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Захарије Трнавчевић, председник Покрета пољопривредника и привредника ''Богата Србија'', за ''Тимочке''

У каквом је стању Србија

данас?

- Где год идем говорим да

за сваку браву постоји кључ. Другим

речима, ја сејем наду да ово стање

у коме се ми деценијама налазимо

није од Бога дато, није нам суђено

да овако живимо, и да постоји излаз

из ове ситуације. Ова земља, још од

почетка вишестраначја, живи у ве-

ликим невољама и недаћама, и она

се данас, нажалост, налази на за-

чељу европских држава као једна

сиромашна држава. То је неверо-

ватно. Ова наша земља је у време

Анте Марковића сврставана у

средње развијене европске државе,

а након тога се у сваком погледу

срозала, и нестало је много тога.

Није то све покрадено, већ је упро-

пашћено и запарложено, развучено

на све стране. Радници који нису

добијали плате носили су

делове из погона, ма-

шине, алате, и све оно

што је имало некакву

вредност. Ми смо данас

земља са великим бројем

издржаваних лица, незапослених,

пензионера... И, веома малим броје-

м људи који раде и привређују. Ми

смо земља народних кухиња које,

опет, немају довољно хране за сву

многобројну голу сиротињу. 

Зашто нам се све ово до-

гађа?

- Све ово нам се догодило

што смо ми годинама лоше бирали.

Ми смо имали лоше управљаче

државе у којој живимо. Још пре

скоро тридесет година је поменути

Анте Марковић рекао да политика

треба да служи привреди, а не при-

вреда политици, што је код нас био

случај. Доношене су одлуке кoје

нису имале основа ни у разуму, ни у

материјалном покрићу. И ми смо се

задужили за неке силне новце, и ге-

нерацијама иза нас оставили тако

велике и непријатне дугове. Зато

више нема моћне и продуктивне

привреде, и зато је незапосленост

оволиких размера. Армија младих,

деце, вредно учи и завршава школе.

А шта их чека? Чека их биро рада,

чека их глуварење, и чека их ред

пред неком амбасадом у нади да ће

негде другде пронаћи своју срећу.

Поражавајуће за све нас старије.

У каквом је стању српско

село?

- Желим да истакнем да

сам 65 година земљораднички, аг-

рарни или пољопривредни новинар.

Или, просто речено, сељачки нови-

нар. Памтим и време оснивања

земљорадничких задруга. А, све-

док сам и овог времена када

нема ни з од задруга. Путујем по

целој Србији. Обишао сам скоро

свако село. Ту недавно срет-

нем Радета из Сумра-

ковца. Јада ми се да су

млади отишли из села,

да нема више као

некад на хиљаде грла

стоке, да нема оно-

ликог млека... Не-

када се у том

селу прику-

пљало по 9.000 ли-

тара млека а данас цело

село има 38 говеда. Тако је и

у Шарбановцу, Злоту, Бре-

стовцу... И, тако је у целој Србији. И

попис који је обављен 2012. године

показује катастрофално стање. Не-

када смо извозили 100 хиљада тона

само јунећег меса, а данас нисмо у

стању ни 2.000 тона годишње да из-

веземо. Све у свему, село је оста-

рило, парлог царује, а имамо све

услове да нам земља рађа плодове

нашег рада и омогући нам да жи-

вимо у благостању.

Да ли Европска унија

представља спас за Србију?

- И сам често, као и сви ви,

мислим како да се та брава от-

кључа. И знам да је поступак једно-

ставан. Сви ми у овој држави

желимо да живимо као у Европској

унији. Због тога и куцамо на њихова

врата, да нам их отворе. Да би жи-

вели као они, морамо и да радимо

као они. Али морамо да имамо и

државу какву имају они, да она буде

уређена, да се зна ко чиме управља

и ко шта ради. Бога нам је дао бо-

гату земљу, воду и сунчеву енергију.

И, зашто онда не можемо да будемо

велики извозници хране?

Зашто се, онда, не

улаже у пољопри-

вреду?

- Као на-

родни посланик и

председник Аграр-

ног националног

савета сам са јед-

ном групом док-

тора наука

из 

Новог сада и Београда направио

Стратегију пољопривредног развоја

Србије. Крајем прошле године, у

току саме седнице Скупштине, што

су многи видели, ја сам ту стратегију

дао премијеру Ивици Дачићу. Пону-

дио сам се да дођем код њега да му

објасним да је она као једна траса

како да се направи нешто ефикасно

и функционално. Премијер ме није

ни позвао. Њихов, Дачићев и Вучи-

ћев, главни посао је Косово, Ев-

ропска унија, борба против кору-

пције и када ће бити расписани из-

бори. А о томе како да се оживи ова

привреда, како да се бар вратимо

на ниво на коме смо били пре три

деценије, немају ни један једини

доказ да се тиме баве. Кинеска по-

словица каже: ''Није важно да ли је

мачка бела или црна, важно је да

лови мишеве''. Значи, није важна

идеологија, од тога се не живи, она

не ствара нове вредности. Кина је,

када сам ја тамо био, 1974. године

гладовала. Хватали су и јели вра-

пце. Данас су они друга, трећа свет-

ска економија. Немају они ни данас

велики стандард, али код њих нема

глади, нема незапослености. Ми

такве људе немамо. Ми се бавимо

реконструкцијом владе и изборима

ради избора. Наша власт у помоћ

зове оног Доминика Строскана, па

приде и Гузенбауера, којима смо ми

''девета рупа на свирали''. Нема ни-

каквих знакова да је ова Влада уви-

дела којим путем треба да се креће,

да се већ једном изађе из овог

чабра. 

Шта онда - гласати или

бирати?

- За овакво стање су криви

и грађани. Од почетка вишестра-

начја, ми смо седам или осам пута

били звани да дођемо на бира-

лиште да гласамо. После сваких од

тих избора се показивало да ништа

не иде на боље. Напротив, степе-

ницу по степеницу, све је било горе.

Гласали смо и заборавили шта су ти

људи за време изборне кампање

обећавали. Што се већ на наредним

изборима нисмо тога сетили, па сви

смо видели да нас је све мање, да

нам је све мања куповна моћ, да је

све више незапослених од оних што

раде... Што смо им гледали кроз

прсте, што нисмо бирали неке

друге?

Каква је улога медија у

Србији?

- Медији су веома значајан

део свакога друштва у формирању

јавног мишљења, по условом да се

тим послом баве људи који знају и

који воле ту професију и свој

народ. То значи да народ, читаоце,

слушаоце, гледаоце не обмањују,

него да га суоче и са непријатним

чињеницама о томе како су и због

чега оне настале и где је излаз.

Новинар не треба да прави само

сензационалистичке прилоге, него

да шири нову свест, да шири наду.

Новинари, што је и данас случај,

не би смели да се удварају поли-

тичарима. Политича-ри су свесни

великог утицаја медија на бираче

и успевају на разне начине да но-

винаре поткупе и корумпирају, уз

чију помоћ шире лажну слику о

стању, узроцима и кривцима за

стање у коме се налазимо.                                                                                                                            

Б. П.

