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МАЈДАНПЕК - Оно што се у

Мајданпеку од 26. марта очекивало,

јер је тада истекао тромесечни пе-

риод у којем није било редовног скуп-

штинског заседања, догодило се

почетком јуна. Влада Србије распу-

стила је СО Мајданпек и образовала

Привремени орган именујући Дејана

Вагнера, досадашњег првог човека

Општине, за председника, и четири

члана - Слободана Мршића, Драшка

Ћетковића, Љубишу Јовановића и

Славишу Божиновића. 

- Накупило се доста послова

који су чекали на доношење ове од-

луке, послова који су чекали одгова-

рајуће одлуке СО која није могла да

се одржи, тако да наредних дана

предстоји доста посла за Привре-

мени орган, како би се сви нагоми-

лани послови обавили – био је први

коментар председника Вагнера. -

Један од првих послова који ће мо-

рати да се обави је усвајање про-

грама рада јавних предузећа, због

чега су она радила по прошлогодиш-

њим плановима, а за обављање од-

ређених послова су практично имали

“везане руке”. Ту су и послови везани

за отклањање последица ванредне

ситуације. Један од задатака биће и

стварање услова и спровођење ван-

редних избора, које тек треба да се

распише председник Скупштине

Србије, а у ишчекивању њиховог рас-

писивања радићемо и друге послове.

Сличног мишљења је и Сла-

виша Божиновић, доскорашњи пред-

седник СО, а сада члан Привременог

органа: 

- Како су се раније стекли

услови за увођење привремених

мера ова нас одлука није изнена-

дила. Очекује нас прва седница При-

временог органа и велики посао на

плану остваривања основних ци-

љева зацртаних буџетом, али и

његов ребаланс, као и усвајање про-

грама пословања предузећа и њи-

хова реализација програмских

циљева и задатака, затим санирање

последица елементарних непогода у

самој општини Мајданпек, пружање

помоћи становништву угроженом по-

плавама и све оно што је неопходно

за функционисање општине Мајдан-

пек у наредном периоду – истиче Бо-

жиновић.

На првој седници, за секре-

тара Привременог органа изабран је

Дејан Шкорић, дипломирани правник

из Мајданпека. Усвојен је и Послов-

ник о раду, одлука о начину функцио-

нисања овог органа, а одлучено и да

на сталном раду буду чланови При-

временог органа Славиша Божино-

вић и Драшко Ћетковић. Претходно

су и формално изгласане одлуке о

престанку мандата одборника и чла-

нова Општинског већа и донета ре-

шења о престанку мандата изабра-

ним лицима.                                 С.В.

ДЕЈАН ВАГНЕР НА ЧЕЛУ ПРИВРЕМЕНОГ  ВЕЋА
Привремено веће  општине Мајданпек одржало прву седницу

Дејан Вагнер

ЗАЈЕЧАР - Лидер Покрета живим за Крајину Бошко Ничић подржао

је став новог лидера демократа Бојана Пајтића о окупљању опозиционих

странака у демократски фронт 

Ничић, који је и један од лидера Уједињених региона Србије, је под-

сетио и да је већ говорио да је "најлогичније да се направи један велики де-

мократски блок или фронт и да у оквиру њега треба да буде окупљено све

оно што што представља опозицију или противтежу власти".

- Очигледно је да је опозиција сада у Србији разбијена и логично је

да после завршетка избора у ДС и свега што се десило да демократе, као

највећа опозициона странка, буду ти који ће позвати на стварање алтернативе

- казао је он. 

Ничић је навео и да ће се, уколико добије позив одазвати, а додао је

и да би волео да се одазову сви који буду позвани и да приступимо консти-

туисању широког демократског блока. Он је додао и да паралелно с тим "мо-

рамо наћи оне ствари које су заједничке у политичкој борби и на политичкој

сцени".

Пајтић, пошто је недавно изабран за лидера ДС, оценио је да има

капацитет да окупи снаге које би биле алтернатива власти. Он је најавио да

ће позвати све странке и организације - ЛДП, па и НДС и неке регионалне ли-

дере УРС, и све оне који имају сличне програме као демократе.              А.Т.

НИЧИЋ КОД
ПАЈТИЋА?

БОР – Радници борске фирме ’’Еурофоил’’, њих 40, која се бави пре-

радом и рециклажом пет-амбалажног отпада, протествовали су испред улаза

у ту фирму, тражећи од хрватске компаније ’’Драва интернационал’’, која је

већински власник тог предузећа, исплату зарада које нису примили од сеп-

тембра прошле године. 

- Нама је забрањен улаз у фабрику и њу обезбеђује приватно обез-

беђење – казали су нам радници ’’Еурофоила’’. – Са улаза у фабрику, скинута

је табла са именом фирме. И, како смо чули, имовина предузећа се распро-

даје. тако да сумњамо да ће ’’Еурофоил’’ отићи у стечај.

По речима окупљених радника, рачун ’’Еурофоила’’ је блокиран од

средине прошле године, а у међувремену се имовина тог предузећа распро-

даје, како би се исплатили повериоци који су тужили фабрику.

- Хала, која је процењена на 450 хиљада евра, у којој је смештен

погон за рециклажу, продата је за само девет милиона дината – додају рад-

ници. – Продат је и стан, у ексклузивном делу Бора, као и виљушкари, ка-

миони, канцеларијски материјал... Све се продаје, а пара за исплату зарада

радницима – нема.

До радника је стигла и информација да је, наводно, формирана фан-

томска фирма која ’’исисава’’ профит из ’’Еурофоила’’. Иначе, та фабрика је,

у присуству амбасадора САД, Хрватске и Јапана, као и тадашњих министара

у Влади Србије – Оливера Дулића и Небојше Ћирића – званично пуштена у

рад пред парламантерне изборе 2012. године.

’’Еурофоил’’ је, у почетку, био најпрофитабилнија фирма за рециклажу

у Србији, али је, касније, због несугласица између власника – српске фирме ’’Ли-

мико’’ и хрватске ’’Драве интернационал’’ – почела отежано да послује.        Е. Т.

''РЕЦИКЛИРАНЕ'' И ПЛАТЕ

Протест радника фабрике за прераду пет амбалаже

Раднике “Еурофоила” је пред капијом сачекало обезбеђење

Бошко Ничић

Влада именовала и четири члана Привременог органа, а на првој седници за секретара изабран Дејан Шкорић.

