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Одлуком председника Народне скупштине Србије 

НЕГОТИН - Председник

Скупштине, Небојша Стефано-

вић расписао је изборе за парла-

менте Београда, Неготина и

Пећинаца за 16. март. Он је, ис-

товремено са расписивањем из-

бора, донео одлуку и да изборне

радње почну 29. јануара и да

кампања траје 45 дана, како би

се локална власт више бавили

потребама грађана, а не кампа-

њом.

Иако у Неготину зва-

нично кампања још није почела,

последњих дана интензивиране

су страначке активности. Тако су

свој пропагандни материјал

поједине странке већ почеле да

деле, а грађане по свему судећи

осим телефонских анкета, од 29.

јануара, када почињу изборне

радње, очекују и посете активи-

ста. Док странке тек треба да

изађу са листама кандидата, у

ЛДП, који је на прошлим, ванред-

ним изборима, по броју гласова

остварио трећи резултат, већ су

обелоданили да ће њихов канди-

дат за председника општине

бити народна посланица и

окружна менаџерка Радмила

Геров.

- Спремни смо за изборе.

Сматрамо да за ове четири го-

дине владавине СПС и ДС

ништа није урађено. Од 29.

јануара представићемо грађа-

нима наш програм и људе који

ће бити на нашој листи јер смат-

рамо да све странке и коалиције

треба јасно да кажу ко су канди-

дати за председника општине

уколико добију поверење гра-

ђана – каже Герова.

И у Српској напредној

странци, која је ових дана на

друштвеним мрежама поставила

свој предизборни спот, спремно

су дочекали изборе, а све из-

борне радње, кажу, започеће тек

у предвиђеном року.

- Имамо највећи одлив

становника у републици, највеће

фирмарине и једина смо оп-

штина у Србији која нема инду-

стријску зону и нема великих

инвестиционих улагања. Не же-

лимо да се бавимо високом по-

литиком. Циљ нам је да проме-

нимо овакав негативан тренд у

општини и стварањем нових мо-

гућности за улагања зауставимо

негативне миграционе токове,

индустријском зоном  отваримо

нова радна места и тако омо-

гућимо бољитак грађанима оп-

штине Неготин – каже Бобан

Стингић, председник ОО СНС у

Неготину.

С.М.Ј.

ИЗБОРИ У НЕГОТИНУ

ДЕМОКРАТЕ САМОСТАЛНО
Демократска странка, у којој су избором новог  руководства рас-

кинули коалицију са СПС,  и коју је уочи Нове године посетио и лидер

странке Драган Ђилас, такође је спремно дочекала изборе, на које из-

лази самостално. По речима др Кристијана Николића, председника ОО

ДС, демократе ће ускоро формирати листу и кандидата за председника

општине.

Председник СО Кладово задовољан радом у прошлој години 

ОДЛУКЕ У ИНТЕРЕСУ ГРАЂАНА

КЛАДОВО – Локалну по-

литику у 2013. години одборници

СО Кладово креирали су на

девет скупштинских седница,

којима је претходило 25 саста-

нака са представницима одбор-

ничких група. То потврђује да су,

упркос различитим политичким

ставовима, активности Скуп-

штине обележиле конструктивне

расправе у којима су равно-

правно учествовали одборници

позиције и опозиције - казао је за

недељник „Тимочке„ Драган Ма-

риновић, председник СО Кла-

дово.

- Различита мишљења и

супростављени  ставови пози-

тивно су утицали на квалитет

сваке одлуке. Оно што је важно -

током расправа на седницама је

доминирала, углавном, коректна

атмосфера. Наш заједнички циљ

био је да усвојимо одлуке које су

у интересу грађана. Мислим да

смо у томе апсолутно успели -

додао је Мариновић.

Председник СО Кладово

сматра да су одборници опози-

ције коректним дебатама допри-

нели позитивној атмосфери, а

њихов допринос у формирању

одлука је значајан.

- Одлуке које су биле

изнад интереса политичких пар-

тија одборници опозиције су, по

правилу, једногласно подржали.

Тиме су дали значајан допринос

успешном раду локалног парла-

мента, мада су, кад год им се

указала прилика, гласали про-

тив. Једноставно речено, добро-

намерно су контролисали рад

позиције - истиче Мариновић.

У скупштинским клупама

у Кладову седи 28 одборника.

Већину има коалиција ДС–СПС,

са 18 одборника, док  СНС са

осам и ДСС са два представника

чине опозициони блок.         М.Р.

Драган Мариновић

Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек

ГОДИНА ИЗМЕЂУ ЖЕЉА И МОГУЋНОСТИ
У политичком животу оп-

штине Мајданпек, половином 2013.

дошло је до промене општинске вла-

сти, будући да је после деценије вла-

давине Демократске странке и њених

партнера, власт преузела коалиција

СНС, СПС и “Преокрет”.  Дејан Ваг-

нер (СНС), први човек општине

Мајданпек, оценио је прошлу као ре-

лативно успешну годину, у којој је тек

део планова и жеља остварен.

- Чињеница је да много тога

што смо желели да урадимо - нисмо

успели. Разлога има више. Са једне

стране, ситуација коју смо затекли

након промене власти, а са друге

стране, тешка ситуација у целој

земљи, тако да смо многе наше

жеље морали или да смањимо или

пролонгирамо за наредни период.

Ипак, упркос околностима,
има и резултата?

- Оно што можемо сматрати

добрим резултатом је финансијско

стање буџета општине, који смо ус-

пели да одржимо ликвидним и са

којим улазимо у 2014. годину. Жеље

су биле много веће, у смислу раз-

војних могућности општине. Међу-

тим, дефинитивно, у укупној ситуа-

цији каква јесте, то ће морати да се

пролонгира и прекомпонује за на-

редни период.

Каква су очекивања за
2014. годину и шта је оно што би
требало да се догоди да би могло
да се каже, “кренуло је''?

- Најпре, да обавезе које

имамо,  пре свега, финансијске и по

питању уговора, позитивно реали-

зујемо. Жеље су да стабилизујемо

финансијску страну пословања оп-

штине и да покушамо у инфраструк-

турном делу да урадимо санацију

неких битних објеката за елемен-

тарно функционисање живота. Пре

свега, мислим на школске објекте за

основно и средње образовање, као и

стварање услова да се од 2015. го-

дине озбиљније бавимо развојним

плановима. Ова година биће на

нивоу целе државе доста тешка. Па,

самим тим, и нама као општини пред-

стоји израда нових средњорочних

планова или стратегија, пре свега

економског развоја. Знамо да и у ЕУ

креће нови циклус од 2014. до 2020.

