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Небојша Марјановић, председник општине Бољевац, појачао СНС

Ви сте сада члан Ср-

пске напредне странке. Како је

дошло до тога?

- Управо тако. Контакти

са централом странке десили су

се око месец дана пре избора и

тада смо направили договор. С

обзиром да иза себе имам ре-

гистровану странку ''Србија на

истоку'' и три мандата на месту

председника општине Бољевац,

уз исто толико убедљивих по-

беда на локалним изборима,

челници СНС су желели да ме

виде у својим редовима. Разго-

варао сам са председником Из-

вршног одбора напредњака,

Радомиром Николићем, и веома

брзо смо утаначили да постанем

њихов члан.

Значи, ви сте пректично

преузели СНС у Бољевцу? 

- Да, преузимам СНС у

Бољевцу. Не постоје никаква

ограничења у смислу да треба

да се уважи ауторитет неких до-

садашњих чланова. Сигурно је

да у редовима локалних на-

предњака има људи који су,

својим знањем и искуством,

драгоцени за нашу општину.

Али, исто тако има простора за

нове људе који ће имати при-

лике да афирмишу и себе и да

дају допринос да се политика

СНС у Бољевцу учини још

бољом. Наш циљ је да напра-

вимо снажан општински одбор. 

Свему овоме је претхо-

дио покушај ваше смене?

- Управо тако. Након

ових републичких избора,

поједини одборници, инструиса-

них од одређени људи,  поку-

шали су да се сакрију иза поли-

тичке снаге Александра Вучића

и да се пред грађанима и одбор-

ницима представе као нови на-

предњаци.

У томе нису успели?

- Нису. Ја сам са прего-

воре о приступању СНС започео

пре и наставио и након избора.

Они су заказали једну брзинску

седницу СО, где су претпоста-

вили да могу да направе ту

већину. Међутим, на позив пред-

седника Извршног одбора стр-

анке, та одборничка група је

добила упозорење, односно за-

брану било каквих прекомпоно-

вања, јер они знају ко је

председник општине, који су ње-

гови резултати и да мене виде

као новог лидера СНС.       

Е.Т.Н.

БОЉЕВАЦ ВОДЕ 

НАПРЕДЊАЦИ

Небојша Марјановић

Политичика сцена у Мајданпеку у знаку ишчекивања

ПРИВРЕМЕНО ВЕЋЕ, ПА ИЗБОРИ?
МАЈДАНПЕК - Могућност

расписивања ванредних локалних

избора, о чему се негде од краја

јануара у кулоарима нагађало, Ма-

јданпеку је сада ближа него икада.

Челници општине информисали су

ресорно Министарство да од 26. де-

цембра није одржано скупштинско за-

седање, те да је у три покушаја

недостатак кворума био препрека

одржавању нове седнице, па се сада

очекује оно што је законом предви-

ђен и логичан след догађаја који по-

чиње одлуком о распуштању седнице

и увођењем привремених мера, а на

даље и расписивањем ванредних ло-

калних избора.

Најважнија тема у актуелним

градским причама је ко ће бити чла-

нови Привременог општинског већа,

које би до избора требало да обез-

беди потребну функционалност ло-

калне самоуправе. Чаршија навелико

лицитира именима, а рекло би се да

се месту у том органу нада нереално

велики број људи из готово свих по-

литичких опција. Нагађа се и када би

могло да дође до избора, и најчешће

спомињу крај јуна или септембра, а

не искључује се ни варијанта да би се

датумом могли везати за неке друге

у Србији, попут евентуалних у Војво-

дини или неком већем граду.

Што се пак самих избора тиче,

политички лидери кажу да се припре-

мају или да су већ за њих спремни. Из-

ненађен, наравно, није нико, јер је ова

могућност већ доста дуго била поза-

дина политичких дешавања у граду

под Старицом. С.В.

Са једне од седница СО Мајданпек

Зна се расподела функција у СО Бор

ЖИВОРАД ПЕТРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК?

БОР – Нови председник

општине Бор, након редовних

локалних избора у овом граду,

који су одржани упоредо са ре-

публичким, биће Живорад Пет-

ровић (СНС), некадашњи

директор локалног ЈКП ''То-

плана'' и актуелни заменик ге-

нералног директора РТБ –

сазнају ''Тимочке''.

Петровића, који важи за

човека који је препородио ''То-

плану'', прати глас да је у стању

да ради по 16 сати дневно, и да

од својих најближих сарадника

очекује то исто. Он, међутим,

није желео да коментарише

наша сазнања да ће бити пред-

седник Општине.

- Седница СО Бор би

требала да се одржи убрзо,

након чега ће све бити јасно –

рекао нам је Петровић, који је је

и одборник у локалном парла-

менту. 

Наше информације, да-

ље, говоре да ће заменик пред-

седника општине бити Саша

Вукадиновић (СНС), који је још

увек актуелни први човек града

бакра, док би функцију прред-

седника СО Бор требао да пре-

узме његов страначки колега

Душан Марковић.

Међутим, колико су кад-

ровска решења, мање-више,

већ позната, још увек је не-

извесно ко ће у Бору чинити

владајућу већину. Није тајна да

би СНС, који у локалном парла-

менту има 21 од укупно 35 од-

борника, желела сама да

обавља власт, али ће и ов-

дашњи напредњаци, по свему

судећи, морати да сачекају рас-

плет око формирања нове

Владе Србије и да истоветну

власт ''пресликају'' и на локал.        

Е. Т.

Живорад Петровић

Актуелни председник општине Бољевац нови је

члан СНС. Неуспео покушај смене.

Из свих политичких странака поручују да су за изборе – спремни. 
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Неготин у пројектима унапређења техничких капацитета градских топлана

НЕГОТИН  - У оквиру чет-

врте фазе пројекта „Рехабилитација

система грејања“, вредног преко

500.000 евра  који се реализује у Не-

готину до сада је замењен котао у на-

сељу „Вељко Влаховић“ снаге 3,5

МW, вредности 66.000 евра и рекон-

струисано 250 метара топловода. За

те намене утрошено је око 75.000

евра.

- Из овог програма Неготин је

добио 38 мерача топлоте за подста-

нице и котлове, вредности 12.000

евра, а захваљујући скупштинским од-

лукама, локална самоуправа је, уз

обезбеђену правну регулативу, пре-

узела и финансијске обавезе, па је

тако до сада и сама, у пословима ре-

хабилитације, учестовала средствима

у износу 75.000 евра – каже  Голуб

Рајић, директор неготинског Јавног ко-

муналног предузећа „Бадњево“.

ЈКП “Бадњево“ у наредном

периоду, уз обавезу да обави рекон-

струкцију 35 подстаница, добиће и

котао снаге 1,5 МW, вредности 50.000

евра за Топлану „Борска“, као и два

постројења за омекшавање воде.

- У оквиру четврте фазе про-

грама рехабилитације система да-

љинског грејања у Србији, коју са

56,25 милиона евра у 20 градова

Србије финансирају наша и Влада

Немачке, за Неготин је обезбеђено

до сада око 400 хиљада евра.

Учешће општине Неготин и ЈКП "Бад-

њево" је 120 хиљада евра – појаш-

њава Рајић.

Како би додатно унапредили

техничке капацитете у неготинским

топланама и обезбедили ефикасније

коришћење и наплату енергије, „Бад-

њево“ је код Немачке развојне банке

КФW аплицирало за пројекат по-

већања енергетске ефикасности у

насељу "Борска" вредан 600.000

евра којим је, између осталог, пред-

виђена и замена око 750 метара то-

плодалековода у централној градској

зони, изграђеног пре 26 година, при-

кључење нових корисника и гашење

котларница у центру града.