КО КУЦА - ОТВОРИЋЕ МУ СЕ
Сви ми у овој држави желимо да живимо као у Европској унији. Због тога и куцамо на њихова врата да нам их

отворе. Да би живели као они, морамо и да радимо као они. Али, морамо да имамо и државу какву имају они, да она

буде уређена, да се зна ко чиме управља и ко шта ради.

СРБИЈА ФАБРИКА ХРАНЕ

- Потенцијал Србије, ове и овакве, је да може да извезе храну

за 24 милијарде долара. Није потенцијал ове државе у њеним сиро-

винама, па ни бакру, већ у потенцијалу њених људи. Јапан, примера

ради, увезе 92 одсто сировина које њихова индустрија преради. Али

они од тих увезених сировина производе најфиније електронске уре-

ђаје, оптичке уређаје, аутомобиле, чиме вишестрико увећавају добит.

То и ми морамо да урадимо. Све што радимо морамо да настојимо да

урадимо на најбољи начин.

РАДНИЦИ И ТРУТОВИ

- По мени, сви људи на свету су једнаки. Не могу никога да

мрзим - ни Хрвате, ни Албанце, ни Бошњаке. Делим их само на

вредне, ствараоце, продуктивне и на трутове, који се гребу о наше си-

ромашне буџете, и које морамо да издржавамо. Било би добро да сви

наши људи тако размишљају. Да знају да су они извор власти. Од свих

нас зависи какву власт имамо. Избори су кантар на коме се премери

већина. Добро је да премоћан број људи буде уз оне који стреме про-

сперитету, правди, једнакости, људскости... Од те већине се касније

прави и влада, која ће спроводити вољу народа, која ће радити у ин-

тересу народа.
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Закључен уговор о уређењу простора у Књажевцу

КЊАЖЕВАЦ - Јавно

предузеће Дирекција за раз-

вој, урбанизам и изградњу

објавило је обавештење о

закљученом уговору за ра-

дове на партерном уређењу

простора око Дома културе у

Књажевцу.

Извођач радова је “Ар-

хибет” ДОО Ниш, а уговорена

вредност јавне набавке 53.

052.102,10 динара без ПДВ.

Критеријум за доделу уговора

у овом поступку јавне на-

бавке била је најнижа пону-

ђена цена. Рок за завршетак

радова је 60 календарских

дана од дана увођења у по-

сао.

Један од најквалитет-

нијих јавних простора, по-

вршине око 10.500 квадрата,

требало би да добије потпуно

нови изглед, поплочавањем,

уређењем централног пла-

тоа, изградњом дечјег игра-

лишта, алеја. Предвиђена је и

нова спољна сцена, нови пар-

кинзи, гејзир фонтана, стаза

поред реке и још много садр-

жаја, који ће допринети леп-

шем и функционалнијем из-

гледу овог дела града. 

Л.И.

НОВИ СЈАЈ ДОМА КУЛТУРЕ

ОГЛАС
АТБ ФОД д.о.о. Бор, позива да се пријаве: 

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИЦИ, пожељно са положеним

правосудним испитом и искуством у области регулисања

радних односа,  за обављање послова:

- ПРАВНИК

Услови: Висока стручна спрема, 

Знање енглеског језика 

Познавање рада на рачунару,

Искуство од најмање 3 године 

Место рада: Бор

Пријаве са биографијом (ЦВ) доставити одмах, а

најкасније до 07.02.2014.г. на адресу: 

АТБ СЕВЕР ДОО СУБОТИЦА, Сектор кадровско

правних послова и организације, 24000 Суботица, Маг-

нетна поља 6, или на е-маил: ana.skenderovic@rs.atb-

motors.com

За ближе информације можете се обратити на те-

лефон 024-665-115.

Дом културе у Књажевцу (Фото: Књажевацинфо)

ПОСКУПЕЛЕ 

КОМУНАЛИЈЕ
КЛАДОВО - Од 1. јанура

Кладовљани издвајају за пет

одсто више новца за изношење

смећа. Власници домаћинстава

сада плаћају 4,35 динара по

метру квадратном стамбене по-

вршине. С друге стране, пред-

узећа, установе, државни органи

и самосталне делатности, до 30

квадрата корисне површине, у

првој групи издвајају 586,74 ди-

нара по квадрату, у другој 737,54

и у трећој групи 1.121,33 динара.

Преко лимитиране по-

вршине изнад 30 квадрата ме-

сечно се дотира додатних 4,14

динара. Поскупело је и кориш-

ћење контејнера, тако да је нова

основица за контејнер до пет ку-

бика 8.784 динара, а за употребу

контејнера капацитета 1,1 кубик

треба издвојити 2.196,70 ди-

нара. Цене су без урачунатог по-

реза на додатну вредност. Из ЈП

“Комуналац“ подсећају да од

правних и физичких лица потра-

жују око 11 милиона динара и

додају да највећим дужницима

нуде репрограм, односно от-

плату доспелих обавеза на

више месечних рата.

М.Р.

Локална самоуправа ће опет стипендирати ученике и студенте

МАЈДАНПЕК - Локална

самоуправа у Мајданпеку је,

упркос више него скромним

средствима, Буџетом општине

за 2014. годину определила

два милиона динара за стипен-

дирање и стимулисање уче-

ника за наставак школовања.

Скупштинска одлука која ће

прецизно дефинисати начин на

који ће ова средства бити

одобравана и коришћена тек

треба да се донесе, али је

опредељење више него јасно –

стипендирање ће, после више

година, бити настављено са

циљем да се обезбеде дефи-

цитарна занимања, али и уче-

ници стимулишу да школо-

вање наставе у мајданпечким

средњошколским образовним

установама.

Како сада ствари стоје,

два милиона динара би тре-

бало да буде распоређено тако

што би се половина износа

утрошила за стипендије студе-

ната који се школују за дефи-

цитарна занимања ван Ма-

јданпека, а милион динара за

стимулисање деце да школо-

вање наставе на подручју оп-

штине, у овдашњим средњим

школама. Притом, имајући у

виду да су те средње школе

ишколовале већи број машин-

ских и електротехничара који

чекају на посао, интензивно се

ради на томе да се уведу нови

образовни профили, те да оде-

љење Техничке школе у До-

њем Милановцу већ од се-

птембра образује туристичке

техничаре, а и у школи у

Мајданпеку уведе бар још неко

занимање.

- Још увек нису разра-

ђени сви детаљи. Њих ће,

уосталом, прецизно регулисати

одговарајућа скупштинска од-

лука, али размишљања иду у

правцу стимулисања ученика

да школовање наставе на под-

ручју општине Мајданпек, и то

како кроз награђивање најбо-

љих и стимулисање одређеним

савременим наставним сред-

ствима, тако и стварањем по-

вољних услова за рад кроз

санацију школских зграда, за

шта су одређена средства из-

двојена и у овој години, а у бу-

дућности и изградњом објекта

за смештај ученика – каже Дејан

Шкорић, помоћник председника

општине Мајданпек.

ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДВА МИЛИОНА ДИНАРА
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Боранин Славко Милаковић два пута је подарио живот свом јединцу Голубу

БОР – Славко Милаковић

(67), из Бора, два пута је подарио

живот свом сину Голубу. Први пут,

пре 41. годину, када му се јединац

родио. И, други - када му је донирао

бубрег и тако му омогућио да по-

ново почне да води нормалан живот.

- Прве тегобе осетио сам

1992. године, када сам се вратио са

одслужења војног рока,  који сам, у

ратно време, провео на Банији, Кор-

дуну и Вуковару – почиње причу

Голуб, отац троје деце. – Пола го-

дине након што сам демобилисан,

лекари су ми установили повећан

ниво шећера у крви. У мојој поро-

дици нико никада није боловао од те

болести, а доктори су ми казали да

је то последица страха и стресова

које сам преживео. Имао сам 116 ки-

лограма, али сам, убрзо након тога,

изгубио готово 40 килограма.

Од тог тренутка, Голуб је,

четири пута дневно, давао себи ин-

сулин. У почетку је, каже, држао

шећер под контролом, али је почет-

ком 2013. године осетио тегобе.

- Почео сам да губим вид,

скакао ми је притисак, био ми је по-

ремећен центар за равнотежу,

стално сам осећао клонулост и ма-

лаксалост... Убрзо су лекари поста-

вили дијагнозу – шећер ми је готово

уништио бубреге, у којима је дошло

до наглог повећања креатина.

Једини спас била је трансплатација

– сећа се Голуб.

Тада је на сцену ступио

Славко. Одвео је сина у Ниш и ле-

карима казао да жели да донира

бубрег Голубу. Уследиле су риго-

розне контроле, које су, срећом, по-

казале, да се син и отац готово 100

одсто ''поклапају'' и да операција

пресађивања може да се обави.

- Нисам се двоумио нијед-

ног тренутка – убацује се Славко. –

Ја тако васпитаван да бих бубрег

даривао било коме да му је био по-

требан, а камоли свом сину.

Дошао је и тренутак када је

операција, којом је руководио проф.

др Светозар Костић, нефролог КЦ

Ниш, требала да почне. Голуба и

Славка су увели у операциону салу.

- Док смо лежали на опера-

ционом столу, окренуо сам се ка

сину и казао му: ''Ко се први про-

буди, буди овог другог'' - сећа се

Славко. - Лекари и остало особље,

а било их је 58 који су водили цео

поступак, су се насмејали. 

Операција пресађивања бу-

брега почела је у 7,30. Голуб се про-

будио у 14 часова.

- Прво што сам урадио,

када сам мало дошао к себи, било

је да погледам у катетер – брише

Голуб сузе. – У њему сам видео мок-

раћу и знао сам да бубрег ради. По-

желео сам, колико сам био срећан,

да пољубим катетер.

Голуб је у изолацији провео

наредних 45 дана. Осећао се, вели,

као новорођенче. Поново је учио да

једе, хода, дише...

- Од операције је прошло

пола године и данас се далеко боље

осећам – наставља Голуб. – Водим

рачуна како живим, јер ми је отац

поклонио још један живот. Раније

сам био прилично нервозан, али

сам сада научио да ништа није

вредно нервирања. Битно је само

здравље и породица. Добио сам

прилику да водим нови живот. И,

нећу је пропустити...                                 

В.Н.

ОТАЦ СИНУ ДОНИРАО БУБРЕГ

Славко са сином Голубом

Родитељи деце из београдске ОШ ’’Карађорђе’’ одбило излет у сокобањски хотел ’’Моравица’’

СОКОБАЊА - Десетине

забринутих родитеља решило је

да одбије понуду за наставу у при-

роди у хотелу „Моравица“ у Соко-

бањи јер је хотел део Попра-

вно-казненог завода Сремска Ми-

тровица, у оквиру којег су већ го-

динама смештени затвореници

који су ангажовани на разним по-

словима.

Због страха за безбедност

своје деце, родитељи су од-

лучили да бојкотују овај излет.

- Нико нам није рекао о

каквом је хотелу реч. Случајно

смо истраживали на интернету да

видимо где ће бити стационирана

деца и били смо шокирани јер је

реч о затворском хотелу. Распи-

тали смо се код познаника који

живе тамо и они су нам рекли да

није тајна да увек има бар десетак

осуђеника који казну издржавају у

Митровици, а послати су у хотел

да раде. Не пада нам на памет да

их пошаљемо и да стрепимо да

ли ће неко да их нападне. Ко нам

гарантује да ствари не могу да се

отргну контроли! Кад смо се рас-

питивали, рекли су нам да ти осу-

ђеници нису опасни, али нећемо

да размишљамо да ли можда

међу њима има педофила и сило-

ватеља! Неприхватљиво је да

деца иду у хотел који је малтене

затвор - причају преплашени ро-

дитељи и тврде да малишане ни

по коју цену неће пустити на овај

излет.

Из туристичке агенције

„Маг турс“, која организује наставу

у природи, потврдили су да у ок-

виру хотела „Моравица“ постоји

део где су смештени осуђеници,

али ђачки боравак ће упркос томе

бити безбедан.

- Деца неће имати ни-

какве контакте с осуђеницима.

Они су потпуно одвојени од хо-

тела, налазе се у засебном блоку

и ангажовани су на спољним по-

словима. То значи да се деца

уопште неће срести с њима.

Иначе, то су осуђеници који су при

крају затворске казне и осуђени

су за нека лакша кривична дела.

У хотелу „Моравица“ већ 20 го-

дина бораве ђаци и никада није

дошло до инцидента - тврде из

„Маг турса“ и додају да нема ме-

ста за панику. 

Из Министарства правде

кажу да су осуђене особе које из-

државају казну у оквиру хотела

„Моравица“ у отвореном третману

и да су до њега дошли проценом

комисије.

- Сви осуђеници који се

налазе у оквиру хотела „Мора-

вица“ прошли су кроз разне фазе

током издржавања казне и на ос-

нову закључка комисије, казну из-

државају у отвореном третману,

што значи да имају слободу да

одлазе кући и враћају се назад.

Такође, њима је углавном остало

још неколико месеци до пуштања

на слободу. Веома је битно напо-

менути да никада не долазе у кон-

такт с људима који бораве у

хотелу.

Е.К.

ДЕЦА СА РОБИЈАШИМА?

ПОРОДИЦА

Голуб данас све своје време проводи са супругом и троје

деце, у маленој гарсоњери у Бору. Срећан је, каже, и стално захва-

љује Богу што му је пружио још једну прилику.

- И даље себи дајем инсулин, али шећер држим на минимуму.

Требало би, када се још мало опоравим, да одем на операцију ката-

ракте. Али, сада је све другачије. Људи се оптерећују због тривијалних

ствари, док живот, неприметно, пролази поред њих. А, мени се то

више неће десити – обећава Голуб.