године који се односи на финанси-

рање из разних фондова, тако да

ћемо морати и наше стратегије раз-

воја да прилагодимо стратегијама ЕУ,

како би покушали да што више нама

битних пројеката реализујемо уз под-

ршку тих фондова.                      С.В.
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КЊАЖЕВАЦ - У атару

књажевачког села Штипина,

на Белом Тимоку, од недавно

станује породица лепих, бе-

лих лабудова. Мужјак и же-

нка са троје младунаца, још

малих за бело перје, за

кратко време постали су

права атракција књажевачког

краја. Мештани Штипине их

свакодневно обилазе и хра-

не, надајући се да су у њихо-

вом селу пронашли стално

станиште.

Како каже Драган Ма-

нојловић, житељ овог села,

они су у ово село стигли на

Бадње вече, а онда су меш-

тани са децом почели да до-

лазе на Тимок и да их хране.

Они су се већ припитомили и

једу храну из руке. То су

обично хлеб и кукуруз, а воле

и популарни „Смоки“. За-

држали су се овде дуже

време, па се у Штипини на-

дају, да ће овде дочекати и

њихово потомство, додаје

Манојловић.

У овај мали, природни

резерват, свакодневно до-

лазе и Књажевчани, а и посе-

тиоци из околних места.

Мештани се надају да ником

неће пасти напамет да по-

вреди нове становнике овог

села, а једино се боје да не

страдају од неких других див-

љих животиња.

Биолози кажу да су

лабудови најверније живо-

тиње. Мужјак и женка су по-

тпуно посвећени једно дру-

гом, заједно брину о младун-

цима, који одлазе након прве

године. Према древним ле-

гендама, лабуд је комбина-

ција ваздуха и воде, чиме и

симбол самог живота.

Л. И.

ЛАБУДОВИ У ТИМОКУ

Лабудови привукли пажњу мештана (Фото: Књажевацинфо)

Необични станари у реци код Штипине

БОЉЕВАЦ – Поли-

цијска станица у Бољевцу је

добила новог начелника. И, ту

можда не би било ништа

чудно да у питању није – жена!

Реч је о Сањи Димитријевић,

која је, до сада, обављала

функцију портпарола Поли-

цијске управе у Зајечару и

шефа Одсека за информа-

ционе технологије.

- Мислим да је миш-

љење да жена не може да

ради овај посао потпуно по-

грешно – казала нам је Димит-

ријевићева, која је једина жена

начелник неке полицијске ста-

нице у Србији. – Штавише, мој

је став да припаднице ''неж-

нијег пола'' имају бољи смисао

за организацију од мушка-

раца. И, трудићу се да своје

мишљење докажем и на делу.

Сања Димитријевић у

полицији ради од 1995. године

и, како сама каже, спремна је

на све изазове које доноси

место начелника.

- На првом месту, биће

ми лична и имовинска сигур-

ност мештана Бољевца – на-

глашава Димитријевићева. –

Од својих сарадника очекујем

отворен, искрен и послован

однос. Јер, само на тај начин

можемо, сви скупа, да одгово-

римо задатку који је постав-

љен пред нас.                    Е. Т.

ЖЕНА НА 
ЧЕЛУ 

ПОЛИЦИЈЕ

Сања Димитријевић

Органи реда у Бољевцу добили новог шефа

КЛАДОВО - Кладовља-

нин Марко Мартиновић (21) по-

бедник је 15. трке за часни крст

одржане на Дунаву. Он је био

најбржи у конкуренцији 12 пли-

вача, колико их се надметало на

стази дугој 33 метара. 

Сви су успешно испли-

вали ту деоницу у води ћуд-

љиве реке, чија температура је

износила шест степени Цел-

зијуса. Међу њима је била и

Светлана Вуковић (48), која је,

са 10 учешћа, рекордерка Бо-

гојављенског пливања у граду

на Дунаву.

Друго место на такми-

чењу које представља део ср-

пске традиције заузео је Вук

Миладиновић (Београд), док је

Стеван Васиљевић (Лазаревац)

био трећи. Пре пливања за ча-

сни крст, одржана је литија од

храма "Свети Ђорђе" до Ду-

навског кеја, на коме се окупило

близу 3000 Кладовљана који су

бодрили учеснике витешког

надметања.                          М.Р.

МАРКО ПРВИ
ДО КРСТА

Марко Мартиновић са часним крстом

BБогојављенско пливање у Кладову
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Упркос томе што су одборници СО Бор донели одлуку

БОР - И поред тога што

су одлуку о имановању заштит-

ника грађана у Бору одборници у

локалном парламенту подржали

на седници одржаној пре нешто

више од годину дана, још увек

није дошло до њене реализа-

ције. Опозиција тврди да је раз-

лог за неспровођење ове одлуке

што локална власт не жели конт-

ролу над својим радом.

- Ми смо иницирали до-

ношење одлуке о именовању за-

штитника грађана, јер сматрамо

да Бору то недостаје. Он би

спречио појаву незаконитих

радњи у Општинској управи и

јавним предузећима, уколико их

има. А, по функцији би био за-

штитник и свих људи који су

упућени на Општинску управу –

истиче Драган Марковић, одбор-

ник ДСС у СО Бор.

Он тврди да је циљ име-

новања заштитника грађана да

се пружи неопходна помоћ Бора-

нима, невладином сектору и на-

ционалним мањинама.

- Управо је то била ос-

новна идеја, да се људи инфор-

мишу на који начин да остваре

своја права и, што је најважније,

да се јавност упозна са свим де-

шавањима у Општини. Познато

је да је у Србији у више од поло-

вине општина и градова које

имају заштитника грађана, при-

вредни криминал везан за упра-

ву и јавна предузећа смањен,

као и да је спречена појава неза-

конитих радњи – додаје Марко-

вић. 

Драган Жикић, бивши

председник СО Бор и први човек

локалног СПС, тврди да му нису

познати разлози зашто одлука

није досад реализована.

- И претпрошле године

сам радо гласао за ову одлуку,

коју би и сада подржао. За рад

заштитника грађана у Општини

не би требало издвојити го-

дишње више од два милиона ди-

нара из буџета, што није велики

новац – рекао је Жикић.

С друге стране, Добрица

Ђурић, председник СО Бор, твр-

ди да ће на коалиционом са-

станку владајуће већине, коју

чине СНС, УРС и СПС, бити речи

око реализације одлука које су

усвојене, а још увек нису спрове-

дене у дело.

