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КЊАЖЕВАЦ - Одбор-

ници Скупштине општине Кња-

жевац усвојили су одлуку о

буџету општине за 2016. годину.

Најважнији документ локалне са-

моуправе добио је подршку од-

борника владајуће коалиције,

али и неких одборника опозиције.

Смањење прихода гра-

дова и општина, које држава

најављује, довешће у питање

финансирање основних потреба

грађана не само Књажевца, већ

и свих општина и градова у

Србији, рекао је на седници Скуп-

штине председник општине Ми-

лан Ђокић, образлажући буџет за

2016. годину.

- Буџет је пројектован на

898 милиона динара. Проценту-

ално, највећи приходи су приходи

од трансфера и тај податак

најбоље говори колико би за ло-

калне самоуправе било лоше,

уколико би се принадлежности из

републичког буџета смањиле. То

би значило повећање пореза на

имовину, ново оптерећење гра-

ђана, који те обавезе не би могли

да сервисирају, а то би довело у

питање функционисање не само

општине Књажевац, него и свих

градова и општина у Србији –

казао је Ђокић.

У ситуацији када су пен-

зије и плате мале, у општинској

каси планирано је преко 68 ми-

лиона динара за програме со-

цијалне заштите, подршку деци и

старима.

- Предвидели смо сред-

ства за једнократне помоћи пен-

зионерима са најнижим прима-

њима. Чак пет хиљада пензио-

нера има примања мања од

15.000 динара. Народна кухиња

не престаје да ради, обезбе-

дићемо бесплатне уџебике за

децу слабог материјалног стања,

треће дете у породици...За про-

граме социјалне заштите из-

двојили смо преко 68 милиона

динара – додаје Ђокић.

И предложени буџет и об-

разложење, за шефа одборничке

групе СПС-ПУПС Дарка Живко-

вића су предизборна кампања.

- Шта је проблем код

предложене одлуке о буџету –

ово је класична предизборна

кампања. У 2013, 2014. и 2015.

као гумицом обрисана су сва

средства која су давана пензио-

нерима, смањена сва социјална

давања, кресало се свуда где се

могло, а сада одједном промене

у мишљењу – мишљења је Жив-

ковић.

На седници се, иначе, по-

лемисало и о извршењу буџета у

периоду од јануара до септембра

ове године. Низак проценат из-

вршења од само 55 одсто, пред-

седник општине образложио је

смањењем прихода од пореза на

имовину.

- У извршењу буџета под-

бацило је извршење пореза на

имовину, које се извршава у јако

малом проценту. Разлог за то

није наше нереално планирање,

јер они нису билансирани пау-

шално. Грађани су економски

исцрпљени и не успевају да сер-

висирају своје обавезе. За то није

крива локална самоуправа – ка-

тегоричан је Ђокић.

За Миодрага Ивковића,

одборника Српске напредне стр-

анке, у протеклих девет месеци

није било домаћинског понаша-

ња у локалној самоуправи.

- У трошењу буџета није

било домаћинског понашања.

Кад неко каже да је било асфал-

тирања улица, да ли је за исти

износ могло да буде пет, уместо

три километра асфалтираних

улица, да ли неко своју плату за-

ради и заслужи – истакао је Ив-

ковић.

На 38. седници усвојене

су одлуке о финансијској под-

ршци породицама са децом и

буџетском фонду за повећање

наталитета. Део седнице обе-

лежили су и мала окупација

скупштинске говорнице од стр-

ане одборника Ивковића, коме

председник Скупштине није дао

реч, померање микрофона, те

полемисање о повреди послов-

ника.  

Љ. П.

У КАСИ – 900 МИЛИОНА
Усвојен књажевачки буџет за 2016.

КЛАДОВО – Одборници

локалног парламента усвојили су

буџет општине Кладово за 2016. го-

дину који је пројектован на 660,6

милиона, и за око четири одсто је

нижи у односу на овогодишњи, који

је планиран у износу од 687 ми-

лиона динара.

За буџет је гласало 19 од-

борника коалиције СДС -СНС, док је

петоро из СПС било против. Највећи

део из градске касе намењен је реа-

лизацији планова Дирекције за пла-

нирање и изградњу "Кладово" - 150

милона динара, физичкој култури

32.000.000, предшколском образо-

вању 49 милиона динара, Фонду за

за заштиту и унапређење животне

средине 33 милона, за област со-

цијалне и дечије заштите 19 ми-

лиона, активности у основном и

средњем образовању финансираће

се са 57 милиона динара, док је за

културу издвојено 18 милиона ди-

нара.

- Овај буџет ће обезбедити

несметано сервисирање свих корис-

ника - поручио је др Драган Будујкић,

председник општине Кладово. - Ште-

дња је неминовност, јер то диктирају

услови и време у коме живимо. За

финансирање месних заједница мо-

рамо издвојити 28,8 милиона динара,

а први пут у наредној години до-

маћини и Кључа, који се баве земљо-

радњом, могу рачунати на субве-

нције из Фонда за пољопривреду у

износу од 15 милиона динара.

У расправи о буџету опози-

ција је навела да је нереалан и да

није транспарентан, односно да није

ни социјални ни развојни.

- У буџету се не види јасно у

шта ће бити улаган новац пореских

обвезника, а у наредној години

знатно су смањена средства за функ-

ционисање месних заједница, јер је

планирано дупло мање новца - казао

је Радован Арежина, шеф одбор-

ничке групе СПС. - Ви као да забо-

рављате време у коме живимо и не

обраћате много пажње на развој

села. Без значајних финансијских

улагања тешко можемо вратити

младе на село.

На децембарском заседању

чланови Скупштине позитивно су се

изјаснили и о програмима пословања

јавних предузећа и организација у

2016. години чији је оснивач локална

самоуправа. Одборници локалног

парламента усвојили су и предлог од-

луке о ангажовању екстерне ревизије

за завршни рачун буџета општине

Кладово за 2015. годину.            

М. Р.

УСВОЈЕН БУЏЕТ
Седница СО Кладово
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НЕГОТИН - Већином

гласова, одборници Скупштине

општине Неготин, на редовној

20.седници, усвојили су одлуку

о буџету за наступајућу 2016.

годину, који је пројектован на

суму од нешто више од 1,2 ми-

лијарде динара. Буџет је, на-

гласила је Валентина Ђуричић,

шеф Одељења за буџет, фи-

нансије и ЛПА, инвестициони и

за разлику од ове године већи

је за 103 милиона динара. 

