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БОР - Одборници Скупштине

општине Бор усвојили су други реба-

ланс буџета за 2015. годину. Већином

гласова смењен је директор Дома

здравља др Мирослав Карабашевић,

а на његово место, за в.д. директора

именована је др Злата Марковић. Ус-

војени су и предлози одлука о одређи-

вању зона и најопремљеније зоне на

територији борске општине са коефи-

цијентима за непокретности у зонама

за потребе утврђивања пореза на имо-

вину, као и одлука о давању у закуп по-

словног простора и гаража. Одборници

су изгласали и завршни рачун буџета

општине Бор за 2014. годину.  

- Укупна средства што се тиче

буџета у 2014. су била остварена у из-

носу од две милијарде и 70 милиона

динара, и у табелама се може видети

да се мешају износи структура оства-

рених прихода и расхода, јер је све

приказано у хиљадама динара, што не

може да буде. У укупном збиру сред-

става у приказу који је нама као одбор-

ницима дат у материјалу недостаје 191

милион 285 хиљаде динара, и то треба

исправити ако је штампарска грешка –

нагласио је Драган Жикић, одборник у

СО Бор.

Одборник Срђан Марјановић

нагласио је да је добро што је предви-

ђена регулација водених токова.

- Лош је однос према култури,

спорту и свему ономе што није комер-

цијално. Имамо финансирање туризма

у износу од 10 милиона. За фејсбук

страницу се издваја два и по милиона

динара, а у опису стоји шеровање.

Осим тога, осам милиона динара је за

повећање квалитета туритичке понуде,

а индикатор је број регистрованих кре-

вета у општини. Има добрих и афир-

мативних ствари у ребалансу, али

треба обратити пажњу на трошење

средстава. Предлажем да се два и по

милиона за шеровање преусмере за

социјална питања – казао је Марјано-

вић. 

Благоје Спасковски, шеф од-

борничке групе СНС, нагласио је да се

морају дати објашњења за све нејас-

ноће које у одборници изнели за скуп-

штинском говорницом.

- Ово води буџет у веома не-

згодну ситуацију и потребна су објаш-

њења за сва питања. О каквом је

шеровању реч? За све примедбе које

су изречене морају се исправити

грешке. Апсолутно се слажем да се

средства намењена за друштвене

мреже пребаце за социјалну категорију

– рекао је Спасковски.

Већином гласова усвојен је

предлог одлуке о утврђивању просеч-

них цена квадратног метра одгова-

рајућих непокретности за утврђивање

пореза на имовину за 2016. годину на

територији општине Бор.

- Повећања за привредно,

шумско и грађевинско земљиште у од-

носу на претходну годину нема и у од-

носу на општине у окружењу, наше

цене су мање и до неколико пута. Код

станова повећање је од један до два

одсто за прву и другу зону у зависности

од амортизације. За трећу и четврту

зону повећање је од 15 до 16 одсто.

Код пословног простора увећање у

првој зони износи до 1,5, у другој до

два а у четвртој 20 одсто. За гараже по-

већање је од 10 до 20 одсто. Веће по-

већање за четврту зону је из разлога

јер су досадашње цене у односу на

окружење биле несразмерно ниске.

Четврта зона подразумева сва борска

села и викенд насеља – рекла је Ми-

лена Стројић, начелница Одељења

пореске администрације.                                                

Д.К.

РАЗРЕШЕН ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА
Одржана седница Скупштине општине Бор

НЕГОТИН – Последњу сед-

ницу неготинског локалног парламента,

19. по реду, обележио је извештај о де-

ветомесечној реализацији буџета, али

и смена члана општинског већа Не-

нада Трандафировића, која је на по-

четку седнице накнадно унета у дневни

ред. 

Одборници су већином гла-

сова усвојили извештај о извршењу

Одлуке о буџету општине Неготин за

период јануар-септембар, који је образ-

ложила Валентина Ђуричић, шеф Оде-

љења за буџет, финансије и ЛПА

општине Неготин. По њеним речима,

буџетски приходи, који износе

1.093.572.000 динара, у тих девет ме-

сеци остварени су у укупном износу од

690.122.030 динара, односно 63,1

одсто укупно планираних прихода и

примања буџета општине Неготин.

- Од изворних прихода

највеће остварење има порез на имо-

вину у износу од 154.930.730 динара

или 67,43 одсто, као и комунална такса

за истицање фирми 34.087.381 динара

– истакла је Ђуричићева, и додала  да

су расходи и издаци буџета општине за

првих девет месеци извршени у укуп-

ном износу од 623.536.581 динара, тј.

са 40,63 одсто.

Председник СО Неготин, док-

тор медицине Љубисав Божиловић,

тврди да власт и те како води рачуна о

реализацији буџета и да реално троши.

- Задовољан сам реализа-

цијом буџета, боље није могло. Оно

што је било неопходно урађено је,

нисмо све планирано урадили, али

неке ствари не зависе од локалне са-

моуправе, већ и од републичке и од

владе са којом смо у сталном контакту.

Моје је мишљење да нема сврхе чу-

вати новац, већ га треба трошити, али

наравно не по сваку цену, уколико нема

добрих пројеката – истиче Божиловић.

Усвојена је и одлука о коефи-

цијентима за утврђивање пореза за не-

покретности обвезника који воде

пословне књиге, а који износе 1 за екс-

тра зону, 0,80 за прву и 0,40 за другу,

трећу и четврту зону. Одборници су до-

нели и одлуку о утврђивању просечних

цена квадратног метра за одређене не-

покретности, па се тако просечна цена

квадрата, за пословне зграде креће од

40.000 у четвртој до 77.000 у екстра

зони, за станове од 20.000 до 60.000,

куће за становање од 15.000 до 45.000,

грађевинско земљиште од 80 до 200,

пољопривредно земљиште од 27 до

60, а шумско од 20 до 30, док су износи

за гараже и гаражна места утврђени на

20.000 динара.

Примедбе опозиције углавном

су се односиле на висину коефицијента

који су утврђени на максимално мо-

гуће, али су ове одлуке ипак усвојене

већином гласова одборника владајуће

коалиције и странака окупљених око

СНС и СПС.

Иако вероватно очекивана,

одлука о разрешењу члана општинског

већа Ненада Трандафировића за неке

одборнике је била новина. Иако пред-

седник општине Јован Миловановић

није присуствовао седници у мате-

ријалу је наведено да се Трандафиро-

вић смењује зато што први човек

општине није задовољан његовим

радом. За разрешење досадашњег

већника који је био задужен за омла-

дину и спорт гласало је 27 одборника,

а деветоро је било против. Исто толико

одборника, њих 27 гласало је и за

избор Новице Лазића, пољопривред-

ника из Карбулова (СНС), који је на 19.

седници изабран за новог члана Оп-

штинског већа, док је петоро одборника

било против ове одлуке.

Одборници су већином гла-

сова усвојили решење о давању са-

гласности на одлуку о измени статута

Дома културе “Стеван Мокрањац”, док

су тачке о разрешењу актуелног

вршиоца дужности директора ове уста-

нове културе и именовање новог

в.д.директора повучене са дневног

реда на предлог Надице Васић, заме-

ника председника општине Неготин.