Хотел “Моравица”
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Рудник бакра Бор ове године циља 35.000 тона бакра у концентрату

БОР – Борски рудници

држе темпо производног раста за-

почетог пре пет година, па су и у

овој планирани не толико крупни,

колико оствариви кораци напред. У

недавно усвојеном плану зацртано

је 42,515 милиона тона ископина у

којима је 14,2 милиона тона руде и

28,315 милиона тона јаловине. Из

те руде треба да се добије 203.409

тона влажног концентрата са 35.000

тона бакра. Директор Рудника

бакра Бор Видоје Адамовић казао

нам је да је заправо реч о шест

одсто руде и три одсто бакра у кон-

центрату више него што је плани-

рано прошле године. 

Подсећамо да су 2013. два

копа (Кривељ и Церово) и Јама

дали 13,74 милиона тона руде, што

је, безмало, онолико колико је и

планирано, а за скоро два милиона

тона руде и 1.200 тона бакра у кон-

центрату више него 2012. Из кри-

вељске и борске флотације топи-

оници су отпремљене 205.274 тоне

концентрата у коме је било 28.771

тона бакра, а година за нама биће

упамћена и по рекордном мају када

је у кривељској флотацији прера-

ђено 930.000 тона руде, упркос

томе што се у њој и ради и гради.

Додуше, мањи садржај метала у

руди окрњио је лањски домет за око

5.000 тона бакра, док је подбачај на

јаловини нешто већи, али не толики

да доведе у питање откопавање

руде ове године.

„Кривељ“ носи производњу

На кривељском копу се,

према овогодишњем плану, очекује

38,190 милиона тона ископина. То

је по седам процената више и руде

и раскривке у односу на прошлу го-

дину, односно 27,59 милиона тона

јаловине и 10,6 милиона тона руде.

– Пошто смо 2013. подбацили у

раскривању, ове године то треба да

надокнадимо да бисмо одржали

континуитет производње у 2015. го-

дини – каже Адамовић. – А, да би се

дало толико руде и јаловине опера-

тивна “флота” камиона мора да се

подигне на 22, као и да се, због

мањих трошкова, боље искористи

транспортни систем за превоз јало-

вине до Старог борског копа. 

Рачунајући на нове багере

и камионе, Адамовић не очекује

неке проблеме у динамици откопа-

вања руде, као ни у достављању

флотацији, пошто је планирана из-

градња краћег транспортног крака

од друге дробилице до отвореног

склада. Тиме би се омогућиле веће

резерве руде. 

- Кривељска флотација

може да преради тих 10,6 милиона

тона руде са копа – додаје Адамо-

вић – али и њена реконструкција

мора да се заврши ове године. У

делу који прерађује кривељску руду

преостали су само послови аутома-

тизације процеса, а за месец дана

почиње уградња машина које ће

прерађивати само руду са Церова,

оне су већ уплаћене. 

Догодине у „Церово 2“

На копу “Церово” раде два

нова багера, пет камиона и једна

бушилица, тако да је стање боље.

Адамовић је посебно задовољан

што је  испумпана вода са дна копа,

тако да није угрожен даљи развој

радова и улазак у боље партије

руде. Тиме ће овај погон бити ефи-

каснији и ближи производном циљу.

- За “Церово” су у плану још

два нова „мала“ камиона носивости

136 тона, али тек пред крај године,

када би почело раскривање “Це-

рова 2”. Оно није стављено у ового-

дишњи план, али ће се ове године

изместити далековод, обавити екс-

пропријација и откуп земљишта и

тако припремити да се 2015. године

уђе у ово лежиште. Три милиона

тона руде из „Церова 1“ су извесна,

а остаће руде и за 2015. годину.

Хидротранспорт од Церова до кри-

вељске флотације је стабилан, а

планира се реконструкција тамош-

њег ПМС-постројења. 

Расте значај Јаме

Из Јаме се ове године оче-

кује 600.000 тона руде са око један

одсто бакра. Копаће се у рудним те-

лима “Брезоник”, “Тилва рош”, “Т1”

и “Т2”, али се и знатно повећавају

инвестициони радови. Са 1.440 м

ходника у прошлој години, ове се

иде на 2.394 м, што је 66 одсто

више. Изводиће се према рудном

телу „Д“, на 17. и 19. хоризонту. - Из

ходника према рудном телу „Д“

истраживаћемо и његову околину,

али највеће инвестиције су усме-

рене на упознавање тзв. капе „Бор-

ске реке“ – истиче Адамовић. – У

плану геолога за ову годину је

27.000 метара истражних бушотина

на осам локација, а само у Јами

преко 6.000 м. Ових дана смо спу-

стили још једну бушилицу, јер же-

лимо на време да дефинишемо ово

велико лежиште у погледу садржаја

бакра, механике стена, а тиме и из-

бора методе откопавања. У Јаму ће

ове године стићи и последњи од три

утоваривача из прошлогодишње

наруџбине, а улагања у опрему за-

окружили бисмо куповином једног

камиона запремине сандука 11 ку-

бика.

Руда из Јаме и стара то-

пионичка шљака прерађују се у

борској флотацији. Иако је реч о

веома старој опреми, по оцени Ада-

мовића, постижу се завидни резул-

тати. За ову годину тамо је

планирана и прерада 900.000 тона

шљаке из које треба да се добију

2.102 тоне бакра у концентрату. 

Љ. А.

Врло је важно да завршимо све послове у делу модернизовања прераде минералних сировина и докажемо оно

што предвиђају уговори са испоручиоцем флотацијске опреме, како за руду из “Кривеља” тако и “Церова” – каже Ви-

доје Адамовић, директор РББ. Знатно више инвестиционих радова у Јами, а планирано и 27.000 метара истражних

бушотина на више локација.

ПУНА ПАЖЊА ПРЕРАДИ РУДЕ
- Копови су сада добро развијени – резимира Адамовић – и главни

циљ у овој години је да се заврши реконструкција кривељске флотације и

докаже оно што предвиђају уговори са испоручиоцем опреме (“Мецо Мине-

ралс”), како за руду из Кривеља тако и Церова, и да тако постигнемо што

боље производне ефекте, односно дамо планираних 35.000 тона бакра у

концентрату. Могу да кажем да се и код Јаме види „светло на крају тунела“

а набавком нове опреме и истраживањима добијамо позиције сигурних ко-

личина руде, тако да Јама поново постаје све важнији произвођач бакра у

оквиру Рудника бакра Бор. 

НА КОПОВИМА СТАБИЛНО, 
У ФЛОТАЦИЈАМА МОБИЛНО

Са површинског копа Велики Кривељ

КЛАДОВО - За инвестиције у инфраструктуру из оп-

штинског буџета у 2014. године биће издвојено близу 60 ми-

лиона динара. То је око 10 одсто од 683,9 милиона динара,

колики су планирани овогодишњи приходи у општинској

каси. 

Како је планирано, финансираће се реконструкција

улица,замена столарије на домовима културе, рехабилита-

ција пешачких стаза и уређење паркинг простора и других

јавних површина. За изградњу дечијих игралишта и њихово

опремање мобилијаром, планирано  је 4,9 милиона динара.

