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МАЈДАНПЕК - Агенција

за приватизацију Републике

Србије објавила је измену јавног

позива за приватизацију Инду-

стрије за прераду Мајданпек и

отварање понуда заинтересова-

них купаца заказала за 17. ав-

густ. Измена за учешће у посту-

пку јавног прикупљања понуда

са јавним надметањем ради

продаје имовине субјекта прива-

тизације односи се на проце-

њену вредност имовине на крају

прошле године, па, по том ос-

нову, и на почетну цену, као и ви-

сину депозита. 

Агенција је објавила да

се јавни позив објављен 27.

маја мења у ставу који се од-

носи на процењену тржишну

вредност имовине на крају про-

шле године која је, према из-

вештају овлашћеног процените-

ља, нешто мања од три ми-

лиона евра. Зато је и почетна

цена за продају имовинске це-

лине, која износи 100 одсто

процењене вредности имовине,

сада 2.991.354,75 ев-ра, што је

за око пола милиона евра мање

од износа објављеног у мајском

позиву. Због цене се мења и ви-

сина депозита који су сва за-

интересована лица дужна да

уплате за учешће у поступку, а

утврђени су и нови термини, па

је продајна докуме- нтација до-

ступна до краја јула, а отва-

рање понуда заказано за 17.

август у просторијама Агенције,

са почетком у 15 часова. Сви

други подаци из јавног позива

су остали непромењени.

У саставу ИПМ Мајдан-

пек, после приватизације ФЕП

Доњи Милановац (2008. го-

дине), послују „Златара Мајдан-

пек“ и „Мегапласт“ Доњи Мила-

новац. Запошљава 319 радника,

од којих је 48 заинтересовано за

напуштање радног места ако се

одобри нови социјални програм.

Заинтересована домаћа и стр-

ана правна и физичка лица за

куповину имовинске целине

овог субјекта имаће обавезу да

преузму све запослене. У струк-

тури капитала Индустрије за

прераду Мајданпек 40 одсто

припада РТБ Бор, а 60 ИПМ Ма-

јданпек.                                                                                                                     

С. В.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 17. АВГУСТА

Измењен јавни позив за приватизацију ИПМ Мајданпек

Састанак у Сокобањи

УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ

СОКОБАЊА - Унапређење сарадње између градова

Зајечарског округа и планирање заједничких акција републичких и

општинских инспекцијских служби биле су неке од тема састанка

одржаног у Сокобањи. Домаћин скупа, председник општине, Димит-

рије Лукић, истакао је да је чвршће повезивање општина Зајечарског

управног округа у интересу свих, и похвалио иницијативу начелника

округа.

Циљ одржавања колегијума је унапређење постојеће са-

радње између републичких и општинских органа, како би се у инте-

ресу грађана што боље обављали послови државне управе, а пре

свега инспекцијског надзора.

Састанку у Сокобањи присуствовали су и представници по-

лицијске управе у Зајечару, Одсека инспекције рада, санитарне и ве-

теринарске инспекције, начелници одељења тржишне и туристичке

инспекције, Школске управе, као и републички инспектор за државне

путеве. С. Б.

Градска управа у Зајечару награђује ученике

ЛЕТОВАЊЕ ЗА НАЈБОЉЕ
ЗАЈЕЧАР - Град Зајечар и ове, као и прошле године, најбољим

средњошколцима улепшаће летњи распуст. Како би ова одлука самог града

постала традиционална град Зајечар ће најбољим средњошколцколцима

омогућити бесплатно летовање. Прошле године средњошколци су лето-

вали у Грчкој, а овог лета уживаће на Јадрану.

- Нама је јако битно да улажемо у младе људе и да те младе људе,

који су вредни, радни и одговорни подстакнемо да буду још бољи. Град

Зајечар ће ове, као и прошле године за најбоље средњошколце из буџета

издвојити новац за бесплано летовање - рекао је Саша Мирковић, пред-

седник Скупштине града Зајечара.

На предлог председника Скупштине града Зајечара, Саше Мирко-

вића, и градоначелника, Велимира Огњеновића, прошле године град

Зајечар је финансирао 40 најбољих средњошколаца са 10 дана наградног

летовања у Грчкој.

Град Зајечар велику пажњу посвећује младима, што говори и чи-

њеница да је град на Тимоку једини град у Србији где су вртићи за све ма-

лишане бесплатни. Прошле године председник зајечарског парламента

Саша Мирковић поделио је ђацима првацима таблет рачунаре. И ове го-

дине ће малишани из Зајечара бити награђени овим поклонима.         С.Б.

Почетна цена за ИПМ је близу три милиона евра

Саша Мирковић

Са састанка у Сокобањи
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НЕГОТИН – Чланице Оп-

штинског већа мр Даниела Пе-

јчић, задужена за образовање и

сарадњу са дијаспором, и Татјана

Панић, задужена за културу и ту-

ризам, приредиле су пријем за

ученике који су током тек за-

вршене школске године освојили

једно од прва три места на репуб-

личким такмичењима. 

Тако су поклон честитку у

висини од 6.000 динара од Оп-

штине Неготин за освојено прво

место на републичким такмиче-

њима у организацији Министа-

рства просвете од локалне само-

управе добили: Петар Питаревић,

Лука Николић, Ана Марија Дани-

ловић, Јелена Драгомировић, Да-

вид Сурдановић и Лука Лучић,

сви ученици МШ „Стеван Мокра-

њац“, као и Никола Ђурић, из ОШ

„Вук Караџић“.  

Поклон честитка за ос-

војено друго место у висини од по

5.000 динара припала је: Урошу

Стојановићу, из Музичке школе

„Стеван Мокрањац“, и Милици

Прстић, ученици основне школе

„Бранко Радичевић“, док су за

треће место са по 4.000 динара

награђени: Евгенија Јовић, уче-

ница “Неготинске гимназије”, Хе-

лена Шћопуловић, ученица ОШ

„Бранко Радичевић“, Јована Здр-

авковић, Нинослав Милосавље-

вић и Сања Ђорђевић, сви уче-

ници Пољопривредне школе са

домом ученика „Рајко Боснић“,

као и Милена Марковић, Марија

Станојевић и Стефан Лазаревић,

ученици Музичке школе „Стеван

Мокрањац“ у Неготину.

- Од 3.600 ученика у ос-

новним и средњим школама у оп-

штини Неготин, њих седамна-

есторо је освојило прво, друго

или треће место на републичким

такмичењима. То је мали број

ученика и зато смо решили ове

године да подстакнемо и ђаке и

њихове наставнике да следеће

године буду још бољи. Већина на-

грађених је из основне и средње

музичке школе “Стеван Мокра-

њац” и зато желим да похвалим

ученике и наставнике ове школе,

али и колективе и ђаке осталих

школа. Средства која смо опреде-

лили нису велика, али сматрамо

да ће ученицима бити од помоћи

и дати им подстрек да наставе да

напредују и освајају награде. По-

кушаћемо да и у наредном пе-

риоду одређеним средствима и

наградама стимулишемо успе-

шне ученике, јер нам је намера и

жеља да се позитивне ствари чују

из наше општине- истакла је већ-

ница мр Даниела Пејчић.     С.М.Ј.