- Од фебруара 2013. године

до данас, у оквиру пројекта, донета је

пратећа локална правна регулатива

неопходна за почетак наплате услуге

грејања по потрошњи енергије у Не-

готину. Иначе, посредством Удру-

жења топлана Србије, у ЈКП “Ба-

дњево“ и још 14 комуналних пред-

узећа у Србији биће реализован

пилот пројекат уградње индивидуал-

них мерача топлоте у становима.

Овај пројекат, у сарадњи са италијан-

ским партнером „Калефи“, биће реа-

лизован у згради „Брегалнице“ –

истиче директор Рајић.            

С.М.Ј.

БОЉЕ И ЕФИКАСНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ

ЈКП “Бадњево”, ” Топлана Борска”

Да ли су организатори рок манифестације у Зајечару обманули јавност

НИ ‘’В’’ ОД ВУДСТОКА 

НА ‘’ГИТАРИЈАДИ’’?

ЗАЈЕЧАР - После седмо-

дневне посете Сједињеним Америч-

ким Државама и граду Вудстоку,

организатори зајечарске ‘’Гитаријаде’’

вратили су се са тврдњом да су по-

стали први музички фестивал икада

на свету који је добио право кориш-

ћења имена познатог рок фестивала

Вудсток. 

- Ауторска права смо добили

од првог продуцента Мајкла Грина,

који ће ове године бити чак и пред-

седник жирија код нас, тако да мис-

лим да је то заиста довољна потврда

за све -  изјавио је продуцент ‘’Гита-

ријаде’’, Марко Јефтић. 

Када смо му саопштили да

смо ступили у контакт са једним од

оснивача Вудстока, Мајклом Ленгом,

Јевтић је инсистирао на томе да се

он срео са Мајклом Грином. Међу-

тим, у званичном допису који смо до-

били од Џоела Роузмена, једног од

оснивача оригиналног фестивала,

пише да они никада никоме нису

дали право коришћења имена Вуд-

сток у Србији. 

Уз све то речено нам је да

Мајкл Грин, за којег организатори

тврде да це бити члан жирија на Ги-

таријади - не постоји. Предочено нам

је да је особа на фотографији са про-

дуцентом Јефтићем Мајкл Ленг, та-

кође један од оснивача Вудстока, а

који у свом саопштењу не спори да се

са Јефтићем недавно срео. 

- Ја сам имао састанак са

Марком. Попили смо кафу и разгова-

рали о плановима, али нисмо напра-

вили никакав званичан споразум. Он

ме је позвао да дођем у Србију, али

сам му рекао да сумњам да ћу имати

времена да то учиним овог лета. О

томе да будем у жирију није било ни

речи - казао је Ленг. 

Након свих предочених чи-

њеница Јефтић, продуцент зајечар-

ске ‘’Гитаријаде’’, остао је при тврдњи

да су добили ауторска права, да је

документ који ће то потврдити у при-

преми и да ће нам га у наредних не-

колико дана доставити. Иначе,

поменути Џоел Роузмен, један од ос-

нивача Вудстока, додао је да је Вуд-

сток ранијих година дозвољавао

коришћење имена неким другим му-

зичким фестивалима у свету, али ни-

када ниједном у Србији.               С.К.

Марко Јефтић

У ЈП "Јединство" мисле о новој грејној сезони 

НАПЛАТА ГРЕЈАЊА ПО УТРОШКУ
КЛАДОВО - На крају грејне

сезоне, радници службе одржавања

ЈП "Јединство" имају доста посла. У

року од само три дана санирали су ха-

варију на делу секундарне линије град-

ског топловода у Новом насељу. Реч је

о вреловоду који је у функцији више од

четири деценије, тако да је зуб вре-

мена учинио своје.

То, међутим, нису једине ак-

тивности у предузећу које Кладово и

Брзу Паланку снабдева топлотном

енергијом. С обзиром да ће од следеће

грејне сезоне станари грејање плаћати

по утошку, неопходно је да се на време

уради реконструкција подстаница. То

подразумева да свака зграда само-

стално има подстаницу, што је пред-

услов за сопствено мерење утрошка

топлотне енергије.

- Реконструкција постојећих

грана секундарног топловода допри-

неће да примарне делове топловода

доведемо да сваке зграде, тако да ће

станари моћи да мере сопствену по-

трошњу. То ће омогућити да се губитак

топлотне енергије, која стиже до

крајњих потрошача, смањи на мини-

мум. Тај систем у Кладову се у већем

делу града спроводи од 2005. године и

има позитивне ефекте. Наредни корак

је да успоставимо контакт са представ-

ницима скупштина станара, како бисмо

дефинисали приоритете и заједнички

реализовали акцију наплате грејања

по утрошку. То подразумева да сваки

станар мери сопствену потрошњу, и да

на крају месеца плати онолико колико

је потрошио топлотне енергије - објаш-

њава Зоран Петровић, директор ЈП

"Јединство''.

За испоручену топлотну енер-

гију и воду за пиће, правна и физичка

лица у Кладову и Брзој Паланци дугују

''Јединству'' око 70 милиона динара. Из

предузећа подсећају да највећим дуж-

ницима нуде репрограм дугова, одно-

сно потписивање уговора о плаћању

заосталих обавеза на рате.             М.Р.

Креће реконструкција подстаница

До сада је за овај посао обезбеђено више од 

400 хиљада евра.

Оснивачи Вудстока демантују да су дали лиценцу

зајечарској ‘’Гитаријади’’.

БИОМАСА

Овом предузећу се недавно јавила фирма „Energic

GMbH“, из Беча, која се бави инвестирањем у обновљиве из-

воре енергије, и која је заинтересована за изградњу постројења

за производњу топлотне и електричне енергије из биомасе и ко-

муналног отпада.
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Кладовски Здравствени центар добио нову донацију

КЛАДОВО  - Амбасада Не-

мачке у Београду донирала је служби

урологије кладовског Здравственог

центра ултразвучни апарат са сон-

дом за биопсију простате. Реч је о

апарату последње генерације, на

коме су до сада обављена 24 пре-

гледа и 19 интервенција биопсије

простате. Представник донатора,

Андреас Плеинтингер, изразио је за-

довољство што ће донација допри-

нети квалитетнијим прегледима

пацијената из тог дела Србије.

- Веома сам срећан што

наша донација већ потврђује оправ-

даност инвестиције, с обзиром да су

прегледе до сада обавила 43 па-

цијента. Задовољство је тим веће

што ултразвук користе и мештани из

других тимочких општина. За све њих

је веома важно да правовремено от-

крију степен уролошких проблема,

како би лечење било ефикасније -

казао је Плеинтингер

Ултразвук поседује три

сонде, спада у најсавременије те

врсте и доприноси квалитетнијој

дијагостици код уролошких прегледа. 

- Реч је о веома значајној до-

нацији амбасаде Немачке и локалне

самопураве, са којом је побољшан

ниво дијагностике, с обзиром да по-

седујемо ултразвучни уређај по-

следње генерације који се користи

код уролошких прегледа у земљама

ЕУ. То је комплетан апарат са вођи-

цом, пиштољем и софтвером за

трансвекалну биопсију простате - за-

довољан је др Аца Кожокић, уролог.

За реализацију донације ам-

басада Немачке у Србији инвести-

рала је 20.000 евра, а допринос је

дала и локална самоправа из-

двајањем додатних око 5.000 евра. 

- Нама су потребни квали-

тетни пројекти који пацијентима олак-

шавају њихове тегобе. На то нас

приморава територијална удаљеност

од великих центара, и ми желимо да

грађанима понудимо што квалитет-

нију дијагностику чиме дајемо допри-

нос у решавању њихових здравстве-

них проблема. То је још један пример

добре праксе, којим општина поку-

шава да реши део свакодневних про-

блема - поручио је Радован Арежина,

председник општине Кладово.    