Прошле године опремљена су игралишта у насељима Кор-

бово и Подвршка и у граду у насељу "Песак", поред зграде

за младе брачне парове. Инвестициони радови планирани

су у градској и сеоским срединама.

За унапређење безбедности саобраћаја из општин-

ског буџета издвојен је 21 милион динара. Планирана је ре-

хабилитација 3,1 километар приступног пута до насеља

Подвршка и изградња пешачке стазе у градској улици Сте-

фаније Михајловић. За ту намену биће издвојено 12 ми-

лиона динара.

За куповину и набавку апарата за утврђивање нарко-

тика код учесника у саобраћају, апарата за алко тестирање,

као и за техничко опремање службеника кладовске саобра-

ћајне полиције и куповину светлосно сигурносних уређаја

за једну раскрсницу, општина Кладово из буџета ће из-

двојити три милиона динара.                                              М.Р.

За инвестиције у инфраструктуру Кладово издвојило 60 милиона

БЕСПАРИЦА  ДИКТИРА УЛАГАЊА
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Аграрни буџет у општини Неготин 30 милиона динара

НЕГОТИН - Пољопри-

вредна домаћинства у оп-

штини Неготин у 2014. могу да

рачунају на 30 милиона ди-

нара из општинског буџета.

Ова средства су, сматрају над-

лежни, и те како подстицајна,

ако се рачуна да је прошле го-

дине локална самоуправа за

развој и унапређење аграра

издвојила исту суму и била

једина у округу Бор и једна од

ретких у републици која је ис-

платила толика средства бес-

повратне помоћи пољопривр-

едницима. Колико ће пољо-

привредника и за које намене

добити новац показаће Про-

грама  подршке за спрово-

ђење пољопривредне полити-

ке и политике руралног раз-

воја општине Неготин, чија је

израда у току. Прошле године

општинске субвенције кори-

стило је око 400 крајинских по-

љопривредника, док је њих 50,

такође средствима из општин-

ског аграрног буџета, у оквиру

едукативног студијског путо-

вања боравило у пољопри-

вредно развијеном подручју

Словеније. 

- Највећи део сред-

става, преко 15 милиона ди-

нара, исплаћен је крајинским

ратарима за куповину механи-

зације за основну и додатну

обраду земље, опреме за на-

водњавање, изградњу профе-

сионалног пластеника и опре-

ме.  Ову могућност, прошле го-

дине искористило је 267  ра-

тара и повртара. Такође, за

развој сточарства, по захтеву

36 крајинских сточара, ис-

плаћено је преко 2,7 милиона

динара, док су регистрована

пољопривредна газдинства

остварујући право на  прво

вештачко осемењавање јуни-

ца, крава и свиња добила још

4,5 милиона динара – кажу у

општини Неготин.

Крајинским пчеларима,

који су на осмом месту у

Србији по количини произве-

деног меда, исплаћено је

скоро два милиона динара, а

винарима и виноградарима,

њих 28, за развој и унапре-

ђење винарства и виногра-

дарства добило је 2,7 милиона

динара. Крајински пољопри-

вредници, њих 50,  посетило је

Словенију, а у оквиру тог сту-

дијског путовања договорен је

наставак сарадње са воћа-

рима из Словеније, док је

група ловаца из те државе

најавила за фебруар посету

општини Неготин. У оквиру аг-

рарног буџета стимулише се и

рад гранских удружења, суфи-

нансирају премије осигурања

усева и производа као и ин-

тензивирање регистрације по-

љопривредних газдинстава.

С.М.Ј.

ПРИОРИТЕТ ПОЉОПРИВРЕДИ

Неготинска равница

Прошле године општинске субвенције користило

је око 400 крајинских пољопривредника.

СЕОСКИ ТУРИЗАМ

У опрему за сеоски туризам прошле године уложено је

преко милион динара на основу захтева 14 домаћинстава кроз

субвенције за набавку  опреме  за уређење ентеријера и екс-

теријера сеоских туристичких домаћинстава и пивница.

НА ПОСАО ЧЕКА 2.022 ЛИЦА
МАЈДАНПЕК - На крају прошле године, на евиденцији

Националне службе запошљавања у Мајданпеку била су 2.022

лица. Међу њима 995 жена и 547 лица која до сада нису била

радно ангажована, а посматрано по квалификационој струк-

тури, највише лица без квалификација чека на посао.

Званични подаци Националне службе запошљавања

говоре да је током 2013. године на подручју општине Мајдан-

пек било 4.158 запослења, од чега је 1.108 жена засновало

радни однос. На одређено време запослило се 1.871 лице, а

на неодређено 2002. Рад ван радног односа, односно привре-

мене и повремене послове засновало је 2.017 лица.

Када је реч о могућностима запошљавања за ову го-

дину, познато је да је локална самоуправа определила два ми-

лиона динара за активне мере запошљавања, те да том

износу треба придодати још 51 одсто за који ће се побринути

Национална служба запошљавања. Средства ће бити утро-

шена на стручно оспособљавање незапослених лица за само-

сталан рад у струци и јавне радове.                                             С.В.

ЗАМАЈАЦ ТУРИЗМУ

КЛАДОВО - Комплекс луке у Текији и формално је

прешао у власништво општине Кладово. Министарство

одбране и Војска Србије предали су пре неколико дана

комплекс, који чине пристаниште и земљиште од 1,28 хек-

тара.

– Од изузетног је значаја да ресурси уз обалу Ду-

нава припадају локалној самоуправи, како би се потен-

цијалним инвеститорима понудила шира и атрактивнија

слика корисних ресурса - истакао је приликом примопре-

даје председник општине Кладово, Радован Арежина.

Примопредаји је претходило потписивање уговора

о преносу права јавне својине са републичке Дирекције за

имовину на општину Кладово, а вредност уговора је 6,4

милиона динара.                                                                  М.Р.

Лука у Текији прешла у надлежност Кладова

Лука у Текији
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У Књажевцу изабрани спoртисти године

НАЈБОЉА ЈЕ РУКОМЕТАШИЦА
КЊАЖЕВАЦ - Спорт-

ски савез Књажевца прогла-

сио је победнике традицио-

налног “Избора најбољих у

спорту”. Најбоља спортска ор-

ганизација је ФК „Тимочанин“,

а млади спортисти, рукометаш

Михајло Николић и скијашица

ски клуба „Миџор“, Барбара

Богдановић. Титулу најбољег

тренера понео је  Чедомир Ди-

митријевић, који је на челу

Женског фудбалског клуба

„Нивес“. Спортски радник го-

дине је Мишел Николић, пре-

деседник Рукометног клуба

Књажевац. Најбоља спорти-

сткиња Књажевца у 2013. је

рукометашица Љубица Вељ-

ковић.

- С обзиром да се овим

спортом бавим 17 година,

први пут добијам награду ове

врсте. После паузе, вратила

сам се крајем 2012. у тим, и

већ у 2013. години, достигла

сам своју форму, тако да с те

стране није било проблема.