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМА

Општина Неготин не заборавља ученике који су освојили признања на републичким такмичењима

Настављени радови на уређењу Кладова

НОВИ ПАРКИНГ

КЛАДОВО - Радници предузећа за путеве "Штрабаг" асфалтирали

су 400 квадрата приступне саобраћајнице до новог паркинг простора код

зграде у Улици ''Стефаније Михајловић'' и такозване нише за уздужно пар-

кирање возила код објекта предшколске установе "Невен".

Уграђено је око 100 тона асфалта, тако да су се станари коначно

решили вишегодишњих проблема, које су им током кишног периода зада-

вали вода и блато. Осим пешачких комуникација и зеленог појаса, комплетан

предео добио је и друге садржаје.

- У оквиру реализације пројекта, који садржи изградњу паркинг про-

стора и парковских површина са заливним водосистемом, избетонирано је

осам жардињера. Од семафорске сигнализације у делу Улице ''22. септем-

бра'', код пекаре "82", саграђене су такозване нише за уздужно паркирање

возила. На површини од 1.620 квадрата, зелене површине заузеће више од

трећине простора, који ће оплеменити цвеће, дрвеће и украсно шибље -

објашњава Бранислав Мајкановић, директор Дирекције за планирање и из-

градњу "Кладово".

Радове вредне 6.450.000 динара финасирала је локална само-

управа, упркос скромним средствима за инвестиције у области инфраструк-

туре.

- Настојимо да у оквиру финансијских могућности грађанима по-

бољшамо услове живота. Као што је живот састављен од ситних коцкица и

детаља, тако и ми, мало по мало, инвестирамо у радове који могу допринети

лепшем изгледу града. Наш је циљ да до јесени асфалтирамо и неколико

улица на градској периферији. Иако нас притиска беспарица, трудимо се да

изнађемо средства и на време завршимо планиране инфраструктурне по-

слове - поручио је др Драган Будујкић, председник општине Кладово.    М. Р.

Отворена пошта у Књажевцу 

НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА
КЊАЖЕВАЦ - Директор Јавног предузећа Пошта Србије Милан

Кркобабић отворио је у Књажевцу реновирану Пошту. Он је, том приликом,

нагласио да је 15.000 запослених увек на услузи грађанима Србије, које

је, са нето добити од 15 милиона евра, најуспешније у земљи, те да је ства-

рање услова да грађани све своје послове могу да заврше на једном месту

један је од најважнијих задатака.

- Идемо по Србији, обилазимо Србију, гледамо да пословнице до-

ведемо у ред, да људи који ту раде могу да раде у цивилизованим усло-

вима, а да грађани могу да обаве све своје трансакције - казао је

Кркобабић.

Са нето добитком од 15 милиона евра у првих шест месеци ове

године, Пошта Србије је најуспешније јавно предузеће.

- Нето добит Пошта Србије у првих шест месеци је 40 одсто већа

него прошле године - подвукао је он. - То је најбољи резултат који је једно

јавно предузеће у Србији остварило и који ће икада остварити. Коначно

да једна српска фирма може да се супротстави било којој страној компа-

нији.

Широкој лепези од 460 врста производа и услуга, које пружа гра-

ђанима, придружиће се ускоро покретни шалтер, који ће стићи до свих

места у којима нема поште. Тај вид мобилне поште омогућиће да испунимо

своју мисију - где год су грађани, ту је и Пошта Србије, поручио је Кркоба-

бић.                                                                                                               Љ. П.

Пријем за ученике који су освојили признања

Кркобабић отвара пошту

Уграђено 100 тона асфалта
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КЊАЖЕВАЦ - У Кња-

жевцу је одржан 54. Фестивал

културе младих Србије. На-

јстарија смотра стваралаштва

на Балкану и ове године је

окупила неколико стотина

младих стваралаца – глу-

маца, музичара, сликара, стр-

ип цртача, дизајнера, пе-

сника. Фестивал је на летњој

позорници Гургусовачке куле

отворио председник општине

Књажевац Милан Ђокић ре-

чима  да култура, говори све

језике и мржњу претвара у

љубав.

- Она је мост који пове-

зује различитости. Само кул-

туром можемо да се спасемо

налета примитивизма, шунда

и кича који прети нашем

друштву и да постанемо

срећно, цивилизовано, еман-

циповано, културно и образо-

вано друштво - истакао је

Ђокић.

Најбољем песнику Фе-

стивала, Спасоју Трајковићу,

из Мајданпека, припала је

''Тимочка лира'', признање

Другог програма Радио Бео-

града.

- Радујем се што је у

питању Књажевац, што је у

питању источна Србија, која

има доста тога лепог да нам

понуди, а која се често налази

на маргинама друштвених до-

гађања, па је ово сјајна при-

лика да наш крај промо-

вишемо - казао је Спасоје

примајући награду.

Специфичност 54. фе-

стивала био је ПРКОС, Позо-

ришна ревија креативног ос-

мишљавања света. У селак-

цији редитеља и драматурга

Владимира Путника, публика

је имала прилику да погледа

пет омладинско – студентских

позоришних представа, које

су се такмичиле за наслов

најбоље. О позоришним креа-

цијама аматера из Зрења-

нина, Бијељине и Беогрда

одлучивао је жири у коме су

седели Предраг Ејдус, Бранка

Пујић и Срђан Карановић. 

Њиховом одлуком, на-

јбољом представом ПРКОС

проглашена је представа

''Очи'' Центра за креативно

одрастање и мултикултура-

лну сарадњу из Зрењанина. У

Зрењанин је отишла новчана

награда од 100 хиљада ди-

нара. Основна тема комада

''Очи'' су стереотипи и пред-

расуде, те таблоидни медији,

који младима намећу вред-

носне ставове. Важно је рећи

и да све представе зрењанин-

ског креативног центра на-

стају након дијалога, у коме

млади имају шансу да у за-

штићеном окружењу изнесу

своје мишљење о било коме

и било чему: ''Све радимо

кроз креативни драмски про-

цес. Отварамо проблем и

онда разговарамо. Тај разго-

вор нас доводи до представе

попут ове коју сте видели.

Млади имају слободу да из-

несу ставове о било чему и

било коме,'' наглашава Сми-

љана Туцаков, водитељ креа-

тивног драмског процеса у

ЦЕКОМ. 

На 54. фестивалу кул-

туре младих Србије било је

места и за студенте Високе

текстилне струковне школе за

дизајн, технологију и менаџ-

мент, студенте слиакрства

Факултета уметности у Нишу,

стрип цртаче из Лесковачке

школе стрипа, уметничке фо-

тофрафе, аматерске фил-

мове, беседништво студената

Приштинског факултета дра-

мских уметности са седиштем

у Звечану. 

