Нада" из Кладова и Иницијативе младих

"Хоћу!Могу!" из Доњег Милановца.                                                                С.В.

Малишани одали почаст великој реци

ШКОЛА ПЛИВАЊА

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА

На традиционалној Ликовној радионици за децу, одржаној

у неготинском Музичком павиљону на тему "Дунав - Радост у пла-

вом" прву награду освојила је Нађа Панчић. Друго место припало

је Ана-Марији Живковић, а треће Ленки Миловановић.

У Доњем Милановцу обележен Дан Дунава

Дан Дунава обележили и Неготинци
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ЗАЈеЧАР – Зајечарска поли-

ција ухапсила је свог колегу М.Ј.(33),

који ради у у шалтерској служби Поли-

цијске станице у Бољевцу, додуше без

униформе и службеног пиштоља, због

сумње да је да је извршио кривично

дело принуде. М.Ј. се терети да је, уз

примену силе, у свој аутомобил

‘’фолксваген поли’’, уз претњу да ће је

убити, угурао девојку из Београда,

стару 21. годину, али је она у току

вожње искочила из аутомобиле у по-

крету и, срећом, задобила тек лакше

озледе.

По досадашњим сазнањима,

М.Ј. је у једном од кафића у зајечар-

ској Улици Хајдук Вељка, током пре-

тходне ноћи, током највеће гужве,

најпре из локала, у видно пијаном

стању, покушао да извуче једну де-

војку, која се, срећом, отргла и побе-

гла.

Међутим, М.Ј. је изашао из

кафића и ту спазио девојку из Бео-

града. Искористио је тренутак њене

непажње и угурао је у свој ауто. Након

тога, сео је за волан и додао гас.

- Све је било као у филмо-

вима страве и ужаса - испричала је де-

војка истражним органима. - Нисам се

ни ‘’освестила’’, а нападач је већ возио

пуном брзином кроз Зајечар. Сиктао је

како ће убити, прво, мене, а потом и

чланове моје породице, ако иком зуц-

нем да ме је отео.

У једном тренутку, М.Ј. је ус-

порио, што је несрећна девојка иско-

ристила и - искочила из аута у покрету.

Том приликом, задобила је лакше оз-

леде у виду огуљотина, нагњечења и

модрица.

- Возач је видео да сам ис-

кочила и побегао је са лица места -

рекла је Београђанка полицајцима. -

Али, ја сам позвала органе реда, чија

се патрола убрзо нашла на лицу

места. 

Девојка је полицајцима ис-

причала шта се десило и описала им

аутомобиле, који је возио напасник.

Органима реда је то било довољно, па

је М.Ј. убрзо ухапшен.

- Ни након саслушања није

познато зашто је М.Ј. отео девојку - не-

званично сазнајемо у полицији. - Све

се одиграло брзо, па није познато да

ли је М.Ј. желео да обљуби девојку

или да је опљачка. сасслушана је и де-

војка, која је изјавила да је нападача

тада видела први пут у животу.

У полицији кажу да ће се про-

тив М.Ј. повести дисциплински посту-

пак ид а ће, уколико се докаже да је

крив, остати без посла. Њему је, након

саслушања, одређен притвор у

трајању до 30 дана.                       Е. Т.

ДеВОЈКА ИСКОЧИЛА ИЗ АУТА
Радник Полицијске станице у Бољевцу отео девојку из пуног кафића

БОР - Удрузење за права и

заститу зивотиња МИА из Београда

поднело је пријаву против Р.Д. из

Бора, због сумње да је починила

кривично дело злостављање и

убијање животиња. Из овог удру-

жења су реаговали након што су им

се обратиле колеге из борског

удружења за заштиту животиња

„Бебан“.

- Обавестили су нас гра-

ђани да се куче у једном борском

насељу налази у јако тешком

стању. Кад смо отишли на лице

места затекли смо пса у бесвесном

стању, на сунцу,  без воде, муве су

га напале са свих страна. Када смо

упитали власницу, зашто је пас у

том стању рекла је „па чекам да

цркне па да га избацим, жао ми

овако да га избацим“ – каже Миод-

раг Младеновић, председник удру-

жења „Бебан“ из Бора.

Активисти „Бебана“ су

одмах реаговали и животињу од-

вели у просторије удружења.

- Покушали смо да му по-

могнемо на све начине и лековима,

али је пас био у толико лошем

стању да није успео да преживи.

Када сам га подигао и понео на си-

гурно, имао сам осећај као да

држим неку фигурицу од стиро-

пора, било је страшно – додаје

Младеновић.

Колегама из Бора у помоћ

су се укључили из Удружења МИА.

- Против Р.Д. смо поднели

прекршајну и кривичну пријаву, на

основу навода које су нам грађани

и удружење из Бора доставили

путем фејсбук странице.  Они су

нас контактирали за помоћ и ми

смо прихватли да помогнемо. С об-

зиром да имамо сведоке из борског

удружења за заштиту животиња,

инсистираћемо да овај случај буде

реализован до краја, и од тога не-

ћемо одустати – каже Јелена

Зарић, представник удружења за

права и заштиту животиња МИА.

Из Основног јавног тужи-

лаштва у Бору истичу да  оце-

њујући наводе поднете кривичне

пријаве и садржину писмене прило-

жених уз исту, произилази  по-

стојање основа сумње да је

извршено пријављено кривично

дело, односно постојање основа

сумње за предузимање кривичног

гоњења против лица које је осум-

њичено за наведено кривично

дело.

- У овом поступку предузи-

мања кривичног гоњења, јавни ту-

жилац ће предузети све мере и

радње у циљу прикупљања оба-

вештења и доказа потребних за

оцену да ли ће се постојеће основе

сумње претворити у оправдану

сумњу и пружити могућност да се

учинилац наведеног кривичног

дела оптужи. Из поднете кривичне

пријаве произилазе основи сумње

о извршењу кривичног дела

убијање и злостављање животиња

из члана 269.ст.1 Кривичног зако-

ника за које кривично дело је истим

закоником прописано да ће се учи-

нилац овог кривичног дела казнити

новчаном казном или казном за-

твора до једне године – истичу у ту-

жилаштву.

Д.К.

ЗЛОСТАВЉАЛА ПСА?
Поднета пријава против Р.Д. из Бора

ХеРОИН У АУТУ
ЗАЈеЧАР - Припадници зајечарске полиције

лишили су слободе свог суграђанина М.С. (25), у

чијем је ауту ''голф 4'' пронађено око 80 грама праш-

касте материје, за коју се сумња да је реч о хероину.

Против М.С. је поднета пријава због сумње да је из-

вршио кривично дело неовлашћена производња и

стављање у промет опојних дрога.                        E. Т. 

СеКИРОМ НА СУПРУГУ
ЗАЈеЧАР - Милован Ц. (1977), из села Вражогрнац код Зајечара,

ухапшен је након што га је комшија спречио да бившу супругу нападне секи-

ром.Осумњичен је за кривично дело насиље у породици. 

Милован Ц. је почео секиром да ломи намештај у кући где је живела

његова супруга са њихова два сина. Секиром је поломио три столице и огле-

дало, а у даљем походу спречио га је комшија који је се умешао када је чуо

ломљаву и буку.

Комшије кажу да су се Милован и његова супруга недавно почели да

живе у различитим кућама у истом селу, али и да су и даље заједно бринули

о синовима.Према речима комшија они не знају да је Милован био агресиван

и насилан.                                                                                                      Е. Б.

Пас кога је злостављала власница
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