- Пројекција укупних

прихода и примања, као и укуп-

них расхода и издатака предло-

жена је до висине од 1.207.

334.000 динара. Пројекција со-

пствених и других прихода бу-

џетских корисника износи

363.283.000, а укупни расходи

и издаци и приходи и примања

по свим изворима финанси-

рања износе 1.570.617.000 ди-

нара – рекла је Ђуричићева, и

истакла да, с обзиром на пла-

нирани обим пословања, ло-

кална самоуправа намерава да

подигне и кредит од пословних

банака у висини од 100 ми-

лиона динара, и то у случају,

како је додао Јован Миловано-

вић, председник Општине Не-

готин, да се општинска каса не

буде пунила планираном дина-

миком. 

Иако је опозиција упозо-

рила да ће се на општинску

касу у значајној мери одразити

нови закон о финансирању ло-

калних самоуправа који ће,

како је рекла Радмила Геров,

шеф одборничке групе ЛДП,

умањити буџет за 300 милиона

динара, а др Тихомир Милова-

новић, независни одборник,

иначе кандидат на листи коа-

лиције СПС-ПУПС, подсетио да

је за образовање и здравство

издвојено 11, односно један

проценат и да би та сума тре-

бало да буде већа, одборници

су са 33 гласа усвојили ову од-

луку, а касније и одлуку о тре-

ћем ребалансу буџета за ову

годину, која је усвојена “због не-

могућности повећања масе

средстава за поједине корис-

нике”, а нарочито у делу плата

запослених и у којој није дошло

до промена у расходима, већ

само у прерасподели између

одређених позиција у буџету.

На дневном реду се

нашла и одлуке о локалним ко-

муналним таксама које су у од-

носу на ову годину мање у делу

истицања фирми на пословном

простору и држању моторних,

друмским и прикључних во-

зила. Одборници су донели и

одлуку о ангажовању ревизора

за обављање екстерне реви-

зије завршног рачуна буџета

општине Неготин за 2015. го-

дину, одлуку о додељивању ис-

кључивог права јавним пре-

дузећима чији је оснивач ло-

кална самоуправа на обав-

љање делатности пружања

услуга у наредној  години, као и

одлука о максималној спратно-

сти објекта. Усвојени су пла-

нови и програми рада и фи-

нансијског пословања Јавног

предузећа за грађевинску де-

латност и ЈКП “Бадњево”. Са

места вршиоца дужности ди-

ректора Дома културе “Стеван

Мокрањац” разрешена Драгана

Кнежевић, а именована је Ре-

ната Ђурђевић-Станковић.

Драгиша Мартиновић,

из Уровице, нови је одборник

локалне самоуправе на листи

коалиције окупљене око СНС.

Он је на том месту заменио Но-

вицу Лазића, из Карбулова, који

је на прошлој седници имено-

ван за члана Општинског већа.

Председник СО Неготин, док-

тор медицине Љубисав Божи-

ловић, нову, 21. редовну се-

дницу локалног парламента,

заказао је за понедељак, 28.

децембар. На њој ће се размат-

рати програми рада и финан-

сијског пословања општинских

предузећа и установа, али и

друга питања из домена рада

локалне самоуправе.

С.М.Ј.

БУЏЕТ 1,2 МИЛИЈАРДЕ
Одржана 20. редовна седница Скупштине општине Неготин

МАЈДАНПЕК – Јавна

расправа о ребалансу актуелног и

општинском буџету за наредну го-

дину која је у Мајданпеку одржана

крајем прошле недеље показала

је неминовност усклађивања рас-

хода са смањеним приливом ср-

едстава у општинску касу и оба-

везу свих корисника да квали-

тетно и реално планирају ослонац

на буџетска средства. 

Нацрт Одлуке о изменама

и допунама Одлуке о буџету оп-

штине Мајданпек за ову годину,

односно, предложени други реба-

ланс овогодишњег буџета, изну-

ђен је мањим остварењем при-

хода и примања за 17,43 одсто

или 132,5 милиона динара у од-

носу на септембарско сагледа-

вање, због чега је било немино-

вно и усклађивање, односно сма-

њење укупних расхода и изда-

така. 

Нацрт одлуке о измени

одлуке о локалним комуналним

таксама указује да ће све бити

ниже од овогодишњих будући да

је просечна зарада која пред-

ставља основицу за њихово ут-

врђивање нижа од прошлого-

дишње. Чуло се и да ће изворни

приходи општине из области ру-

дарства за 16 милиона динара

бити мањи, али је ту реч само о

задужењу, а не и оствареном при-

ходу будући да је РБМ и даље у

реструктурирању. 

Нацрт Одлуке о буџету

општине за наредну годину при-

премљен је према упутству за из-

раду програмског буџета Мини-

старства финансија у сарадњи са

СКГО и ГИЗ, са циљем да се из-

рада и коришћење уреде и буду

ефикасан механизам за спрово-

ђење реформе управљања јав-

ним финансијама, па тако омо-

гући и боље управљање учинком

јавне управе, већу одговорност

корисника буџета, јаче везе го-

дишњег буџета и утврђивања

приоритетних расхода и спрово-

ђење јавних политика, уз већу

транспарентност потрошње.

Предлогом се очекују приходи у

износу од 687 милиона динара и

за 22,8 милиона већи расходи,

као дефицит који би био покривен

из пренетих и неутрошених сред-

става из претходних година у из-

носу 30 милиона динара, одакле

ће се покрити и главница дуга

према пословним банкама. Ос-

новно полазиште у пројекцији

планирања било је начело опрез-

ности билансирања, будући да

међу њима и даље највеће

учешће имају текући ненаменски

трансфери, порез на зараде, ко-

муналне таксе и порез на имо-

вину. 

Једино питање на слабо

посећеној јавној расправи одно-

сило се на финансирање НВО, а

кроз одговор чуло да су предви-

ђена средства нешто већа од ово-

годишњих.                                С.В.

СМАЊЕНИ ПРИХОДИ ИЗБАЛАНСИРАЛИ ТРОШКОВЕ
Јавна расправа о ребалансу актуелног и општинском буџету за наредну годину
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ЗАЈЕЧАР – Након што су

одборници Скупштине града За-

јечара прихватили оставку Саше

Мирковића на место првог човека

локалног парламента изабран је

Стефан Занков, један од оснивача

СНС и народни посланик у четири

мандата.