Моје личне жеље за 2014.го-

дину, су да будемо још успеш-

нији, достигнемо максимум, а

када то кажем, мислим на

прво или друго место у лиги -

каже Вељковићева.

Најбољи спортиста у

2013. години је кошаркаш

Младен Здравковић, који каже

да су резултати остварени у

прошлој години најбољи до

сада.

- Ми смо први у Првој

српској лиги, са једним пора-

зом, који и није требало да се

деси. Била је велика тензија

на тој утакмици, али смо све

остале победили. Имамо јако

добар тим и планирамо да без

пораза завршимо сезону до

краја, као и да уђемо у Прву Б

лигу.То је и моја лична жеља,

као и да деца која се баве ко-

шарком у овом граду имају

мотив и сатисфакцију за даљи

рад - каже Здравковић. 

За догађај године, Спо-

ртски сзавез Књажевца про-

гласио је Европско првенство

у пауерлифтингу.                Л.И.

Неготински мали кошаркаши тријумфовали на међународном турниру

НЕГОТИН – Најмлађи кошаркаши,

чланови Кошаркашког клуба “Хајдук

Вељко”, изабраници Душана Мандића, на

14. међународном меморијалном мини бас-

кет фестивалу “Рајко Жикић” у Београду, ос-

војили су прво место. Успех је далеко већи

ако се зна да су ови дечаци, рођени 2004.

до 2006. пар година млађи од својих колега

у такмичарским круговима. 

- Наша школа кошарке броји стоти-

нак деце, од којих су њих 62 у рангу мини

баскета. Иако још нису стасали за редовна

такмичења већ смо почели да их калимо, па

их зато плански припремамо за турнире.

Успех на овом кошаркашком фестивалу нас

је осоколио да и у наредном периоду уче-

ствујемо на сличним манифестацијама, а

први наредни нам је турнир у априлу у Ниш-

кој Бањи – каже тренер Душан Мандић,

председник КК “Хајдук Вељко”, коме у раду

са најмлађима помажу Ненад Цветковић и

Жељко Сулић.

На путу до титуле неготински кошар-

каши савладали су екипе: ”Змај”, “Рас”, “Ас

баскет” и КК “Абба“, али им је најјачи утисак

утакмица између екипе “Партизана”, са

којим КК “Хајдук Вељко” већ годинама ус-

пешно сарађује, и московског “ЦСКА” у Ком-

банк Арени.

- Први пут су присуствовали овако

великој утакмици и одушевили се. Одиг-

рали смо и са “Партизановом” селекцијом

2003.годишта један пријатељски дуел, а

планирамо да у оквиру неготинских

“Мајских свечаности” приредимо турнир и

позовемо “Партизан”, као и екипе из других

градова – истиче тренер Мандић.

С.М.Ј.

КК “Хајдук Вељко” Неготин

''ХАЈДУК ВЕЉКО'' НА ТРОНУ

Најбољи спортисти у Књажевцу (Фото: Књажевацинфо)

Изабрани најбољи кладовски спортисти

ЛАУРЕАТИ

НАТАША И

ПЕТАР
КЛАДОВО - Одбојкаш Петар

Крсмановић, капитен МОК “Ђердап“,

и шахисткиња Наташа Корбовљано-

вић (17), кадетска првакиња Србије

и учесница ЕП и СП у шаху, спортски

су пар године у општини Кладово за

2013. у 49. анкети Спортског савеза. 

Они су добили једногласну

подршку жирија који је за најбољи

спортски колектив у овој подунавској

општини изабрао ФК "Ђердап", тре-

нутно осмопласирани тим у Српској

лиги “Исток“, и који се лане, после

шестогодишње паузе, вратио у дру-

штво српсколигаша. Епитет тренера

године понео је Милош Шеремето-

вић, из карате клуба “Кладово”, док

је Стеван Радаковић, председник ШК

“Ђердап“, највреднији спортски рад-

ник у граду на Дунаву. 

У категорији спортске наде,

признања ће добити одбојкашица

Александра Шћекић и кошаркаш

Мирко Николић. ФК “Мала Врбица

1958“ изабран је за најбољу екипу из

месних заједница.

Проглашење најбољих кла-

довских спортиста биће одржано 7.

фебруара у овдашњем Дому културе

од 18 сати. Специјалне плакете за 40

година рада добиће ШК "Ђердап",

члан Српске лиге “Исток“, и РФК “

Бродоремонт”, трећепласирани тим

Окружне лиге Бор.

М.Р.
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ГИНЕКОЛОГУ ПЕТ МЕСЕЦИ РОБИЈЕ

НЕГОТИН – Апелациони

суд у Београду осудио је пра-

воснажно др Наду Михајловић,

специјалисту гинекологије и аку-

шерства у Здравственом центру

Неготин, на пет месеци затвора

због тешког дела против здра-

вља људи и несавесног лечења

породиље Анђелке Тасић (33),

која је преминула 25. марта

2010. године, осам месеци

после рођења трећег детета од

последица инвазивног канцера

грлића материце. Суд је по-

тврдио и меру безбедности за-

бране вршења делатности спе-

цијалисте гинекологије и аку-

шерства, у дужини од годину

дана, коју је првостепеном пре-

судом изрекао прошле године

Основни суд у Неготину. 

Др Михајловић се тере-

тила да своју пацијенткињу која

јој се, почетком децембра 2008.

у другом месецу трудноће јави-

ла са крварењем, па све до по-

рођаја са трећим дететом, 18.

јула 2009. и касније, и која јој је

одржавала и другу трудноћу,

није упутила да уради Папани-

колау тест и колпоскопију, којим

би канцер могао да се рано от-

крије, а извештај Судско меди-

цинског одбора Медицинског

факултета у Београду показао је

да је покојна Анђелка док је

била трудна са трећим дететом,

кћерком Евом, имала канцер. 

Иако је чак четворо него-

тинских гинеколога са вишего-

дишњим стажом дало изјаву да

до марта 2010. ниједној труд-

ници никада није рађен Папани-

колау тест, и Основни и Апела-

циони суд су уважили мишље-

ње Судско медицинског одбора

да је у случају Анђелке Тасић,

према правилима медицинске

доктрине и гинеколошке праксе,

било обавезно урадити и ПА

тест и колпоскопију у првом тро-

месечју. Ове неопходне меди-

цинске анализе Анђелки Тасић

нису урађене ни после порођаја.

Док је стигла радикалну хисте-

ректомију, четири месеца након

порођаја, канцер је већ узео

маха.

- На самрти нас је заве-

товала да започнемо правну

борбу како би спречила да се

оно што се њој догодило, догоди

још неком. Наравно да ниједна

казна није адекватна овом делу,

али смо, у неку руку и задо-

вољни, јер смо свесни да је ве-

лики успех да се дође до

пресуде – каже Катарина Митић,

сестра покојне Анђелке.    С.М.Ј.

НЕГОТИН - С.М. (34), из

Неготина, који је у новогодишњој

ноћи у стану својих родитеља у не-

готинској Улици Димитрија Белива-

кића, у насељу Вељко Влаховић,

заклао оца Г.М. (67), финансијског

полицајца у пензији, а мајку М.М.