Нове чланове добио је школски одбор

“Неготинске гимназије”, као и Надзорни

одбор ЈКП “Бадњево”, а усвојене су и

измене одлуке о линијском превозу

путника на територији општине Него-

тин, одлука о пијацама, као и одлука о

стипендирању студената и талентова-

них ученика средњих школа, којом су

утврђени услови за доделу стипендија,

критеријуми, права и обавезе корис-

ника стипендија и друга битна питања

из ове области.                              С.М.Ј.

СМЕЊЕН ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Одржана 19. седница Скупштине општине Неготин
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МАЈДАНПЕК - Оп-

штина Мајданпек после не-

колико година паузе поново

стипендира ученике и сту-

денте који се школују за де-

фицитарна занимања. Одл-

уку о томе донели су одбор-

ници Скупштине општине за

чију реализацију су се

стекли услови тек када је ре-

балансом буџета у те сврхе

опредељено милион ди-

нара. 

- Надам се да ћемо

до краја године успети да

спроведемо конкурс, те да,

према јасно дефинисаним

критеријумима, обезбедимо

најмање 20 стипендија за

одличне ученике и студенте

који се школују за дефици-

тарна занимања на држав-

ним факултетима и школама

- каже Дејан Вагнер, пред-

седник Општине Мајданпек,

и додаје да ће читав посту-

пак бити реализован у на-

јкраћем року са циљем да се

што пре и ученицима и сту-

дентима исплате стипендије

ретроактивно од самог по-

четка школске године, сред-

њошколцима од септембра,

а студентима од октобра.

Стипендије нису сим-

боличне, јер износима од

8.670 до 15.171 динара,

представљају реалну под-

ршку школовању ученика и

студената.

- Одлука је донета

првенствено са намером да

се помогну ученици и сту-

денти који су добри, одли-

чни, али да на бази пријава

на конкурс дођемо до драго-

цених сазнања која би могла

да покажу у ком би правцу

стипендирање требало да

се одвија наредних година.

Наравно, у првом плану нам

је да на овај начин помог-

немо школовање стручњака

који су овој средини не-

опходни, а онда у складу са

могућностима и другима -

рекао нам је први човек Оп-

штине Мајданпек.          С.В.

ОСВЕЋЕНЕ

ПРОСТОРИЈЕ

КЊАЖЕВАЦ - Свеште-

ници Цркве Светог Ђорђа у

Књажевцу обавили су, на праз-

ник Светог Јована Златоустог,

освећење просторија у којима

ради Народни покрет ''Књаз''.

Овај чин даје нову димензију

нашем деловању, казао је

Милан Ђокић. 

- Ми смо и до сада били

привржени цркви, али желимо

да и на овај начин почнемо да

баштинимо српску традицију, да

је вера и поступање у складу са

Божјим и људским законима

нешто што нам је на првом

месту и што ће бити постулат у

раду Народног покрета ''Књаз'' у

будућем период – истакао је

Ђокић.

Циљ Народног покрета

''Књаз'' је да анимира што већи

број нових људи, који ће својим

радом помоћи да се у Књажевцу

живи боље.

- Људи су данас демоти-

висани и деморалисани – речи

су Ђокића. - Наслушали су се

лажних обећења и прича о

бољем животу, који никако да се

деси. Ми држимо до тога да све

оно што се у предизборној кам-

пањи обећа, мора да буде и ура-

ђено. Управо то је порука свима

који не знају за кога да се опре-

деле. Нека погледају шта је иза

некога остало, шта је обећано, а

шта урађено. Реч мора да се

држи. Таквим моделом пона-

шања придобићемо нове,

младе људе и нову енергију за

Књажевац.                           Љ. П.

СУФИЦИТ - 37 МИЛИОНА ДИНАРА
КЛАДОВО - На седници Скупштине општине Кладово одборници  су јед-

ногласно усвојили извештај о извршењу буџета за првих девет месеци ове године.

Укупни приходи реализовани су у износу од 458,1 милион динара, од којих су

највећи буџетски - 429,7, сопствени приходи буџетских корисника су 9,8, док су

приходи од донаторских средстава реализовани у износу од 19,2 милиона динара.    

Скупштинска већина усвојила је и трећи овогодишњи ребаланс општин-

ског буџета, а приходна страна општинске касе у износу од 746 милиона динара

није се променила, јер је обављено препакивање унутар економске класифика-

ције буџетских примања и расхода. С обзиром да су расходи остварени у износу

од 421 милион динара остварен је суфицит.

- Приходи су већи од расхода за 37 милиона динара и то потврђује ра-

ционално трошење средстава. Домаћинско пословање морамо наставити до

краја године јер је штедња наш приоритет. Уштедама није угрожено функциони-

сање буџетских корисника и то нас радује - казао је др Драган Будујкић, председ-

ник те подунавске општине.

Он је нагласио да је општина Кладово једна је од 20 у Србији које су у

Влади потписале Декларацију за унапређење родне равноправности на локалном

нивоу, чиме је прихватила принципе родно одговорног буџетирања.

- Реч је о процени буџета која укључује родну перспективу на свим ни-

воима буџетског процеса и реструктуира приходе и расходе у циљу родне равно-

правности. Оснаживањем и укључивањем у економски живот, жене добијају своје

место које им је Уставом загарантовано, а држава има велику корист зато што

укључивање жена у економски, политички, друштвени живот значи и виши при-

вредни раст - појаснио је др Будујкић.

Одборници су усвојили предлог Одлуке о висини стопе пореза на имо-

вину. Подршку чланова локалног парламента добио је и предлог одлуке о изме-

нама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама. Једногласно је

прихваћена иницијатива о сарадњи са општином Оџаци. Одборничка већина

СНС-СДС за вршиоца дужности директора Дирекције за планирање и изградњу

именовала је Ненада Думитрашковића, дипломираног економисту из редова "на-

предњака".

М.Р.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ
Општина Мајданпек награђује ученике и студенте

Одржана седница СО КладовоНародни покрет ''Књаз''
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КЊАЖЕВАЦ - У Кални

је обављена примопредаја ре-

конструисане зграде Здравст-

вене станице. Председник

општине Књажевац Милан Ђо-

кић уручио је кључеве објекта

Милошу Живићу, председнику

Месне заједнице. Ту је почела

да ради и апотека, а очекује се

да ускоро у новим просто-

ријама буде организован и рад

лекара.

Мештани Калне и окол-

них села дужи временски пе-

риод принуђени су да здра-

вствену заштиту потраже у за

те намене привремено преуре-

ђеним просторијама. Разум-

љиво је зато да су више него

задовољни због чињенице да је

завршена реконструкција амбу-

ланте.

- Било је доста про-

блема у претходном периоду са

здравственом заштитом на

овом подручју. Очекујемо да ће

у овим новим и уређеним прос-

торијама наше амбуланте све

функционистати на много бољи

начин - истиче Бранислав Ден-

чић, пензионисани наставник

из Калне. 

- Посебно је било тешко

због недостатка амбуланте, па

смо морали да се сналазимо за

лекове тако што би неко морао

да нам их доноси из Књажевца

или Пирота. Очекујем да сада

све буде боље - додаје меш-

танка Ива Милић.

- Овај објекат има ве-

лику важност не само за ста-

новнике Калне, већ и за

мештане свих околних села.