За избор Занкова гласало је

35 одборника, од 50, колико их има у

СГ Зајечара. Седници није прису-

ствовала опозиција превођена од-

борницима ГГ ’’Заједно за Зајечар –

Иван Јоковић’’, као ни одборници По-

крета ’’Јака Србија’’, на чијем је челу,

од тренутка када је напустио СНС,

управо Саша Мирковић.

- Град је у катастрофалном

стању, чије размере тек сагледавамо

– казао је, након избора за пред-

сдника СГ, Стефан Занков. – Оно

што могу да обећам је да никада

више овај град неће бити полигон за

политичке експерименте, као и да ћу

инсистирати да рад извршне власти

буде под лупом јавности.

Оно што је, међутим, обеле-

жило седницу СГ Зајечара били су

масовни пребези из ’’Јаке Србије’’ у

СНС. Тако је, од првобитних 29 чла-

нова, који су својим потписима по-

тврдили да припадају Мирковићевој

опцији, судећи према стању на сед-

ници, остало тек њих пет. Дејан

Здравковић, који се, најпре, деклари-

сао као шеф одборничке групе ’’Јака

Србија’’ за скупштинском говорницом

је изјавио да напушта тај покрет и да

ће убудуће деловати као самостални

одборник, као и да ће ’’подржати

избор Занкова за председника СГ

Зајечара’’.

Како сада ствари стоје, бу-

дући да се воља народа, на избо-

рима одржаним 2013. године много

пута променила, у СГ Зајечара

највише одборника – 26 – има СНС.

Међутим, није немогуће да ће се број

напредњака у локалном парламенту

повећати. Јер, према незваничним

информацијама, још чланова ’’Јаке

Србије’’ је изразило спремност да на-

пусти Мирковића, иако су га, у про-

текле две године, беспоговорно

подржавали.

- Сви ви, који гласате за

избор Занкова, сте се изјаснили да

сте део СНС и то би, ваљда, требало

да вас опере – оштар је био према

новим одборницима напредњака др

Ненад Ристовић, одборник ЛДП. –

Изабрали сте јединог поштеног међу

вама, сакрили се иза његових леђа,

па мислите да сте се искупли.

Ристовић је од Занкова тра-

жио да покрене поступак за разре-

шење градоначелника Зајечара Ве-

лимира Огњеновића, чланова Град-

ског већа, начелника Градске управе

и директора јавних предузећа.

- Да ли мислите да на челу

Зајечара и даље треба да остане Ог-

њеновић, који, како се чује, има улогу

заштићеног сведока у поступку који

се, наводно, води против Мирковића

– запитао је Ристовић. – Да ли мис-

лите да на челу, рецимо, пред-

школске установе треба да остане

жена којој васпитачице месецима

нису примале плату или да градски

већници треба да остану људи који

су, климањем главе и слепом по-

слушношћу, итекако заслужни за си-

туацију у којој се град налази.

Ристовићу на ова питања

нико није одговорио. А, док је трајала

седница СГ Зајечара, пред зградом

локалне самоуправе поново су се

окупиле присталице бившег градона-

челника Бошка Ничића, који су проте-

ствовали, тражећи расписивање ва-

нредних локалних избора. В. Н.

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА

БОР - У кругу Јавно комунал-

ног предузећа „3.октобар“ ускоро по-

чиње са радом ветеринарска

амбуланта, у којој ће се обављати чи-

повање, вакцинација и стерилизација

паса и мачака луталица. 

- С обзиром да је усвојен про-

грам контроле смањења популације

паса и мачака луталица њиме је и

предвиђено како се и на који начин по-

ступа са ухваћеним, напуштеним  жи-

вотињама на територији општине Бор.

Тај програм подразумева да се осим

еутаназије агресивних и оштећених жи-

вотиња раде и мере попут стерилиза-

ције и кастрације,  вакцинације против

заразних болести, чиповање и након

тога пуштање животиња на територији

где је и ухваћена. То је захват који се

ради по процени тријажне комисије –

рекао је Далибор Орсовановић, дик-

ректор ЈКП “3.октобар”.

Он тврди да је реч о дугороч-

ном програму и да ће се први ефекти

реализације тог пројекта видети тек за

пет година.

- Добили смо решење од Ми-

нистарства пољопривреде и заштите

животне средине да је наш захтев за

ветеринарску амбуланту усвојен, с об-

зиром да смо испунили све услове који

се тичу објекта у коме ће радити амбу-

ланта, опреме и средстава за рад. Са

тим решењем поднели смо захтев

према АПР да се региструје огранак у

форми привредног друштва, након чега

поново шаљемо Министарству захтев

за упис ветеринарске амбуланте у ре-

гистар ветеринарских субјеката и са до-

бијањем те дозволе добијамо ре-

гистрациони број амбуланте која може

да крене са радом. Имамо доктора ве-

терине и амбуланта је прошла конт-

ролу ветеринарске инспекције и

комплетно је опремљена. У току ове го-

дине инвестирали смо у амбуланту

сопственим средствима, а што се тиче

чиповања животиња, локална само-

управа ће нашем предузећу плаћати

услуге које се буду радиле у амбуланти,

и које су дефинисане уговором - додаје

наш саговорник.

Орсовановић истиче да је за-

вршена и легализација оружја за ус-

пављивање животиња.

- Имамо пушку за успављи-

вање животиња, коју поседујемо дуже

од 10 година, али није коришћена. То

оружје смо легализовали и користиће

нам код хватања агресивних паса лута-

лица. Иако ће се први ефекти сма-

њења размножавања напуштених

животиња видети тек за пет година,

очекује се да пси буду мирнији после

ветеринарске интервенције – каже Ор-

совановић.                                            Д.К. 

КОНТРОЛА ШЕЋЕРА
МАЈДАНПЕК - У организацији Удружења дијабетичара Мајданпек у понедељак

је организована нова акција бесплатне контроле крвног притиска и шећера у

крви. За само три сата акцији се одазвало стотину заинтересованих грађана,

међу којима је сваки десети имао повишен ниво и обавезу да том сегменту свог

здравља посвети дужну пажњу, односно, обрати се лекару. Удружење дијабе-

тичара Мајданпек често, захваљујући помоћи и разумевању спонзора, органи-

зује овакве контроле, будући да подаци говоре да уз сваког регистрованог

дијабетичара постоји бар још један код којег болест још увек није утврђена.

С.В.