М. Р.

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ПОСЛЕДЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Ултразвучни апарат са сондом за биопсију простате

МИНУТ ВРЕДАН ЖИВОТА
ЗАЈЕЧАР – У Здравстве-

ном центру Зајечар отворена је

ангио сала која ће збрињавати па-

цијенте из целе Тимочке крајине.

До сада су угрожени пацијенти мо-

рали да путују до Ниша, или других

медицинских центара што је неке

стајало живота.

- Сваки минут код акутног

инфаркта миокарда је драгоцен, за

сваких 10 минута ранијег реаго-

вања смртност се смањи за један

одсто. Сада ће пацијентима из

околних градова  требати сат или

нешто више да буду збринути, тако

да ће штета од инфаркта бити ми-

нимална, а инвалидност мала или

никаква. Иначе, Србија је на тре-

ћем месту у Европи по смртности

од кардиоваскуларних обољења –

казао је др Зоран Перишић, пред-

седник Удружења кардиолога

Србије.

Према речима др Милана

Недељковића, професора Клинич-

ког центра Београд, договор о от-

варања ангио сале у Зајечару

почео је још пре три године, а ово

је прекретница за овај део Србије

што се здравства тиче.

- Министарство здравља је

за адаптацију просторија издвојило

15 милиона динара, а за сам апа-

рат 80 милиона динара. Едукације,

припреме, сарадње финансирао је

наш Здравствени центар – казао је

др Станислав Тадић, директор

зајечарског ЗЦ.                         С.Б.

ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И 
НАБАВКА ДЕЛА ОПРЕМЕ

Разумевање у Министарству здравља за проблем кадрова

у мајданпечкој болници 

МАЈДАНПЕК - Општа болница у Мајданпеку једна је од малобројних

здравствених установа у Србији која има проблем недостатка кадра, за разлику

од већине других које готово листом тешкоће имају са вишком запослених. Овој

установи недостају педијатар, анестезиолог и хирург, будући да сада запошља-

вају само по једног. А, захваљујући разумевању у ресорном Министарству, тај

проблем би требало да буде решен,  јер су тражене специјализације одобрене,

као и прелазак лекара из Дома здравља у Општу болницу, уз могућност Дома

здравља да уместо њих запосли друге лекаре.

После готово двогодишње паузе, Општа болница у Мајданпеку добила

је и директора, јер је на конкурсу је изабран др Зоран Милошевић, гинеколог у

овој установи. И, он, али и нови менаџмент, имаће пуне руке посла, јер морају

да реше проблем недостајућих кадрова, лекара специјалиста, а упоредо санирају

објекат и побрину се за бољу опремљеност

- У Министарству су нам помогли, имали смо помоћ и локалне само-

управе, за решавање највећег проблема, недостатка лекара специјалиста, пре

свих, педијатара, хирурга и анестезиолога,  – рекао нам је др Милошевић. - По-

зитивно мишљење је стигло и из Завода за јавно здравље “Тимок” Зајечар, тако

да су одобрене и четири специјализације, уз које би требало да обезбедимо

преко потребне кадрове.

Када је реч о опремљености саме болнице, добијен је смо део од тра-

женог, јер су потребе далеко веће. Др Милошевић нам је рекао да су, за почетак,

одобрена средства од 1,2 милиона динара, а тражено је готово десетоструко

више, тако да ће неке друге потребе, попут санације крова на делу зграде изнад

хирургије, потребна средства морати да причекају. С.В.

Др Зоран Милошевић

Амбасада Немачке донирала 20 хиљада евра за 

куповину опреме.

ДОПРИНОС

Допринос у спровођењу овог пројекта дала је и др Сла-

ђана Натошевић, директорка ЗЦ Кладово, која је посредовала

код те, али и донација Владе Јапана и ресорног Министарства.

То је пацијентима омогућило да на специјалистичке уролошке

прегледе више не морају да путују у Београд или Ниш.
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БОР - На предузетнички пут

Александар Петровић (21) отиснуо

се још као средњошколац, а сада је

успешан власник СЗР ''А пласт''. Све

је почело када је његов отац Војкан

(45), још док је држао салон кера-

мике у Бору, купио од једног свог до-

бављача, који је желео да изађе из

посла, машину са једним алатом за

производњу крстића за керамичке

плочице. Изнајмили су гаражу у на-

сељу Бор II и кренули са производ-

њом, а како је посао кренуо да се

развија прикључиле су се и мајка

Микица (41) и сестра Андријана (19). 

- Кад смо кренули са овим

послом, ја сам још ишао у средњу

економску школу, али сам се укљу-

чио у посао од почетка и радио кад

год сам имао времена. Врло брзо ви-

дели смо да се може добро зара-

дити, па смо поред продаје крстића

за керамичке плочице у салону који

је мој отац држао, почели и да их

продајемо другим продавницама у

граду. Кад би поруџбина била већа,

ангажовали би и раднике из татиног

салона керамике – присећа се Алек-

сандар. – У међувремену, у мојој

школи је био организован конкурс

''Предузетнички дух'', на који су

могли да се пријаве сви ученици чет-

врте године. Мој бизнис план био је

проглашен за један од најбољих и

тада сам видео да имам смисла за

предузетништво, па сам интензив-

није кренуо да се бавим овим по-

слом. Након завршетка средње

школе, уписао сам Технички факул-

тет у Бору, на одсеку за менаџмент,

али сам после два, три месеца

морао, нажалост, да га напустим, јер

се обим посла много повећао, те

нисам могао да усагласим све своје

обавезе – додаје Александар.

Услед повећане потребе за

крстићима и неопходним прошире-

њем производње, Петровићи су пре-

стали да држе салон керамике и

отворили СЗР ''А пласт'', чији је по-

носни власник млади Александар.

Тада су се из гараже преселили у

просторије Бизнис инкубатор

центра, чији су корисници од 2011.

године. 

- Овде нам је већи простор

и мањи су трошкови закупа. Поред

тога, предност локације на којој се

сада налазимо је у томе што просто-

рије Бизнис инкубатор центра кори-

сте још неки приватници различитих

струка, па се испомажемо кад год је

то потребно – прича Аца. - Некад је

Бизнис инкубатор центар имао

комби возило које смо сви кори-

стили, што нам је било од велике по-

моћи, јер тада нисмо имали чиме да

превозимо наше производе, као ни

репроматеријал који је тежак око две

тоне, па није било могуће допремати

га путничким возилом. Међутим,

када је Бизнис инкубатор центру

Светска банка одузела комби, мо-

рали смо да купимо сопствени

комби. 

Млади Петровић истиче да

је његова породица, од 2009. године,

када је набављена прва машина, ку-

пила већи број алата и још две ма-

шине, па сада производе око 40

различитих производа.

- Временом се појавила по-

треба за крстићима неких других ди-

мензија, па смо купили још један

алат, а касније још један за про-

изводњу шрафова за монтажу wc

шоља, лавабоа и бојлера. Репрома-

теријал, односно пластику, отку-

пљујемо где год стигнемо, у Бору,

Зајечару, Нишу, Јагодини... Купујемо

млевену, а од прошле године, када

смо купили млин за млевење пла-

стике,  како би себи олакшали про-

изводњу и смањили трошкове, на-

бављамо и немлевену пластику –

прича Александар. - Производе про-

дајемо и у Бору, али нам је овде, у

односу на друге градове, продаја

најмања, свега 10 одсто. Претпо-

стављам да је главни разлог што је

Бор мала средина за пласирање

свих наших производа, иако радимо

скоро са свим радњама у граду.