Могу слободно да кажем да

смо на коришћење добили

један од најлепших објеката

овог типа у Србији, а сада је на

нама да, у договору са људима

из Здравственог центра, обез-

бедимо да овде што пре “про-

раде” и лекари - каже Милош

Живић, председник МЗ Кална.

Након заврштека ра-

дова на реконструкцији и дог-

радњи Здравствене станице у

Кални и извршеног техничког

прегледа изведених радова,

Одељење за урбанизам Опш-

тинске управе Књажевац из-

дало је употребну дозволу да

се објекат, у складу са Законом

о планирању и изградњи, може

користити. 

- Ми смо, као локална

самоуправа, овај објекат рено-

вирали, доградили и адапти-

рали, сада овде постоје и

ортопедска сала, лабораторија

и апотека. Не само за мештане

Калне и Буџака, већ и за све

оне туристе који долазе у овај

крај, овај објекат значи много.

Локално становништво је, на

жалост, претежно старачко, па

им је адекватна здравствена

заштита више него потребна.

Овде имају све услове, не само

за основне здравствене услуге

већ и за значајан број оних сло-

женијих, па ће на тај начин

знатно да се смањи потреба за

путовањем у Књажевац или

Пирот - изјавио је Милан Ђо-

кић, председник општине Кња-

жевац.

Ова инвестиција вредна

је око 60 милиона динара. Ра-

дови на реконструкцији објекта

трајали су неколико година, а

читав процес додатно се оду-

жио због усклађивања проце-

дура и прописа. Чекало се на

издавање употребне дозволе,

али сви ти административни

послови су завршени, објекат је

у потпуности спреман и, према

речима представника локалне

самоуправе, може одмах да

почне да ради.                   Љ. П.

ОТВОРЕНА АМБУЛАНТА
У књажевачком селу Кална

КЛАДОВО - Председ-

ник општине Кладово др Дра-

ган Будујкић и економски

аташе италијанске Амбасаде

у Србији Силвио Пентрела

дефинисали су динамику  из-

вођења  радова на уређењу

око четири километра корита

Велике реке у овдашњем

селу Велика Каменица.Реч је

о инвестицији вредној око

170.000 евра, а новац за ње-

гову реализацију обезбедила

је Влада Италије.

То је један од седам

пројеката на унапређењу си-

стема за заштиту од поплава

у Србији, јер је италијанска

Влада донирала 800.000

евра за извођење радова у

општинама Лозница, Крупањ,

Осечина и Кладово.Уговоре

са извођачима радова ода-

браним на тендеру потписао

је амбасадор Италије у

Србији Ђузепе Манцо, чиме

су створени услови за реали-

зацију радова на унапређењу

система за заштиту од по-

плава.

- Италијанска Влада

одлучила је да преко амба-

саде у Београду подржи про-

грам унапређења заштите

најугроженијих подручја у че-

тири средине у Србији.Амба-

садор Манцо инсистирао је

на убрзаном почетку радова

како би се посао у Великој Ка-

меници завршио до половине

јануара наредне године.С об-

зиром на последице бујичних

поплава које су још видљиве

у општини Кладово, амбаса-

дор Италије веома је задово-

љан што ће се у вашој сре-

дини радити на пројекту сре-

ђивања Велике реке - пору-

чио је Силвио Пентрела, еко-

номски аташе амбасаде Ита-

лије у Србији.

После последица које

су за собом оставили про-

шлогодишње бујичне поплаве

у општини Кладово локална

самоуправа предузима низ

конкретних мера на побољ-

шању превентивног система

заштите од великих вода.

- Гест италијанске Ам-

басаде допринеће да се ко-

начно разреши проблем Ве-

лике реке у чијем кориту су

нагомилане велике количине

шљунка и других наплавина.

Због опште беспарице тај

проблем сами нисмо могли

да решимо. То су препознали

наши пријатељи из Италије

који су издвојили новац за ра-

дове које су на тендеру до-

били запослени у ЈП "Водо-

привреда", из Пожаревца -

казао је др Драган Будујкић,

председник општине Кла-

дово.                                 М. Р.

ИТАЛИЈАНИ ФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКАТ
Уређује се корито реке у Великој Каменици

Амбуланта у Кални

Пентрела и Будујкић
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ЗАЈЕЧАР – Председ-

ник зајечарског парламента,

Саша Мирковић, дојуче-

рашњи народни посланик

СНС, иступио је из редова на-

предњака и формирао По-

крет ’’Јака Србија’’. Одмах

након тог чина, у Скупштину

града Зајечара ушли су при-

падници београдске Управе

криминалистичке полиције.

- Ваша сазнања су

тачна - потврдио нам је Мир-

ковић. – Полиција има право

да уђе у било коју установу у

земљи, под условом да је то у

складу са законом. Међутим,

када су припадници УКП

ушли у зграду локалне само-

управе у Зајечару, то су учи-

нили без одговарајуће доку-

ментације. Уз то, упали су, на-

родски речено, ’’на бум’’. Очи-

гледно, по налогу из врха.

Мирковић је позвао

своје дојучерашње страначке

колеге да не злоупотребља-

вају полуге власти и не за-

страшују њега и његове

сараднике.

- Ја сам донео одлуку

о иступању из СНС, јер се

нисам слагао са појединим

кадровским решењима у

странци и о томе сам јавно

више пута говорио – истиче

наш саговорник. – Лично, не

бојим се никаквих претњи, јер

сам их много пута доживео.

Десило се, чак, и да ми се на

кућу баци бомба, о чему сам

причао баш тога дана са ми-

нистром и директором поли-

ције. Јер, још увек, ни након

четри године, нису пронађени

починиоци, као ни они који су

исписивали претеће графите

по мом дому. Они, који се од-

луче да ме застрашују, нека

не очекују да ћу ја о томе ћу-

тати.  Све може да се реши

мирно и џентлменски, без

икаквих насилничких метода.

Председник зајечарске

скупштине напомиње да све

те претње имају политичку

позадину. Он каже и да креће

у прикупљање потписа за ос-

нивање нове партије, као и да

ће његова странка бити отво-

рена за сарадњу са СНС

након наредних избора уко-

лико, како каже, ’’ будемо уса-

гласили програмске ставове

око питања децентрализа-

ције, пре свега, као и равно-

мерног развоја Србије’’.

- Ја сам и пре присту-

пања СНС имао своју групу

грађана, која је постигла запа-

жен резултат на локалним из-

борима у Зајечару – подсећа

Мирковић. – Покрет ’’Јака

Србија’’ у Скупштини града,

који има 50 одборника, има

29 представника. Ми можемо

и сами да обављамо власт,

али очекујем од наших

дојучерашњих коалиционих

партнера да се изјасне хоће

ли бити са нама у коалицији.

Мирковић каже да ће

се ’’Јака Србија’’ залагати за

децентрализацију државе,

као и измену закона о финан-

сирању локалних само-

управа.

- Слоган партије је

’’Јако село, јак град, јака

Србија’’ – додаје бивши по-

сланик СНС. – Сматрамо да

се мора изменити закон о фи-

нансирању локалних само-

управа, јер је очигледно да су

неке средине повлашћеније

од других. Уз то, морамо по-

кренути домаћу производњу и

субвенционисати наше при-

вреднике, како би Србија у

скорој будућности постала

снажна, модерна и правно

уређена држава.