- За сада у буџету за ову

годину нису предвиђена сред-

ства за именовање заштитника

грађана у Општини - каже Ђур-

ић. - Али, и та, као и друге одлуке

које нису реализоване, ће сва-

како бити тема  коалиционог са-

станка. Морамо да сагледамо и

могућности око постављења  за-

штитника грађана, с обзиром на

то да је стопирано запошља-

вање у јавном сектору.         

Д.С.

ЈОШ НЕМА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

ПАРКИНГ СЕРВИС
Председник СО Бор је подсетио и да је још једна од одлука која

је усвојена, а није спроведена у дело, се односи на формирање службе

Паркинг сервис.

- Идеја  је да  се та услуга обавља преко борског комуналног

предузећа „3.октобар“. Ускоро би требало да се уреде и неколико етаж-

них паркинг простора, након чега ћемо донети решење око реализације

одлуке о формирању Паркинг сервиса – рекао је Ђурић.

По оцени екстерне комисије Школске управе

НАЈБОЉА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

КЊАЖЕВАЦ - Техничка школа у Кња-

жевцу је од стране екстерне комисије Школске

управе добила највећу оцену за свој рад. По

јединственим критеријумима, све образовне

установе се оцењују од 1 до 4. У Техничкој школи

са поносом истичу да су за свој труд и рад са

ученицима из свих области добили оцену 4.

Према правилима, постоје два главна

приступа вредновању квалитета рада једне

школе: екстерно – спољашње вредновање и ин-

терно вредновање или самовредновање. На екс-

терном вредновању, Техничка школа у Књаже-

вцу, оцењена је оценом 4, највишом оценом коју

даје Комисија, каже Љиљана Жикић, директор

Техничке школе. 

- За ово вредновање, прегледају се сви

папири школе: Школски програм, Годишњи план

рада школе, Развојни план, самовредновање,

као и њихова усклађеност - каже Жикићева. -

Затим, кључна област је настава и учење, а ми

смо кренули са семинарима, са индивидуализа-

цијом, јер ништа није тако добро да не може да

се поправи, а ми то знамо и хоћемо да будемо

још бољи.

Још једна област која се оцењује је под-

ршка ученицима, која се проверава тако што се

посматра рад школских тимова, али је кључан

разговор са ученицима и њиховим родитељима. 

- Ми смо имали задовољство да нам, са

чуђењем, чланови комисије кажу да нису чули да

постоји таква једнодушна подршка ученика и њи-

хових родитеља. Након тога, у нашој школи су

оцењивана и постигнућа. Контролише се да ли

ученици на матури имају већа постигнућа, него

у току школовања, јер није добро када је об-

рнуто, затим етос, клима у школи, међуљудски

односи међу наставницима, ученицима, родите-

љима. Такође, све ово је оцењено највишом оце-

ном, као и ресурси, опремљеност школе, и

руковођење и организација - каже Жикићева.

У Техничкој школи, у току зимског рас-

пуста, одржани су семинари, који представљају

својеврсну припрему за вредновање у следећој

школској години, ако Комисија за праћење рада,

одлучи да уведе и оцену пет.

Л. И.

Техничка школа у Књажевцу (Фото: Књажевацинфо)

У Кладову и Мајданпеку

ПИЈУ КВАЛИТЕТНУ ВОДУ
КЛАДОВО, МАЈДАНПЕК – Са градског и

седам сеоских водосистема мештани општине Кла-

дово пију квалитетну воду, хемијски и бактериолошки

исправну - казао нам је Зоран Петровић, директор ЈП

„Јединство„ , колектива који се бави производњом и

дистрибуцијом воде за пиће.

- Вода је сировог квалитета и таква иде у екс-

плоатацију. Ради се само дезинфекција хлором и

добро је док је тако, јер све остало поскупљује процес

производње и дистрибуцију питке воде. Ми тих про-

блема немамо, али имамо богатство које не смемо да

урушимо, јер пијемо здраву и квалитетну воду - истиче

Петровић.

Квалитет воде у кладовском крају контролишу

стручњаци зајечарског Завода за јавно здравље

„Тимок”.

- Анализе квалитета се спроводе независним

узорком. Контролишу се мерна места, мрежа, сирова

вода, бунарска и вода у резервоарима. Сви параметри

показују да вода за пиће, и хемијски и бактериолошки,

одговара прописаним стандардима - наводи Петровић. 

За кубик воде са надокнадом за канализацију,

потрошачи у кладовском крају издвајају 59,5 динара.

Од корисника услуга, ЈП “Јединство„ потражује 25 ми-

лиона динара. Највећим дужницима нуди се репро-

грам, односно отплата доспелих обавеза на више

месечних рата.

Према информацији надлежних у Заводу за

јавно здравље „Тимок“ Зајечара, који контролише ис-

правност воде за пиће у Мајданпеку и Доњем Мила-

новцу, вода из градских водовода је  здравствено

исправна. 

Према параметрима које прописује Правил-

ник о хигијенској исправности воде за пиће њен квали-

тет оцењује као осредњи. Сарадња Завода и

надлежних у градским водоводима је добра па се у

овој установи три пута месечно контролише вода из

мајданпечког водовода и два пута из доњомилановач-

ког, а у складу са бројем становника, који и одређује

учесталост контрола. Једанпут годишње ради се и тзв.

проширена анализа, на основу чијих резултата се

предузимају и све неопходне мере.                М.Р.-С.В.

Опозиција тврди да је разлог за неспровођење ове одлуке што локална власт не жели контролу над својим

радом.

Једна од седница СО Бор
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Лањски производни биланс металурга

БОР – Прошлогодишњи

производни биланс металурга

у најкраћем гласи: 42.643 тоне

анодног, 35.840 тона катодног

бакра и 94.111 тона сумпорне

киселине. Топионица је лане

примила укупно 268.468 тона

влажног концентрата са 36.550

тона "црвеног" метала. У овој

количини предњачила је сиро-

вина из рудника "Велики Кри-

вељ" (152.901 тона  са 22.853

тоне бакра), затим из Рудника

бакра Мајданпек (63.193 тоне -

7.779 тона) и из борске флота-

ције (49.690 тона -  5.368 тона).