Очигледно је да те радње не могу да

продају сву количину коју ми про-

изведемо. Највећу продају имамо у

Јагодини, где једној фирми про-

дајемо типле за фасаду. Њихова по-

руџбина је велика, па смо инте-

нзивно кренули да их производимо.

Ових дана треба да нам стигне још

једна нова машина, па ће нам веро-

ватно требати и додатни простор,

али се надам да ћемо и то обезбе-

дити – оптимиста је Петровић.            

И. И.

УПОРНОСТ И РАД СЕ ИСПЛАТИ
Предузетнички дух кључ за успешан бизнис

Александар Петровић почео да ради као средњо-

школац, а данас води успешну приватну фирму.

Александар Петровић

КЛАДОВО -Улога и задаци повереника и њихових заменика у си-

стему Цивилне заштите и руковођење у ванредним ситуацијама на подручју

локалне самоуправе, само су неке од тема које су на стручном скупу пре-

зентовали предавачи из Сектора за ванредне ситуације. Обука је органи-

зована за чланове проширеног састава Општинског штаба за ванредне

ситуације општине Кладово. Значајна је због ефикаснијег  деловања једи-

ница цивилне заштите и појединаца током елементарних непогода и других

ванредних ситуација.

- За повереника Цивилне заштите је најважније да зна коме је од-

говоран у обављању задатака током ванредне ситуације, као и које су мере

и задаци Цивилне заштите у новонасталом моменту, које прописују од-

редбе Закона о ванредним ситуацијама. То доприноси да повереник у

датом тренутку исправно и ефикасно реагује и на тај начин утиче да се ван-

редна ситуација успешно превазиђе. Он је тај који први саопштава инфор-

мације оперативном штабу који руководи акцијом у решавању ванредне

ситуације - казао је Драган Савковић, главни полицијски саветник у Сектору

за ванредне ситуације МУП Србије.                                                     

Нова знањ,а која су важна за правовремено деловање у ванредним

ситуацијама, стекло је шездесетак повереника Цивилне заштите и њихових

заменика из свих месних заједница општине Кладово. Они су сазнали и

како реаговати у моментима када је неопходно пружање прве помоћи.   

М.Р.Повереници Цивилне заштите

ЗНАЊЕМ ИЗ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Обука за поверенике цивилне заштите

РАДЕ У ТРИ СМЕНЕ

Породица Петровић ради сваког дана у три смене. Имају

једног радника, али ће, како Аца каже, у наредном периоду морати

да запосле још једног, а можда и два због увећаног обима посла.

- У пролећном и летњем периоду радимо нон-стоп, као драг-

стор, јер је тада највећа потражња за типлама за фасаду. Повре-

мено нам помажу бабе и деде, који су пензионери, а баш кад не

можемо да стигнемо, ангажујем неке момке, који нигде не раде, па

им добро дође да зараде дневницу. Што се тиче администрације,

имамо  књиговођу, а добро ми дође и знање које сам стекао током

школовања. Обавезе су велике, али уз добру организацију ништа

није тешко, нарочито ако зарађујете довољно да можете нормално

да живите – завршава Александар.

ПОРОДИЦА

Александар Петровић има дивну породицу, која га под-

ржава у сваком погледу, посао који воли, а од недавно и младу су-

пругу. Он је свесан да бити приватник значи имати слободу коју

треба знати користити. Приватни посао омогућава флексибилнији

ритам дневних активности, али и дужи радни дан.
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КЛАДОВО - Из руске фаб-

рике "Силовије машини", из Санкт Пе-

тербурга, у машинску халу хидрое-

лектране "Ђердап 1" допремљени су

делови радног кола за хидроагрегат А-

5, који је у поступку ревитализације.

Контингент је стигао са закашњењем

од три месеца, јер је уговором било

дефинисано да се делови испоруче до

краја децембра прошле године. Упр-

кос томе, у нашој највећој хидроцент-

рали нису затечени новонасталом

ситуацијиом.

- То, према гантограму ра-

дова, неће утицати на крајњи рок за-

вршетка ревитализације - истиче

Љубиша Јокић, директор ХЕ ''Ђердап

1''. - Након преузимања делова, от-

почели смо  деконзервацију радних

механизама, главчина и лопатица рад-

ног кола. У ремонтној бази се обавља

друга фаза санционих радова на ста-

тору и ротору помоћног генератора. Ти

послови завршени су на врату тур-

бине, регулационом прстену и ку-

ћишту лопатица, чиме су створени

услови да се ти делови пошаљу у

''Гошу Фом'', на последњу фазу сана-

ционих операција.

За раднике који су ангажо-

вани на обнови моћне машине нема

предаха. Они су навикли на динамику

сложених операција и не дозвољавају

да дође до непланираних застоја. Да

је тако, уверили смо се у машинској

хали хидроцентрале код Кладова где

су у пуном јеку и други санациони и

ињекциони радови, чија се реализа-

ција спроводи планираном динами-

ком.

- Специјалним поступком, уз

коришћење сувог леда, очишћени су

ободи ротора главног генератора, а

даље радове спроводе радници суб-

отичког ''Севера'' - додаје Јокић. - Ак-

тивно се ради и у проточним органима

турбине. Обављене су контроле и ме-

рења, као и неопходни ињекциони ра-

дови. Ти послови требало би да буду

окончани до краја априла.

Осим машинских у оквиру ре-

витализације хидроагрегата А-5 спро-

воде се и обимни електро радови.

- У току је формирање новог

статора главног генератора, изводе се

и монтажни радови на опреми генера-

торског напона, на 15,75 киловолтном

растављачу и тај поступак се одвија

жељеним интезитетом. Истовремено,

активно се ради и у проточним орга-

нима, у спирали турбине и сифону, и

то без застоја - додао је Јокић.         М.Р.

ИЗ РУСИЈЕ ДОПРЕМЉЕНИ ДЕЛОВИ РАДНОГ КОЛА
Настављена ревитализација агрегата у ХЕ ''Ђердап 1''

Делови из Санкт Петербурга стигли са закашње-

њем од три месеца.

Ревитализација агрегата у ХЕ “Ђердап 1”

МАЈДАНПЕК - „Златара Ма-

јданпек“ је припремила и у Међународ-

ном пресс центру у Београду крајем

прошле недеље представила серију

кованица, фигура и значака са обе-

лежјима везаним за стогодишњицу

Првог светског рата. У присуству пред-

ставника бројних медија, СПЦ, дијас-

поре, војног музеја и бројних инсти-

туција културе представљена је само

прва у низу серија којима ће велики

догађај светске историје бити праћен

и наредних година.

Првом серијом производа у

којима доминантно место имају кова-

нице са ликовима српских војвода, хе-

роја и пријатеља Србије у Првом

светском рату. Према речима Милице

Јасенски, директорке „Златаре Ма-

јданпек“, они су се прикључили, на тај

начин, обележавању стогодишњице

почетка Великог рата, с циљем да се

ода почаст српским херојима, који су

дали значајан допринос победи.

Ова серија „Златаре Мајдан-

пек“ има циљ да ода почаст јунацима,

подсети на битке и победе и да мла-

дима на то укаже. Јасенски је подсе-

тила да осим кованица, програм

обухвата значке и фигуре, на којима су

презентовани великани тог времена.

Такође, припремљен је програм којим

ће бити обухваћени српски пријатељи

и добротвори, који су имали одлу-

чујући утицај на развој и на коначан

крај Првог светског рата. 

Академски вајар Љубиша

Манчић је нагласио да је, као и “Зла-

тара Мајданпек”, већ дуго у тој причи,

да му је тематика Великог рата блиска,

али и да је велики изазов реализовати

захтевне задатке на малом и

ограниченом простору.