У понедељак 30. но-

вембра припадници полиције

без разлога ушли су по други

пут у зграду Градске управе

Зајечар како би погледали од-

ређена документа.

- Полиција има право

да уђе у било коју установу у

земљи али под условом да је

то у складу са законом. Међу-

тим, припадници УКП ушли су

у Градску управу очигледно

по налогу некога са врха ко је

ставио полицију у функцију

политике. Симптоматично је

то да се дешава ових дана

док траје брутална кампања

против неистомишљеника.

Много пута до сада је било

различитих контрола и било

је све по закону. Ово је прити-

сак на мене као градоначел-

ника, на чланове Већа и на

одборнике. Град Зајечар нема

шта да крије, поносни смо на

све што је до сада урађено

али не смемо да дозволимо

да све што треба да се уради

за град морају људи из Бео-

града да дозволе. Морамо да

се изборимо са таквим поку-

шајем централизације од

стране Београда. У Зајечару

живе Зајечарци а не чланови

СНС или било које друге по-

литичке странке - изјавио је

градоначелник Зајечара, Ве-

лимир Огњеновић.

Огњеновић је и додао: 

- Ово прихватамо као

одмазду због тога што смо по-

кушали да заштитимо буџет

града од републичких тајкун-

ских функционера. Јер, Град-

ско веће поднело кривичне

пријаве против министарке

пољопривреде, њених сарад-

ника и још неких чланова

Владе и још увек нисмо до-

били информације да ли је тај

случај процесуиран.

В. Н.

МИРКОВИЋ ПРАВИ СТРАНКУ
Председник СГ Зајечара иступио из СНС 

СВЕ ПО ЗАКОНУ

Помоћник директора полиције Богољуб Живковић

изјавио је да Министарство унутрашњих послова Репуб-

лике Србије одлучно одбацује тврдње градоначелника

Зајечара Велимира Огњеновића да је полиција ушла у

просторије Градске управе Зајечар "по налогу некога са

врха", саопштио је Биро за сарадњу са медијима МУП

Србије. "Обавештавамо јавност да су полицијски службе-

ници поступили искључиво по налогу Тужилаштва за ор-

ганизовани криминал, које је затражило да се изузме

документација везана за проверу навода око коруптивних

радњи у тој општини", рекао је Живковић, стоји у са-

општењу МУП.

Саша Мирковић

Велимир Огњеновић
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СОКОБАЊА - Вековима

људи са свих страна долазе и враћају

се у Сокобању због њених лековитих

вода, а онима коју су овде обитавали,

старали се о њој и борили се за њу по-

дигнуте су спомен- чесме. Да људе

окрепе и подсете на знамените ликове

и њихова велика дела направљена је

Милошева чесма, Хајдук Вељкова и

чесма у част Љубе Дидића.

Кнез Милош Обреновић нај-

чешће је свраћао у Сокобању при крају

живота, а 1860. године је, како у запи-

сима каже Феликс Каниц, стигао да у

њој тражи лека.

Он је желео, свакако, да живи

још 10 година, али је и у лекарским

стварима радио само по својој ћуди. Он

је доводио славне капацитете бечке

школе, консултовао, плаћао богато,

али се мало обазирао на њихове са-

вете - наглашава Каниц.

Још наводи и да је Милош

исто чинио и са саветима свог личног

лекара Белонија који је са добродуш-

ношћу подносио ћуди свога веома раз-

дражљивог господара кога су га мучили

јаки болови и нервирали умерен начин

живота и прописана дијета.

Захваљујући благотворној со-

кобањској води која је у многоме попра-

вила здравље кнеза Милоша, он

налаже изградњу спомен чесме на

улазу у Сокобању из правца Алек-

синца. Ова више пута обнављања

чесма задржала је своју некадашњи из-

глед па и даље постоји оригинални на-

тпис уклесан по кнежевом наређењу:

„Милош Обреновић, први књаз српски

подиже овај источник за вечни спомен

доласка свог у Бању 1860. године”.

Ову чесму у народу још зову и

Требичка јер се налази у близини ар-

хеолошког локалитета Требич из доба

неолита на коме су откривене римске

гробнице из II и III века и пронађен вре-

дан накит.

Хајдук Вељкова чесма налази

се на путу који спаја позната бањска из-

летишта „Врело“ и „Борићи“ поред не-

кадашњег Ловачког дома. Она подсећа

на овог јунака и његов подвиг првог ос-

лобођења Сокобање од Турака 1808.

године.

Душан Баранин у роману

прати живот овог јунака и наводи да је

"бања била седиште за које су Вељка

везивали сви успеси и победе" и да се

"ту он овенчао славом.“

У предаху од борби, целу

једну годину овде је уживао са својим

бећарима у друштву турских заробље-

ница, па завео и заносну Шемсу, кћи

Али-паше Руменлијског. Касније је опет

војевао, планове ковао и никад није ми-

ровао. А боравио је у Сокобањи у више

наврата и са својом чучук Станом.

Трговац из Сокобање Љубо-

мир Љуба Дидић одувек се залагао за

бољи положај просветара. У сачуваном

писму Народној скупштини Србије из

1878. године он пише да без просвете

ни један народ не може имати будућ-

ност, те да школе не могу напредовати

без добрих професора и учитеља, а по-

себно говори о основној школи која је,

како каже, темељ образовања у на-

роду.

Да би школе напредовале...

учитељска места треба да заузимају

људи добро спремљени и извежбани у

образовању деце. Добро се спремити,

изучити, па бити учитељ под данаш-

њим условима, неће нико. Ми хоћемо

напредак, просвету, за то треба да пла-

тимо јер све што је добро то је и скупо.

Нико неће гладан да ради! Нико неће

за 100 талира да служи! - записао је

Дидић.

Био је посланик, хуманиста и

вођа Тимочке буне 1883. године после

чега је стрељан у Зајечару. Чесма му је

подигнута 1926. године на путу ка Ле-

птерији и Озрену, у чијој је близини и

родна кућа овог јунака која је под за-

штитом државе.  М. Ж.

СПОМЕН-ЧЕСМЕ СОКОБАЊЕ
Град под Озреном – извор лековитих вода
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НЕГОТИН – Пред па-

риску 21. конференцију о кли-

матским променама на којој се

очекује да лидери 190 земаља

света, међу којима је и наша,

донесу конкретан план о сма-

њењу емисије штетних гасова

који изазивају ефекат стаклене

баште, Неготинци су се, међу

ретким градовима у Србији,

укључили у глобалну акцију

веб покрета „AVAAZ“ и органи-

зовали програм “Зелено, волим

те зелено”. 

Уз предавање  и пре-

зентацију о утицају климатских

промена и чистој енергији коју

је у промотивној сали дечјег

одељења Народне библиотеке

“Доситеј Новаковић”, одржао

професор географије Зоран

Радојчић, у музичком пави-

љону у центру града организо-

ван је и програм у којем су

учествовали ученици основне

школе “Стеван Мокрањац” из

Кобишнице, истоимене него-

тинске Музичке школе и “Него-

тинске гимназије”. Тако су

Неготинци којима није сметао

прохладан и ветровит дан већ

их је у центар Неготина довела

жеља да ускоро емисија угље-

ника у атмосферу буде на

знатно нижем нивоу него што је

то данас случај, уживали у на-

ступима најмлађег хора Му-

зичке школе, “Вивак”, Петра

Питаревића, ђака музичке

школе, награђиваног за ориги-

налне и надахнуте компози-

ције, затим етно групе “Мари-

нике”, рецитатора “Неготинске

гимназије”, Тамаре Пауновић,

младе “Пинкове звездице”, али

и основаца из Кобишнице. Сви

они су свету послали најваж-

нију еколошку поруку – да се

престане са загађењем које

изазива данашње загревање

планете.