Покрет ''Живим за Крајину'' приступа ДС

''Еурофоил'' у вакууму због власничких несугласица.
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КЛАДОВО - Нову хумани-

тарну помоћ за становништво по-

гођено поплавама у Србији у

Кладово су допремили активсти

Црвеног крста из румунског града

Дробета Турну Северин. Они су

препознали последице ката-

строфе која је задесила Србију и

без оклевања су реаговали - дони-

рали су брашно, шећер, зејтин,

воду за пиће, сокове и друге по-

трепштине. У акцију прикупљања

помоћи укључили су се волонтери

и они истичу спремност њихових

суграђана да помогну људима у

невољи.

- Од првог дана настојимо

да конкретним активностима по-

могнемо народу Србије. У почетку

смо прикупљали ћебад, вреће за

спавање, џакове за песак, одећу и

обућу, а у наставку акције акценат

имају донације у храни и сред-

ствима за хигијену. Волонтери су

непрестано на терену, али у наше

просторије свакодневно долазе ху-

мани људи који желе да помогну

комшијама у Србији. Знамо да је

штета велика и да ће помоћ мо-

рати да се прикупља дуго и ми смо

ту да вам помогнемо колико мо-

жемо - казала је за недељник “Ти-

мочке” Елена Коарда, дикректорка

филијале Црвеног крста за округ

Мехединци.

Солидарност на делу про-

извод је успешне сарадње активи-

ста Црвеног крста с обе стране

велике реке која је поново спојила

људе у невољи. 

- Свака помоћ у тешким

тренуцима за нашу земљу је дра-

гоцена. Истовремено, то је и по-

тврда да је Црвени крст једна ве-

лика породица на глобалном

нивоу, тако да је реакција наших

пријатеља из Румуније била оче-

кивана. Посебно је важно да су

они препознали тежину последица

које је за собом оставила водена

стихија и спремни су да наставе да

помажу - указује др Снежана Мир-

четић, секретар Црвеног крста

Кладово.

Хуманитарцима из су-

седне земље захвалио се и Радо-

ван Арежина, председник општине

Кладово.

- Помоћ коју су нам донели

Румуни потврда је оправданости

сталне сарадње активиста Црве-

ног крста из Кладова и нама сусед-

ног града у Румунији. Они су

обећали наставак акције и то је

веома важно за све оне на угроже-

ним подручјима којима је вода од-

нела све. Још једном смо се

уверили да хуманост не познаје

границе - истакао је Арежина.

Волонтери Црвеног крста

у кладовском  крају и даље прику-

пљају основне животне намир-

нице, храну за бебе, флаширану

воду за пиће, конзерве, средстава

за хигијену и друге неопходне по-

трепштине које могу ублажити не-

воље угрожених људи. Саку-

пљање помоћи у селима обавља

се у месним канцеларијама код по-

вереника Цивилне заштите и

одатле се предаје Црвеном крсту,

који хуманитарне пошиљке ди-

стрибуира на угрожена подручја.

М.Р.

ХУМАНОСТ НЕ ПОЗНАЈЕ ГРАНИЦЕ
Румунски Црвени крст и Округ Мехединци помажу Србији

Волонтери Црвеног крста из Румуније и Србије

КЊАЖЕВАЦ - Промена режима рада

амбуланте у књажевачкој Кални, према којој

мештане села на подручју Буџака, убудуће, 15

дана у месецу, опслужује само један лекар, а

током преосталих 15 су упућени  на Хитну

службу, била је повод да председници месних

заједница из каланског краја дођу у Скупштину

општине Књажевац и изразе своје незадовољ-

ство због, како кажу, неадек-

ватне здравствене заштите.

Према речима Горана Ми-

тића, председника Месне

заједнице Вртовац, у том пе-

риоду ће грађани бити

упућени на Хитну службу, а

лекарима треба три сата да

дођу по пацијента и врате се

у Књажевац, што је много

времена. Управница Дома

здравља, др Весна Тасић,

рекла је на састанку да се

овде не ради ни о чијем хиру,

већ овакав режим рада пред-

ставља примену законских

прописа, у складу са стањем

на терену и расположивим

кадровима. 

- Здравствена амбуланта Кална није

регистована као здравствена станица, већ као

здравствена амбуланта - истакла је др Тасић. -

То подразумева да од 7 до 14 часова буду ан-

гажовани само један лекар и сестра. То је тако

од 2008. и то не прописује директор. Напротив,

организација здравствене службе је таква да о

томе одлучује Министарство здравља. Унут-

рашња организација здравствене службе,

може бити делимично другачија докле год то

могућности дозвољавају. Наше могућности су

у протеклом периоду биле мало другачије, па

смо могли да се организујемо тако да смо

имали лекара 24 сата, због удаљености овог

подручја. 

У решавање проблема укључила се и

локална самоуправа и понудила помоћ, као би

новцем из буџета омогућила неки допунски рад

лекара.

- Надамо се да новом мрежом здрав-

ствених установа, буде омогућено домовима

здравља, да могу да на овако великим просто-

рима, као што је наша општина, добију адек-

ватну и доступну здравствену заштиту. То са

оваквим тренутним стањем, није могуће - рекла

је др Љубица Николић, заменица председника

општине. 

Договорено је да локална самоуправа

обезбеди средства, а Здравствени центар

изнађе законске могућности за финансирање

лекара који би био у двонедељној приправности

за пацијенте из каланског краја. Упућен је и

допис Министарству здравља, у коме се тражи

помоћ за решење овог проблема.                     И.Л.

ТРАЖЕ БОЉУ 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Са састанка у СО Књажевац

Састанак мештана Буџака, локалне самоуправе и Дома здрављаПроцењена штета од поплава током 

ванредне ситуације

Штету на пољопривредним по-

вршинама, а плављено је 200 хектара,

процениће надлежна служба из Него-

тина. 

‘’ПОПЛАВЉЕНО’’ 
40 МИЛИОНА

МАЈДАНПЕК - Општински штаб за

ванредне ситуације општине Мајданпек,

током трајања ванредне ситуације у Србији,

деловање је усмерио на праћење стања на

подручју општине, процену опасности и пред-

узимање мера, при чему су се руководили

одлукама и упутствима из Републичког и

Окружног штаба за ванредне ситуације. Како

се чуло на јунској седници Штаба, груба про-

цена је да ће за санацију путева, мостова и

других објеката оштећених у овом периоду,

на подручју општине бити неопходно око 40

милиона динара.                    

Извештај Комисије за процену штете

настале у бујичним поплавама, које су највид-

љивије биле у селима Горње, а местимично

и Доње Реке, истиче да су највише оштећени

локални и некатегорисани путеви, као и један

број мостова локалног карактера. Када је реч

о пољопривредним површинама, евиденција

је обављена и зна се да је плављено око 200

хектара, али ће, ипак, процену штете обавити

надлежна служба из Неготина.  