Према речима комерцијалног

директора „Златаре Мајданпек“ Саше

Поповића, идеја о обележавању стого-

дишњице Првог светског рата је обу-

хватила готово све сегменте, који су

подељени по темама. „Златара

Мајданпек“ се деценијама труди да

пригодним програмима испрати све

важне годишњице и јубилеје, а Први

светски рат је свакако догађај од изу-

зетног значаја. Серија је подељена по

темама и годинама Великог рата и

обухвата најважније битке и јунаке,

који су у њима учествовали.

Кованице су израђене од

сребра, а постоје и верзије позлаћених

медаљона (томбака), док је „Златара

Мајданпек“ спремна да цео програм на-

прави и у злату, уколико буде заинтере-

сованих купаца. У плану је и израда

сребрног медаљона са ликом Гаврила

Принципа, који ће јавности бити пред-

стављен на Видовдан. Већ постоје

идеје да програм кованица, посвећен

обележавању стогодишњице Првог

светског рата, буде уврштен у списак

поклона, које државници уручују пред-

ставницима других земаља, кад долазе

у званичну посету Србији.               С.В.

СРПСКЕ ВОЈВОДЕ, ЈУНАЦИ И
БИТКЕ НА КОВАНИЦАМА

Серија кованица посвећених стогодишњици почетка I светског рата

ПРОДУЖЕН РАДНИ ВЕК

Ревитализација хидроагрегата А-5 најважнији је посао у

дунавској фабрици струје. Када комплетни монтажни радови

буду завршени, инсталисана снага машине биће већа за око 10

одсто, а радни век продужен за наредне три до четири деценије.

До сада су завршени ревитализациони радови на хидроагрега-

тима А-4 и А-6, који успешно експлоатишу водене потенцијале

наше највеће реке и Србији испоручују драгоцене киловате

електричне енергије.

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Удружење "Бугарска у Европи" има задовољство да

Вас информише, да је завршена реализација пројекта

2007CB16IPO006-2011-2-48 «Пчеларство без граница II»,

финансираног уз помоћ ЕУ путем прекограничног програма

по ИПА БУГАРСКА - СРБИЈА CCI БР. 2007CB16IPO006. 

Пројекат је реализован од стране Удружења "Бугар-

ска у Европи" у партнерству са Општином Кладово, Репуб-

лика Србија и имао је циљ да подстакне прекограничну

сарадњу и побољша капацитет за заједничко коришћење

регионалног потенцијала стварањем одрживе мреже за

прекограничну помоћ у области пчеларства и органске про-

изводње.

У оквиру пројекта је организована заједничка Бугар-

ско - Српска пчеларска изложба где су пчелари и произво-

ђачи пчеларске опреме из оба региона представили своју

производњу, одржане су две студијске посете уз практичну

размену искустава и иновативних идеја. Кампања у шко-

лама и образовним установама у оба региона има за циљ

да подигне свест најмлађој генерацији о органском пче-

ларству, органској пољопривреди и заштити животне сре-

дине. У оквиру пројекта је актуализиран постојећи

Меморандум о сарадњи у области пчеларства и на тај

начин се укључивањем нових потписника у њој проширила

постојећа прекогранична мрежа актера који раде за под-

ршку пчеларства и развој Дунавског региона.

ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ОД СТРАНЕ ЕУ ПУТЕМ ПРО-

ГРАМА ЗА ПРЕКОГРАНИЧНУ САРАДЊУ ПО ИПА БУГАРСКА – СРБИЈА.

ОВА ПУБЛИКАЦИЈА ЈЕ НАПРАВЉЕНА УЗ ПОМОЋ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

КРОЗ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОГРАМ ПО ИПА БУГАРСКА - СРБИЈА CCI БР.

2007CB16IPO006. ЈЕДИНСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ ЗА САДРЖАЈ ПУБЛИ-

КАЦИЈЕ ИМА УДРУЖЕЊЕ „БУГАРСКА У ЕВРОПИ“ И ОНА НИ НА КОЈИ

НАЧИН НЕ ИЗРАЖАВА ЗВАНИЧНУ ПОЗИЦИЈУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЛИ

ОРГАНА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОГРАМОМ.
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БОР – Лабораторија за

контролисање водомера у Пре-

ради метала ТИР РТБ Бор,

крајем јануара и званично је

постала овлашћено тело. Њен

технички руководилац, Радо-

слав Ристић, подсетио нас је

како је текао овај процес. Лабо-

раторија је акредитована ок-

тобра 2012. године, чиме је

стекла право да контролише

водомере, али не и да их ове-

рава (то је још увек чинила Ди-

рекција за мере и драгоцене

метале). 

Променом републичких

прописа, Дирекција је престала

да буде овлашћено тело за

оверавање, па се приступило

овлашћивању појединих акре-

дитованих лабораторија. Стога

су и овде почеле активности за

овлашћивање, што је трајало

годину дана, јер је, по речима

Ристића, тај процес дуг а др-

жавни органи спори. Тако је ла-

бораторија октобра прошле

године добила решење и упи-

сана је у регистар овлашћених

тела. Да би све то могло да се

оствари и у пракси, опет су мо-

рале да се предузму активно-

сти везане за добијање жигова

и клешта. За то је било не-

опходно прибавити још папира

које издаје Министарство еко-

номије. 

- Почетком године ко-

начно смо све завршили и 27.

јануара преузели смо жигове.

Тиме су се стекли сви услови

да функционишемо као овлаш-

ћено тело, и то 69. (не само у

овој бранши него укупно) и,

када је реч о водомерима, по-

стали смо седма овлашћена

лабораторија у Србији. Ми смо

овлашћено тело типа Ц, што

практично значи да контроли-

шемо водомере које производи

наше предузеће, али пружамо

ту услугу и "трећим лицима".

Осим за ТИР, отада нисмо ра-

дили ни за кога другог. Најбоља

реклама за нас би, у ствари,

била продаја водомера жигоса-

них у нашој лабораторији. Ово

је једини готов производ ТИР

који иде директно у потрошњу

и за његову продају треба да се

бориш. И његова цена мора да

се дефинише на прави начин,

јер када се први пут појавиш на

тржишту, мораш да будеш

најбољи и најјефтинији. Прво

смо постигли - наши водо-

мнери су сигурно међу најбо-

љима, мада има много

произвођача. Међутим, већина

њих купује све делове, само их

склапа и продаје водомере.

Земунска "Инса" јесте највећи

произвођач, не само у Србији

него и у региону, али и она

ради само механизме, а

остало увози. Нема ниједног

комплетног произвођача, а и

ми то нисмо – каже Ристић.

У Преради метала ових

дана се раде елементи за во-

домере, али и вентили (равни

и пропусни) пречника од пола

до три цола. Међутим, ни вен-

тили се не израђују комплетни,

већ само тело - отковак или од-

ливак, јер за то недостају људи

и алати. 

- Када би се "ушло" у

производњу комплетних вен-

тила (капацитет је 2.000 ко-

мада годишње), требало би

још бар десет извршилаца и

неколико машина. Потражња

за њима је велика, што није

случај и са  водомерима, јер је

"Инса" прошле године доста

увезла из Турске и Кине – на-

глашава наш саговорник.   Ј.С.   

"ПРОДАЈА НАШИХ ВОДОМЕРА

– НАЈБОЉА РЕКЛАМА"

Лабораторија ТИР за контролисање водомера постала овлашћено тело

СОКОБАЊА - Купање, масаже, сауне, са новим велнес и спа цент-

ром у Сокобањи употпуњавају благодети термоминералних извора који при-

влаче туристе преко целе године. За боравак у бањи под Озреном влада

велико интересовање гостију, не само из Србије већ и из региона и Русије. 