Својеврстан поклон

публици били су концерти

''Неверних беба'', ''Бајаге и ин-

структора'', групе С.А.Р.С,

''Хари Мата Хари'', Саре Јова-

новић, народног оркестра

РТС и Мериме Његомир. 

- Не знам да ли је по-

требно након више од пет де-

ценија трајања Фестивала,

говорити о томе колико је он

важан за културу наше

земље, за културу и промо-

цију младих, пре свега. Пока-

жите ми град (не само у

Србији, већ и у Европи), где

се на једном месту, у неко-

лико дана могу срести

најбољи, најкреативнији мла-

ди глумци, музичари, сли-

кари, филмски ствараоци,

једном речју – сви они за које

ћете тек чути и чија имена ће

за годину-две значити нешто

у уметничком свету. Књаже-

вац је сваког лета место

управо таквог сусрета и такве

енергије... Енергије која на-

дахњује сваког од нас, било

да смо организатори, или по-

сматрачи, публика. Фестивал

културе младих Србије не би

опстао овако дуго да нема

снажну подршку како локалне

власти, тако и грађана самих.

Надам се да ћемо у времену

које је пред нама, успети да

за овако јединствену манифе-

стацију мало више заинтере-

сујемо државу, министарства

културе и омладине, јер сам

сигуран да неколико стотина

младих уметника заслужује

шансу - казао је на затварању

54. фестиивала културе мла-

дих Србије директор Дома

културе и председник Скуп-

штине ФКМС Урош Стани-

шић. 

Љ. П.

БОРБА ПРОТИВ ШУНДА И КИЧА 
У Књажевцу одржан 54. Фестивал културе младих Србије 



5РЕПОРТАЖА/ОГЛАСБРОЈ 154

КЛАДОВО - Дечија фон-

дација "Свети Сава", из Хелсин-

борга, у Шведској, прикупила је

новац за адаптацију оронуле куће

у којој у планинском делу села

Река, надомак Брзе Паланке, у не-

маштини живи четворочлана по-

родица Бибуловић. У брвнари од

блата, површине 56 квадрата, на

земљаном поду, без елементар-

них услова за живот, одрастају две

девојчице од осам и 10 година -

Анастазија и Милена.

Ове ученице другог и чет-

вртог разреда, издвојеног оде-

љења ОШ "Стефанија Михајло-

вић", из Брзе Паланке, које до

школе кроз беспуће пешаче кило-

метар и по у једном правцу, летњи

распуст проводе чувајући десетак

коза. До оронуле куће и у летњим

условима тешко се стиже и терен-

ским возилом. Беда и немаштина

притисли су са свих страна, а Ана-

стазија и Љиљана одрастају у

кући без паркета, дечије собе и иг-

рачака, воде и купатила, без мо-

билног телефона, интернета и

телевизора. 

Оне проводе летњи рас-

пуст у беспућу, помажући родите-

љима који се баве пољопривре-

дом и од тога живе јер немају дру-

гих прихода. Њихове муке препо-

знала је дечија Фондација  "Свети

Сава", из Хелсинборга, у Швед-

ској, а глава породице - домаћин

Драгиша - дочекао нас је изнена-

ђен жељом људи добре воље да

му помогну. Јер, како рече, одувек

тешко живи. 

- Није лако. Од детињства

се мучим бавећи се пољопривре-

дом. Борим се колико могу. Године

притисле, али преживљавамо. До-

нацију људи из белог света утро-

шићу за изградњу купатила и

малтерисање спољних зидова јер

долази зима, а кроз труле греде

брвнаре ветар хлади просторије.

Сада ми је лакше, јер ипак неко

мисли на нас. Коначно ће де-

војчице имати мало боље услове

- испрекиданим гласом говори

Драгиша, и стеже жуљевите те-

жачке руке погледа усмереног

негде у даљину.

За тежак живот Бибуло-

вића чула је Милица Јовановић,

из Грабовице, и о томе известила

чланове хуманитарне фондације

из далеке Скандинавије .

- Када смо сагледали

околности у којима живи ова поро-

дица, кренули смо у акцију прику-

пљања помоћи. Нажалост, сред-

ства нису велика јер Фондација

помаже деци на просторима нека-

дашње Југославије. Потреба је

много, могућности мало, али не

одустајемо - казала је Милица

Јовановић, и позвала људе добре

воље да помогну Бибуловићима

којима је потребно готово све.

Породици хуманих при-

кључио се и Мића Дабесковић, јер

је одлучио да без надокнаде че-

творочланој породици  монтира

опрему за купатило.

- То је мој допринос овим

девојчицама и њиховим родите-

љима. Најпре треба да извучем

линију водовода дугачку 350 ме-

тара, колико има од куће до

оближњег потока. Након тога, уре-

диће им се мини купатило. Али, не

само то - остао је загонетан водин-

сталатер из оближњег насеља

Грабовица.

Оставили смо Бибуло-

виће помало збуњене изнанадном

пажњом, у друштву кума Јована

Миндића, без чије помоћи, како

нам рекоше, ''би тешко опстали''.

Нечије мало њима може бити

много, и зато се очекује реакција и

других људи добре воље. 

М. Р.

КУПАТИЛО ЗА АНАСТАЗИЈУ И ЉИЉАНУ 
Фондација ''Свети Сава'' из шведског Хелсинборга помаже породици Бибуловић

Породица Бибуловић испред своје трошне куће
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БОЉЕВАЦ - Најмањи ти-

мочки град Бољевац има тек нешто

више од три хиљаде становника, али

и моћну планину Ртањ у залеђу са очу-

ваном природом и обиљем руда, шу-

ма, пашњака и чистих извора здраве

воде. И управо то богато залеђе, све

већи број инвеститора последњих го-

дина, туризам у замаху, успеси маши-

наца и сточара и легенде о ртањским

летећим тањирима, ванземаљцима и

чудотворним афродизијачким трав-

кама буде наду да Бољевцу може да

буде и боље.

Посебно оптимизмом оча-

рава дух Бољевчана. Они већ 42 го-

дине имају своје разиграно аутентично

„Црноречје у песми и игри“, три деце-

није дугу „Бекријаду“ (мушку и женску)

и Сабор прељубника и аматерско по-

зориште „Звезду“.

Председник бољевачке оп-

штине Небојша Марјановић подсећа

да су инвеститори посебно „нава-

лентни“ били у последњих седам го-

дина. Саграђена је савремена фабр-

ика која ће воду са Ртња и извозити, а

перспективне су и нове фабрике које

прерађују дрво и отпад из шума ов-

дашњег Јужног Кучаја. Пелете (бри-

кети) од кучајске буковине искључиво

одлазе у извоз, од дрвета се про-

изводи и индустријски ћумур, такође

за извоз, а производиће се и струја из

шумског и пољопривредног отпада.

И управо то отвара перспек-

тиву – то што Бољевчани имају, што

им је природа подарила, и што нису

мегаломани. А имају Бољевчани и јаке

планинске брзаке и пројекте да се на

њима сагради 20 малих хидроелек-

трана, и пројекте да производе струју

из моћних планинских ветрова. Већ су

обновили рибњак калифорнијске па-

стрмке на Радованској реци. Као и

1986. године, када је подигнут, после

приватизације, годишње даје сто хи-

љада килограма траженог деликатеса

врхунског квалитета.