Овом приликом, поменуто је и ангажо-

вање Црвеног крста, а било је речи и о актив-

ностима које треба предузети како би се

завршио процес формирања јединица Ци-

вилне заштите, али и боље уредиле неке друге

области од значаја у ванредним ситуацијама,

попут снабдевања електричном енергијом ви-

талних корисника и стварање услова за функ-

ционисање система за узбуњивање.             С.В.
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ДРУЖИЛИ 
СЕ СТАРИ 

КЛАДОВЉАНИ

МАЈДАНПЕК - Велики

празник, Свети цар Констан-

тин и царица Јелена, обеле-

жен је као црквена слава у

Клокочевцу, где је досадашњи

тимочки, а сада епископ

жички, Јустин, са свештен-

ством Тимочке епархије, слу-

жио свету литургију. У храму,

чија је градња почела 1934. а

обустављена 1937. године, да

би тек у последњих пар година

градња била приведена крају,

том приликом освећено је

црквено звоно. 

- Данас убиремо пло-

дове нашег дугогодишњег ра-

да,  данас црква наша слави и

општину мајданпечку која је за

22 године увек била са нама,

са црквом нашом да нам по-

могне у свему ономе што је

добро и честито - казао је вла-

дика Јустин. - Захваљујући

њиховом труду и финан-

сијском старању ова црква,

која је била рушевина, споме-

ник који би требало што пре да

се заборави, никла је из пе-

пела, захваљујући труду са-

дашњег и пређашњег свеште-

ника и разумевању општине.

Проглашавам да ћу предло-

жити општину Мајданпек за

доделу високог ордена Српске

цркве Светога краља Милу-

тина, који се додељује онима

који помажу у материјалној из-

градњи храмова и свему

ономе што је добро и што чини

благолетије наше цркве.                                

С.В.

ОСВЕЋЕНО ЦРКВЕНО ЗВОНО
Обележена црквена слава у Клокочевцу 

Литургију је служио владика Јустин

КЊАЖЕВАЦ - На 72. заседању

Општинског већа у Књажевцу, пред оста-

лог, усвојени су предлози одлука о на-

чину држања домаћих животиња, а на

дневном реду била је и измена Про-

грама подршке пољопривредне про-

изводње. Тим поводом, а пре свега због

великог интересовања потенцијалних ко-

рисника субвенција у пчеларству, Дали-

бор Станојевић, председник Управног

одбора Фонда за развој пољопривреде,

појаснио је тренутну ситуацију у вези до-

деле субвенција.

- Управни одбор Фонда за равој

пољопривреде општине Књажевац до-

нео је одлуку о додели субвенција за

развој пчеларства - рекао је Станојевић.

- Одлука ступа на снагу даном добијања

сагласности од стране Министарства. На

дневном реду је и тачка о допуни Про-

грама мера подршке развоју пољопри-

вреде, где смо након два месеца добили

захтев за допуну Програма од стране

Министарства. Надам се да ћемо врло

брзо добити сагласност за Програм и по-

чети са реализацијом мера планираних

за 2014. годину. Такође, ових дана, по-

чели смо са обиласком корисника суб-

венција за развој воћарства у 2013.

години. 

У Фонду планирају да у току јуна,

јула и августа, изврше контролу свих ко-

рисника субвенција и да онда поднесу

извештај. Средства намењена субвен-

ционисању пчеларства са првобитних

2,5, повећана су на 4,2 милиона динара.  

На овој седници усвојени су и

Предлог одлуке о оперативном плану од-

бране од поплава од вода другог реда,

Предлог локалног акционог плана за

унапређење положаја исељених и расе-

љених лица у наредних пет година, као

и План детаљне регулације Спортско-

рекреативног центра Бараница, и план

детаљне регулације система водоснаб-

девања на Јабучком равништу.         И.Л.

СУБВЕНЦИЈЕ 
ПОД ЛУПОМ

Већници разматрали више од 30 тема

Седница Општинског већа у Књажевцу

КЛАДОВО - У топлој јунској ноћи, уз

песму свирача у башти култне кафане "Језеро",

дружили су се стари Кладовљани. Нови сусрет

освежио је помало избледела сећања на добра

стара времена и забаве које су биле неизбежан

садржај живота мештана вароши смештене на

обали велике реке. Реч је о генерацијама које су

расле и одрасле уз дунавске обале, са којих су,

како песник записа, испраћали бродове. Када су

постали зреле личности, живот их је усмерио на

све стране света, далеко од родног града.

- Идеја о дружењу старих Кладовљана

родила се пре шест година на градској плажи.

Намера је да се подсетимо на прошла времена

и безбрижан живот у нашем малом граду. С об-

зиром да су у Кладову одавно у заборав отишле

еснафске, риболовачке, ловачке и друге забаве

некако су утихнула и та наша чувена дружења.

Сада се окупљамо једном годишње, почетком

јуна. У почетку нас је било двадесетак, али се с

годинама круг старих Кладовљана, али и оних

који дуго живе у нашем граду, шири - говори Пе-

рица Матејевић, задужен за организацију су-

срета.

Дружење старих Кладовљана постаје

традиција и окупља све више мештана који су

заједно проводили дане детињства, школовања

и одрастања, а међу њима су и они који живе у

другим срединама.

- Већ четрдесет година живим далеко од

Кладова. Ово је мој први долазак на дружење

на коме сам срела пријатеље које нисам видела

четири деценије - није могла да сакрије емоције

Љлиљана Аћимовић.

Уз песму и причу, али и богату трпезу,

стари другари дружили су се до касно у ноћ. На

тренутак су оживела сећања на прошле и да-

нашње генерације Кладовљана расуте свуда по

свету. Она остају до новог сусрета. За годину

дана.                                                               М.Р.
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КЛАДОВО - Спушта-

њем у турбински шахт рад-

ног кола тежине око 330

тона у машинској хали хид-

роелектране "Ђердап 1'',

почела је монтажа опреме у

оквиру ревитализације хид-

роагрегата А-5. Томе је пре-

тходила пробна монтажа и

мерење зазора између ло-

патица радног кола и

облоге.  Транспорт до тур-

бинске јаме обављен је

кранском дизалицом, а

радно коло је за облогу при-

чврћено завртњима М-130.

Након сложене операције,

уследила је монтажа доњег

прстена усмерног апарата.

За неимаре у хидроцент-

рали код Кладова предаха

нема, с обзиром да обнов-

љена машина на електро-

енергетски систем Србије

мора бити прикључена по

плану. Рок за завршетак

комплексног посла је 26. де-

цембар, а  сви радови спро-

воде се жељеном  динами-

ком.                                      М.Р.