Са темепратуром извора од 30 до 36 степени Целзијуса и водом обогаћеном

сумпором и радоном, у сокобањском спа-центру сезона траје преко целе

године. Отворени и затворени базени посетиоцима нуде могућност боравка

и када је напољу, на 400 метара надморске висине, темпреатура у минусу.

После Бање Ждрело, наш повратник из Швајцарске, Драгиша Ми-

лојевић, уложио је центар  сву уштеђевину, али и пензију стечену у Швајцар-

ској и, после 30 година рада у иностранству, вратио се у Србију. Донео је у

Сокобању новине које је видео у европским бањама, запослио је тридесетак

младих, који сада не намеравају да одлазе из овог туристичког места.

Спа и велнес центар, као нови туристички садржај врло посећене

Сокобање, за многе наше туристе  је новина. Купање, масаже, сауне и слане

собе годинама су део понуде словеначких Топлица, чешких, француских и

шпанских бања.

Да се је српска Швајцарска, како је Цвијић називао Сокобању, до-

била добру инвестицију вредну милион евра, потврђује и то што је све више

наших људи који море замењује бањама, па овде не крију да планирају да

прошире капацитете.                                                                                     Е. Б. Баѕен у спа-центру

Ми смо овлашћено тело типа Ц, што практично значи да контролишемо водомере које производи наше пред-

узеће, али пружамо ту услугу и "трећим лицима" – каже технички руководилац лабораторије, Радослав Ристић. 

Радослав Ристић у лабораторији

ДОЂЕШ СТАР, ОДЕШ МЛАД...
Све веће интересовање туриста за Сокобању

НОВИ СТАНДАРДИ

Када је реч о лабораторији, у којој је шесторо запос-

лених, задатак који јој предстоји је прелазак на нови стан-

дард – ИСО 17020/2012 који се односи на лабораторије,

односно контролна тела. Она је акредитована према ста-

ром 17020/2002, који је већ превазиђен, па до краја априла

треба усвојити нови. После тога у мају је очекује друго ре-

довно оцењивање од стране  Акредитационог тела

Србије. 
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Петогодишњој Еми Радовановић из Јасенице хитно потребан новац за тешку операцију

НЕГОТИН – Петого-

дишња Ема Радовановић, а у

априлу ће напунити управо то-

лико, од осмог месеца свог ма-

леног живота болује од

туберозне склерозе. Сваког ме-

сеца у болници проведе бар не-

дељу дана. Пије лекове који јој

спречавају вишеструке епилеп-

тичне нападе, а од јануара је на

интравенској терапији дексаме-

тазоном у високим дозама.

Управо је тај лек и одржава, јер

Ема на обе стране мозга има ту-

бере, врсту тумора карактери-

стичну за ову болест, који јој

притискају мождану кору. Уко-

лико још нарасту, девојчица ће

остати парализована. 

Да се то не би десило за

25. мај јој је заказана операција

главе у Паризу, а већ 5. маја

мора да буде у болници, како би

започела припремне терапије.

Нажалост, њени родитељи, Зо-

ран и Грозда, немају услова да

сами плате пуну цену опера-

ције, која кошта 17.200 евра. Ус-

пели су да сакупе око 8.000

евра. Још 3.000 сакупљено је на

хуманитарном концерту Ама-

деус бенда и њихових гостију,

али Радовановићима недостаје

више од 6.000 евра.

- Операцијом главе, а

Ема је први кандидат у Србији

за ту интервенцију, ми је нећемо

излечити од ове болести која

напада централни нервни си-

стем, али ћемо успети да је спа-

симо парализе кад уклонимо та

жаришта. Она сада заостаје у

говору и развоју за годину дана.

Операцијом ћемо јој омогућити,

колико-толико, да одраста као и

друга деца – каже Емина мајка

Грозда, која због 24-часовне

неге млађе кћерке не ради. 

Супруг Зоран ради код

приватника, а свекар и свекрва

су пољопривредници. Имају и

старију кћерку Тијану (7), уче-

ницу другог разреда, која им по-

маже у нези сестре.

- Ема воли да игра иг-

рице на компјутеру. Обожава

Винксице, воли да се игра –

прича нам Тијана.

Емину болест каракте-

ришу и задебљале пигментне

мрље боје беле кафе које су по-

челе да се јављају на кожи, а на

левом бубрегу јој је на једном од

последњих прегледа евиденти-

рана циста од 1,6 сантиметара.

Операција јој је једном одло-

жена, али због величине тубера

на мозгу, који непрестано расту,

више не сме да се одлаже. 

- Захваљујемо свима

који су нам помогли, организо-

вали хуманитарни концерт, ху-

манитарне журкице, програме

за Ему, свима који су на Емине

жиро рачуне уплатили неку

суму, и уједно молим све људе

добре воље да нам помогну, јер

ово је једини начин да спасимо

наше дете – каже Грозда.

С.М.Ј.

ЧЕКАЈУЋИ ИНТЕРВЕНЦИЈУ У ПАРИЗУ

Грозда Раденковић са ћеркама Тијаном и Емом

Операција кошта 17.200, а Еминим родитељима недостаје још шест хиљада евра.

ПОМОЋ ЕМИ

НА име Еме Радовановић из Јасенице у Комер-

цијалној банци је отворен динарски рачун 205-

9011005305076-88, а у SЊIFT-BIC: KOBBRSBG, IBAN/A

CCOUN NUMBER: RS35205903102023150087 и девизни. 

’’Луди’’ тикет донео добитак конобару из Књажевца

КЊАЖЕВАЦ - Кладионичарски

"Солунац" Брацан Урошевић фантастич-

ним добитком од 900.000 динара на уло-

жених 300 дигао је на ноге Тимочку

крајину!

По завршетку утакмице између

Астон Виле и Стоука у којој су гости однели

за све друге, осим за јунака наше приче,

убедљиву победу, неколико минута је био

у потпуном шоку. Конобар реномиране пи-

церије "Корзо", из Књажевца, бележио је и

раније поприличне добитке, али овај по-

следњи је превазишао сва његова очеки-

вања.

- Одиграо сам седам кечева и че-

тири двојке. Све је дошло како се само по-

желети може и на крају ми је за наплату

остао меч Астон Вила - Стоук. Упркос

томе, био сам поприлично миран, јер ми је

деловало невероватно да ће Стоук толико

да ме обрадује. Поготово кад је домаћин

повео са 1:0. Е онда су гости изједначили

и избушили мрежу Астонке. У тренутку за-

вршетка меча нисам знао које ме снашло

- каже Брацан Урошевић.

Он каже да је прво радост поделио

са газда Соколом и затражио му три сло-

бодна дана. 

- Знао сам да ће ми кладионица

експресно исплатити новац и одмах сам

сковао план како да прославим добитак –

каже Брацан. - Частио сам лепо друштво и

мало се проводио по Београду. Оно што је

остало сам орочио.

На питање, шта је довело до пре-

мије - знање или срећа – одговара:

- Важно је и једно и друго. Доста

пратим спорт и увек знам шта се дешава,

ко како игра и слично. Исто тако, прилично

сам смирен и увек пажљиво бирам шта и

како играм. Сад, морам да признам да сам

пре две године бацио фудбал у други план,

и углавном типовао кошарку, тенис и руко-

мет. Срећа моја што нисам скроз дигао

руке од фудбала, јер окрени-обрни, ништа

без фудбала. Обавезно да напишете да је

ово рекордни добитак у Тимочкој Крајини,

али и шире. Сви брује о мом срећном ти-

кету - закључио је Урошевић.               М.К.

ДАО 300, УЗЕО 900.000 ДИНАРА

Брацан Урошевић
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Сурово убиство Румене Г.М. у њеном стану

БОР - Како је настрадала

борска учитељица у пензији Ру-

мена Г.М.(72) чије је беживотно

тело пронађено у суботу у њеном

стану број 29 у улици Албанске

споменице број 9, у којем је жи-

вела сама, још увек није познато.