(59) чекићем покушао да убије, упу-

ћен је на психијатријско вештачење

у Специјалну затворску болницу у

Београду како би се утврдило да ли

је у тренутку злочина био урачун-

љив. 

С.М. је, сазнајемо, више

пута лечен од психичких проблема у

разним установама, наводно је бо-

ловао и од шизофреније. У по-

следње време, по причи комшија,

чинило се да му је боље, живео је у

Новом Саду одакле је дошао да са

родитељима проведе новогодишње

и божићне празнике. У три сата иза

поноћи, у новогодишњој ноћи, на-

срнуо је на оца и ударио га чекићем.

И мајку је, такође чекићем ударао

по глави и телу, али је она некако ус-

пела да побегне и позове помоћ. 

С.М. је, затим, наставио да

се обрачунава са оцем, наводно

љут што су га пре неколико година

упутили на лечење када је напао

оца и закључао га у стану, а онда

претио да ће убити прво њега, па

себе. Полиција га је тада од те на-

мере одвратила. Овога пута, не-

срећног родитеља заклао је

стаклом са унутрашњих врата, раз-

бијених вероватно док су се кош-

кали.

По доласку полиције, која је

морала да развали врата, С.М. је

побегавши на терасу претио да ће

скочити са симса и убити се, али су

га убедили да се преда. Сада га

очекује психијатријска процена. Уко-

лико се покаже да у тренутку зло-

чина није био урачунљив, њему ће

највероватније бити изречена мера

чувања и лечења у установи затво-

реног типа. С.М.Ј.

УРАЧУНЉИВОСТ 

НА ПРОВЕРИ

БОР – Г.Ј.(47), из борског села Слатина, убио се тако што је у шуми,

недалеко од тог места, скинуо са себе сву одећу, коју је потом уредно средио,

после чега се, највероватније, отровао! Тело несрећног човека потом су рас-

тргле дивље живoтиње, тако да је био готово непрепознатљив.

Нестанак Г.Ј. је пријављен пре три месеца, а његово тело пронашао

је, случајно, један од комшија, који је, на месту званом Чука, пронашао делове

људског тела разбацане по околини. Одмах је позвао полицију, чије су пат-

роле убрзо стигле на лице места.

Увиђајем и обдукцијом је установљено да је Г.Ј. пресудио сам себи и

да нема трагова насилне смрти. Недалеко од места где је пронађено раско-

мадано тело несрећног човека, полиција је пронашла и његову, уредно сло-

жену, одећу. Нису познати разлози због којих је Г.Ј. пресудио себи.           E.Т.

САМОУБИЦУ 

РАСТРГЛЕ ЖИВОТИЊЕ

Анђелка Тасић

Убица оца  упућен на психијатријско вештачење

БОР - Један радник под-

земног рудника ''Јама'' у РТБ Бор,

који живи у селу крај Бора, оставио је

свој џип, који се покварио, насред

главне улице у граду, како би на

време стигао на посао.

Радник ''Јаме'' је на посао

кренуо на време, али му се код

Спортског центра возило покварило.

Он је изашао из џипа, који је оставио

насред пута, зауставио такси и оти-

шао на посао. У међувремену, снег је

готово прекрио теренско возило.

Џип радника ''Јаме'' је на

главној борској саобраћајници био од

15 до 19 часова, све док тај радник,

на позив полиције због угрожавања

безбедности саобраћаја, није дошао

на место где је оставио возило.

Тада се, међутим, пронела и

вест да је неко извршио самоубиство

у џипу код Спортског центра, што је

био сигнал да се новинари окупе на

''месту трагедије''. Али, како се испо-

ставило, у питању је била лажна

дојава, којој су се и полицајци, који су

чекали власника теренског возила,

смејали.

Против радника ''Јаме'' ће

бити поднета прекршајна пријава

због угрожавања безбедности саоб-

раћаја.                                          Е. Т.

ПРИЈАВА РУДАРУ
Оставио џип насред пута да не би закаснио на посао

Осуђена докторка због несавесног лечења породиље која је преминула од канцера

Др Михајловић се теретила да своју пацијенткињу, која је имала канцер грлића материце, није упутила да

уради Папаниколау тест и колпоскопију.

Џип на путу
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РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 74.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ IV
Уз богату културну баштину општина Бољевац располаже и квалитет-

ним природном ресурсима погодним за развој туризма. Најзначајнији природни

ресурси су: здрава животна средина, погодна клима, рељеф са планинским

масивима, клисурама, кањонима, пећинама, чисте реке и многобројна врела. 

Планина Ртањ, монументало, а мирно издиже се из Црноречке до-

лине и завршава правилном пирамидом на висини од 1566 метара. Због мно-

гобројних и јединствених природних одлика, своје лепоте, нетакнуте природе

и ретких биљних врста, Ртањ је заштићен од Завода за заштиту природе. Пла-

нинари, авантуристи али и многобројни  љубитељи природе не пропуштају

прилику да изађу на врх Ртња, са кога се, кад је ведро време, виде Дунав,

Авала, Копаоник, Стара планина, Видин са делом Бугарске... Зато се каже да

је успон на врх Ртња излазак на кров Србије. На југоисточној страни планине

Ртањ расте ртањски чај, надалеко чувен по својој лековитости, изузетној ароми

и укусу.

На шумовитим падинама Јужног Кучаја, на надморској висини од 900

метара, простире се Велика Брезовица. У предивном амбијенту, смештен је

Ловачки дом са 16 лежајева изузетног конфора. Објектом газдују

"Србијашуме". На територији Општине Бољевац простиру се три ловишта по-

верена "Тимочким шумама". Укупна ловна површина је 85.000 хектара. Главне

гајене врсте дивљачи су: срна, европски јелен и дивља свиња. Ова ловишта

су добро опремљена ловно-техничким објектима (високе чеке, хранилишта,

појилишта). 

Боговинска пећина је заштићено природно добро 3. категорије. На-

лази на источном ободу Јужног Кучаја, у атару села Боговина. Од Бољевца је

удаљена 12, Параћина 62, а од Београда 220 километара.

Боговинска пећина је једна од најлепших у Србији, а због дужине пећинских

канала од преко 6.000 метара, дуго је словила за најдужу пећину у нашој

земљи. Један је од природних, али у будућности и туристичких драгуља оп-

штине Бољевац. У 2008. години кренуло се са уређењем Боговинске пећине

за посетиоце. Уређено је 540 метара стазе која је уздигнута од речног корита

и омогућава несметан приступ до најлепших дворана пећине.

У уређеном делу пећине издвајају се:

Концертна дворана, која делује свечано и импозантно. Северни зид

дворане обложен монументалним украсима, са кубетом и саливима боја. а

због акустичности добила је назив Концертна. Пружа услове за организовање

музичких и литералних садржаја.