- Наша акција је и сво-

јеврсна едукација не само

ђака, већ и свих присутних.

Осим у Неготину, глобални кли-

матски марш одржан је у Бео-

граду и Новом Саду, а у окр-

ужењу још у Румунији и Маке-

донији – истиче Татјана Панић,

члан Општинског већа за кул-

туру и туризам.

Велики еколошки про-

грам и глобални климатски

марш у Неготину, симболично

назван “Зелено, волим те зе-

лено”, организовала је На-

родна библиотека „Доситеј

Новаковић“, под покровитељ-

ством Општине Неготин,  на

предлог Лидије Вуковић Томо-

вић, професорке енглеског

језика и активисткиње глобал-

ног покрета „AVAAZ“ . Овај по-

крет, иначе, окупља више од 40

милиона активиста широм

света. Техничку подршку пру-

жила је и општинска Служба за

заштиту животне средине.

Млади из општине Не-

готин, учесници програма, али

и присутни грађани форми-

рали су на платоу испред

зграде општине једно велико

зелено срце шаљући тако гло-

балну поруку важности очу-

вања животне околине, заједно

са еко активистима са шест

континената, а затим су симбо-

личном шетњом показали своју

одлучност и решеност да о

даљој судбини наше планете и

сами одлучују.                 С.М.Ј.

ЗЕЛЕНО, ВОЛИМ ТЕ, ЗЕЛЕНО
Млади из општине Неготин послали поруку свету
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БОР – Асортиман про-

извода ТИР, тачније погона

Електролиза проширен је

раних 80-их година минулог

века, када је инсталирана ли-

нија за производњу бакар-су-

лфата, познатијег као плави

камен (изградња и монтажа

опреме, по пројекту аустријске

фирме "Грил и Гросман", за-

вршена је крајем 1981., а на-

редне је почело уходавање и

редовна продукција). Уследиле

су године прилагођавања и

упознавање са технологијом,

јер се разликовала од друга-

чијих начина добијања плавог

камена, како је то, на пример,

радила крушевачка "Жупа" или

други произвођачи на овим

просторима у оно време. Капа-

цитет борске фабрике је три-

четири тоне дневно, а највећа

годишња производња од осни-

вања (1.272,5 тона) остварена

је 2013. 

Драган Јовановић, упр-

авник Електролизе, у чијем са-

ставу послује и РЈ за про-

изводњу бакар-сулфата (Реге-

нерација), рекао је да мора по-

менути и, наравно, похвалити

људе који су пре 35 година гле-

дали и размишљали унапред.

Отишло се корак даље у фина-

лизацији "црвеног" метала, до-

бијен је економски исплатив

производ, и то веома доброг

квалитета. Истовремено, ре-

шен је еколошки проблем, јер

се овде прерађује оно што би

завшило као отпад у неком ко-

лектору. Стога се Регенерација

слободно може назвати еко-

лошком фабриком. Полазна си-

ровина стиже из две суседне

радне јединице (електролит из

РЈ Електролитичка рафинација

где се производи катодни бакар

и раствор који настаје одбакри-

вањем анодног муља из РЈ

Златара где се добијају племе-

нити метали). 

Системом тростепеног

упаравања у измењивачима то-

плоте, а након тога накнадним

хлађењем у кристализатору и

сушењем добија се ова со

бакра у прашкастом стању која

се пакује у вреће од 25 кило-

грама, слаже на палете и тако

испоручује купцу. Плави камен

има широку примену - у пољо-

привреди (као пестицид) и у ин-

дустрији (код флотирања

оловно-цинканих руда, за им-

прегнацију дрвета и чишћење

водоводних инсталација и ба-

зена). Потражња за њим је ве-

лика и на домаћем и на

иностраном тржишту. Највише

се извози у Турску, Бугарску,

Грчку, Босну, Македонију и Ма-

ђарску, без иједне рекламације

на квалитет производа. 

- Држава поново пре-

тендује да се максимално кори-

сте пољопривредни ресурси.

Електролиза, односно ТИР и

РТБ имају производе са важ-

ном улогом у овој привредној

грани – плави камен (за за-

штиту биља) и сребро-јодид (за

пуњење противградних ра-

кета). Подсетимо да је ове го-

дине забележена највећа

дистрибуција сребро-јодида

како у земљи, тако и у окру-

жењу.  Држава је  препознала

свој интерес али, надамо се, и

нас као фирму која може да до-

принесе са своје стране. Ова

прича се надовезује на ранију о

претходним генерацијама које

су размишљале дугорочно и

заслужују да им се захвалимо

зато што данас имамо такве

производе који су заузели своје

место на тржишту. Да су про-

изводи врхунског квалитета, по-

казало је време. По сазнањима

из комерцијалне службе, по-

стоје купци који су спремни да

унапред плате вишемесечну

производњу плавог камена. Са

друге стране, и ТИР као про-

извођач жели да задржи раније

партнере. Све ово покренуло је

пословодство компаније на

размишљање шта учинити и

како поступати у наредном пе-

риоду да бисмо на распола-

гању увек имали количину која

се тражи. Прецизније, како по-

већати ону нашу рекордну про-

изводњу из 2013. године.

Пошто је линија таква каква

јесте, та количина представља

максималну која може да се

оствари у садашњим условима.

За већу продукцију бакар-су-

лфата неопходна су улагања у

опрему, али притом мора доћи

и до повећања производње ка-

тодног бакра, јер линија плавог

камена, иначе, задовољава

тренутни капацитет како Рафи-

нације тако и Златаре – истакао

је Јовановић.

Сагледавањем параме-

тара и цена које су важиле на

тржишту у претходним месе-

цима, дошло се до рачунице да

би се повећањем производње

на 2.000 до 2.500 тона (при

цени од 200.000 динара по

тони), могао остварити приход

од 500 милиона динара го-

дишње. Трошкови који би пра-

тили ту производњу, а односе

се на нормативе у Регенера-

цији (електрична енергија,

пара, вода), били би више-

струко нижи, "покрили" би се

трошкови амбалаже и зараде

запослених, тако да би линија

сигурно радила профитабилно.

– Можемо рећи да је све ово

још увек у почетној фази. По-

словодству ТИР је достављен

предлог онога што је потребно

набавити од опреме. Сагле-

дава се тренутна финансијска

ситуација, могућност да се тако

нешто уради и може ли се ући

у набавку. Такође, треба видети

и какви су конкретни планови

производње осталих радних

јединица (катодни бакар), као и

планови прихода и расхода –

закључио је управник Електро-

лизе.                                      Ј. С.

ТРАЖЕНИ ПРОИЗВОД ВРХУНСКОГ КВАЛИТЕТА 
Сагледавају се могућности повећања производње плавог камена
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ПОМОЋ ПРОСВЕТАРМА
ЗАЈЕЧАР - На иницијативу просветара, у Градској управи

Зајечара одржан је састанак представника Уније синдиката просвет-

них радника Зајечара са представницима градских власти. О темама

и току састанка говорио је помоћник градоначелника Владислав Ми-

лојевић.