МОНТИРАНО РАДНО КОЛО

Одмичу радови у ХЕ “Ђердап 1”

МАЈДАНПЕК - “Златара Мајданпек” је, пра-

тећи актуелне трендове у продаји, отворила интер-

нет продавницу. Посредством сајта www.ipm-mpek.rs

већ се може купити иницијални део асортимана во-

дећег произвођача златног накита код нас, а ускоро

и многобројни други артикли. Кренуло је скромно,

али су планови и могућности велике.               

Он лине продаја у свету и код нас постаје све

популарнија, а изазову није одолела ни “Златара

Мајданпек” која, упркос тешкоћама, има објективне

могућности да на тај начин повећа продају. Све су

урадили посленици “Златаре Мајданпек”. Побринули

се за техничка и комерцијална решења, учинили све

да са купцима у срединама које немају њихове про-

давнице, али и тамо где је продаја путем интернет

постала уобичајена, за то створе све услове..

- “Златара Мајданпек” је почела са интернет

продајом својих производа.Тренутно је овим путем

презентован тек део богатог асортимана, а у питању

су златници, сребрњаци и производи великог сребра

- каже Ненад Крајничан, задужен за wеб продају и

одржавање сајта у “Златари Мајданпек”. - Тренутно

је најактуелнија најновија колекција, односно про-

грам кованица “100 година почетка I светског рата”,

а поред немерљиве, имамо и широк асортиман “мер-

љиве” робе која тренутно није изложена овим путем

на продају, али ћемо је учинити доступном.

И не само то, у “Златари Мајданпек” су се по-

бринули да целокупан процес одабира, плаћања и

допреме, буде сигуран и контролисан у складу са

најновијим могућностима које стоје на располагању.

- Ми већ имамо прве резултате, већ имамо и

реализовану продају, а временом ће, то је сасвим си-

гурно, постати један од битних канала продаје. –

каже Словенка Мартиновић, координатор малопро-

даје. - Јављају се купци из места где ми немамо своје

продавнице, углавном за кованице, сребрњаке и про-

изводе великог сребра и питају када ће други наши

производи моћи да се купе на овај начин.

С.В.

ПРОРАДИЛА
ИНТЕРНЕТ

ПРОДАВНИЦА

‘’Златара Мајданпек” започела on-line продају

БОР – Нова ливница у Ливници бакра и бакарних легура за пет месеци про-

извела је 459 тона одливака од месинга и бронзе, што је за 15 одсто више од пред-

виђених количина. Ливци су у овом периоду "циљали" 400 тона одливака, а више од

90 одсто одливака од месинга пласира се на италијанско тржиште.

- Радимо за познатог купца који плаћа унапред. Узео би он и више, али не

можемо да набавимо секундарне сировине. Сужено је домаће тржиште ових сиро-

вина, па све што обезбедимо прерадимо у месинг и бронзу и, углавном, одмах про-

дамо. На залихама имамо врло мало производа.  Прошле године произведено је

1.266 тона, док је план за ову 1.000 тона. Међутим, ако се набави сировина, можемо

да направимо и 1.500 тона – каже Јелен Рашић, управник Ливнице бакра и бакарних

легура. 

Вера Пантовић, руководилац нове ливнице, додаје да се овде одвија и

услужна прерада сировина на бази бакра - пресовање секундарних сировина, израда

резервних делова (тапинг-блокова, бочних жакета, канала), утовар, истовар, отпрема

жице, шљаке, као и бакарног праха, који се балирају и шаљу у Топионицу. - Иако ра-

димо кампањски, у време "празног хода" припремају се сировине. Сада нисмо имали

ремонт, а требало би да се обави на линији месинга (тзв. топионичка пећ која ради,

док друга треба да се озида). То све може да се заврши за 15 дана.                    Ј. С.

ЗА 15 ОДСТО 
ВИШЕ ОДЛИВАКА  

Петомесечје код ливаца боље од планираног

Радимо за познатог купца који плаћа унапред. План за ову

годину је 1.000 тона.

Произведено је 459 тона одливака

НЕОПХОДНО ПОДМЛАЂИВАЊЕ

- Осим осавремењавања опреме, с обзиром на њену дотрајалост, не-

опходно је и подмлађивање кадрова. Осипају се извршиоци у производњи,

али и техничари, бравари, електричари, па се све теже ради - један "покрива"

три-четири радна места. Примера ради, у припреми, која је била срж ливнице,

остао је један у смени. А, потребно је много времена да се неко оспособи за

обављање ливачких послова – истиче управник овог прерађивачког погона.

Настављена ревитализација ХЕ “Ђердап 1”
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БОР - У најтежем периоду

године за копове - зима и пре-

лазни пролећни -  коп „Церово“ је

задовољио оно што му је постав-

љено као циљ. За протеклих пет

месеци тамо је – према речима

управника Драгана Илића - дато

око 880.000 тона руде са 2.202

тоне бакра и уклоњено око милион

тона јаловине. Са изузетком маја,

план откопа руде претходних ме-

сеци испуњаван је, неких и преба-

циван, а у априлу је чак остварен

средњи садржај од 0,28 одсто

бакра, што се за тамошње при-

лике може сматрати добрим доме-

том. У бољим условима рада

којима се надају током пред-

стојећег лета, очекују и стабилнији

рад, али прижељкују и боље снаб-

девање резервним деловима како

би се благовременим сервисира-

њем опреме избегле хаварије. 

- У мају смо дали 127.000

тона руде са 320 тона бакра и

уклонили 220.000 тона јаловине.

Овако мала количине руде (план

је био 225.000 тона) уследила је -

објашњава Илић - због дужег за-

стоја у овдашњој флотацији. Он је

искоришћен да се тамо обаве и

неки ремонти, а ми на копу смо га

искористили за израду неких важ-

них, пројектованих путева. Укла-

њањем 220.000 тона јаловине

(план је био 225.000 т) проширили

смо коп по источној страни и

самим тим створили услове за

прављење композита од богатије

(али влажније), руде са најниже

етаже (365), и оне мало сиромаш-

није (али сувље и оштрије), са

више (410).

И на ‘’Церову’’ су, као по

целој Србији, у мају решавали

проблеме које су донеле кише.