Укупно је прерађено 281.717

тона шарже, односно 229.467

тона сувог концентрата. У пла-

меној пећи претопљено је и

2.070 тона хладног материјала,

6.451 тона ретура, као и 3.859

тона секундарног бакра. Ра-

дили су конвертори број један

и два док се "тројка" модерни-

зује за потребе "нове топио-

нице". Крајем године на зали-

хама је било око 20.000 тона

шарже и концентрата и 8.252

тоне сумпорне киселине. На

питање шта је било карактери-

стично за производњу у 2013.,

Бобан Тодоровић, директор

ТИР, је одговорио:

- Издвојио бих високо

временско искоришћење то-

пионичких агрегата од преко 90

процената (у децембру је чак

достигло 98 одсто). У Регене-

рацији, радној јединици Елек-

тролизе за производњу ба-

кар-сулфата, познатијег као

плави камен, лане је забеле-

жена највећа годишња продук-

ција (1.272,5 тона) од осни-

вања фабрике. Први пут је у

овом погону добијен и бакар

(40 тона) електровининг по-

ступком, односно одбакрива-

њем отпадних вода Електр-

олизе. Након добро обављеног

ремонта, Фабрика сумпорне

киселине побољшала је иско-

ришћење "на сумпору" (изнад

55 процената), што је и даље

недовољно. Стога и у наред-

ном периоду можемо очеки-

вати епизодна аерозагађења. 

После шест година ста-

гнације, Ливница бакра и ба-

карних легура лане је прои-

звела 1.370 тона легура (1.208

тона на линији бронзе и 161

тону у ливници фазонских од-

ливака). Овде је углавном ра-

ђена услужна прерада, а сви

производи одлазили су у извоз,

што говори о лошем стању

прерађивачких погона у Срби-

ји. ФБЖ је дала 8.900 тона дип-

форминг, 43 тоне динамо жице

и 6.400 комада производа син-

терметалургије (исте количине

као и 2012. године). Фабрика

арматура произвела је 46 тона

одливака.                            Ј. С.

Топионичари дали 42.643 тоне анодног, електроли-

зери 35.840 тона катодног бакра, а "сумпораши" 94.111

тона монохидрата. Регенерација постигла рекорд –

највећу годишњу продукцију плавог камена (1.272,5 тона)

од оснивања погона. 

ДЕЦЕМБАРСКИ РЕЗУЛТАТИ
Топионица је у децембру минуле године излила 3.427

тона анодног бакра, Електролиза 3.150 тона катодног бакра,

док је Фабрика сумпорне киселине произвела 11.327 тона мо-

нохидрата. ФБЖ је забележила салдо од 935 тона дипформинг

жице. 

ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ

Производња катодног бакра

КЛАДОВО - У првом соларном парку у Србији блок ин-

сталисане снаге један мегават почео је производњу електричне

енергије јер је прикључен на 35 киловолтни далековод.  На по-

вршини од 2,4 хектара, у атару кладовског насеља Велесница,

сунчева светлост у електричну енергију се експлоатише уз помоћ

4.260 фотонапонских поликристалних панела, појединачне снаге

245 вати.

Струју  са 8.000 квадрата панела преузима трафо ста-

ница капацитета два мегавата, а одатле се електричном енер-

гијом снабдевају потрошачи у Брзој Паланци. Радове, вредне 1,7

милиона евра,  финансирала је компанија “Соларис енерџи”, са

седиштем у Кладову. Тиме је завршена прва од три фазе из-

градње соларне електране.

- Наредни корак је монтажа опреме другог блока снаге

један мегават. Почетак радова планиран је за пролеће, али нас

сада очекује мањи обим послова с обзиром да су све предрадње

за његово несметано функционисање завршене  у оквиру из-

градње првог блока - каже Милош Костић, директор компаније

“Соларис енерџи”.                                                                   М.Р. Соларни парк код Кладова

Соларни блок код Кладова прикључен на електромрежу

ПОЧЕЛА ПРОИЗВОДЊА СТРУЈЕ

Бобан Тодоровић
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Зајечар у врху европских градова са најповољнијом пословном климом

ЗАЈЕЧАР – Град

Зајечар нашао се, по избору ча-

сописа ''ФДИ интелиџенс'', који

послује у систему ''Фајненшал

тајмса'', на шестом месту од 500

европских градова са најповољ-

нијим условима за пословање. 

- То је резултат нашег

мукотрпног рада од избора про-

шле године, када смо преузели

власт у Зајечару – казао нам је

Саша Мирковић, председник

локалног парламента. – Наша

Агенција за стратешки развој

града је урадила лавовски део

посла, због чега је данас

Зајечар у врху европских гра-

дова са најповољнијим усло-

вима за пословање.

Мирковић каже да је ин-

тересовање иностраних и дома-

ћих компанија за отварање

нових фабрика у Зајечару ог-

ромно.

- Потенцијалним инве-

ститорима нудимо брзо и ефи-

касно издавање свих неопхо-

дних дозвола, земљиште са

комплетном инфраструктуром,

квалификовану радну снагу... И,

наравно, локална самоуправа

им је, будући да је у Зајечару го-

тово 37 посто незапослених,

стално на услузи – додаје Мир-

ковић.

Он напомиње и да ће, у

наредних месец дана, у За-

јечару бити отворена фабрика

за производњу пелета, као и да

се са иностраним компанијама

воде преговори о неколико ве-

ликих инвестиција.

- Оно на шта ћемо се у

наредном периоду фокусирати

је и да се у Зајечару отвори

макар одељење државног фа-

култета, јер највећи број неза-

послених у нашем граду има

средњу стручну спрему, а по-

тражња за високостручним кад-

ровима је велика – истиче пре-

дседник СГ. – Уз дужно пошто-

вање, ми то морамо да ура-

димо, јер Зајечарци, због мате-

ријалног стања, нису у могућно-

сти да студирају на приватним

универзитетима.

Награда зајечарској ло-

калној самоуправи биће уруче-

на у Кану.                             В.Н.

''МАМАЦ'' ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

Борски бакарни прах тражен у свету

ИЗВЕЗЛИ СВЕ ШТО СУ ПРОИЗВЕЛИ

БОР – Пометон ТИР,

једино мешовито предузеће у са-

ставу РТБ Бор које су 2003. године

основали италијански Пометон

С.п.А., као већински власник (51%)

и Топионица и рафинација РТБ

Бор, као мањински (49%), про-

извело је прошле године 1.132

тоне бакарног праха, а план је био

1.000 тона. Готово сва количина

извезена је у Италију већинском

власнику који је, потом, заједно са

својим осталим производима, про-

даје по свету. Већински власник

финансира и куповину целокупне

количине катодног бакра, као си-

ровине потребне за производњу

праха. Према речима Чедомира

Думитрашковића, директора По-

метон ТИР, оваква производња

дала је значајне финансијске ре-

зултате тако да ће годишњи про-

фит бити знатно бољи у односу на

период од оснивања фирме. 

- Наш производ је веома

квалитетан и задовољава захтеве

купаца широм света – истиче Ду-

митрашковић. – Потврда тога су и

честе посете клијената из Ау-

стрије, Америке, Јужне Кореје,

Француске, Немачке и других зе-

маља ради провере система ква-

литета и сигурности производње.