Улажу и странци и наши, и

граде фабрике без димњака. Бољевац

тако чува статус еколошке општине,

који је, и званично, добио пре две и по

деценије, међу прве две општине у

Србији. Постоји и пројекат изградње

фабрике за прераду лековитог пла-

нинског биља, а увелико се завршава

и индустријска зона „Мирово“, из

правца Београда, удаљена од ауто-

пута само 50 километара. Зона је

опремљена свим погодностима и

олакшицама за будуће градитеље.

И невелико насеље Боље-

вац, више варошица него град, све

више „ради на себи“. Коначно, има и

канализацију, без које је дуго и много

кубурио, има и реконструисану водо-

водну мрежу, лепо уређен центар и де-

сетак обновљених градских улица.

Расте комунални стандард и у боље-

вачким селима. У току ове и идуће го-

дине водоводе ће, поред моћног

гастарбајтерског Лукова, добити и

села Боговина, Подгорац, Савинац,

Валакоње, Оснић и Сумраковац. У

овим селима се обнављају и елек-

трични водови, домови културе и

школе.

Председник Марјановић на-

води да је минулих година санирано и

две трећине од укупно 400 километара

путева који Бољевац повезују са два-

десет једним селом у овој комуни. Он

не спори да Бољевац жели и може да

буде јака аграрна општина. Мора,

вели, да се уважи чињеница да и

даље две трећине људи ове општине

живи у селима.

У Бољевцу су убеђени да се

бољим условима за живот може за-

уставити пражњење овдашњих села и

увећати производња хране и за извоз.

Као што је то чињено многих година

прошлог века. Тада је Бољевац имао

и до 90.000 оваца, 30.000 коза и

12.000 говеда. Бољевачки сточари

често и сада добијају највиша при-

знања на Новосадском сајму.

Од старих бољевачких пред-

узећа најуспешнија је Фабрика ма-

шина „Стандард“ (некада у саставу

београдског ИМТ). И после приватиза-

ције, под новим именом „Агромеха-

ника“, извози машине за сено и

силажу, и машине за обраду зем-

љишта и чишћење снега. Те машине

невеликог бољевачког колектива (са-

да има 250, а имао је 350 металаца) и

сада купују Италијани, Немци, Фран-

цузи и Словенци. Ускоро ће извоз кре-

нути и у Русију, Алжир, Тунис и

Нигерију.

Зорица Масловарић, помоћ-

ник председника општине, подсећа да

су, у складу са Стратегијом одрживог

развоја и свим осталим планским до-

кументима комуне, обнова старог и из-

градња новог присутни у свим

информативним мрежама понуде.

Трагом тих информација у Бољевац

често долазе Израелци, Италијани,

Немци, Холанђани... У општинској

управи Бољевца добро функционишу

сектори планирања и презентације.

Нове погоне почели су да граде ита-

лијанска „Терса“ (термоелектрана на

биомасу) и београдски „Рудекс“ (за

производњу експлозива).

У понуди заинтересованима

је и обнова производње каменог угља

на Ртњу (има резерву од 12 милиона

тона) и проширење производње мрког

угља у Боговини. Значајне су и ре-

зерве ртањског доломита (за стаклар-

ску, фармацеутску и индустрију ве-

штачких ђубрива) и украсног мермера,

а и да се не говори о традицији про-

изводње чувеног кривовирског качка-

ваља...                                             

С. Б.

БОЉЕВАЦ - РАЈ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
У најмањој општини у Тимочкој крајини ничу нове фабрике

Фабрика за производњу пелета

"ЈЕДИНЦА" НА ОБНОВИ
Наставак ревитализације у ''Ђердапу 1''

КЛАДОВО - Заустављањем хидроагрегата А-1 у машин-

ској хали хидроелектране ''Ђердап 1'' почела је четврта фаза

ревитализације. 

Дунавски првенац ''ископчан'' је са електромреже након

45 година непрекидног рада, јер је 6. августа 1970. године у ХЕ

“Ђердап 1″ на електроенергетски систем Србије умрежена ма-

шина  снаге 1.080 мегавата. Био је то почетак производње

струје у хидроцентрали код Кладова. 

За 45 године рада, моћна машина испоручила је ЕПС

43,5 милијарди киловат–часова електричне енергије, уз мини-

мум непланираних застоја и испада са електромреже. Сада је,

коначно, дошло врема за обнову електро- машинске опреме.Тај

посао потрајаће 13,5 месеци и, када буде завршен, инстали-

сана снага моћне машине биће увећана за 10 одсто, а радни

век продужен за наредне три деценије. 

Комплетни демонтажно-монтажни радови поверени су

запосленима у дунавској фабрици струје уз надзор руских спе-

цијалиста из фабрике "Силовији машини". До сада су обнов-

љена три од шест хидроагрегата, тако да је инсталисана

инсталисана снага хидроелектране “Ђердап 1” повећана за

укупно 45 мегавата.                                                               М. Р.
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НЕГОТИН – Општина Не-

готин, на основу Локалног акцио-

ног плана, у сарадњи са

Националном службом запошља-

вања, расписала је јавне позиве

за реализацију програма стручне

праксе и за доделу субвенција не-

запосленима у оквиру програма

самозапошљавања. Право да

учествује у реализацији програма

стручне праксе има послодавац

који припада приватном сектору

на територији општине Неготин,

под условом да редовно измирује

порезе и доприносе, да има

најмање једног запосленог, као и

да испуњава остале прописане

услове.

Програм стручне праксе

код приватног послодавца подра-

зумева стицање практичних

знања и вештина за самосталан

рад, у занимању за које је стечено

одговарајуће образовање-квали-

фикација без заснивања радног

односа. Сам програм траје шест

месеци, осим у циљу полагања

стручног испита, а најдуже 12 ме-

сеци. Намењен је незапосленима

са најмање средњом стручном

спремом без радног искуства у

струци. Буџетом је, за ове намене,

предвиђено 2,5 милиона динара.

Од ресорног министарства се

очекује додатних 2,38 милиона,

што ће омогућити да кроз програм

стручне праксе у 2015. прође чак

47 незапослених.

Током трајања програма

стручне праксе Национална слу-

жба за запошљавање и Општина

Неготин ангажованима ће ис-

плаћивати месечну помоћ у ви-

сини од 10.000 динара за особе

са средњим образовањем, 12.000

са вишим или високим трогодиш-

њим образовањем и 14.000 ди-

нара за особе са најмање че-

творогодишњим високим образо-

вањем. Биће им плаћени и допри-

носи за случај повреде на раду и

професионалне болести.

Општина Неготин је и за

програм самозапошљавања из-

двојила 2,5 милиона динара, а

Министарство за рад, борачка и

социјална питања учествује са 2,3

милиона динара. Овим програ-

мима предвиђено је да ће посао

самозапошљавањем добити 30

незапослених. Локална само-

управа је и прошле године из-

двојила, такође, пет милиона

динара, а посао је код приватних

предузетника нашло 10, а кроз

програм самозапошљавања 17

незапослених.