ЗАНКОВ ВОДИ ЗАЈЕЧАР
Изабран наследник Саше Мирковића

Програм смањења популације паса и мачака луталица
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БОР – Руде имамо и у

Бору и у Мајданпеку, кадрова та-

кође, само треба порадити на

развоју да се то што имамо и ма-

теријализује. Управо због тога

смо данас били овде и имамо та

прва полазишта која у ствари

развијамо већ неколико година.

Како ће се и у ком павцу окончати

процес развоја РТБ Бор зависи,

пре свега, од цене бакра, а цена

од потражње, односно од тр-

жишта. То је посао у коме се

мора бити стално, пратити, доте-

ривати, рачунати… Нема више

прављења перспективних пла-

нова за десет година и рада по

њима јер цене „шетају“ из дана у

дан. Час су горе, час доле и у

ових седам-осам година колико

сам на челу РТБ имали смо два

велика пада, а само један пик са

највећом ценом. Значи, ум мора

да дође до изражаја, а и рачу-

нари су нам на располагању.

Овако је Благоје Спасков-

ски, генерални директор Рудар-

ско-топионичарског басена Бор,

резимирао округли сто о „Страте-

гији развоја рударства и по-

већању производње концентрата

бакра у Рударско-топионичар-

ском басену Бор од 2016. до

2021. године“ одржан 11. децем-

бра у Бору. Скупу је присуство-

вало 30-ак овдашњих и стру-

чњака из угледних научноистра-

живачких и образовних институ-

ција Србије, а први човек Басена,

његови заменици, помоћници и

директори басенских рудника

упознали су учеснике са акту-

елном проблематиком развоја ру-

дарства и производње стратешке

сировине – руде бакра - у екс-

плоатационом пољу РТБ. 

Четворочасовна размена

мишљења са професорима и

докторима наука београдског Ру-

дарско-геолошког и борског Тех-

ничког факултета, са стручњаци-

ма Института за нуклеарне и

друге минералне сировине и ов-

дашњег Института за рударство

и металургију, као и са представ-

ницима неких рударских фирми,

дотакла се бројних питања и

околности. Оне се морају имати

у виду када се трасира развојни

пут  компаније која се последњих

година, а нарочито ове, упире да

што боље послује, упркос веома

ниској цени бакра, недостатку

средстава да инвестира у развој

сопствене сировинске базе, те-

рету дугова…Њено име се ових

дана често помиње у оквиру

приче о судбини 17 српских стра-

тешких предузећа и притом често

губи из вида да је она успела да

у условима велике економске

кризе, уз пресудну помоћ државе,

изгради модерну топионицу и

тако створи кључан економско-

еколошки предуслов за свој

даљи профитабилни развој. 

У том светлу разговарано

је о басенским рудним резер-

вама, стању рударских радова,

примењеној технологији откопа-

вања руде и добијања концент-

рата бакра. Сагледавана је и

изградња нових инфраструктур-

них објеката, процењиване су

вредности потенцијалних инве-

стиција, као и економски услови

пословања Рударско-топиони-

чарског басена као целине.

Изражавајући изузетно

задовољство што је са колегама

присуствовала овако важном са-

станку који се тиче стратегије

развоја рударства у граду бакра,

др Грозданка Богдановић са Тех-

ничког факултета у Бору казала

је:  - Оно што је врло важно, а

што се може закључити са овог

скупа, јесте да сви чинимо ве-

лике напоре, на челу са директо-

ром  РТБ, да на овим теренима

задржимо рударство. Али, на

скупу је провејавао и други део

приче – екологија и економија.

Нешто што је, а то је и генерални

директор више пута поновио, у

истој равни и чему ћемо све

више посвећивати пажњу у бу-

дућности. Овде смо, пре свега,

због будућности наше деце и

очекујем да се све институције

које су присуствовале округлом

столу максимално заложе и под-

рже напоре директора Спасковс-

ког да се све ово сачува.

И професор др Милан

Трумић је оценио скуп веома ко-

рисним, чак најбољим од слич-

них  који су одржани последњих

година по питању развојне стра-

тегије Рударско-топионичарског

басена, поготово што је после

њега, како рече, потпуно проме-

нио своје виђење развоја ове

компаније.

- А то је – сматра др Тру-

мић - да изградњом нове топио-

нице више „не бацамо акценат“

само на рударство. Јер, она нам

је дала снагу, алат, да управ-

љамо и нудимо развојне страте-

гије не само Бору и Србији, него

и региону. Када имате овако мо-

дерну топионицу онда, прак-

тично, ви дефинишете услове

под којима ћете да радите, а ту је

и профит. Профит не смемо да

заборавимо јер га са старом то-

пионицом нисмо имали. Са но-

вом га имамо, а стратегија даљег

развоја је у нашим рукама. Пре

овог скупа сам и ја био миш-

љења да је неопходно макси-

мално развијати рударство на

бази наших сировина. Сада сам

схватио да је нова топионица

„злато“, а развој рударства треба

да је прати, наравно, не по сваку

цену, већ пратећи раст профита

РТБ Бор. Са новом топионицом

много смо независнији, а да не

говоримо о њеним еколошким

предностима које грађани Бора

већ виде. 

Г. Т.В.

ЦЕНА БАКРА УСМЕРАВА РАЗВОЈ
Округли сто о развоју басенског рударства наредних пет година

Благоје Спасковски: Руде имамо и у Бору и у Мајдан-

пеку, кадрова такође, само треба порадити на развоју да

се то што имамо и материјализује. Али, нема више дуго-

рочног планирања јер цене „шетају“ из дана у дан, па

знање мора доћи до изражаја. – Др Грозданка Богдановић:

Наше напоре да се сачува овдашње рударство у будућно-

сти ће све више пратити и други део приче – екологија и

економија. – Др Милан Трумић: Пре овог скупа сам и ја мис-

лио да је неопходно максимално развијати рударство на

бази наших сировина, а сада сматрам да је нова топионица

„злато“ са којим смо много независнији
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БОР - Борски иноватор

Јован Стојановић направио је

машину која прави брикете од

пасуља, а да притом буду од-

страњени сви елементи који се

односе на влагу и гасове. Уко-

лико се докаже исправност ин-

стант пасуља за људску исхр-

ану, привредни значај је ве-

лики, будући да на тржишту

нема оваквог производа.