- Унија синдиката просветних радника Зајечара обратила се

Градској управи за пријем и имала је пар питања везаних за стање у

нашим школама. Поред тренутних блокада школа, које оптерећују не

само школе него и Градску управу и које ми покушавамо на све начине

да  певазиђемо, постоје и друге тешкоће на које наилазимо, а везане

су за грејање, почетак наставе, опремљеност школа, кречење... Град-

ска управа је ове године ушла у комплетну реконструкцију пар школа.

Очекујемо врло брзо реконструкцију средњошколског центра, чиме

ћемо видно повећати услове за рад наше деце - рекао је Милојевић.

Тема разговора је била и јубиларна награда као и надокнаде

за превоз просветних радника. Представници просветара и градских

власти сложили су се да су ученици зајечарских школа на такмиче-

њима у спорту и школским предметима имали изузетне резултате и

да тако треба наставити.

- Остало је да у наредном периоду седнемо поново са њима,

а пре тога добијемо тачан износ јубиларних награда које су доспеле

у овој години како би Градска управа исплатила и надокнадила све

што је потребно. Нови састанак заказан је за две недеље, али ћемо

трермин можда померити, пошто чекамо неке податке од школа. Оче-

кујемо да превоз радника из околних места буде брзо исплаћен, као

и јубиларне награде - додао је Милојевић.

Наредни састанак градских власти и представника зајечар-

ских просветара требало би да донесе конкретна решења за захтеве

просветних радника, као и начин и динамику решавања истих.     С. Б.

БОР - Компанија „Те-

кијанка“ из Кладова, водећи

трговински ланац у Тимоч-

кој крајини, отворила је

други малопродајни објекат

у Бору у насељу Нови град-

ски центар. 

- Један од главних

начела наше фирме је да

негујемо односе са запосле-

нима и да су нам купци на

првом месту. У новом обје-

кту посао је добило 30 Бо-

рана, и ово није крај инве-

стиција у општини Бор, већ

настављамо и наредне го-

дине. Ова година је и јуби-

ларна за нашу породицу и

фирму јер обележавамо 25

година постојања  – рекао је

Жељко Болботиновић, је-

дан од власника „Текијанке“.

Нови објекат у Бору,

15. је по реду малопродајни

објекат „Текијанке“, која по-

слује у Кладову, Мајданпеку,

Неготину и Бору.

- Сигурни смо да

ћемо разноврсном понудом

задовољити купце у Бору и

да им путем наших ројалити

картица омогућимо најпо-

вољнију куповину какав је и

слоган наше фирме. Ту су

дани исплативих, неверо-

ватних цена, акције на ме-

сари и пијаци и свакодневне

повољности, које показују

да нам купци верују, а пр-

ема статистици 13-та плата

може да се уштеди за једну

породицу у току године –

рекла је Данијела Царано-

вић, маркетинг менаџер „Те-

кијанке“.

Да је друштвено од-

говорна фирма, „Текијанка“

је показала протеклог петка

када је уручена донација

Општој болници у Бору. 

- Поштујемо одлуку

Владе Србије да се уреде

болнице широм Србије и

Општој болници у Бору смо

донирали 100 комплета по-

стељине. У оквиру акције „

Постељина за болнице“ до

краја године ову донацију

добиће и болнице у Не-

гоину, Мајданпеку, Кладову

и Зајечару – додала је Ца-

рановићка.                    Д.К.

Лакше до подстицаја за уматичена грла 

МАЈДАНПЕК - Пољопривредни произвођачи, уз-

гајивачи стоке са подручја општине Мајданпек ове године су-

очили су се са великим тешкоћама око уматичења својих грла

што је један од предуслова за интензивнију производњу, али

и остваривање права на подстицаје које одобрава Мини-

старство пољопривреде и заштите животне средине за сва

уматичена грла. Како су пољопривредни произвођачи били не-

задовољни досадашњим начином организовања тог важног

посла, челници општине Мајданпек су повољније решење по-

кушали да пронађу обезбеђујући присуство стручњака Вете-

ринарске станице Бор који су током прошле седмице на

састанцима са пољопривредницима у Доњем Милановцу и

Мајданпеку изложили своју спремност да одговоре захтевима

пољопривредних произвођача.

Како су пољопривредни произвођачи заинтересовани

да упознају процедуру уписа својих грла у нову матичну

службу и самим тим остваре право подстицаја за 2015.годину,

Фондација за локални економски развој општине Мајданпек

организовала је за заинтересована  пољопривредна газдин-

ства која се баве сточарском производњом добро посећене

састанке у  Доњем Милановцу и Мајданпеку са представни-

цима Матичне службе Ветеринарске станице Бор.           С.В.

ПОСАО ЗА 30 БОРАНА
„Текијанка“ отворила још један супермаркет

ДОГОВОРЕНА ПОМОЋ

ПОСАО ЗА МЛАДЕ
БОЉЕВАЦ - Ове године општина Бољевац је по други

пут из буџета издвојила новчана средства за финансирање мла-

дих на стручној пракси. Сви пријављени у Националној служби

за запошљавање, са завршеним седмим степеном школске

спреме, добили су могућност да на годину дана раде у јавним

предузећима и да све оно што су научили на факултетима сада

примене у пракси. Општина Бољевац је издвојила око четири

милиона динара за овај пројекат у нади да ће се незапосленост

на овом подручју знатно смањити.                                        С. Б.
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БОЉЕВАЦ - Бољевац

красе предивне шуме, планине,

пећине, цркве, манастири и многе

друге занимљивости… Бољевац је

седиште општине, под планином

Ртањ, у срезу Зајечар. Бољевац

лежи на путу и прузи Параћин –

Зајечар, у једној долини оивиченој

огранцима Јужног Кучаја, Ртња,

Малиника и Тупижнице. Место је

значајно као административни цен-

тар, а у последње време почиње да

се развија и метална индустрија.

Околина Бољевца је богата и по-

зната по сточарству, повртарству, а

нарочито овчарству и млечним про-

изводима.

У општини Бољевац има

за туристе више интересантних

места. Једно од таквих је шума

Брезовица. Она лежи на непрег-

ледним површинама Јужног Кучаја.

Кроз њу води добар шумски пут,

који се од пута Параћин – Зајечар,

одваја код Страже и преко Троглан

баре води за Сењски рудник и Дес-

потовац.

Брезовица је највећи ком-

плекс букове шуме у нашој земљи.

Проткана многим пропланцима и

цветним ливадама представља

врло пријатно освежење за посе-

тиоце. Шума је богата ситном див-

љачи, дивљим свињама и срнама.

Процењује се да на овом ком-

плексу има око 4.000 срна. Шумар-

ска кућа на Брезовици може да

послужи за прихват ловаца и посе-

тилаца. С обзиром да се до Брезо-

вице може доћи за три сата, она за

све моторизоване излетнике пред-

ставља врло интересантно место.

У близини села Боговина

налази се Боговинска пећина, једна

је од највећих пећина у Србији.