Тек се очекује да резултати обдук-

ције покажу када је убијена ова

жена, за коју сви у Бору имају

само речи хвале. 

Први наговештаји по-

тврђују да је познавала свог уби-

цу, јер на улазним вратима стана

нема трагова проваљивања. Ме-

ђутим, с обзиром да је припад-

ница верске заједнице “Јеховиних

сведока”, и то једна од најактив-

нијих, и да је комуницирала са ве-

ликим бројем људи, претпоставке

су и да, можда, свог егзекутора

није познавала, али да га је у стан

пустила јер је веровала да ће се

приклонити њеној вери. 

На уласку у стан су вид-

љиви трагови крви, али полиција

није дозвољавала новинарима да

уђу ни у стан, ни у зграду, с обзи-

ром да је ова жена живела сама,

и да нема рођаке. Комшије верују

и да је стан даривала својој вер-

ској заједници, која је активна на

територији Тимочке Крајине.

- Била је мирна и по-

вучена жена. Није била нападна,

како многи од њих знају да буду.

Радо је одговарала на питања о

вери кад би је неко упитао, а

често је у стану организовала вер-

ска окупљања. Није била нава-

лентна у смислу да свакоме

натура своје мишљење о рели-

гији, а колико ми је познато, ку-

вала је пензионерима и

објашњавала им је каква је вера

којој се приклонила – каже један

од њених комшија.

Нико, међутим, не може

да нам каже шта се дешавало у

стану ове некадашње учитељице

борске основне школе “Вук Кара-

џић”. Рођаке није имала, а дру-

жила се само са припадницима

своје верске заједнице, која се по-

водом њене смрти није ни огла-

шавала.

- Шта да вам кажем, жена

је била јако пристојна и љубазна

и никад није имала никакав кон-

фликт са људима из своје око-

лине. Знала је где је добродошла,

а где не, и понашала се сасвим

уобичајено. Никаква ларма се

није чула из њеног стана, никакви

ексцеси – додају комшије.

Вероватно је убица очеки-

вао да пронађе новац од прилога

верника, али да ли је у питању ко-

ристољубље истрага тек треба да

утврди. У полицији, за сад, не ко-

ментаришу детаље овог случаја.

Не оглашавају се ни у надлежном

тужилаштву и суду у Зајечару, који

су обавили увиђај.                С.М.Ј.

УЧИТЕЉИЦА ПОЗНАВАЛА УБИЦУ?

Убијена учитељица

Како је настрадала борска учитељица у пензији Румена Г.М. чије је беживотно

тело пронађено у њеном стану број 29, у улици Албанске споменице број 9 у којем је

живела сама, још увек није познато.

Тринаестогодишња ученица  6.разреда у поодмаклој трудноћи

ЗАЈЕЧАР – Вест да је једна

тринаестогодишња ученица, која по-

хађа основну школу у једном селу на-

домак Зајечара, у седмом месецу

трудноће, шокирала је мештане града

на Тимоку. Малолетница и даље од-

бија да каже име оца, а бригу о њој је

преузео локални Центар за социјални

рад, који ју је одузео од родитеља и

сместио је у хранитељску породицу.

- Да нешто није у реду,

најпре су приметли наставници у

школи коју похађа малолетница - саз-

најемо незванично. - Девојчица је

била забринута, попустила је у

школи, а трудноћу је скривала широ-

ком гардеробом. Један од наставника

је, међутим, посумњао о чему се

ради, након чега је одмах обавештен

Центар за социјални рад.

Радници Центра за со-

цијални рад су одмах реаговали. Оти-

шли су у то село и установили да је

прича истинита. Како се испоставило,

реч је о девојчици која живи у из-

најмљеној кући, са мајком, која нема

сталан извор прихода и има одређене

здравствене проблеме.

- Одмах смо, уз сагласност

мајке, узели девојчицу и сместили је

у хранитељску породицу - наставља

наш саговорник. - Након тога, мало-

летница је одведена на гинеколошки

преглед, којим је установљено да је

заиста трудна. Девојчица ће у храни-

тељској породици остати и након по-

рођаја, који се очекује крајем

наредног месеца.

Мирјана Андријашевић, ди-

ректорка зајечарског Центра за со-

цијални рад, потврдила је, такође,

вест о трудноћи малолетнице.

- У хранитељској породици

девојчица ће имати све услове за не-

сметано одржавање трудноће и ком-

плетну бригу и негу - каже Андри-

јашевићева, уз напомену да је њи-

хова обавеза да штите идентитет ма-

лолетнице. - Наш је став да би де-

војчица, након порођаја, требала да

се врати у хранитељску породицу.

Међутим, након стицања пу-

нолетства, по закону, Центар за со-

цијални рад више неће моћи да

брине о девојчици и њеном детету.

Е. Т.

ДЕВОЈЧИЦА КРИЛА ТРУДНОЋУ
Малоетница из једног зајечарског села у седмом месецу трудноће.

МАЛОЛЕТНИЦА УБИЛА БЕБУ

Пре пет година, једна ученица, стара тек 15 година, из околине

Зајечара, која је крила трудноћу, након што се породила, убила је своје но-

ворођенче. Након тога, леш је ставила у торбу и сакрила га испод кревета,

али је убрзо откривена. Када је чула ту вест, самоубиство је покушала и

мајка малолетнице, које је себи пререзала вене, али је, само захваљујући

брзој интервенцији лекара, спасена.

ЗАЈЕЧАР - Зајечарска полиција ухапсила је пет особа

осумњичених за кријумчарење људи. Задржавање до 48 сати од-

ређено је М.Б. (42), А. Д. (33), Ј. М. (27), Ј. Ђ. (32) и А. М. (46),

сви из Зајечара. Осумњичени су из Бугарске у Србију превозили

осам држављана Авганистана и једног из Сирије, од којих је ше-

сторо малолетно. Они су ухваћени после проласка граничног

прелаза са Бугарском "Вршка Чука". С.Б.

КРИЈУМЧАРИЛИ ЉУДЕ

Сурови злочин у књажевачком селу Балинац

КЊАЖЕВАЦ - Сурово уби-

ство у књажевачком селу Балинац

подно Старе планине шокирало је

мештане овог краја. У својој кући у

том месту пронађен је леш пензио-

нера Косте Костића (81), коме је лице

било потпуно непрознатљиво. По

првим информацијама убица, за

којим се трага, је несрећног човека

убио тако што му је смрскао главу о

главу чекићем или тупом страном се-

кире, након чега је побегао са лица

места и полиција трага за њим. 

- Пошла сам код Косте да га

позовем на кафу - прича његова ком-

шиница која је желела да остане ано-

нимна, страхујући да је убица можда

неко од мештана из тог села. - Видела

сам да су врата отшкринута и ушла у

Костину собу. Од призора који сам ви-

дела умало нисам изгубила свест. 

По речима ове жене, Коста

је био на кревету који је био сав у

крви. Лице му је било потпуно непро-

знатљиво а комплетна кућа испрету-

рана.

- Ништа нисам дирала.

Одмах сам истрчала напоље и по-

звала полицију. 

Полицијске патроле су кол-

ским путем којим се и џипом једва из-

лази након неколико сати стигле у

Балинац, где су у кући Костића оба-

вили увиђај којим је установљено да

је несрећном човеку нестао новча-

ник. Међутим, пошто је Костић живео

сам, нико не зна колико је пара било

у њему. 