Иначе, средства за само-

запошљавање одобравају се у

виду субвенције ради оснивања

радње, задруге, или другог облика

предузетништва од стране неза-

посленог или удруживањем више

незапослених лица, као и за осни-

вање привредног друштва уко-

лико оснивач заснује радни однос

у њему. Буџетом Општине Него-

тин за ову намену издвојено је 2,5

милиона динара, а од Мини-

старства за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања оче-

кује се још 2,3 милиона. Та сред-

ства ће, кажу надлежни, омогу-

ћити 30 субвенција за самозапош-

љавање у овој години.

Субвенција за самоза-

пошљавање незапосленом доде-

љује се у једнократном износу од

160.000 динара. Они који остваре

право на њу биће у обавези да ре-

гистровану делатност обављају

најмање 12 месеци. Уколико не

испуне уговорне обавезе дужни су

да врате субвенцију, сразмерно

проценту реализације уговорне

обавезе, али увећан за законску

затезну камату од датума преноса

средстава.                            С.М.Ј.

ПОСАО ЗА 107 РАДНИКА
Општина Неготин суфинансира програме стручне праксе и самозапошљавања 
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БОР - Србија је била,

данас је, а и у будућности ће

бити рударска земља. Рудари

не треба да брину за своју егзи-

стенцију јер ће се отварати нови

рудници, биће новог запошља-

вања, а развој и инвестиције

учиниће да њихов материјални

положај буде бољи. За мене као

министра можда је најважније

да тај посао буде безбедан, да

се на одговоран начин улази у

јаме и притом не призива срећа,

већ да норме и процедуре обез-

беде да се сваки рудар врати

својој породици без огреботине.

Преносећи рударима најсрдач-

није честитке у име Владе и

њеног председника Александра

Вучића, као и свих мојих колега,

поздрављам рударе будућим

поздравом рударства у Србији –

сигурно, безбедно и достојан-

ствено!

Овим речима је завршио

своје излагање Александар

Антић, министар рударства и

енергетике, на прослави Дана

рудара и Дана рударско-топио-

ничарског басена Бор. „Урам-

љен“ традиционалном будилли-

цом у јутарњим часовима,

веома посећеним концертом

групе „Црвена јабука“ и спекта-

куларним ватрометом, цент-

рални део прославе одржан је у

хотелу „Језеро“ на Борском

језеру. Уз министра Антића, при-

суствовали су министар за рад

и запошљавње, борачка и со-

цијална питања Александар

Вулин, његова екселенција

Филип Пинигтон, амбасадор Ка-

наде у Србији, Никола Петро-

вић, потпредседник ПКС, Душан

Ненезић, председник Скуп-

штине ПКС, Немања Стевано-

вић, председник УО РТБ Бор.

Били су ту и представници

фирми које су градиле нову то-

пионицу: Тони Коркан, сајт-ме-

наџер „Ототека“, Адел Шидијак,

менаџер СНЦ Лавалина, Вла-

димир Миловановић, генерални

директор Енергопројекта, као и

представници друштвено-поли-

тичког живота Србије, Тимочке

Крајине, синдиката и, наравно,

овогодишњи добитници награде

„Инжењер Шистек“.

РТБ ће бити бренд Србије

Поздрављајући званице

у име компаније која је, уз помоћ

државе, завршила изградњу

нове топионице и фабрике сум-

порне киселине и производњу

бакра повећала на 80.000 тона

катода годишње, генерални ди-

ректор РТБ Бор Благоје Спас-

ковски је казао да ће се година

између два рударска празника

памтити управо по том великом

делу које даје наду да бакар

сутра буде бренд Србије. СНЦ

Лавалин, Оутотек и Енерго-

пројект су савладали тежак за-

датак и завршили постројење

на време. - Али, уверавам вас –

нагласио је Спасковски - да то-

пионица не би била изграђена

да није било подршке Владе

Србије, да се није укључио пре-

мијер и са Владом одлучио да

додели 30 милиона евра кре-

дита. Да тада и (шест пута) пре

тога премијер није боравио у

Бору постројења не била за-

вршена, Бор не би добио чисто

небо, а РТБ не би имао еконо-

мично топљење бакра. Тај

однос Владе и премијера према

РТБ-у био је одлучујући да УО

РТБ-а  прву награду „Инжењер

Шистек“ за 2015. додели уваже-

ном премијеру Александру

Вучићу. 

Подсећајући на Вучи-

ћеве речи од 23. децембра про-

шле године да је улагањем 30

милиона евра у завршетак нове

топионице и фабрике сумпорне

киселине направљен понос

Србије са којим има будућност

и она и Бор, Спасковски је на-

гласио:  - РТБ ће бити бренд

државе. Резерве које поседује

су резерве Србије. Она је богата

бакром који ће сутра, најверо-

ватније, поделити са страним

компанијама који га овде истра-

жују. Рудно лежиште о коме су

пре неки дан писале новине је

истинито лежиште, богато бак-

ром и златом како је наведено.

Али, у околини Бора има још

„црвеног“ и „жутог“ метала који

треба доистражити и кренути у

експлоатацију. Тиме ће се по-

бољшати стандард радних

људи, повећати учешће у БДП

Србије што је и једини пут којим

се можемо одужити Влади и

премијеру. 

Уз „Шистекову награду“,

премијеру Вучићу је поклоњена

и анода (тешка 230 килограма)

изливена од првог бакра истоп-

љеног у новој топионици, као и

повеља којом ће у аналима РТБ

– како рече Спасковски - бити

уписан као личност која је дала

велики допринос развоју Ба-

сена. 

Влада рачуна на рударе 

Иванка Станчић, дипло-

мирани инжењер технологије у

Руднику бакра Мајданпек, при-

мила је „Шистекову награду“ из

руку министра Александра Ву-

лина који је овом пригодом

казао: - Као министар за рад

данас посебно желим да кажем

колико поштујем и колико ми је

стало до сваког вредног човека

који ради посао можда и

најтежи у Србији. Ми то ценимо,

разумемо и знамо да за рударе

нема ни годишњег доба, ни

дана када се нешто не ради,

дана када земља не чека. Кажу

да од свега човек може да узме

нешто што није заслужио, али

рудари не могу. Од земље се

мора отети, од ње морате

радом да узмете оно што чува. 

У име Србије – нагласио

је Вулин - желим да вам се за-

хвалим на упорности, на верно-

сти, на тврдоглавој истрајности

да нас обогаћујете својим радом

чак и када Србија потцењује, а

уме да потцени, развој ру-

дарства и уме да помисли да је

то грана о којој више не треба

да размишљамо. Као што ви-

дите по потезима нашег пред-

седника Владе, по потезима

читаве Владе, ми на рударе и

на рударење и те како рачу-

намо, заиста схватамо да то

јесте велика развојна шанса

наше земље. 