Народ је зове Пешер. Дуга је око

три километара и на крају се на-

лази мало језеро. Богата је пећин-

ским накитом кога има у

различитим бојама и разним обли-

цима, па и у облику камених цве-

това. Такође, Више река на

подручју општине Бољевац богате

су поточном пастрмком. Кроз вео-

ма интересантан шумски предео

богат разноврсном дивљачи. Од

њих се истичу Лозица, Мироштица,

а нарочито Радованска Река. Кроз

долину ове реке гради се макадам-

ски пут који ће ово ггодручје от-

крити за све посетиоце. Цео овај

крај, долина Црног Тимока, на којем

се простире подручје општине Бо-

љевац, оставља упечатљиву слику

на посетиоца. Наш велики научник

и географ Јован Цвијић за овај пре-

део каже: „Црноречки басен, а на-

рочито његов планиноки оквир,

даје утисак једног од најлепших

предела на Балканском полу-

острву. Има једна црта снажне ле-

поте која пада у очи, када се са

Столице преко Страже сидази у

Црноречку котлину”.

ЏА ИЛИ БУ

ЗАЈЕЧАР - Познати београдски састав Џа или Бу, уз

подршку неготинског Хурлеура, који је иначе наступио у так-

мичарском делу програма 49. Гитаријаде, одржаће концерт

у Омладинском центру у Зајечару.

Џа или бу ускоро објављује седми по реду студијски

албум који ће носити назив “Седма сила”. Тим поводом бенд

се тренутно налазе на мини турнеји по Србији, а као најаву

за нови албум на концерту у Зајечару ће премијерно извести

и неколико песама са новог албума, као и добро познат ре-

пертоар хитова са претходних издања.

У виду домаће подршке, наступиће одличан млади

састав из Неготина. Између осталог бенд ХУРЛЕУР насту-

пио је као финалиста 49. Гитаријаде. 

- Ово нам је последња свирка за ову годину у вашем

граду, тако да позивамо све наше другаре да дођу и да нас

подрже - кажу млади Хурлеурци. 

Бенд Џа или Бу, недавно је објавио  и нови спот за

песму Одисеја. Спот је сниман у току турнеје „Куково Лето“.                               

С. Б

КУЛТУРА, ОБРАЗОВАЊЕ,

СТВАРАЛАШТВО
МАЈДАНПЕК - Центар за културу у Мајданпеку и ове

године организује традиционалан Мини сајам „Култура, об-

разовање, стваралаштво“ који ће бити одржан од 21.до 25.де-

цембра. Пријављивање траје до 16.децембра, а очекује се

да манифестација која се крајем године организује већ 12.пут

окупи посленике културе, ствараоце, уметнике и љубитеље

уметности, образовне и установе културе, организације, удру-

жења и појединце који своје стваралаштво и резултате оства-

рене у години која истиче желе да представе широј јавности. 

- Као и претходних година, велика већина учесника се

већ, не чекајући посебне позиве, пријавила за ову манифе-

стацију која пуно значи како излагачима, тако и посетиоцима

Мини сајма. Добродошли су и једни и други, а ми се припре-

мамо да још једном свима будемо добри домаћини – рекао

нам је Драган Клческо, реализатор програма културно забав-

них активности у мајданпечком Центру за културу.

Центар за културу Мајданпек побринуо се за бројне

пратеће културно забавне активности, а посебних услова за

заинтересоване излагаче нема.

С. В.

БОЉЕВАЦ - ПРИРОДНИ БИСЕР

Пријављивање за 12. мини сајам 
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БОР – Због сумње да су

од почетка године сачињавали

рецепте за лекове, које су кас-

није искористили за прибав-

љање противправне имовинске

користи, чиме су, наводно, ош-

тетили Републички фонд за

здавствено осигурање за око

три милиона динара, полиција у

Бору лишила је слободе др Да-

либора Мускаловића (30), ле-

кара опште праксе, који је радио

у амбуланти у селу Злот, др Да-

нијелу Бугарић Божиновић (30),

лекара опште праксе Дома

здравља у Бору, и Данијелу

Војводић (44), апотекарку Зд-

равствене установе ''Апотека

Бор''.

- Осумњичене смо пра-

тили неколико месеци, јер смо

сумњали да сачињавају фик-

тивне рецепте за лекове, које су

касније преузимали и прода-

вали на црно – речено је из из-

вора блиским истрази. – При-

мера ради, податак који нам је

указао да нешто није у реду

била је чињеница да се велики

број рецепата односио на ле-

кове за ноћно мокрење, који се

издавао само пацијентима из

једног села у околини Бора. Као

да су сви становници тог места

боловали од ноћног мокрења!

Наш саговорник каже да

се сумња и да је сума за коју је

троје лекара оштетило РФЗО

далеко већи, али да ће то ист-

рага накнадно утврдити. Незва-

нично сазнајемо и да су, прили-

ком саслушања, лекари и апо-

текарка признали дело за које

су осумњичени.

Живорад Петровић, пр-

едседник општине Бор, казао

нам је да је треба пустити над-

лежне органе да спроведу ист-

рагу до краја и утврде да ли је

тачно оно што се лекарима и

апотекарки ставља на терет.

- Непријатно сам изне-

нађен чињеницом да су лекари

и апотекарка лишени слободе –

казао је Петровић. – Свако, ме-

ђутим, одговара за своје пос-

тупке. Али, пре окончања пос-

тупка не бих ништа даље ко-

ментарисао.

С друге стране, др Ми-

рослав Карабашевић, в.д. ди-

ректора Дома здравља у Бору,

каже да је за хапшење својих

лекара чуо када му је из поли-

ције јављено да у Злот пошаље

другог лекара, који ће у тамош-

њој амбуланти заменити др

Мускаловића.

- То је нечувено – изри-

чит је др Карабашевић. – Сваки

колега именом и презименом

стоји иза своје професије, части

и печата. Нећу унапред да су-

дим, али уколико се нашим ле-

карима докаже кривица, и у

Дому здавља ће сносити све за-

коном предвиђене последице.

Сличног је мишљења и

Снежана Јанковић, в.д. дирек-

тора Здравствене установе

''Апотека Бор''.

- Вест да нам је колеги-

ница лишена слободе ме је за-

препастила – истакла је Ја-

нковићева.  – Нисмо могли ни

да сумњамо да се тако нешто

може догодити. Међутим, ипак

треба сачекати да се поступак

доведе до краја.

Осумњиченима је, по

налогу вишег јавног тужиоца у

Зајечару, одређено задржавање

до 48 сати, због сумње да су по-

чинили кривично дело злоупот-

реба положаја одговорног лица. 

В. Н.

ПРОДАВАЛИ ЛЕКОВЕ НА ЦРНО?
Ухапшено двоје лекара и апотекарка у Бору

КЊАЖЕВАЦ - Нисмо

ишли брзо од Књажевца ка

Сврљигу, па смо зато и путовали

скоро сат времена. Међутим на

последњој низбрдици, при улазу

у Сврљиг, одједном ми је мењач

избацио из брзине. Покушавао

сам да га вратим и прикочим, али

су се кола у том тренутку занела.

Видео сам ауто из супротног сме-

ра, чуо сам прасак и затим се

онесвестио. 

Овако је Ненад Нешић

(21) из Књажевца објаснио како је

дошло до саобраћајне несреће, у

којој је погинула његова девојка

Валентина Стаменковић (16), из

Драјинца, код Сврљига.