- Прва машина коју сам

направио била је за хладно це-

ђених уља из свих врста уља-

рица до конопље, из кошчица

бадема, ораха, тикве, шипка,

сунцокрета... Кренуо сам да

усавршавам машину, преуре-

дио је и сада она прави и бри-

кете од пасуља. Приликом

брикетирања радим на великој

температури. Вршим термичку

обраду  пасуља, одстрањујем

влагу и гасове, јер се сви ти

штетни елементи налазе у

љусци пасуља. Техника је јед-

ноставна. Пасуљ се убацује у

машину, меље се, брикетира, и

добија се пасуљ у облику мака-

рона, онда следи млевење и

просејавање, након чега се до-

бија брашно од пасуља, и оно

се користи за људску исхрану.

Може да се праве пихтије и

пире од пасуља – каже Стоја-

новић.

За непуних 60 минута,

ова машина може да преради

50 кг пасуља. За две порције

довољно је 80 грама овог про-

извода.

- Веома је битно, што се

много мање енергије троши

приликом кувања тог пасуља.

Јер је домаћицама до сада

било потребно најмање два

сата да приреме пасуљ, а овај

је готов за 20 минута. Све

остале примесе које се кувају,

припремају се посебно. Пасуљ

мора да се раствори у хладној

води, а када крене кување,

онда се убацује и друго поврће.

Замислите колико би то зна-

чило људима у војсци, народ-

ним кухињама и сличним орга-

низацијама, где се припремају

велике количине тог јела – на-

глашава Стојановић.

Борски иноватор истиче

да инстант пасуљ од енергет-

ских својства ништа не губи, и

да остају сачувани сви про-

теини и биолошке вредности

овог повртног биља.

- Предали смо узорке

Заводу за заштиту здравља у

Зајечару и очекујемо да до-

бијемо  сертификат о исправ-

ности за људску исхрану, након

чега ћемо понудити продавни-

цама у Србији ову храну. Већ

смо радили презентацију на-

шег истант пасуља недавно на

Сајму здраве хране у Зајечару

где је исказано велико интере-

совање људи да одмах купе

брашно од пасуља, неки су и

пробали и одушевили се. Зем-

љорадничка задруга у Звез-

дану заинтересована је да

откупи већу количину инстант

пасуља, након чега би кренула

и шира производња, уколико се

препозна значај овако при-

премљеног јела – прича Стоја-

новић.

Д.К.

ИНСТАНТ ПАСУЉ 
Борски иноватор Јован Стојановић направио машину која прави брикете од пасуља
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БОЉЕВАЦ - Срби и

Руси почињу изградњу Тесли-

ног торња на планини Ртањ у

Тимочкој крајини!

Ртањ је одвајкада у на-

роду Тимочке крајине пред-

стављао митску и мистичну

планину на којој обитавају бо-

жанства. У последњим деце-

нијама XX века јављали су се

бројни очевици који су све-

дочили да Ртањ посећују ван-

земаљци.

Бројни светски научни-

ци последњих година истра-

жују необично магнетно поље

ове планине, као и необична

струјања енергије која се не

може научно објаснити. Јавила

се и нова теорија да је Ртањ –

пирамида! И то не било каква,

већ једна од најстаријих на

планети, са јасним пропорци-

јама, истим као и египатске пи-

рамиде.

Када је, према кален-

дару Маја, требао наступити

смак света, људи су се ма-

совно скривали под окриље

Ртња, који би их, према веро-

вању, заштитио од судњег да-

на.

Сада, када је обзањено

да ће на Ртњу бити изграђен

Теслин торањ, јасно је да је ова

мистична српска планина ко-

начно нашла своју праву на-

мену.

Деценијама се сумња

да Срби поседују Теслине на-

црте помоћу којих је могуће из-

градити чак и најсмртоноснија

оружја на планети, али и оства-

рити Теслине тврдње о бежич-

ном преносу енергије, коју је

могуће остварити управо по-

моћу Теслиног торња.

У Бору су представници

београдског Међународног це-

нтра за истраживање наслеђа

Николе Тесле одржали преда-

вање на тему “Пројекат Ртањ”

и обелоданили да ће на Ртњу,

на имању које је већ купљено,

у сарадњи са руским научни-

цима формирају истражива-

чки центар и изграде Теслин

торањ на Ртњу!                    Е. Т.

ТЕСЛИН ТОРАЊ НА РТЊУ
Почиње изградња истраживачког центра код Бољевца 
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СОКОБАЊА - Сокобања је

прва еколошка општина у Србији и има

најдужу традицију развоја бањског ту-

ризма. Поред великог броја термоми-

нералних извора Сокобању каракте-

рише и специфична микроклима, која

нарочито погодује лечењу респиратор-

них обољења. Минерална сокобањска

вода је чувена у свету. Њена лекови-

тост и дејство на организам пореде се

са водама Бад Гаштајна у Аустрији.

У оквиру турског купатила на-

лази се природни инхалаторијум чија

испарења садрже гас радон, који се

највише користи у лечењу болести ди-

сајних органа.

У купатилу „Бањица“ постоје

два извора који спадају у слабе земно-

алкалне радиоактивне хипотерме: „Ба-

њица I“ са температуром 27,8 °Ц и

„Бањица II“ температуре 28,9°Ц.

Индикације: неуралгије, неур-

озе, психонеурозе и стања после по-

вреде периферних нерава.

Поред поменутих индикација

Сокобања је погодна за лечење следе-

ћих обољења: болести ендокриног си-

стема (жлезде са унутрашњим луче-

њем), хронична гинеколошка обо-

љења, лакши облици Паркинсонове

болести, стрес синдром, кардиоваску-

ларне болести (лакши облици хипер-

тензије, артериосклероза, анемија,

поремећаји периферне циркулације),

психичка и физичка исцрпљеност, бо-

лести бубрега и болести метаболизма.

Бања Јошаница удаљена је 16 км од

Сокобање. Здравствени туризам у овој

бањи заснива се на примени лекови-

тих вода и пелоида. У бањи постоји 5

термоминералних извора: сумпорна

вода, гвоздена I и II, стомачна и црвена

вода. Ове воде спадају у групу олиго-

минералних земно-алкалних хипо-

терми са температуром између 18 и 22

°Ц. 

Индикације: обољења же-

луца и дванаестопалачног црева (чир),

дебелог црева и жучи, постоперативна

стања код болести желуца и дванае-

стопалачног црева, дебелог црева и

жучи, хроничне уринарне инфекције,

упала бубрега, камен и песак у буб-

регу, дијабетес, кожне болести, екцеми,

хронични и инфламаторни реумати-

зам.

Лековито блато се користи у

лечењу реуме, стања после операција,

кожних обољења и отворених рана.