Једног дана стабилна пумпа на

дну копа покварила се у време

највећег прилива воде, па су изра-

дом ободних канала и подизањем

пумпе на више коте успели да

спрече њено потапање. Знајући да

би их тако нешто довело у ситуа-

цију да немају више чиме да

бране, да не могу даље да раде,

на копу су тих кишних дана сви

били опрезни. Пошто на дну копа

“Церово” вода и извире, руда која

се ту вади је влажна и кад нема

киша,  па прави проблеме руда-

рима на примарном, а флотерима

на секундарном и терцијалном

дробљењу. Једно време је због

тога заустављан и багер који ради

на дну копа, а форсиран онај који

је товарио руду на вишим ета-

жама. Међутим, у њој је мање

бакра. 

Како се месечни планови

копа „врте“ око 225.000 тона руде

и око 200.000 тона јаловине, те

бројке ће бити циљ и у јуну, мада

би могао да даје и више руде, да

месечни капацитети тамошњег

ПМС-постројења засад нису лими-

тирани на прераду око 200.000

тона.                                               Љ.А.

КОП ПРОШИРЕН ПО ИСТОЧНОЈ СТРАНИ
Петомесечни резултати копа „Церово“

Дато је око 880.000 тона руде са 2.202 тоне бакра и

уклоњено око милион тона јаловине.  

На дну копају богатију, али влажну руду

ЗАЈЕЧАР - Представници синдиката Јавног предузећа подземне екс-

плоатације угља (ЈП ПЕУ) ''Ресавица'' предали су писмо за премијера Алек-

сандра Вучића и петицију, којом траже да се План консолидације тог

предузећа спроведе под окриљем Електропривреде Србије.

Горан Николић, председник Синдиката Јавног предузећа за подземну

експлоатацију угља, рекао је да је петицију потписало око 20.000 рудара, ру-

дарских породица, представника месних заједница и општина у којима ради

девет рудника из састава Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља,

међу којима су становници Зајечара, Бољевца, Деспотовца, Жагубице и Со-

кобање.

Према његовим речима, петицију је предала делегација од око 50 ру-

дара, који су се окупили испред зграде ЕПС у Београду и испред Владе

Србије. Рудари ''Ресавице'' очекују да их прими премијер, са којим желе да

разговарају о будућности тог предузећа пошто, како је рекао Николић, ти руд-

ници неће моћи да преживе ако се усвоје нови закони о приватизацији и сте-

чају.

Ако се не спроведе план консолидације “Ресавице” унутар ЕПС,

може доћи до гашења рудника, чиме би се, навео је Николић, угасила и сва

рударска места у којима су ти рудници практично једина велика предузећа

која раде. Он је нагласио да је синдикат Јавног предузећа за подземну екс-

плоатацију угља „Ресавица“ добио подршку синдиката радника ЕПС, Колу-

баре и Костолца, ТЕНТ да се план консолидације тог предузећа, који је Влада

већ усвојила, спроведе под окриљем ЕПС.

Николић је напоменуо да су се одлучили за петицију јер је претходно

ресорно министарство негативно одговорило на њихов захтев да се План кон-

солидације спроведе у саставу ЕПС, подсетивши да је “Ресавица” из домаће

електроенергетске компаније издвојена 2003. године. У Јавном предузећу за

подземну експлоатацију угља запослено је 4.000 радника, у девет сиромаш-

них општина Србије, у којима је велика незапосленост.                                    А.

ТРАЖЕ ПОВРАТАК У ЕПС
Петиција радника ЈП ПЕУ

Рудари предају петицију
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У књажевачкој Штипини ниче вински подрум, по француској технологији

ВИНУ ЈЕ ПОТРЕБНА ЉУБАВ

КЊАЖЕВАЦ – Среван Бер-

нард, из Француске, сомелијер у лук-

сембуршком дворцу Шато

Бурглинстер, је, најпре, заволео

Силвију Раденковић, из Бора, родом

из књажевачког села Штипина, а

потом се заљубио у – српска вина!

- Силвију сам упознао, пре

неколико година, у Француској – кроз

осмех, док у наручју држи шестоме-

сечну ћерку Лилу, говори Серван. –

Убрзо је наша љубав крунисана бра-

ком. А, када ме је супруга довела у

Штипину,  видео сам да у Србији,

осим лепих и паметних жена, има и

таквих вина, која, без икакве сумње,

могу да се пореде са најбољим

француским.

Серван и Силвија данас у

Штипини граде, по француској тех-

нологији, најмодернији вински под-

рум. Грожђе узимају из својих

винограда, које намеравају да про-

шире, али га и купују од домаћина

широм Тимочке Крајине. 

- Све је почело случајно –

смеје се Силвија. – Показала сам

Сервану, када смо први пут пре не-

колико година дошли у Штипину,

вински подрум који је у кући држао

још мој деда. Причала сам супругу о

виноградарству у овим крајевима, о

књажевачком ''Џервину'', одакле су

се српска вина извозила широм

света, о томе како ми, Срби, волимо

то пиће... Супруг је само ћутао. По-

мислила сам: ''Боже, коме ја причам

о вину. Човеку који о томе зна све

што се може знати''.

Међутим, Серван је, након

проспаване ноћи, замолио Силвију

да седне. Имао је, сећа се она,

нешто важно да јој каже.

- Предложио ми је да сру-

шимо стари и подигнемо нови вин-

ски подрум – још увек, са дозом

неверице, прича Силвија. – Мене је,

можда, и морао да убеђује. Али, мог

брата, Марка, не. Он је, одмах, при-

хватио предлог мог супруга.

Марко и Серван су засукали

рукаве. Срушили су стари амбар и

подигли просторију са посебном

температуром, у коју су сместили

дрвене буриће и сву неопходну ''ска-

ламерију'' (како каже Силивијин отац

Момчило), неопходну за производњу

вина по француској технологији.

- Серван је позвао свог

пријатеља Аби Дјура, једног од

најпознатијих европских енолога,

чија се породица пет векова већ

бави производњом вина да му по-

могне – наставља Силвија. – И, он

је, без икаквих питања, одмах при-

стао.

Серван, Аби и Силвија су

две године обилазили српске вина-

рије, како би установили који тип

грожђа и вина би био најбољи за

плодну књажевачку земљу.

- Овде ћемо правити тамја-

нику, прокупац и вранац – са сигур-

ношћу, својственом људима који

одлично познају свој посао, говори

Аби Дјур. – Јер, клима у овом делу

света је таква да се од тих сорти

могу добити врхунска вина. У Лук-

сембургу, рецимо, никако, због вре-

мених услова, не можемо да

правимо црвена вина, па су код нас

најзаступљенији ризлинг, шардоне и

бели пино.

Али, најпре треба обновити

запрложене винограде, купити

земљу, засадити нове засаде...