Рударство развојна шанса

Србије

Министар рударства и

енергетике Александар Антић

уручио је „Шистекову награду“

Трајчи Тончићу, руководиоцу

сектора за геологију Рудника

бакра Бор. Антић се најпре за-

хвалио на прилици да честита

празник онима који раде

најтежи посао, а потом им поже-

лео да се сваког дана, живи и

здрави, враћају породицама

које хране, пожелео да њихов

поздрав „срећно“ једног дана и

у Србији прерасте у сигурно,

безбедно и достојанствено бав-

љење овим послом: 

– Преносим вам увера-

вање Владе Србије да је све

што радимо у области ру-

дарства усмерено на то да оно

буде модерна индустријска

грана која ће стварати велику

шансу за привредни развој

Србије и десетинама хиљада

рудара бити сигурна кора хлеба,

могућност да достојанствено

прехране своје породице. Вла-

да Србије има велику веру у ру-

дарски бизнис. Свесни смо да

Србија лежи на значајним ле-

жиштима која треба да јој омо-

гуће да се далеко брже и боље

развија и данас смо изузетно за-

довољни резултатма које пости-

жемо. Нова топионица је важан

предуслов за даљи развој ру-

дарства у борском басену и

држава ће потпуно подржати

развој тог посла у овом делу

Србије. Оно што је пред нама,

без икакве дилеме, јесте прона-

лажење стратешког партнер-

ства како бисмо развијали нове

руднике, како бисмо прешли на

„Церово примарно“. Веома смо

ангажовани и верујем да ћемо

за релативно кратко време

имати одређене предлоге, ре-

шења и за повећање про-

изводње у Руднику бакра Мајда-

нпек.                                

Љ. А.

КА МОДЕРНОМ И 
БЕЗБЕДНОМ РУДАРСТВУ

Прослава Дан рудара у знаку првог бакра из нове топионице

Добитници награде инжењер Шистек са министрима и високим гостима



БРОЈ 154 РЕПОРТАЖЕ 9

СОКОБАЊА - У августу

месецу одржаће се велико финале

53. Међународног фестивала „Прва

хармоника - Сокобања“, која ће

бити уприличена у центру града под

Озреном 14., 15. и 16. августа на

главном градском тргу. 

Међународни фестивал

“Прва хармоника - Сокобања” је

културно-забавна манифестација,

такмичарског карактера, која се

одржава од 1962. године и једна је

од манифестација са најдужом тра-

дицијом у нашој земљи. Већ 41 го-

дину фестивал се одржавао под

називом “Прва хармоника Југосла-

вије“, док се од 2003. године одр-

жава под називом Међународни

фестивал „Прва хармоника – Соко-

бања“. 

За више од пола века по-

стојања, сокобањски фестивал хар-

монике дао је велики допринос

развоју каријера музичких талената

и професионалаца. Велики број по-

знатих хармоникаша, композитора,

кантаутора, шефова ансамбала,

музичких уредника, професора хар-

монике започело је своје музичке

каријере добрим пласманом на со-

кобањском Фестивалу. Неки од њих

су Бранимир Ђокић, Миша Мијато-

вић, Кемиш, Влада Пановић, Но-

вица Неговановић, Жељко Јокси-

мовић и други. У забавном делу

програма увек су учествовале

највеће естрадне звезде на овим

просторима као што су Ђорђе

Марјановић, Тереза Кесовија, Лола

Новаковић, Габи Новак, Милка

Стојановић и Мирослав Илић, као и

познати глумци Миодраг Петровић

Чкаља, Љубомир Дидић, Љуба Мо-

љац, Јова Радовановић и други.

Данас Фестивал ужива ве-

лики углед међу музичким стручња-

цима, извођачима и љубитељима

хармонике. У последње две године

Организација за туризам и културу

Сокобања, као главни организатор,

уводи одређене промене у смислу

измене пропозиција, дужине тра-

јања фестивала и побољшања ква-

литета забавног дела програма,

како би се повећао број учесника и

посетилаца ове манифестације. 

Прошле године, финале

фестивала је продужено, тако да је

трајало укупно три дана, а програм

се одржавао на мермерном шета-

лишту у центру Сокобање. Знатно

је обогаћен садржај културно-за-

бавног дела програма у коме је уче-

ствовао велики број културно-уме-

тничких друштава и познатих хар-

моникаша, извођача народне му-

зике, као и сами такмичари који су

свирали у пратњи оркестра. Све то

резултирало је рекордном посетом

од преко 30.000 људи за три дана

фестивала. 

Интересовање хармони-

каша за учешће на фестивалу је

значајно повећано у односу на пре-

тходне године, а разлог је свакако

професионалан рад жирија и из-

мене Пропозиција манифестације.

Главне промене су укидање котиза-

ције за учешће, финале које траје

три дана и наравно веома вредна

главна награда за свеукупног по-

бедника – хармоника реномираног

произвођача. 

У ревијалном делу ового-

дишњег финала, биће одржана три

концерта: оркестра Горана Јекнића

(14.08.), фолк звезде Марине Та-

дић (15.08.) и Банета Мојићевића

(16.08.). Отварање Фестивала је у

петак 14. августа на сокобањском

централном градском тргу, насту-

пом прошлогодишњег победника

Владимира Марковића, из Ниша.

Исте вечери наступиће петочлани

оркестар Горана Јекнића, који ће

одржати двочасовни концерт на

хармоници. У суботу, 15. августа у

хотелу „Моравица“  одржаће се так-

мичарски део Фестивала за млађе

категорије такмичара (петлиће, пио-

нире, старије пионире и млађе ју-

ниоре). Исте вечери, на Тргу испред

Милошевог конака, наступиће по-

бедници из наведених категорија,

које ће пратити оркестар Алексан-

дра Живановића, из Сланаца, код

Београда, победника Фестивала

2013. године. 

Након тога,  концерт ће

одржати фолк певачица Марина

Тадић. Наредног дана у хотелу „Мо-

равица“  надметаће се старије кате-

горије такмичара (јуниори, сениори

и дуети). Проглашење победника је

у недељу 16. августа, на Централ-

ном градском тргу, када ће, поред

победника из наведених категорија,

концерт одржати и популарни фолк

певач Бане Мојићевић. 

С. Б. 

ДИРКЕ СВИРАЈТЕ, У СРЦЕ ДИРАЈТЕ
53. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања“

КЛАДОВО - Већ по

традицији, учесници Међуна-

родне дунавске ТИД регате на

пловном путу дугом 2.455 ки-

лометара снагу за борбу са ћу-

дима велике и хировите реке

прикупили су у Кладову. Дво-

дневни предах помогао је

учесницима највеће и најдуже

речне маршуте на свету, не

само да се одморе, већ и да

сумирају утиске о приредби

чија је намера да повеже људе

из подунавских земаља. 

У 60. издању дунавског

спуста учествује 120 кајакаша

из 14 земаља. Први пут са

њима је вршњакиња регате,

Бригита Халингер (60), из

места Тергенсе, у Немачкој.