Од свих смо добили позитивне

оцене са мање или више предлога

за корекцију система. Такође,

заједно са стручним особљем По-

метон С.п.А. стално радимо на по-

бољшању квалитета и проширењу

асортимана производа који се све

више траже на тржишту. Сви за-

послени су посвећени испуњењу

планова јер су свесни да само тако

можемо да опстанемо на веома

захтевном тржишту и обезбедимо

своју егзистенцију.

Наш саговорник нагла-

шава да Пометон ТИР на време

подмирује све обавезе према до-

бављачима, државним институ-

цијама и локалној самоуправи и

нема никаквих обавеза, осим

неких отворених ставки према

својим оснивачима – Пометону

С.п.А. и РТБ, односно ТИР. Зараде

се редовно исплаћују запосленима

у целости, почетком месеца за

претходни месец. 

- Проблеми које ова

фирма има су нерешени влас-

нички односи са оснивачима који

треба да се регулишу у складу са

законским прописима и интере-

сима оснивача – додаје Думит-

рашковић. - Истекли су дугорочни

уговори о снабдевању сировинама

и нормативним материјалима који

би требало да се продуже. Треба

да се реши и проблем отпадних

вода и још нека питања. Пометон

је урадио комплетну документа-

цију за реализацију потребних ак-

тивности, а отпадне воде реша-

вамо заједно са ТИР. Надамо се да

ће се у наредном периоду све ово

разрешити како би фирма могла

нормално да ради.                  

Ј.С.

Паковање бакарног праха у џамбо вреће

Преко хиљаду тона праха испоручено већинском власнику Пометону С.п.А. из Италије који га  даље продаје

по целом свету. Честе посете задовољних купаца из Аустрије, Америке, Јужне Кореје, Француске, Немачке и других

земаља. 

IN MEMORIAM

MILE STOJČIĆ
1948- 2007

Znao si koliko te volimo,
ali nećeš saznati koliko

nam nedostaješ.

Саша Мирковић



БРОЈ 73ОГЛАСИ8



БРОЈ 73 РЕПОРТАЖЕ 9

Муке Тахира Чалаковића због бирократских грешака

ЧОВЕК КОЈИ НЕ ПОСТОЈИ

ЗАЈЕЧАР – Тахир Чалако-

вић је рођен пре 29 година у тутин-

ском селу Драга, а од прошле године

живот га је нанео у Зајечар. Међутим,

иако има личну карту, овај човек,

формално, не постоји!

- Све је почело пре два месеца, када

сам отишао у Полицијску управу у

Зајечару, како бих поднео захтев за

издавање нове личне карте – почиње

причу Чалаковић. – Међутим, када

сам радници на шалтеру предао свој

извод из матичне књиге рођених, про-

вером података се испоставило да

особа под мојим именом и презиме-

ном – не постоји.

Врло брзо је, међутим, уста-

новљен проблем. Тахиру се не по-

клапа ЈМБГ у изводу из матичне

књиге рођених и личној карти. У

првом документу, последње две

цифре су 17, а у другом 28. До

грешке је, највероватније, дошло

приликом прекуцавања бројева, из

чега се изродио цео проблем.

- Када је службеница у Поли-

цијској управи у Зајечару укуцала

број из личне карте, изашли су моји

подаци – наставља Чалаковић. –

Објашњено ми је да морам да изва-

дим нови извод из матичне књиге ро-

ђених и да са тим документом

поднесем захтев за издавање личне

карте.

Тахир је истог дана позвао

матичара у свом родном селу и

добио обећање да ће убрзо добити

извод. Међутим, то се до данас није

десило, тако да Чалаковић, правно

гледано, и не постоји.

- Звао сам општинске

службе у Тутину и Новом Пазару, где

су ме уверавали да ће мој проблем

бити решен. Међутим, како се ништа

није десило, послао сам допис управ-

ном инспектору, који је задужен за

матичне књиге, у Министарству

правде и локалне самоуправе – до-

даје Чалаковић.

Наш саговорник каже да му

је из Министарства правде стигао

допис да је његов предмет прослеђен

у Јагодину, под чијом је ингеренцијом

матична служба у Тутину.

- Након тога, из општинске

службе у Тутину су ме позвали и ошт-

рим тоном ме питали ко сам ја да им

шаљем инспекцију. Још ми је казано

и да у њиховом систему постоји

особа са мојим ЈМБГ, али се она,

уместо Тахир, зове Тамир и да ме

због тога ''рачунар не препознаје'' – у

неверици је Чалаковић.

Он истиче да због админи-

стративне грешке не може да извади

ни личну карту, пасош и друга доку-

мента, као и да, ''у папирима'', он

уопште и не постоји.

- Не знам шта да радим – од-

махује главом Тахир. – Жив сам, за-

узимам место у времену и простору,

али, званично, не постојим. Знам да

је посреди грешка, али немам начина

да је исправим сам. И, не знам када

ће тај проблем бити решен... 

В.Н.

У Неготину одржана трећа „Весела чаршија“

НЕГОТИН - Ни киша

није успела да поквари распо-

ложење Неготинцима и омете

их у уживању у чарима „Веселе

чаршије“, манифестације коју

већ три године у Богојављен-

ској ноћи, у Кнез Михаиловој

улици, под покровитељством

Општине Неготин, организују

Дом културе, Народна библио-

тека и Туристичка организа-

ција. Иако под кишобранима,

закриљним тезгама, испод над-

стрешница, у удобном фоајеу

биоскопа „Крајина“, као и у

бројним радњама које су и

данас синоним ове најстарије

улице у Неготину, „Весела чар-

шија“ је била управо весела,

окупила је солидан број Него-

тинаца и мноштво деце који су

се радовали црвеним лизали-

цама у облику срца и шареним

лулицама. Старији су уживали

у врућој ракији, куваном вину,

мезетлуцима, традиционалном

гулашу, али и у музици, која је,

такође, обележила ову мани-

фестацију. 

Ова најдужа и најста-

рија улица у граду, чији кућни

бројеви премашују 250, поново

је живела некадашњи живот и

времена у којој су се њени ста-

нари заједно радовали малим

стварима, заједно славили ус-

пехе, рођења и венчања, заје-

дно туговали за онима које

више нема. Преко дана би

вредно радили у својим занат-

ским радњама, трговинама и

магазама, а увече су се оку-

пљали код комшија кафеџија и

хотелијера, да уз чашицу раз-

говора и традиционалног по-

служења отпрате још један

дан.