Изнад сврљишке мле-

каре, на путу Ниш - Књажевац, су-

дарили су се "југо" књажевачке

регистрације и аутомобил "поло".

Несрећна девојчица, ученица

Економске школе из Сврљига, на-

лазила на месту сувозача у "југу",

а возач, њен момак, и њена тетка

Весна Ђорђевић су повређени.

Са лакшим повредама

прошли су возач и сувозач из

аутомобила "поло". Тело Вален-

тине Стаменковић из возила су

извукли ватрогасци спасиоци и

сврљишки полицајци и положили

га на извученом седишту.

Валентина је са родите-

љима живела у оближњем селу

Драинац.Да не би путовала сва-

ког дана, од почета школске го-

дине становала је код баке у

Сврљигу. Хтела је да буде фото-

модел.

Валентина је са момком и

тетком Весном у петак увече била

у кафани "Златни Тимок", а после

поноћи су одлучили да оду до

Књажевца. Сутрадан ујутру кре-

нули су назад у Сврљиг, где се на

улазу у варошицу и догодио удес.

Валентинина мајка Милица пред-

очила је да су јој најпре јавили да

је Валентина повређена и да је

колима хитне помоћи возе за

Ниш. Међутим, тек у Нишу су са-

знали да је њена ћерка погинула

на лицу места.

- У истрази о овој саобра-

ђајној несрећи испитује се ли је

"југо", који се кретао из правца Кња-

жевца ка Сврљигу, директно уда-

рио у "поло" услед неприлагођене

брзине и проклизао на леду - на-

води наш извор из истраге.     М. Р.

ПОГИНУЛА ДЕВОЈЧИЦА
Саобраћајна несћа на путу Књажевац-Сврљиг

Дом здравља у Бору

МЕШТАНИ ШОКИРАНИ

Вест да је др Далибор Мускаловић лишен слободе

затекла је и шокирала мештане Злота, који га описују као

доброг и предусретљивог лекара. Већина њих каже да им

је жао што је лекар ухапшен.

- Др Мускаловић је у Злоту радио око годину дана –

кажу мештани. - Био је веома љубазан. Код њега није било

гужви, јер је све проблеме са лакоћом решавао, а није се

либио ни да оде у кућне посете и помогне онима којима је

помоћ била потребна. Ништа није указивало на то да се

бави нечасним радњама.
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КЛАДОВО - Са навоза

у кладовском ‘’Бродогради-

лишту’’ у воду је спуштен ново-

саграђени танкер "Лапреста",

који служи за превоз асфалта,

дужине 135, ширине 17,8 и ви-

сине 7,8 метара, укупне тежине

око 2.700 тона.Монтажне ра-

дове обавили су запослени у

овом предузећу и комплетан

посао завршен је у планира-

ном року. Кладовски бродомон-

тери до сада су се исказали у

градњи баржи, танкера, пон-

тона и других пловила, а на-

менски танкер је први те врсте

и највећи је на свету.Његова

носивост је око 7.200 кубика

асфалтне масе, а саграђен је

за иностране бродовласнике .

- Ово је нова врста пло-

вила коју смо градили први пут,

тако да је то за све нас био ве-

лики изазов. Упркос томе, ус-

пешно смо завршили посао који

је окончан за само 180 дана.

Максималним ангажовањем

мајстора и инжењера, по-

тврдили смо да запослени у

"Бродоградилишту" поседују

вештине и знања довољна да

одговоримо високом нивоу за-

хтева које диктира пробирљиво

међународно тржиште - нагла-

шава Оливер Жигић, шеф про-

изводње.

У тржишној утакмици

менаџмент предузећа ништа не

препушта случају.Уз подршку

партнера, стварају се услови за

медернизацију технолошког по-

ступка у колективу са око 120

запослених са којима сарађују и

мајстори из Румуније.

- Конзорцијум купаца из

Холандије, Немачке и Фран-

цуске поставио нам је високе

стандарде којима смо одгово-

рили знањем квалитетом и

стручним радом.Градња намен-

ског типа пловила била је иза-

зов за кладовске бродомонтере

који су још једном потврдили да

вештином и знањем на заостају

за врхунским стручњацима у

области бродоградње. У по-

следње две године инвести-

рали смо 800.000 евра и то нам

се послом, који је за све нас био

велики изазов, сада вратило.

Планирамо да уложимо додат-

них готово милион евра у мо-

дернизацију производње и

стога нас радује да смо угово-

рили послове до краја наредне

године - казао је Миленко Ле-

појевић, директор ‘’Бродогради-

лишта’’ у Кладову.

После завршеног посла

за инострано тржиште за

вредне мајсторе нема предаха.

Јер, у су току радови на скла-

пању секција за два танкера за

превоз нафтних деривата, чији

су наручиоци бродовласници из

Холандије. Како нам рекоше,

они журе да на тржише испо-

руче стоти објекат који је сагра-

ђен на доковима у бродогра-

дилишта након приватизације

некадашњег друштвеног пред-

узећа.                                 М. Р.

"ЛАПРЕСТА" - ПОНОС СРПСКЕ БРОДОГРАДЊЕ
У кладовском “Бродоградилишту’’ саграђен највећи наменски танкер на свету

КЊАЖЕВАЦ - Мини-

старство пољопривреде и за-

штите животне средине по-

клонило је Данчету Крстићу,

пољопривреднику из књаже-

вачког Штитарца и самохраном

родитељу камион пун сточне

хране, којом ће, пошто је услед

временских неприлика остао

без летине, успети да прехрани

стоку током зиме.

Када су му временске

неприлике, најпре суша, па

потом и поплава, уништиле ле-

тину,  Данче Крстић, пољопри-

вредник из Штитарца, одлучио

је да се за помоћ обрати Мини-

старству пољопривреде. Њи-

хова реакција била је брза и

Крстићу је на кућни праг стигао

камион пун балиране детелине

и џакова сточне хране.

- Обраћао сам се прво

општини, али они нису били у

могућности ништа да помогну,

па сам решио да се обратим

Министарству, министарки Сн-

ежани Богосављевић Бошко-

вић. Брзо су реаговали и сада

могу да презимим зиму – прича

Крстић.

Када није успео да нађе

посао у граду, Данче Крстић,

иначе самохрани родитељ, од-

лучио је да остане на селу и оз-

биљно се посвети пољопри-

вреди. Пре свега сточарству.

- Сада имам 20, али

планирам да увећам стадо до

50, 60 оваца, да се озбиљно

бавим сточарством – додаје

Данче.

Можда би свакодневни

посао на њиви и око стоке био

лакши, да у селу, само шест ки-

лометара од Књажевца, има

бољих услова за живот.

Воду за пиће довозим

из суседног села, или из града,

а за стоку се снабдевам на

речици зими, а када пресуши

довозим трактором из Тимока.

И пут нам је катастрофалан,

нарочито зими – јада се сточар.

Сав посао у овом сеоском газ-

динству Данче обавља са ма-

јком и ћерком, ученицом сед-

мог разреда основне школе. О

плановима за унапређење про-

изводње овај амбициозни

човек разговарао је са саветни-

ком у Министарству пољопри-

вреде Слободаном Вукоса-

вљевићем.                        Љ. П.

ДАНЧА ЋЕ ПРЕХРАНИТИ ПОРОДИЦУ
Помоћ Министарства пољопривреде књажевчком сточару