Пријатељи су је дуго нагова-

рали да се укључи у дунавску

авантуру и да их их није послу-

шала, како каже, ''грдно би по-

грешила''.

- Дружења са људима

из других земаља, пролазак

кроз непознате и предивне

пределе једноставно оплеме-

њује. На том путу Србија је

најлепша. Нисам уморна, а за

сада нема ни жуљева - по-

носно истиче на препланула

Немица

Учесници јубиларног

издања традиционалне при-

редбе деоницу од 560 киломе-

тара кроз Србију превалили су

за 15 дана. На територији оп-

штине Кладово боравили су

четири дана и, упркос тропској

врућини, и повременим уда-

рима ветра нису имали оз-

биљнијих проблема.

- Ове године прати нас

релативно стабилно време, а

ветар нам је до сада задао

доста проблема само код Ве-

ликог Градишта, тако да је

деоницу до Голубца преве-

слало деветоро кајакаша, а

остали су морали копном. С

обзиром да смо добро смо

опремљени, етапу по етапу

савлађујемо и без потешкоћа

идемо ка крајњем одредишту -

каже Предраг Богдановић, из

КСС, вођа пута регате кроз

Србију, и додаје да је тради-

ционална манифестација једи-

нствена прилика за бесплатну

промоцију туристичких и дру-

гих потенцијала наше земље. 

Овогодишња регата за-

свршава се 8. септембра у ру-

мунском селу Свети Ђорђе, на

обали Црног мора.           

М. Р.

ДУНАВОМ ВЕСЛА 120 КАЈАКАША ИЗ 14 ДРЖАВА
Учесници традиционалне 60. ТИД регате били гости Кладова 

Кајакаши предахнули у Кладову
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НЕГОТИН – Настављајући

своју племениту мисију да уз чу-

вање наше националне грађе, део

тог блага пренесе и публици, Исто-

ријски архив Неготина овог лета ак-

тивно је учествовао у манифе-

стацији “Неготинско лето”. Промо-

ција и представљање Архива током

читавог јула завршена је у дво-

ришту ове установе културе промо-

цијом књиге "Попис становништва

и имовине среза Поречко-Речког из

1863. године". О овом делу, уз за-

нимљив музички програм етно

групе “Гергина”, говорили су исто-

ричар Божидар Благојевић и Ненад

Војиновић, в.д. директора Исто-

ријског архива са гостима етно-гру-

пом "Гергина". 

Програм Историјског ар-

хива у оквиру “Неготинског лета”

ефектно је започео у конаку Кнеза

Тодорчета изложбом фотографија

Станка Костића, које су део легата

Завичајног музеја у Петровцу на

Млави. Ову занимљиву изложбу

"Источна Србија - живот и обичаји",

поред домаћина, представили су

директорка Завичајног музеја Ми-

лица Илић, историчар уметности, и

Станко Костић, ликовни уметник

фотографије.

Историјски архив је, уз не-

посредну помоћ Општине Неготин,

а у сарадњи са музејем "Никола

Тесла" у Београду, у холу општине

Неготин на дан рођења Николе

Тесле организовао изложбу под на-

зивом "Никола Тесла у Београду

1892. године".

- На паноима изложбе се

појављују и два Неготинца - Ђорђе

Станојевић и ђенерал Јован Миш-

ковић. Изложба је добро при-

хваћена, не само у Неготину, већ је

њено постављање наишло на

добар пријем у целом региону – ис-

тичу у Архиву.

Публика се радо одазвала

и позиву Архива да присуствује

предавању на тему "Срби и Бугари

у 20. веку - суседство у глобалном

контексту", др Петра Драгишића,

вишег научног сарадника Инсти-

тута за новију историју Србије,

иначе врсног познаваоца српско-

бугарских односа. Неготински ар-

хив је организовао и предавање

под називом "Приче из архива" о

људима и догађајима у 19. веку,

увођењу прве здраве пијаће воде у

варош Неготин, о капетану Миши

Анастасијевићу, као и ђенералу

Јовану Мишковићу.                 С.М.Ј.

ЛЕПШЕ ЈЕ УЗ КУЛТУРУ

Историјски архив бројним програмима улешао Неготинцима лето

Традиционална манифестација у зајечарском селу

ВРАЖОГРНАЧКИ
ТОЧАК

ЗАЈЕЧАР - Током протекле недеље одржан је традиционални

Вражогрначки точак. Ова 33. смотра народних обичаја отворена је ли-

ковном дечијом радионицом у порти цркве Свете Тројице у Вра-

жогрнцу и изложбе Лепосаве Ђалић и Горана Пејчића у Српској етно

кући. Прве вечери наступио је КУД "Слога" из Вражогрнца са дечијим

фолклорним ансамблом, Школа фолклора "Коло", Дома културе Кња-

жевац, КУД "Зоран Гајић" из Рготине и још једном домаћини са омла-

динским фолклорним ансамблом.

Програм је настављен наредног дана у 15 сати изложбом до-

маће радиности на платоу испред Дома културе у Вражогрнцу, а у 17

сати почело је такмичење у кувању гулаша на платоу испред Нове

бразде.

Дефиле учесника сеоским улицама било је у 19 и 30, а од 20

сати одржао се културно уметнички програм у коме су наступили: Де-

чија драмска група Радио Београда, комадом "Девојачка чарања и мо-

мачка бајања" и Културно уметничка друштва: "Слога" из Вражогрнца,

"Герасим Вујић" из Коњуха код Крушевца, "Јухор" из Поточца код Па-

раћина, "Божур" из Звездана, "Илинско врело" из Илина код Бољевца,

"Лубница" из Лубнице и КУД "Боки 4. Јули" из Параћина.

Организатори манифестације су Центар за културу и туризам

града Зајечара и Месна заједница Вражогрнац, а покровитељ је град

Зајечар.                                                                                                С. Б.

Предрасуде о Европској унији кроз карикатуру 

ПРЕДРАСУДЕ И МИТОВИ
КЊАЖЕВАЦ - У Завичајном музеју отворена је изложба одабраних ка-

рикатура са прошлогодишњег конкурса који је делегације Европске комисије у

Србији расписала поводом Дана Европе. 

Након Београда, Новог Сада и Ниша, изложбу карикатура "Предра-

суде и митови - како ми видимо Европу, а како Европа види нас", могла је да

види и публика у Књажевцу. У сарадњи са општином Књажевац, Завичајним

музејом и Центром локалне демократије ЛДА из Књажевца, изложбу је органи-

зовао ЕУ Инфо кутак Ниш.

- На духовит начин су наши најеминентнији карикатуристи приказали

процес евроинтеграција, колико је неки пут болан и колико је тежак. Драго ми

је да смо омогућили грађанима Књажевца да виде ову изложбу и потрудићемо

се да организујемо што више манифестација које се односе на евроинтеграције

како би Књажевчани из прве руке могли да се информишу о свему што их за-

нима када је о процесу европских интеграција реч. Уосталом, то је и мисија ЕУ

Инфо кутка Ниш, који је основан пре годину дана - каже Милан Стефановић,

тим лидер ЕУ Инфо кутка Ниш.