- Све ће се то, временом, по-

стићи – не оставља дилему један од

најпознатијих европских енолога. –

Али, тајна доброг вина није само у

пуком подизању винограда. Потребно

је одредити прави тренутак за бербу

грожђа, редовно одржавати вино-

граде... Али, кључни састојак је љу-

бав! Без ње, упркос огромном поте-

нцијалу, ништа нећете постићи... В.Н.

Аби Дјур, Серван, Лилу и Силвија

Под надзором Аби Дјура, једног од најпознатијих

европских енолога, вина из Књажевца наћи ће место на

светској мапи.

МАНАСТИР БУКОВО

Након две године истраживања, питали смо Аби Дјура -

где се у Србији прави најбоље вино?

- У српском манастиру Буково, код Неготина – без трунке

оклевања, одговорио је. – То вино, које праве монаси, одликује

елеганција, одлична структура и тачно погођена финеса, карак-

теристична за вина у којима је кључни састојак, тврдим –

љубав!

Љубав према птицама је највећа инспирација Матеје Богдановића

МАТЕЈИНО ПЕРНАТО ЦАРСТВО

БОР - Матеја Богдановић

(12), из села Велики Кривељ, надомак

Бора, од пете године узгаја живину и

најмлађи је узгајивач расне живине у

Србији. Сам брине о преко стотину

својих љубимаца, а штеди од ужине

како би купио нове врсте. Овај млади

узгајивач не само да сам води рачуна

о својим пернатим пријатељима и њи-

ховом подмлатку, већ су му они

највећа инспирација за сликање и пи-

сање прича и песама.

- За живину сам се заинтере-

совао кад сам имао пет година. Роди-

тељи су ми купили цртани филм

''Ружно паче'', а кад сам га одгледао

још више сам се заинтересовао за ту

врсту животиња и решио да набавим

један пар пловки, након чега су, кас-

није, дошле и остале – присећа се

мали Матеја - Тренутно имам 16 врста

живине: домаће, дивље и мутаве

патке, индијске тркачице, пекиншке и

ћубасте патке, кинеске лабудасте

гуске, морке, домаће и товне ћурке,

домаће и јапанске свиласте кокошке,

браме, кокинкине, фениксе чококо и

јапанске препелице. Скоро сам вршио

попис и тренутно имам 121 јединку,

али то није све, јер неке тек треба да

се излегу.

Иако има само дванаест го-

дина, Матеја стално проширује знања

о својим љубимцима и то из стручних

књига које набавља на сајмовима

књига и на пољопривредним сајмо-

вима, али и преко интернета. 

- Живину изучавам из

стручне литературе о њиховом узгоју,

а искуства и савете размењујем са

старијим колегама углавном преко ин-

тернета. Недавно сам се упознао са

једним одгајивачем из Аустрије, који је

родом из Пожаревца. Он је трећи у

Европи по узгоју кокинкина, али се

тиме више бави из хобија, а не ради

зараде. Живину углавном набављам

путем размене са другим љубите-

љима ових пернатих животиња, јер је

то поприлично скуп хоби, па морам да

се сналазим – каже Богдановић.

Матеја је ученик шестог раз-

реда Основне школе ''Ђура Јакшић'',

а колика је његова љубав према жи-

вини, показује и чињеница да за раз-

лику од својих вршњака, уместо да

игра игрице на компјутеру или иде на

фудбал са другарима, чим дође из

школе он улази у двориште како би се

позабавио и намирио своју живину.

- Одрасле јединке једу жито

и кукуруз које ми узгајамо, али се ис-

храна пилића разликује у зависности

од врсте. Рецимо, за пачиће и гуш-

чиће се у концентрат убацује зелениш

попут маслачка, детелине и репе, који

се исецка и све се то покваси како се

не би задавили. Ћурићи једу концент-

рат, кувано јаје, а могу и коприве, али

их ја не храним копривама, зато што

могу да угину, ако у организам унесу

превише гвожђа. Редовно им дајем и

капи за имунитет – прича Матеја.

Од својих необичних љуби-

маца Матеја каже да највише воли

гуске.

- Кинеске лабудасте гуске

највише волим, а у чувању живине ми

помаже прадеда. Не волим да ми се

неко превише меша у одгој живине,

тако да их он углавном храни ујутру

кад ја идем у школу. Међутим, расним

кокама и пилићима, који су у боксо-

вима, увече ставим више хране, па их

прадеда не мора хранити ујутру, јер

имају довољно док ја не дођем.

Иначе, одрасле јединке се хране два

пута, а пилићи и до четири пута

дневно. Има доста обавеза, али ми

није тешко, јер ја то радим из љубави

– закључује Богдановић . 

И.И.

Матеја Богдановић

Дечак инспирацију за хоби пронашао у ''Ружном пачету''.
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Тешка породична трагедија у породици Спаловић

БОР - Иван Спаловић (26), из

Бора, ухапшен је због сумње да је у

селу Лозан, код Сврљига, из ловачког

карабина убио оца Љубишу (50). Тра-

гедија се догодила у недалеко од по-

родичне куће Спаловића у том месту.

- Нисам желео да га убијем.

Реч је о несрећном случају. Пуцали

смо изнад куће и десила се несрећа -

изјавио је, како незванично сазнајемо,

након хапшења, Спаловић.

Према првим информа-

цијама, отац и син су рано ујутру

изашли да пуцају из пушке, као и више

пута до тада. Наводно су хтели да

вежбају за лов. Међутим, после неко-

лико пуцњева Иван је дотрчао до куће

и пробудио укућане, баба Стану, су-

пругу Милицу и ћеркицу. 

- Сви су отрчали у шуму, где

је Љубиша лежао у локви крви. Како је

давао знаке живота, покушали су да га

донесу до куће, али је био претежак,

па су га једва довукли до куће рођака

у заједничком дворишту. Иван је Љу-

бишу убацио у „нисан“ и са супругом га

одвезао у Дом здравља у Сврљиг.

Зашто је после тога побегао, не знам -

каже један од комшија Спаловићевих.

По доласку у Дом здравља,

Спаловић је оставио супругу и оца на

издисају, окренуо кола и кренуо назад

у село. Међутим, на пола пута од

Сврљига, петнаестак километара до

Лозана, изгубио је контролу над ко-

лима, излетео из кривине и слетео у

поток са око пет метара висине. Сре-

ћом по њега, изашао је без огребо-

тине. Пешице је наставио до села, а

кад је стигао до куће, узео је две

флаше воде, напунио ранац храном и

отишао. То је створило сумњу да је у

бекству, да је опасан и наоружан.