- Убица је, највероватније,

сачекао да Коста заспи након чега се

ушуњао у његову кућу – каже наш

извор из полиције. - Злочинац је, док

је несрећни човек спавао, пришао и

неколико пута га тупим предметом

претпоставља се тупом страном се-

кире или чекићем ударао у главу све

док Костић није престао да показује

знаке живота. Није било одбрамбе-

них рана тако да на основу тога за-

кључујемо да је у тренутку убиства

пензионер спавао. 

У полицији кажу да је након

убиства убица извршио преметачину

и украо Костићев новчаник. Након

тога побегао је са лица места, а са

собом је однео и оружје којим је из-

вршио злочин. У селу кажу да је

Коста био миран и повучен човек који

је сваком желео да помогне. 

- Преко зиме је био у Кња-

жевцу - причају комшије. – Али, чим

би отоплило одмах би долазио у

село. Сви смо знали када се он вра-

ћа, јер га је увек такси довозио до

куће. Али не верујем да је имао пре-

више новца, мада се понекад трудио

да изгледа као богат човек. 

Незванично сазнајемо да је

полиција обавила неколико инфор-

мативних разговора са људима за

које се претпоставља да су могли да

изврше овај незапамћени злочин.

Међутим, у интересу истраге, дода-

тни резултати се не саопштавају. В.Н.

ПЕНЗИОНЕР УБИЈЕН ЧЕКИЋЕМ
Убица масакрирао Косту Костића, па му украо новчаник.

Коста Костић
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БОЉЕВАЦ - Зајечарска полиција одредила је задржа-

вање до 48 сати за С.Н. (43), из Зајечара, због угрожавања опште

сигурности. Он је, након жустре свађе са М. С. из околине Бо-

љевца, која се одиграла у атару села Добро Поље, извадио пиш-

тољ, нациљао и испалио један хитац у земљу, тик поред стопала

М.С. Срећом, повређених није било.                                               С.Б.

ПУЦАЊ У КОМШИЈУ

У пожару у Мајданпеку

МАЈДАНПЕК - У пожару

који је избио у стану једне ви-

шеспратнице у улици Омла-

динских бригада у Мајданпеку,

настрадала је К.В. (40) из тог

града. 

- У стану смо пронашли

угљенисано тело женске

особе, али због велике ко-

личине дима и воде нисмо ус-

пели да приђемо - рекла је

новинарима др Ива Николић,

лекар Хитне помоћи мајдан-

печког Дома здравља. 

Према првим претпо-

ставкама, пожар је изазвала

упаљена грејалица у стану у

коме се, по речима комшија,

налазила велика количина от-

пада. К.В. се са породицом

пре неколико година доселила

са Косова и у свом стану је чу-

вала велику количину отпада

и старих флаша, због чега су

станари у више наврата уза-

луд алармирали комуналну

инспекцију. 

Станари кажу да су

ватрогасци на место пожара

стигли са малим закашње-

њем, али због недостатка

радне снаге и опреме, пожар

су почели да гасе тек када им

је у помоћ притекла екипа

фирме "Тесла" са дизалицом,

као и механизација Рудника

бакра у Мајданпеку. 

Поред стана у коме је

изгорела К.В., у овом пожару

изгорео је и цео кров зграде, а

многи станови су поплављени.

С.Т.

ИЗГОРЕЛА ЖЕНА

Пожар је једва угашен

Приведена директорица ’’Мобинг центра’’ 

СОКОБАЊА – Због

сумње да је починила кривично

дело угрожавања сигурности, по-

лиција је привела и одредила

дводневно задржавање Алек-

сандри Бартон, директорици

’’Мобинг центра’’ у Нишу. Она се

терети да је лекарима Спе-

цијалне болнице у Сокобањи са

свог телефона слала претеће

СМС поруке.

Незванично, прегледом

листинга позива и порука, не-

двосмислено је установљено да

је Бартонова слала претеће по-

руке лекарима. Међутим, пре-

тпоставља се и да је директорка

нишког ’’Мобинг центра’’ то чи-

нила јер су и њој лекари Спе-

цијалне болнице на истоветан

начин претили.

Да ствар буде још чуд-

нија, Бартонова је последњих

месеци заступала управо рад-

нике Специјалне болнице у Со-

кобањи, који су пријавили да др

Љиљана Исаковић, директорица

те медицинске установе, врши

мобинг над њима.

У полицији не желе да ко-

ментаришу овај случај, уз опаску

да ту има пуно нелогичности,

које треба да буду разјашњене

током истраге. Свему томе треба

додати и да су Бартоновој по-

следњих месеци стизале пре-

теће СМС поруке, наводно због

заступања лекара, али се менаџ-

мент Специјалне болнице у Со-

кобањи јавно оградио од тог

случаја.

Бартонову је слободе ли-

шила полиција у Сокобањи, а

случај је преузело Основно тужи-

лаштво у Алексинцу.               Е. Т.

ПРЕТИЛА РАДНИЦИМА?
Т.К. напао свог оца Будимира Костића, осумњиченог за покушај

убиства супруге

ЗАЈЕЧАР – На Одељењу

максилофацијалне хирургије зајечар-

ске болнице Т.К. је дошао у посету

свом оцу Будимиру Костићу, осум-

њиченом за покушај убиства своје су-

пруге, мајке старијег сина који му је

дошао у посету. Између њих је дошло

је до свађе и вике, тако да је меди-

цинско особље позвало полицијску

патролу, која је удаљила сина Т.К. из

болнице.

- Медицински радници су пу-

стили сина да посети оца, што је

уобичајено. Међутим, између њих је

дошло до оштре свађе, тако да је мо-

рала да се позове полицијска патрола

која је удаљила Т.К. – казао нам је др

Сташа Тадић, директор ЗЦ Зајечар.

Медицински радници не

знају због чега су се отац и син посва-

ђали, јер су њих двојица били сами у

соби. Постоји вероватноћа да је мла-

дић напао оца јер је покушао да му

убије мајку.

- Брана је у страху, па Буда је

покушао да је убије! Шта ако он по-

бегне из болнице и дође да је до-

крајчи? Знам да он шета без ичије

помоћи. Брана се боји и за своје си-

нове. Плаши се да не оду оцу у по-

сету, да не покушају да му се освете.

Шта ако га неко од синова удари?

Знам да је била у полицији, јер се

боји, али су они одрадили све што су

могли – каже једна комшиница, која

жели да остане анонимна јер се,

каже, и она боји реакције Будимира.

Будимир Костић, директор

Медицинске школе у Зајечару, који је

3. фебруара ове године пуцао из ло-

вачке пушке на своју супругу Брану, а

затим покушао самоубиство, налазио

се на слободи, јер му зајечарско

Више јавно тужилаштво није одре-

дило притвор. Костић је пре пар дана

са ВМА пребачен на Одељење мак-

силофацијалне хирургије у Зајечару,

где се опоравља без икакве страже.

Како незванично сазнајемо, он има

мобилни телефон, прима посете и у

могућности је да ишета из болничког

круга.

- Ми смо кривичну пријаву за

покушај убиства Вишем тужилаштву

предали још 5. фебруара - кажу у по-

лицији. - У оваквим околностима, тре-

бало је да Виши суд осумњиченом

Будимиру одреди притвор. У том слу-

чају, он би био смештен у затворску

болницу, или би испред његове бо-

лесничке собе даноноћно морао бити

затворски стражар.                       С.Б.

СИН НАПАО ОЦА ЈЕР ЈЕ

ПОКУШАО ДА МУ УБИЈЕ МАЈКУ?
Иако је морао да буде притворен, Костићу та мера није била

изречена.

Будимир Костић

Александра Бартон ПРИТВОР

Тек након што се у медијима појавио текст о нападу сина Т.К.

на Будимира Костића, дошло је до промене. Из Београда је дошло до

интервенције, тако да је осумњичени за покушај убиства супруге пре-

бачен у затворску болницу у Београду.
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