Када је у питању здравстве-

но-рекреативни туризам Специјална

болница „Сокобања“ нуди бањским го-

стима wellness и fitness програме, са

циљем очувања и побољшања

здравља али и опуштања и уживања,

који обухватају: бисерну купку, финску

сауну, купање у ђакузију, купање у

„Амаму“, разноврсне масаже, програм

регулације телесне тежине, програм за

одвикавање од пушења и др.

Повољни климатски фактори,

идеална надморска висина, чист ваз-

дух, нетакнута природа, бројне пла-

нине и богатство хидрографских ресу-

рса представљју идеалне услове за

развој спортско-рекреативног туризма

и базичне припреме спортиста. У те

сврхе изграђено је и више спортских

објеката. Данас у Сокобањи туристима

и спортистима су на располагању:

фудбалски стадион "Бата Ноле", капа-

цитета 1.500 гледалаца, три игралишта

за фудбал, пет комбинованих терена

за мале спортове, четири затворених

базена, четири тениска терена, четири

теретане, стрељана, куглана, више

трим и стаза здравља у укупној дужини

од 20 километара.

Многи спортски клубови обав-

љају овде своје припреме. Сокобања

поред поред поменутих повољних

услова спортистима нуди још једну

изузетну могућност. Спортисти имају

на располагању терене у Сокобањи на

надморској висини од 400 м. Шумском

стазом - пречицом, за само пола сата

могу да стигну до терена на 800 ме-

тара надморске висине, где могу да се

подвргну тренингу у сасвим новим

условима. Овакав облик тренинга ства-

ра изванредну кондицију и спремност

спортиста за врхунске резултате.

У Сокобањи су последњих го-

дина у повоју екстремни спортови. Те-

рени и околина Сокобање су право

место за оне жељне спортских изазова

и подвига. Околина Сокобање, а по-

себно Озрен, Ртањ и Девица нуде не-

прегледне терене за спортове којима

су привржени само они најхрабрији. Iз

године у годину све су популарнији  ро-

њење на дах, моунтибикинг, фрее

цлимбинг, оријентациони крос, пара-

глајдинг, једрење на Бованском језеру,

спуштање у Ртањску леденицу... 

У Сокобањи је у мају 2007.

одржано неколико промо-ревија пара-

глајдинга, а овај догађај наишао је на

велико интересовање мештана и го-

стију. Старт је на паралглајдинг писти

на Озрену, која је удаљена осам кило-

метара од Сокобање.

ПРЕСТОНИЦА ТУРИЗМА
Бања под Озреном привлачи госте

КЛАДОВО - Предајом

кључева у кладовском насељу

"Песак" на употребу је предата

монтажна кућа површине око

130 квадрата, са четири неза-

висне стамбене јединице поје-

диначне површине по 26 квад-

рата. Објекат је намењен за

трајно стамбено збрињавање

четири социјално најугроженије

породице са локала. Тако су,

након три деценије неизвесно-

сти и тешког подстанарског жи-

вота Паулина Јанковић, Зоран

Велишић, Михајло Дамјановић

и Драгана Влатковић дочекали

су сопствени кров над главом. 

- То ми је најлепши ново-

годишњи поклон у животу, јер

никада нисам имала свој дом.

Горак је подстанарски живот,

али сам коначно доживела

срећу о којој сам маштала пуних

30 година - казује Паулина Јова-

новић (60).

Вихор ратне олује из

Какња, у БиХ, довео је Михајла

Дамјановића у град на Дунаву у

коме је мењао станове, али је

коначно дочекао својих пет ми-

нута среће.

- Пуне 23 године живим

као подстанар. Никада нисам

био станар колективног центра

"Караташ", радио сам, борио се

кроз живот сањајући о сопстве-

ном дому.Тај сан коначно је по-

стао јава-са сузама у очима

говори Михајло Дамјановић .

Уз подршку Комесари-

јата за избеглице и миграције

Републике Србије и Данског са-

вета за избеглице, локална са-

моуправа успела је да скући

мештане који су летос после по-

жара у коме је изгорела дрвена

барака остали на улици.

- Ми смо препознали те-

жину проблема и конкретним

мерама успели смо да стигнемо

до решења. То је још једна по-

тврда да локална самоуправа

настоји да помогне људима у

невољи. Четири породице, као

новогодишњи поклон, добиле су

кров над главом и њихова срећа

је и наша радост-нагласио је др

Драган Будујкић, председник оп-

штине Кладово.

Власник монтажних кућа

у мини насељу је општина Кла-

дово која је донирала грађевин-

ске парцеле опремљене потре-

бном инфраструктуром.

- То је део пројекта "Под-

ршка ЕУ побољшању услова

живота присилних миграната".

Све стамбене јединице опрем-

љене су основним намештајем

и кућним апаратима, а инвести-

ција је вредна 180.000 евра. У

наредних неколико месеци биће

изграђена и зграда са 10 ста-

нова, а финансираће се из сре-

дстава Делегације ЕУ у Србији -

поручио је Јован Стингић, на-

челник Општинске управе.                                

М. Р.

СТАН – НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН
Збринуте четири најугроженије породице у Кладову
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КЛАДОВО - Министар

омладине и спорта Вања Удови-

чић обишао је новоизграђене

објекте у Караташу који ће обо-

гатити понуду за припреме

спортиста у центру код Кладова. 

Завршетком изградње

трим стазе, дужине 1.200 ме-

тара, као и два павиљона по-

вршине 500 метара квадратних

за смештај спортиста и терета-

ном са стрес салом, приведена

је крају прва фаза реконструк-

ције спортског комплекса који се

простире на 15 хектара. Тај про-

стор богатији је и за по још један

рукометни, одбојкашки и кошар-

кашки терен, чиме се испуња-

вају обећана дата пре 60 дана.

- Радови у Караташу  су

од изузетног значаја, јер је камп

место на коме ће се окупљати и

усавршавати млади и перспек-

тивни спортисти, али и рекреа-

тивци. Ово што је завршено

испуњава све светске стан-

дарде када је реч о центрима за

припреме спортиста. То је по-

тврда са колико смо љубави

Србији поклонили репрезента-

тиване објекте за понос. Мало

ко је веровао да Караташ може

да врати стари сјај. У овој го-

дини у планираном року смо ус-

пели да реализујемо све

зацртано  чиме смо потврдили

спремност да обећања испуња-

вамо. Караташ враћамо спорти-

стима са оптималним условима

за тренинге и због те чињенице

у години на измаку морамо бити

поносни - поручио је министар

Вања Удовичић.