Рударска дворана – налази се на тераси са десне стране речног ка-

нала. Посвећена боговинским рударима

Дворана киклопа – располаже обиљем накита претежно сталагмитске

скупине. Централно место заузимају Киклопи, по којима је дворана и добила

име. Лево од Киклопа истиче се пећински стуб, раскошан, светлуцав и накинђ-

урен, који је добио назив Влашка млада, а између Киклопа и Влашке младе,

један ниски сталагмит који личи на мајку са дететом у наручју.

Хајдучка дворана – добила је назив по сталагмиту румене боје, висо-

ком 10 метара, који симболизује Хадук Вељка. Близу Вељка, из таме, изронила

је његова верна и храбра сапутница – Чучук Стана.

У уређеном делу постоји још десетак дворана пребогатих пећинским накитом.

Посебно се истичу: Кристални светлуцави слапови, Чегар, Невеста и Пали-

сада..

Водени потенцијали представљају важан привредни, али и тури-

стички ресурс. Најзначајнији водоток је Црни Тимок (Црна Река), са притокама

Радованска река, Мировштица, Арнаута. Најзначајнија притока Црног Тимока

је Радованска река. Ток од десет километара бистре планинске воде идеално

је место за пецање. Трофејни примерци пастрмке, рибњаци, старе воденице

и прелепа природа представљају леп изазов за људе из градова, жељне не-

такнуте, величанствене лепоте природе,

Простор општине бољевачке је богат и многобројним врелима:

Пећура, врело Лозица и Бук, Луковско врело, врело Радованске реке, врело

Грозничевац, врело Мировштица. 

Пећура – у селу Криви Вир је комплекс изворишта Црног Тимока: Са-

стоји се од главног извора и другог, знатно слабијег извора. У комплексу

Пећура постоје три пећине и један термални извор чија је температура воде

21-22 степена.

У непосредној близини Пећуре уздиже се огромна стена, која је на-

гнута и стиче се утисак да ће се сваког тренутка откинути и пасти. За ову стену

везани су многи младалачки доживљаји, али и две трагичне љубавне приче.

Ове приче су везане за истините догађаје са почетка прошлог века.

У селу Илино постоји, усред села, из стене, јак извор хладне пијаће воде. Вода

је каналима и цевима разведена по целом селу које има све одлике етно на-

сеља сачуване архитектуре.                             Референца:www.boljevac.org.rs 

Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

Др Владислав Степић: ''Жива'' кап крви, огле-

дало нашег здравственог стања (9)

СВОЈСТВО ОРГАНИЗМА

ЗА САМОИСЦЕЉЕЊЕ

Натуропатска медицина

не лечи болест, лечи цео органи-

зам. Суштина ове терапије, или

превенције, састоји се у томе да

ми успавано или оштећено сво-

јство организма за самоисцељење

поново успоставимо. На томе се

базира будућност човечанства,

будућност спречавања болести.

Друга ствар која се саветује у

случајевима код вирусне инфекције је

узимање цинка. Стручно речено, на

нивоу саме протоплазме ћелије, када

је вирус већ ушао у ћелију, цинк је тај

који је у неким ензимским системима

инкорпориран, а који спречавају раз-

множавање вируса. Зато се и препору-

чује узимање Ц витамина и цинка, а

цинка има у виду таблета. Цинк се не

може у довољној количини унети путем

исхране, мада га има у неким морским

плодовима попут шкољки. Зато је по-

жељно узимати мултивитамине, који

поред осталих минерала садрже и до-

вољну количину цинка. Међутим, по-

стоје и биљни производи, попут ''ма-

чије канџе'', биљке која расте у Јужној

Америци, од које је произведен препа-

рат под именом ''ImmunAid''. Уз овај

препарат је убачен и цинк у хелатној

вези.

Већ смо помињали неопход-

ност узимања додатака храни, због

њеног начина савремене производње,

транспорта и осталог, али је код нас то

још остала својеврсна контраверза и

код многих наших лекара, и они то не

препоручују својим пацијентима. Нажа-

лост, постоји и други податак, да близу

половине наших лекара, управо, узима

све те додатке храни, али их не препо-

ручују својим пацијентима. Немам ра-

ционално објашњење зашто је то тако.

Али, када смо већ почели са

одређеним функцијама у организму, у

жељи да то мало приближимо љу-

дима, да кажемо нешто и о функцији и

обољењима бубрега. Обољења буб-

рега у основи су промена на крвним су-

довима. Шта је бубрег? Он је један

сунђер крвних судова, кроз које се

врши филтрација материја које треба

да се елиминишу из људског орга-

низма. И ако дође до оштећења тог су-

нђерастог сплета крвних судова, ако

дође до убрзаног смањења бубрежне

функције (бубрежне инсуфицијенције),

те штетне материје остају у крви и мо-

рамо да их чистимо на вештачки на-

чин, путем вештачког бубрега.  

Такву бубрежну инсуфицијен-

цију најчешће прати ''шећерна болест''.

У основи компликација шећерне боле-

сти је оштећење тих ситних крвних су-

дова или капилара. Онда се појављују

проблеми са видом, са крвним судо-

вима срца, са циркулацијом у ногама,

проблеми са циркулацијом у мозгу,

проблеми са бубрезима и њиховим

оштећењем, јер су у њиховој основи

капилари. Сва борба против шећерне

болести је борба против тих комплика-

ција, а и ту може много да се постигне,

јер и за то постоји препарат који захва-

љујући богатству аминокиселина акти-

вира да се у организму ствара већа

количина азот-моноксида, јер су, ре-

цимо, два научника независно добила

Нобелову награду доказавши да је,

управо, азот-моноксид одговоран за

заштиту капилара и ситних крвних су-

дова. 

Постоје и додаци храни, који

као пратећи проблем код дијабета-хо-

лестерол, где се повећавају масноће у

крви, могу да реше и тај проблем, да

утичу на метаболизам шећера, на гуш-

терачу... Уствари, сви ови програми де-

лују на цео организам, они не раде

сегментално.

Наглашавам да натуропатска

медицина не лечи болест, лечи цео ор-

ганизам. Суштина ове терапије, или

превенције, састоји се у томе да ми ус-

павано или оштећено својство орга-

низма за самоисцељење поново

успоставимо. На томе се базира будућ-

ност човечанства, будућност спреча-

вања болести, а када се болест већ

формирала, као део лечења мора и

овај програм да буде присутан. У су-

протном узимаћемо само лекове, који,

нажалост, решавају само симптоме, и

који имају и своје нежељене ефекте.

Понављам податак, иза којег стоји

светска стручна јавност, да је оволика

употреба лекова трећи узрок смртно-

сти човека, а да лекар, притом, није

учинио никакву стручну грешку.

Овакав податак је и на мене,

као врло искусног лекара, деловао

врло драматично, па сам ставио прст

на чело и донео одлуку да помажући

људима полако их ослободим од

свих тих лекова који решавају само

симптоме, и да их ослободим њихо-

вих нежељених ефеката. Мој циљ је

да на природан начин, тамо где је то

могуће, поново успоставимо то

својство организма за самоисцеље-

њем. 

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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