- Оно по чему је ова

улица најпознатија јесу и дос-

кочице и шале које су овде на-

стале, да би се, као праве

легенде, препричавале и до

данашњих дана – приповеда

Неготинац Влајко Влајче Тодо-

ровић, учесник бројних дога-

ђаја и носилац бројних функци-

ја од којих му је најдража ти-

тула доживотног почасног пре-

дседника Црквеног одбора Не-

готина.

Памтила је ова улица

сваки вењак, сваки пенџер, али

и свако њено чељаде, али и та

господска, варошка времена у

којој за добар провод нису тре-

бала ни брендирана пића, ни

ко зна каква „куванија“, већ

лепа реч, српско мезе, питко

вино и добри људи. И њени да-

нашњи домаћини, власници

бројних локала у Кнез Михаи-

ловој чувају ту традицију на

скоро истоветан начин.

- Ово је једно лепо су-

сретање, дивна улична забава

и евидентно је да Неготинци

јако добро реагују на ову мани-

фестацију која је градска и

права чаршијска и у којој сви

учествују, од установа културе,

преко власника радњи до

самих грађана - каже Душанка

Ботуњац, уметнички руководи-

лац Дома културе „Стеван Мок-

рањац“.                 

С.М.Ј.

Кувано вино, ракија и мезе

СЛАВЉЕ, УПРКОС КИШИ

Тахир Чалаковић

ПАПИРИ ПО ЗАКОНУ
Контактирали смо Шабана Хоџића, матичара из тутинског

села Драга. По његовим речима, Тахир је морао лично да дође и пре-

узме извод или да неког судски овласти да, уместо њега, преузме тај

документ.

- Да бих ја, као овлашћено лице, могао уместо Тахира да изва-

дим тај документ, морао бих да превалим 60 километара, у једном

правцу,  до Тутина – казао нам је Хоџић.  - У противном, чиним кри-

вично дело, ако му тај документ пошаљем из Драге. Али, Чалаковић

ће, чим испуни законске услове, добити извод.

Тахиру се не поклапа ЈМБГ у изводу из матичне књиге рођених и личној карти. Због административне грешке

не може да извади ни личну карту, пасош и друга документа.

ПРОГРАМ
На „Веселој чаршији“ наступили су уметник Драгољуб Фиру-

ловић – Џо, етно група “Маринике” Данијеле Стојкић-Марковић, во-

кална група Удружења пензионерки и Миљана Богић, солиста етно

групе “Класје”. 
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УХВАЋЕН СА 6,5 ТОНА БАКРА
БОР - Полиција у Бору

недавно је, на путу Зајечар-Па-

раћин, зауставила комби којим

је управљао Ј.Б. (32), из овдаш-

њег села Брестовац, и у њему

пронашла више од 6,5 тона от-

падног метала.

Након вештачења,

комби са отпадним металом, за

који се сумња да је украден из

погона РТБ ''Бор'', је довезен до

једног магацина у Ватрогасном

дому. Из њега је, редом, вађена

бакарна жица, акумулатори, де-

лови бакарних катода, лимови,

шипке...

- Све ово је месецима,

како се сумња, крадено из по-

гона РТБ – речено нам је у поли-

цији. – Ј. Б. се терети да је

нелегално откупљивао тај

метал, који је је, када је скупио

довољну количину да напуни

комби, требао да одвезе до Бео-

града и да познатом купцу испо-

ручи ''робу'', за коју је, на руке,

требало да му буде исплаћено

35 хиљада евра.

С друге стране жице, ис-

товар отпадног метала из ком-

бија будно су пратили

многобројни посматрачи, од

којих су неки познати полицији

као крадљивци отпадног ме-

тала.

- Мораћемо вечерас да

додатно обезбедимо Ватрогасни

дом – договарали су се поли-

цајци. – Велика је то количина, а

надомак им је руке. Сумњамо да

ће одолети изазову.

Полиција је код Ј.Б. јед-

ном већ пронашла више од тоне

отпадног метала, али тада су га,

након истека задржавања, пра-

восудни органи пустили да се

брани са слободе. Такође, ор-

гани реда су против овог човека

већ подносили пријаве због не-

легалног откупа секундарних си-

ровина, чија укупна вредност

превазилази милион динара.

Након што је ухваћен са

6,5 тона отпадног метала, Ј.Б. је

поднета пријава и одређен му је

једномесечни притвор.          К.С.

БОЉЕВАЦ – Саша Криеш-

тановић (48), из Бољевца, погинуо је

када га је, када се враћао са славе

код пријатеља из овдашњег села Ва-

лакоње, прегазио – сопствени комби!

- Криештановић је био на

слави код пријатеља у Валакоњу и

иза поноћи је кренуо кући – речено

нам је из извора блиских истрази. –

На старом валакоњском путу, зауста-

вио је комби и изашао из њега како

би обавио малу нужду.

По непотврђеним информа-

цијама, Криештановић је оставио

комби да ради у леру, али је, најверо-

ватније, заборавио да повуче ручну

кочницу.

- Комби је кренуо и налетео

право на Криештановића, који се на-

лазио на путу испред њега – додаје

наш саговорник. – Возило је ударило

у несрећног човека, који је пао право

под точкове. По непотврђеним ин-

формацијама, преминуо је од гу-

шења.

Криештановићево тело про-

нашли су мештани Валакоња.

- Мештани Валакоња, који су

пронашли Криештановића, су одмах

позвали полицију и Хитну помоћ. Ме-

ђутим, лекари су само могли да кон-

статују смрт несрећног човека –

закључује наш саговорник.

Комби, власништво Криеш-

тановића, је упућен на ванредни тех-

нички преглед.                              Е. Т.

ПРЕГАЗИО ГА 
СОПСТВЕНИ КОМБИ

БОР - У Бору су, током про-

текле године, непознати вандали, у

просеку, сваког викенда палили по

један контејнер и тиме ЈП ''3. окто-

бар'', које се бави одржавањем чи-

стоће у граду, направили штету већу

од милион динара.

- Непознати починиоци су за-

палили више од 50 пластичних кон-

тејнера - каже Далибор Орсовановић,

директор ЈП ''3. октобар''. - Вредност

једног таквог контејнера је око 20 хи-

љада динара, и за 15 одсто је јефтинији

од стандарног, поцинкованог. Купли смо

их јер је нашим радницима лакше да

раде са њима. Да све буде још црње,

све се то ради из чисте обести.

Орсовановић каже и да се

дешавало да када радници ЈП ''3. ок-

тобар'' крену да скупљају смеће не

затекну контејнере на месту.

- Било је и случајева крађе,

али и премештања контејнера са јед-

ног на друго место. Некима је то,

очигледно, веома забавно. Али, због

тога цех плаћају мештани, јер онда

нисмо у могућности да редовно одр-

жавамо хигијену.