Прва етапа обнове Ка-

раташа успешно је приведена

крају уз максималну подршку

ресорног Министарства, али ту

није крај када је реч о инвести-

рању у инфраструктуру, нагла-

сио је директор Завода за спорт

и медицину спорта Србије Горан

Бојовић.

- Иако је посао био ком-

плексан, а рок изузетно кратак,

уз подршку Министарства и

максималну професионалност

извођача радова, објекте смо

привели намени. Услови су

врхунски, смештајни капацитети

су у рангу објеката са четири

звездице и то је потврда о ком-

фору спортских терена и смеш-

тајних капацитета у кампу. Друга

фаза радова креће на пролеће

- додао је Бојовић.

Реконструкција омлади-

нско спортског кампа Караташ

обавиће се у четири фазе. Прва

је завршена у планираном року,

а реч је о инвестицији вредној

70 милиона динара.

М. Р.

БУДИ СЕ КАРАТАШ 
Завршена прва фаза обнове спортског центра код Кладова

НЕГОТИН – После 12

година од почетка изградње,

најмлађа неготинска основна

школа „Бранко Радичевић“

коначно је добила фискул-

турну салу. Овај објекат, по-

вршине од 800 квадратних

метара, најмодернији је у оп-

штини Неготин, изграђен по

свим стандардима, са тере-

нима који се простиру на 400

квадрата, трибинама, свла-

чионицама и купатилима.

- Од почетка изградње

до данас ова школа је проме-

нила три директора. Из-

градња је почела у време

Градимира Милановића. На-

кон њега су дошли Љубиша

Благојевић и Владица Була-

товић, ја сам четврти дирек-

тор и ето дочекао сам и њено

свечано отварање на задо-

вољство свих наших запос-

лених и ученика – истакао је

Драган Ђукић, директор ОШ

„Бранко Радичевић“.

Низом разних околно-

сти ова основна школа, иако

најмлађа у Неготину, од свог

оснивања 1982. није имала

фискултурну салу. Ученици

су часове физичке културе

реализовали у адаптираним

учионицама, али без обзира

на то, млади спортисти ове

школе остварили су запа-

жене услове на свим ни-

воима такмичења.

- Својим личним учеш-

ћем и залагањем последњих

месеци сам убрзао реша-

вање административних про-

блема и дошли смо до

употребне дозволе за овај

објекат који ће служити не

само ђацима ове школе, него

ће и другим клубовима, ради

тренинга, што је неопходно

за развој спорта општине Не-

готин – истакао је Јован Ми-

ловановић, председник Опш-

тине Неготин.

Што се спортске кул-

туре тиче, капацитети до-

ступни спортистима и мла-

дима су у лошем стању, про-

цењује први човек Неготина,

па ће ова фискултурна сала

допринети растерећењу гу-

жви и омогућити нове тер-

мине за тренинге и рекреа-

цију.

- Желимо да изград-

њом спортских центара ши-

ром Србије децентрализу-

јемо спорт, учинимо га до-

ступним свим грађанима, као

и да младима омогућимо да

се кроз спорт адекватно раз-

вију. Изградња спортске ин-

фраструктуре је значајна ак-

тивност планирана и Страте-

гијом развоја спорта од 2014.

до 2018. године – рекао је на

отварању ове спортске сале

наш прослављени рукоме-

таш и државни секретар у

Министарству омладине и

спорта Предраг Перуничић.

Свечано отварање

фискултурне сале увеличао

је хор ове школе под управом

Еме Анђелић, али и чланице

Гимнастичког клуба “Хајдук

Вељко”, нашег најмлађег, а

једног од најтрофејнијих клу-

бова који под будним оком

тренера Ане Ранђеловић

осваја све сама висока од-

личја од регионалног до др-

жавног нивоа.               С.М.Ј.

ФИСКУЛТУРНА САЛА
После 12 година у ОШ „Бранко Радичевић“ 
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БОР - У борској Народ-

ној библиотеци представљен

је, протекле недеље, 30. број

“Бе- лежнице”, часописа за

библиотекарство, књижевност

и културу.  

- Бележница излази

два пута годишње и овај пут

имамо 15 нових текстова и

обележавамо 17 година од по-

стојања листа. Рубрике су

сталне: Живот библиотеке,

која се односи на текстове за

библиотекарство, Шта се де-

шава, која се односи на при-

логе које објављују гости

библиотеке, тако да наши суг-

рађани могу да се подсете

неких програма који су у пре-

тходних шест месеци били

одржани у овој установи кул-

туре, Књига књижевност у којој

се објављују књижевни текс-

тови локалних и завичајних

аутора, рубрика која је и

најзначајнија на локалу а то је

На нашој стази јер обухвата

текстове везане за живот у

Бору и околини, културну исто-

рију Бора и сличне завичајне

теме и  рубрика Приказ и чи-

тања расветљења која садржи

текстове који расветљавају

неке проблеме, приказе књига

и неке нове теорије или раз-

мишљање завичајних аутора

на одређене теме – казала је

Виолета Стојменовић, уред-

ница “Бележнице”.

Међу мноштвом квали-

тетних текстова, Стојмено-

вићева наглашава да је 30.

број “Бележнице”  обележио

превод текста француског со-

циолога Бурдјеа, који детаљно

говори о значају који људи

приписују фотографисању и

начину на који  их употребља-

вају.

- Имамо и две хрони-

чарске рубрике, летопис биб-

лиотеке где су приказани про-

грами одржани у библиотеци у

периоду између закључења

претходног и последњег броја

“Бележнице” а ту су и чланци

из ранијег периода за које мис-

лимо да су интересантни да-

нашњој публици јер  могу да

их подсете на нека дешавања

у Бору од пре 30 па чак и 60 го-

дина – додаје наша саговор-

ница.

Стојменовићева нагла-

шава да је “Бележница”  зна-

чајна као средство комуни-

кације између библиотеке и

њених корисника, као  да је то

је једини часопис у Бору и око-

лини који обухвата текстове од

опште културног значаја.

- Велики број људи

сматра да је “Бележница” зна-

чајна за локалну заједницу о

чему сведочи велики број при-

лога наших завичајних аутора

без обзира да ли и даље живе

у Бору или не, као и колега

широм Србије који  нам шаљу

своје текстове  из библиоте-

карства – тврди Стојменови-

ћева.                                      Д.К.