Лекари Дома здравља у ме-

ђувремену су обавестили полицију, па

је за осумњиченим организована по-

трага. Алармиран је одред Жандарме-

рије у Нишу и покренута је широка по-

трага по обронцима Зеленог врха. Око

14 часова Спаловић је ухапшен, али

не у планини, већ недалеко од места

где је слетео аутомобилом.

- Осумњичени је ухапшен у

таксију. Наиме, Спаловић је, након што

је узео ствари из куће у Лозану, позвао

такси и упутио се у Сврљиг. Наводно

је хтео да се врати у тај град, а не да

бежи. Полиција је уочила такси и за-

уставила га. Постојала је дојава опас-

ност да је Спаловић наоружан, али он

није имао оружје и није пружао отпор

при хапшењу - наводе из истраге.

Полиција је спровела осум-

њиченог на место злочина, где је у

присуству тужиоца обављен увиђај.

Спаловић је и на увиђају поновио да је

оца убио случајно, али ће то бити ут-

врђено током истраге.                   Е. К.

СИН УБИО ОЦА!

Полиција открила лабораторију за производњу сканка

ЗАЈЕЧАР - Припадници кри-

миналистичке полиције Полицијске

управе у Зајечару лишили су слободе

свог суграђанина И.Б. (28), код кога је

претресом пронађено готово 1,5 кило-

грама сканка.

- Оперативним радом, најпре

смо у кући И.Б. у Зајечару, претресом,

пронашли 282 грама сканка, који је

био намењен даљој продаји – каже

наш извор из ПУ Зајечар. - Након тога,

траг нас је одвео до куће његових ро-

дитеља, у књажевачком селу Дебе-

лица.

Полицјци су у кући родитеља

И.Б. обавили детаљан претрес. Испод

ламината, преко кога се налазио

тепих, један од оперативаца приметио

је скривен отвор. 

- Подигли смо поклопац и си-

шили у неку вртсу подрума – на-

ставља наш извор. - А, када смо си-

шили доле и упалили светло, били

смо, најблаже речено, згранути.

Полицајци су, како се испо-

ставило, уболи прави ''бинго''. Јер, от-

крили су лабораторију за производњу

сканка, у којој је било тачно 249 би-

љака, укупне тежине 1,23 килограма.

- Лабораторија је била

опремљена са 15 лампи, апаратима

за одржавање влажности ваздуха, за-

штитним фолијама... Ту је било и 249

биљака, које су тек биле засађене. А,

све је било намењено даљој продаји

- додаје наш саговорник.

Против И.Б. је поднета прија-

ва због сумње да је извршио кривично

дело ''неовлашћена производња и

стављање у промет опојних дрога'',

након чега му је одређен притвор до

48 сати.                                             Р.Т.

ЗАПЛЕЊЕНА ''ТРАВА''

Иван Спаловић на саслушању изјавио да је у оца 

Љубишу пуцао случајно.

РАНЕ НА ТЕЛУ

Како сазнајемо, на телу убијеног Љубише уочено је пет улаз-

них рана које су, како се претпоставља, нанете куглицама из ловач-

ког карабина. Нема излазних рана, па ће калибар и порекло

пројектила бити утврђени после обдукције.

Увиђај испред куће Спаловића

У лабораторији било 249 биљака

Обдукција тела Борислава

Стевића показала

УБИЈЕН СА 17
УДАРАЦА НОЖЕМ

Убијени Борислав Стевић

КЛАДОВО – Јовица Лаза-

рикић (21), из кладовског села Гра-

бовица, који је пре неколико дана

заклао свог комшију Борислава Сте-

вића (49), то је учинио задавши му,

по врату и грудима – 17 удараца ку-

хињским ножем – показали су резул-

тати обдукције.

Установљено је и да је, у

тренутку злочина, Лазарикић био

под дејством алкохола, већим од

два промила. Њему је поднета

пријава због тешког убиства, одре-

ђен му је притвор до 30 дана, након-

чега је упућен на психијатријско

вештачење.

Лазарикић и Стевић, који су

били пријатељи, посвађали су се

након што Бора није хтео да Јовици,

који је у видно алкохолисаном стању

и дошао код њега у кућу, да ракију,

моливши га да, претходно нешто

једе. То је, међутим, Лазарикића то-

лико ражестило, да је са стола до-

хватио кухињски нож и са 17 убода

пресудио свом пријатељу.           Е. Т.

УХАПШЕН СА 200
ГРАМА ХЕРОИНА

БОР – У класичној саче-

куши, припадници Полицијске

управе у Бору пронашли су у џепу

јакне Б.С. (32), из овдашњег села

Слатина, тачно 200 грама најчи-

стијег хероина, спакованог у

најлонску кесу.

По нашим сазнањима, по-

лиција је сумњала да се Б.С. по-

следње три године бави

препродајом наркотика. Сачекали

су га када је излазио из куће и код

њега пронашли 200 грама прашка-

сте супстанце, за коју је вештаче-

њем потврђено да је реч о

хероину, који је био намењен

даљој препродаји.

Против Б.С., који је већ

хапшен због препродаје дроге,

поднета је пријава и одређено за-

државање до 48 сати.               Е.Т.

УКРАЛИ ОРУЖИЈЕ
БОЉЕВАЦ - службе-

ници Полицијске станице у

Бољевцу, по одобрењу Ос-

новног јавног тужилаштва,

одредили су меру задржа-

вања до 48 сати за овдашње

мештане - К.Е. (25) и  М.Д. (31)

- због сумње да су извршили

кривично дело тешка крађа.

Они се терете да су, у не-

утврђеном временском пе-

риоду, обили кућу Н.Е у

општини Бољевац, и узели

једноцевну пушку и пиштољ

марке „ЦЗ 88“.                    З.М.
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Претње адвокату коју брани осумњичену у афери ’’Азотара’’

БОР – Након Данојле Ма-

тијашевић (48), осумњичене да је,

заједно са још 11 особа учествовала у

нелегалној продаји регресираног ђуб-

рива из Азотаре "Панчево", која је до-

била претеће писмо у коме су се

налазили метак, умрлица и марамица,

претње сличне садржине добио је и

Петар Јелић, адвокат који Матијаше-

вићеву брани у процесу који се води

пред Специјалним судом у Београду.

- На службену адресу, стигло

ми је писмо, које је, по жигу на коверти,

послато из Ћуприје – каже Јелић. –

Када сам га отворио, у њему је био

метак, калибра девет милиметара, ма-

рамица са црном ружом и умрлица, на

којој је, словима исеченим из новина,

писало ’’Заборави Данојлу, или... ’’ Ум-

рлица је, такође словима исеченим из

разних часописа, била допуњена и

речима ’’са дубоким болом, јављамо

да је наш отац, супруг, син и брат...’’ 