Он додаје да вандали пале и

металне контејнере, који због тога

брже кородирају.

- Због тога ни метални кон-

тејнери након годину дана више не

могу да се користе - наставља дирек-

тор ЈП ''3. октобар''. - Годишње ме-

њамо и велики број украдених

точкића на контејнерима. Све у

свему, поред тога што одржавамо хи-

гијену у граду, испада да морамо и да

глумимо полицајце. 

У последње три године ЈКП

''3. октобар'' је набавио око 500  кон-

тејнера, тако да их је сада у граду

има око 900.                                  Е. Т.

ШТЕТА - МИЛИОН ДИНАРА

УХАПШЕН ФАЛСИФИКАТОР
ЗАЈЕЧАР - Полицијски службеници криминалистичке по-

лиције у Зајечару, ухапсили су Е. А. (26) из Крагујевца због сумње

да се бавио фалсификовањем и растурањем страног новца. Опе-

ративци Зајечарске полиције ухапсили су Е. А. након што је у ме-

њачници "Попај" разменио већу количину долара. Наиме, он је

разменио више новчаница у апоенима од 100 долара и приликом

изласка из мењачнице су му стављене лисице на руке.         Е.К.

Део заплењеног бакра

Необична смрт Саше Криештановића из Бољевца У Бору прошле године запаљено 50 контејнера

Запаљени контејнери

СОКОБАЊА – Горану

Марјановићу, председнику Самостал-

ног синдиката сокобањске ''Лепте-

рије'', која у свом саставу има хотеле

''Здрављак'' и ''Турист'', ресторан

''Чока'' и управља Јошаничком

бањом, недалеко од Сокобање, непо-

знате особе запалиле су аутомобил

''голф 2'', који је, у радно време, био

паркиран испред хотела ''Здрављак''.

- Све ово је последица ката-

строфалног стања у ''Лептерији'', јер

је 108 радника поднело тужбу због

неисплаћивања плата, регреса, то-

плог оброка и накнаде за минули рад

- кажу радници, који нису желели да

им помињемо имена. - Четири наша

члана су, пре извесног времена, због

малтретирања на послу, поднели за-

хтеве за заштиту од злостављања на

раду Регионалном мобинг центру у

Нишу. 

Радници кажу да ово није

прво застрашивање синдикалних ак-

тивиста. 

- Летос смо добили, и то на

радним местима, анонимна писма у

којима нам је наложено да преста-

немо са синдикалним активностима -

настављају они. - Такође, тада је

председнику Самосталног синдиката

Горану Марјановићу разбијена шо-

фершајбна и пробушене све четири

гуме. И, то на на истом паркингу где

му је сада запаљен аутомобил.

Пре овог случаја, почетком

новембра прошле године, још увек

непознати починиоци запалили су и

аутомобил Новице Мијалковића, ди-

ректора ''Лептерије''. Он нам је тада

казао да сумња ко стоји иза паљења

његовог аута, али и да о томе ко-

начну реч морају да дају истражни

органи. Починици, међутим, до данас

нису пронађени. Е.Т.

СИНДИКАЛЦУ ЗАПАЉЕН АУТО
Трвења у сокобањској ''Лептерији'' прете да измакну контроли

Ухапшен Ј.Б. из Брестовца, код Бора
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РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ III
Поред људског потенцијала, који се, нажалост, у последњим деце-

нијама осетно смањује, општина Бољевац располаже изванредним природ-

ним и антропогеним ресурсима, које би ваљало активирати и развијати зарад

свеукупног привредног, културног и социјалног бољитка.

Природни потенцијали
Најзначајнији природни ресурси у општини Бољевац за развој ло-

калне привреде представљају: велика површина под шумама (велика ко-

личина техничког и огревног дрвета), водни потенцијал — моryћност

наводњавања и флаширања пијаће воде, односно изградње мини хидро-

електрана, климатски и земљишни услови за развој пољопривредне про-

изводње ( сточарство, лековито биље, воћарство и повртарство) и изградњу

ветрогенератора као постројења за производњу алтернативне енергије, - ми-

нералне сировине ( доломит, глина — бентонит, украсни камен и племенити

метали). 

Поред пољопривреде, на територији oпштине Бољевац постоје

услови за развијање метало-прерађивачке индустрије, текстилне индустрије,

рударства и енергетике, дрвне индустрије, али и туризма.

Културно наслеђе  
Културну баштину oпштине Бољевац могуће је разврстати у неко-

лико сегмената:

археолошка налазишта, сакрални објекти (цркве и манастири), дела

са споменичким и уметничким својствима (дела сликарства, вајарства и при-

мењене уметности, споменици народноr градитељства, знаменита места),

установе културе -културно образовни центар, библиотека, позориште, био-

скоп, домови културе, фолклорне групе - су основ орrанизовања културноr

живота у општини. 

Заштићена непокретна културна добра на територији општине Бо-

љевац: 

Манастир Крепичевац налази се четири километара северно од

села Јабланице у клисури Радовањске реке. Манастир је грађен nочетком

16. века. Крепичевац је мала тролисна грађевина, без кубета. Грађен је под

утицајем моравске школе. Живописана је, али су само мање -површине жи-

вописа сачуване. Најбоље су сачувани делови фресака у припрати који пред-

стављају ктиторску композицију — Георгије, син војводе Радула (са моделом

цркве у руци), и његова жена Зора и син Манојло. Манастир Крепичевац има

зидани иконостас са неколико сачуваних икона — Христа, Богородице, Св.

Јована, Благовести. Крепичевац је место живота женског монашког реда. 

Манастир Лапушња је полусрушени споменик културе од великог

значаја. Налази се у атару села Криви Вир и посвећен је Св. Николи. Цркву

је подигао 1501. године војвода Радул, а живописао - кнез Богоје и његова

жена Мара 1510. године. Лапушња има тролисну основу са високим кубетом,

које доминира над читавом грађевином. Од живописа делимично је сачувана

ктиторска композиција на којој су војвода Радул и кнез Богоје који држе модел

цркве, а иза њих се налазе њихове жене Наталија и Мара. Манастир је био

активан до краја 17. века. 

Црква Лозица се налази се у падножју обронка Ртња, три километра

од Кривог Вира. Посвећена је Св. Арханђелу. Не зна се тачно када је сагра-

ђена, али се први пут спомиње у турском попису 1455. године. Обновљена

је 1680. и 1850. године. Црква је моравског типа, тролисна грађевина са ос-

мостраним кубетом, зидана каменом, па малтерисана. 