Добра карикатура непогрешиво погађа у срж проблема, али исто тако

може много да учини   да се предрасуде превазиђу. 

- Предрасуде су велике и ми то свакодневно чујемо од обичних људи.

Један од основних начина у борби са предрасудама је размена информација,

али и смех и карикатура могу много да помогну. Уосталом, и неки од водећих

политичара ЕУ били су карикатуристи, а најбољи пример за то је премијер Ау-

стрије, који је некада и сам цртао карикатуре о придруживању Унији, док се

данас налази на челу Владе једне од земаља - чланица - додаје Стефановић.

Из ЕУ Инфо кутка Ниш најављују да ће у Књажевцу приредити изложбу кари-

катура са овогодишњег конкурса, као и да сарадњу са нашом општином наме-

равају да прошире на организовање фестивала европског филма крајем лета. 

Љ. П.

Једна од промоција у Историјском архиву у Неготину

Изложба у Књажевцу
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КЊАЖЕВАЦ - Више ту-

жилаштво у Зајечару наложило

је привођење двојице петнае-

стогодишњака осумњичених да

су у Књажевцу силовали годину

дана млађег Н. Ј., као и подно-

шење кривичне пријаве против

њих. И нападачи и жртва су

штићеници Завода за васпи-

тање младих у Књажевцу.

- Према првим нала-

зима истраге, 3. августа није

био први пут да је силован, али

је очигледно жртви прекипело и

осмелио се да коначно пријави

злостављање - каже извор бли-

зак истрази.

Нападнути дечак је

истог дана пријавио силовање.

Њега су осумњичени намамили

да пође с њима до села Трго-

вишта и у близини напуштеног

каменолома поред реке Тимок

наизменично су га силовали.

Несрећни дечак је ис-

причао инспекторима да су га

цимери, после сат времена пе-

шачења пољским путем од

Књажевца према реци, одвукли

у шипражје, физички савладали

и онда силовали. Након тога,

истим путем су се вратили у

Завод, а да нико ништа чудно

није приметио. 

Дежурна служба Поли-

цијске станице у Књажевцу 5.

августа је обавестила Више

јавно тужилаштво у Зајечару да

је пријављено како постоји

сумња да је два дана раније си-

лован 14-годишњи Н. Ј. Поли-

цији је за немио догађај са-

знала од надлежних из Завода

за васпитање деце и омладине

у Књажевцу чији су штићеници

и жртва и нападачи.

- Један од евентуалних

извршилаца је у бекству још од

извршења кривичног дела и за

њим је расписана полицијска

потрага - навело је у тужи-

лаштво у свом саопштењу. -

После обављених провера,

Више тужилаштво је наложило

полицији да против обојице ма-

лолетника поднесе кривичну

пријаву због сумње да су сило-

вали дечака.                        В. Н.

СИЛОВАН ДЕЧАК?
Незапамћени случај насиља у Књажевцу

ПОГИНУО РАДНИК
ЗАЈЕЧАР - На градилишту у Зајечару радник М.Д. (33) за-

добио је тешку повреду на раду са смртним исходом, саопштило

је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-

тања.

Инспекција рада је одмах изашла на терен и утврдила да

је настрадали био запослен у "Беллопан" д.о.о. Зајечар, а радио

је на чишћењу грађевинског отпада стамбеног објекта у из-

градњи. У тренутку када је просипао отпад са терасе на трећем

спрату, на којој није било заштитне ограде, пао је са висине од

9,6 метара. 

Услед тешке повреде, око 14.00 сати, преминуо је у здрав-

ственој установи, каже се у извештају Инспектората за рад.Чиш-

ћење стамбеног објекта у изградњи, послодавац "Беллопан"

изводи на основу уговора који је закључио са инвеститором.

Инспектору рада је стављен на увид уговор о раду који је

послодавац закључио са преминулим на одређено време, почев

од 1. августа ове године, као и пријаву на обавезно социјално оси-

гурање која је поднета надлежној филијали Фонда ПИО данас у

11.36 сати, након повређивања настрадалог радника. 

A.Т.

БОР –У пожару који је избио у засеоку Кобила, код борског

села Злот, причињена је велика материјална штета. Варница с нис-

конапонске мреже између две бандере пала је на суву сточну храну

и створила пламен, који је, ношен ветром, брзо захватио економске

зграде у три домаћинства.

- Мештани су приручним средствима покушали да локали-

зују пожар, али на температури већој од 30 степени ватра се брзо

распламсала. Покушавајући да спасу куће у којима живе, мештани

нису стигли да благовремено изведу стоку, па је неколико грла

страдало у ватри и диму. Ватра је захватила и пољопривредне ма-

шине, а до доласка ватрогасне екипе из Бора изгорела је и сточна

храна. Приликом гашења пожара неколико мештана је задобило

лакше опекотине, углавном по рукама и ногама - каже извор из

истраге.

Највећа штета причињена је у домаћинствима породица

Милановић и Петровић, где је ватра и букнула. Мештани наводе

да су варничење на нисконапонској мрежи приметили и раније.

- Наиме, због дотрајалих, нахерених бандера, ношени вет-

ром, проводници су се често додиривали и варничили. Бандере је

требало заменити, али надлежни нису реаговали на упозорење

житеља, па је дошло до хаварије у којој је причињена знатна штета

- причају мештани.                                                                           Д. И.

ИЗГОРЕЛА ТРИ ДОМАЋИНСТВА

Велика штета од пожара у борском Злоту

Завод за васпитање младих у Књажевцу

ДЕЧАК ПРОПАО 

КРОЗ КРОВ
ЗАЈЕЧАР - Малолетни Ф.Т. (13) седмог августа увече, играјући

се са другарима на крову вртића у Зајечару, пропао је кроз кровни прозор,

приликом чега је тешко повређен. Дечак је одмах превезен у болницу у

Зајечару где су му констатоване тешке телесне повреде у виду прелома

руку и ногу.

"Хитна помоћ је интервенисала одмах по позиву. На лицу места

затекли су дечака који је пао са висине око 4 метра. Дечак је збринут на

ортопедском одељењу Опште болнице Зајечар, где су му саниране по-

вреде леве руке и левог колена. Пацијент је добро и није витално угро-

жен", каже др Санела Радисављевић, ПР ЗЦ Зајечар.

"Имамо проблем са децом која улазе у дворишта вртића након

радног времена и ту проводе време у поподневним и ноћним сатима",

рекла је Тања Јовановић, директорка ПУ "Ђулићи" у Зајечару.

Очевици који су били на месту инцидента рекли су да се дечак

играо са другом децом на крову вртића када је у једном тренутку пао на

кровни прозор и кроз њега пропао. Истрага је у току.                            Е.Т.

ЋУТАЊЕ 

Надлежни у Заводу одбијају сваки контакт са новина-

рима и позивају се на чињеницу да је истрага још у току. У За-

воду је, иначе, смештено педесетак малолетника који су ту на

"преваспитавању" због делинквенције. 
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