Јелић је писмо одмах предао

полицији и против НН лица поднео

кривичну пријаву због угрожавања си-

гурности. Он каже да је добијао и ус-

мене претње, које полиција провер-

ава, у којима му је, како каже, преко

посредника, поручено да ’’ће му бити

отфикарена глава’’, као и смс поруке,

са непознатих бројева телефона са

једном једином речју – ’’буммм’’.

Пре Јелића, писмо сличне

садржине добила је и Матијаше-

вићева, која је, до хапшења, била

власница борске кланице ’’Полет плус’’

и Пољопривредног добра ’’Доб-

ричево’’, код Параћина. У писму осум-

њиченој у афери ’’Азотара’’, која се

налази у кућном притвору и има елек-

тронску наруквицу, стигао је, метак,

марамица и умрлица на којој, словима

исеченим из из новина, пише ’’забо-

рави Добричево или...’’.

Када су ухапшени, као

кључни човек који је лишен слободе

због сумње да је учествовао у махина-

цијама са регресираним ђубривом био

је Саша Драгин, некадашњи министар

пољопривреде. Матијашевићевој се

стављало на терет да је посредством

Кланице "Полет плус", наводно, узела

2.000 тона регресираног ђубрива

преко борске и неготинске задруге

"Ратар" и "Слатина", које су, како се на-

води у кривичној пријави, биле само

фиктивни купци. То ђубриво није

плаћено, због чега је “Азотара” пре-

трпела штету од готово 29 милиона

динара.

Матијашевићевој се на терет

ставља и да је од “Азотаре” узела и

2.596 тона нерегресираног ђубрива,

које није плаћено, тако да је према том

предузећу направљен дуг од 62,7 ми-

лиона динара. Бивша директорка Кла-

нице "Полет плус" се током саслу-

шања бранила да не дугује “Азотари”

ништа, будући да је то предузеће, као

залог, требало да преузме род у мер-

кантилној пшеници у замену за ђуб-

риво. 

Е. Т.

АДВОКАТ ''ДОБИО'' МЕТАК
Петар Јелић добио писмо у коме су били метак,  

умрлица и марамица са црном ружом.

Петар Јелић

ЗАЈЕЧАР - Цариници су на граничном прелазу

Вршка Чука спречили покушај кријумчарења велике ко-

личине саксијског цвећа из Србије у Бугарску. Прекршај

је откривен на излазу из Србије када су цариници от-

крили да се у камиону, који је превозио 10 половних пут-

ничких аутомобила, налази преко 400 комада разног

саксијског цвећа, спакованог у 25 картонских кутија.

Цвеће је било распоређено по возилима на горњој

платформи (по пет кутија у сваком возилу), а о целом слу-

чају је обавештен окружни јавни тужилац у Зајечару који

је преузео даљи поступак. Како се ради о страном држав-

љанину, случај је процесуиран по хитном поступку тако

што је возачу досуђена новчана казна, док је суд одлучио

да привремено задржано цвеће буде послато на униш-

тење. Е.Т.

Код полицајца пронађена мари-

хуана

ДРОГА У ГАЋАМА
БОЉЕВАЦ – Припадници Сектора

унутрашње контроле, у сарадњи са колегама

из ПУ Зајечар, пронашли су код Б.М. (24), по-

лицијског службеника из Бољевца, око че-

тири грама биљне материје, за коју се сумња

да је реч о марихуани.

Полицајци су свог колегу пратили

већ дуже време, па су га сачекали на путу

Параћин-Зајечар и зауставили ''рено клио'',

за чијим је управљачем био Б.М. У доњем

вешу полицијског службеника из Бољевца

пронађени су, сумња се, марихуана, али и

ризла, у коју се она мота.

Уследио је и претрес стана Б.М. али

ту ништа није пронађено, тако да ће против

њега, за сада, бити поднета само пријава због

поседовања опојне дроге. Иначе, реч је о по-

лицајцу пред којим се пред судом води посту-

пак, због сумње да је извршио кривично дело

крађе.                                                           В.Н.

УДАВИО СЕ ДЕЧАК
НЕГОТИН - Михајло

Колић (17), из Неготина, не-

стао је у Дунаву док се са још

четворицом пријатеља купао

у поподневним сатима на

плажи, код Кусјака, која се

налази око пола километара

узводно од ХЕ ’’Ђердап 2’’.

Полиција, ватрогасци и ро-

ниоци још увек трагају за ње-

говим телом.

- Михајло и његови

другови дошли су на него-

тинску плажу Кусјак да се

освеже у Дунаву. Она је од

града удаљена око седам ки-

лометара, тако да су дошли

таксијем. Његови другови су

ушли у воду, расхладили се,

а када су изашли видели су

да нема Михајла, који је не-

пливач. Почели су да га до-

зивају из свег гласа, то је чуо

таксиста који их је довезао и

одмах позвао полицију –

каже један мештанин који је

присуствовао трагедији. 

Полиција је одмах

дошла, као и хитна помоћ,

ватрогасци и рониоци, али

младића још увек нису ус-

пели да пронађу. На том

месту где су се купали на-

прављена је бетонска плажа

која у Дунав улази око три

метра. Онда престаје бетон, а

дубина, као одсечено ножем,

одједном достиже седам ме-

тара.                                    С.Б.

Трагедија на плажи код

Кусјака

ПОГИНУО ВОЗАЧ ''ГОЛФА''
Саобраћајна несрећа код Кладова

КЛАДОВО - На магистралном путу

Велико, Градиште - Голубац - Кладово, на

улазу у село Браничево догодила се тешка

саобраћајна несрећа у којој је погинуо

Стојан Андрејевић (64), из Мијалице код

Бојника. 

До несреће је дошло када је Анд-

рејевић, из непознатих разлога, крећући се

ка Голупцу, својим путничким аутом марке

„голф”, нагло прешао у супротну коловозну

траку и директно се сударио са „опел аст-

ром”, у којој су били возач Дарко П. (38), из

Војилова, код Голупца, и његов сапутник Ра-

диша Ј. (45), из Пожаревца. 

У увиђајном поступку, због којег је

саобраћај био обустављен на сат и по, ут-

врђено је да је Андрејевић, из неутврђених

разлога, нагло скренуо у супротну траку и

предњим левим делом „голфа” ударио у

предњи леви део „опела”. Од силине удара,

он је преминуо на лицу места.                Е.К. 

У половним аутомобилима на граници

ЗАПЛЕЊЕНО 
САКСИЈСКО

ЦВЕЋЕ
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