Црква Св. Илије у Бољевцу подигнута је 1861. rодине, а осликана

1863. године. Једнобродна је грађевина са припратом на западној страни и

олтарском апсидом на источној страни. Црквене зидове и иконостас осли-

кали су отац и син, Милија и Никола Марковић.

Стари камени споменик Васкрс Свете Тројице у Сумраковцу у облику вели-

ког каменог крста, настао је 1830. године и обележава велику епидемију куге

која је погодила мештане овог села. 

Зграда Музеја "Тимочке буне", односно зграда некадашњег затвора,

саграђена је 1861. године. Зграда је адаптирана 1980/81. године, али због

подземних вода угрожени су и зграда и музејска поставка. 

Зграда старе општине у Кривом Виру, подигнута је око 1840. године

према пројекту Министарства грађевине и представља приземну зграду, гра-

ђену од ломљеног камена и облутака, покривену ћерамидом. У овој згради

су вршене припреме за Тимочку буну.

Османбегова или Хајдук-Вељкава чесма у селу Подгорац подигнута

је крајем 18. века по пројектима турских мајстора. 

Оснoвне школе у Лукову и Јабланици, представљају једине две очу-

ване старе школе, грађене на прелазу из 19. у 20. век. 

Референца:Стратегија одрживог развоја општине Бољевац 2010-

2020 година Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

Др Владислав Степић: ''Жива'' кап крви, огле-
дало нашег здравственог стања (8)

АНТИБИОТИЦИ СЛАБЕ 
ИМУНИ СИСТЕМ

Примера ради, деца у об-

даништу добију неку вирусну ин-

фекцију, вероватно неком гре-

шком нас лекара, дају им се анти-

биотици, који униште цревну

флору и имунитет те деце до-

веду у питање. Након десето-

дневне куре антибиотицима,

потребно је читавих девет ме-

сеци да се природним путем об-

нови цревна флора, јер је

површина коју она треба да по-

крије величине једног тениског

игралишта. 

Еволуција људског орга-

низма се огледа кроз промену и

усавршавање рада дигестивног или

пробавног тракта, и кроз промену и

усавршавање имуног система. Ни

сам дуго нисам знао да је наш главни

имуни орган, управо, пробавни си-

стем. У њему је највећи број лим-

фног ткива, а знамо да оно ствара

''војску'' која брани организам од раз-

них нападача: бактерија, вируса,

гљивица...Та ''војска'' има одређене

специјалности. Постоје ''специјалци''

који су као ''позорници'' да уоче не-

пријатеља, да га детектују, и јаве

''жандармерији''- леукоцитима, који

ће да униште непријатеља. То све

производи, управо, тај лимфни си-

стем, чији највећи део је у дигестив-

ном тракту. Њега ми оштећујемо,

најчешће, управо антибиотицима,

где у оквиру тог имуног система

веома важну улогу играју корисне

бактерије, које стручно зовемо са-

профитном флором. 

Све те бактерије имају улогу

да у нашим цревима онемогућавају

да све што не треба оде  у лимфоток

или крвоток у њега и оде. Када те

својеврсне чуваре и ''граничаре'', у

циљу лечења неке инфекције, униш-

тимо антибиотицима, ми остајемо

без заштите. Такво стање омогућава

да из црева одлазе непожељним

путем одређене бактерије и поједини

отрови. У нашем пробавном тракту,

може се рећи, постоји непрекидна

борба, стални антагонизам, добра и

зла-нетрпељивост између корисне

флоре и гљивица. Када има до-

вољно корисне флоре, не развијају

се гљивице, а нејчешће је у питању

гљивица по имену кандида албика.

Све гљивице луче отрове или ток-

сине, који изазивају симптоме свих

могућих болести.

Тако настаје један затво-

рени круг. Примера ради, деца у об-

даништу добију неку вирусну инфе-

кцију, вероватно неком грешком нас

лекара, дају им се антибиотици, који

униште цревну флору и имунитет те

деце доведу у питање. Након десе-

тодневне куре антибиотицима, по-

требно је читавих девет месеци да

се природним путем обнови цревна

флора, јер је површина коју она

треба да покрије величине једног те-

ниског игралишта. То су бактерије

невидљиве голим оком и потребно је

да се створи огромна количина тих

бактерија.

И на том пољу је савремена

и натуропатска или нутрициони-

стичка медицина постигла завидне

резултате. Постоје корисне бактерије

које се у виду таблета могу да унесу

у организам. Њих има, рецимо, у

јогурту и киселом млеку, али њихов

број није толико значајан. Значи, мо-

рамо да водимо рачуна да имамо

добру и корисну флору у пробавном

систему, да антибиотике користимо

само када морамо. Након тога не-

опходна је брза интервенција узима-

њем, да тако каже, ових пробиотика.

Искуство показује да је код

деце најчешћи узрок прехладе и ви-

соке температуре вирусна инфек-

ција. Познато је да када ти вируси

уђу у организам, да би се размножа-

вали, морају да уђу у ћелију. Они

убоду мембрану ћелије, убаце своју

протоплазму и тамо почну да се раз-

множавају, чиме униште саму ћелију.

То се догађа када је већ формирана

вирусна инфекција, али тих вируса

има и у крви и даље, и у свим нашим

телесним течностима. 

Како да решимо тај проблем

а да не употребимо антибиотике?

Познато је у науци да је Ц витамин

''камиказа'', који у сукобу са вирусом

уништи вирус и сам настрада. На-

учно је познато да витамин Е на мем-

брани ћелије спречава вирус да је

прободе и уђе у њу. Зато предани ле-

кари код оваквих инфекција саветују

употребу Ц витамина. Нажалост, у

самом воћу нема довољне количине

тог витамина, па је неопходно да се

он узима у виду таблета. Витамин Ц

у тој борби оживљава и витамин Е,

зато и не морамо узимати високе

дозе Е витамина. 

Наставак у наредном броју

(Генерал проф. др Влади-

слав Степић, пензионисани главни

хирург на ВМА и Војске Југославије,

и начелник Клинике за кардијалну и

грудну хирургију.)  

КОНТАКТ И ПИТАЊА
Уколико сте заинтересовани да помоћу овог једноставног прегледа

у Бору проверите своје и здрaвствено стање своје породице, контакт телефон

је: 063 739 01 44, а уколико желите да поставите неко питање др Степићу,

можете то учинити посредством наше редакције: 064 / 163 84 96, или на mail:

boned@open.telekom.rs.

МАЛИ ОГЛАС
Старије, озбиљне, поштене и комуникативне

госпође (60) потребне за тимски рад на 
проценат на промоцији финих ствари  

Телефон: 015 30 19 10
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