МУЗЕЈ ЗА СВЕ

КЊАЖЕВАЦ - Завичајни музеј Књажевац спроводи

пројекат “Музеј за све”. Кроз програм, окренут социјално угроже-

ним категоријама становништва, те инвалидима, Музеј формира

базу података о особама са инвалидитетом на територији општине

Књажевац. Циљ је да ова установа културе отвори врата за оне

који се тешко крећу, или слабо виде.

- Кроз тај програм формирамо базу података о особама са

инвалидитетом. Кроз пројекат смо обезбедили рампе, радимо мул-

тимедијалне водиче,  штампамо водич кроз музеј на Брајевом

писму. Након завршетка имаћемо базу податка о свим инвалидима

и кроз састанке видети како можемо да им учинимо музеј још до-

ступнијим - каже Милена Милошевић Мицић, в.д. директора За-

вичајног музеја.

На крају Завичајни музеј Књажевац располагаће базом по-

датака са свим контактима и проблемима инвалида на територији

општине. На тај начин запослени у Музеју ће покушати да што

боље прилагоде изложбене и галеријске просторе особама са ин-

валидитетом.                                                                                  Љ. П.

СПОЈ КЛАВИРА И ХАРМОНИКЕ
КЊАЖЕВАЦ - Љубитељи класичне музике у Књажевцу били су ових

дана у прилици да уживају у изванредном наступу двојице младих уметника: свог

суграђанина, пијанисте Вукашина Јеленковића и виртуоза на хармоници Марка

Николића. Осим генерацијске блискости, Марка и Вукашина у уметнички дуо

спојила је и заједничка љубав према музици.

- Ми се, поред професионалне сарадње, и приватно веома дуго по-

знајемо и дружимо. Кад год обавезе дозволе, користимо време за заједничко дру-

жење са осталим нашим пријатељима. Наша музичка сарадња десила се некако

спонтано, без икаквог договарања и планирања - каже Марко. 

Вукашин се слаже у оцени да је до сарадње дошло спонтано, с обзиром

на њихово дружење још од средње школе. На опаску да је прилично ретко

“спајање” клавира и хармонике на сцени у овој врсти музике каже: “У томе и јесте

ствар - ми покушавамо да спојимо неспојиво и да публици пружимо нешто што

до сада нису имали прилике да чују”.

За Вукашина, рођеног Књажевчанина, наступ пред домаћом публиком пред-

ставља посебан изазов и велику одговорност.

- Све су то наши људи, наша публика и, као што је Марко рекао, постоји

извесна доза одговорности која се може доживети само овде - истиче Вукашин.

Марко Николић школовао се, затим наступао и освајао бројне награде

на домаћим и међународним такмичењима у Украјини и Русији. Ипак, каже, да

концерте не дели на велике и мале.                                                                    Љ. П.

“БЕЛЕЖНИЦА’’, БРОЈ 30
Часопис за библиотекарство, књижевност и културу

Музичари Вукашин и Марко – нетипичан дуо
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ЗАЈЕЧАР - Наталија

Николић (72), из зајечарског

села Велики Извор, пронађена

је у колиби у којој је живела у

засеоку званом Шанталово, у

непрепознатљивом стању. Не-

званично, жена је највероват-

није преминула природном

смрћу након чега су њен леш

појели пацови.

По доступним инфор-

мацијама, тело несрећне жене

открио је њен невенчани су-

пруг јер му је било чудно што

се протеклих десетак дана

није спуштала до села. Како је

испричао полицији, он је оти-

шао до куће од блата у којој је

живела Наталија и унутра за-

текао стравичан призор.

- Наталијин невенчани

супруг нам је испричао да је на

кревету угледао непрепознат-

љиво тело које су јели пацови

- речено је нашем листу из из-

вора блиских истрази. - Упла-

шен човек је одмах затворио

врата, дошао у полицију и

пријавио случај.

Недуго потом, поли-

цијске патроле су се упутиле

ка кући Наталије Николић и ту

затекле стравичан призор.

- Непрепознатљиво

тело несрећне жене било је на

кревету у блатњари, док су на

њој били пацови - наставља

наш саговорник.- Лекар је

само могао да констатује смрт.

Полиција је одмах обавила

увиђај након чега је тело Ната-

лије Николић пребачено у

нишки Завод за судску меди-

цину где ће се обавити обдук-

ција, како би се установио

узрок смрти.                       В.Н.

ЛЕШ ПОЈЕЛЕ ЖИВОТИЊЕ
Пронађено тело Наталије Николић

ЗАЈЕЧАР - У тешкој

саобраћајној незгоди која се

протекле среде нешто после

11 сати догодила на Неготин-

ском путу код Зајечара теже су

повређене три особе, од којих

је једна трудница, а лакше по-

вреде задобила су два лица.

Након судара путнич-

ког возила и камиона мањих

димензија, према информа-

цијама лекара зајечарске Хи-

тне помоћи, возач и сувозач

путничког аутомобила, као и

возач камиона и трудница за-

добили су теже повреде главе

и пребачени су на одељење

хирургије у зајечарском Здрав-

ственом центру.

С. Б.

ПОВРЕЂЕНО ПЕТОРО

КЛАДОВО – Цариници на гра-

ничном прелазу Ђердап 1

спречили су у ноћи између 18.

и 19. децембра кријумчарење

84 литре 96% етил алкохола,

који је пронађен у комбију којим

је управљао румунски држав-

љанин. Алкохол је био сакри-

вен  у готово свим фабричким

шупљинама комбија марке

“Опел”. Занимљиво је да је

возач пријавио да превози два

џака детерџента за веш и два

џака концентрата за сточну ис-

храну, али су цариници ипак из-

вршили преглед возила. Пре-

тпоставља се да је алкохол

требало да буде употребљен

за прављење ракије.       С.М.Ј.

КРИЈУМЧАРЕЊЕ АЛКОХОЛА

ПРОНАЂЕН
СПИД

БОР - Припадници Ми-

нистарства унутрашњих послова

у Бору одредили су задржавање

до 48 сати Боранима М. Г. (37) и

М. Д. (27) које терете за неовлаш-

ћену производњу и стављање у

промет опојних дрога.Како се на-

води у саопштењу Полицијске

управе Бор, припадници поли-

ције зауставили су возило којим

је управљао М. Г. У том тренутку

је М. Д. је истрчао из возила и

почео да бежи, а видевши да ће

га полицајци сустићи бацио је ке-

сицу са  46,69 грама "спида".

Након задржавања до 48 сати М.

Г. и М. Д, уз кривичну пријаву,

биће спроведени Вишем јавном

тужилаштву у Зајечару.

Е. Т.
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