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БОР - Одборници СО Бор

усвојили су оставке четворо чла-

нова Општинског већа - Негована

Аксића, Љубише Миљковића, Оли-

вере Јашаревић и Златке Стојано-

вић - док је избор нових чланова

''градске владе'' повучен са дневног

реда. Одборници су, већином гла-

сова, усвојили извештаје о за-

вршном рачуну и извршењу  буџета

Општине Бор у 2013. години, као и

извештаје о раду јавних и јавних ко-

муналних предузећа и установа.

- Извршење буџета би било

мање, да задњим ребалансом бу-

џет није смањен за 100 милиона ди-

нара. Оно што мени боде очи, је да

више од једне четвртине буџета иде

на субвенције. Свесни смо да је то

један од начина да се одрже јавна

предузећа, али оволике субвенције

могу да доведу до великих про-

блема у функционисању Општине –

рекао је Драган Марковић, одбор-

ник ДСС.

У наставку седнице ус-

војени су извештаји о ради Општин-

ске управе и јавног правобрани-

лаштва, а највећа дискусија водила

се о извештајима о раду јавних и

јавно комуналних предузећа и уста-

нова у 2013. години. 

- Начин пословања јавних

предузећа је врло проблематичан.

Предузећа раде са губицима, а

највећи проблем је у њиховом ме-

наџменту. Сваке године се предају

извештаји са негативним финан-

сијским резултатима. Поставља се,

примера ради, питање како ће ЈП

''Штампа, радио и филм'', које зара-

ђује 12 милиона динара, а чији је

фонд за зараде 36 милиона на го-

дишњем нивоу, да опстане на

тржишту након приватизације, ако

не може да обезбеди довољно

средстава ни за зараде – рекао је

Срђан Марјановић, одборник НДС.

Благоје Спасковски, одбор-

ник СНС, је истакао да су најпро-

блематичнији ЈКП ''Топлана'' и

''Водовод''.

- Општина субвенцијама

покрива губитак у ''Топлани'' од око

200 милиона динара, а о губитку

''Водовода'' није потребно ни гово-

рити, јер сви знамо да је велики.

Због тога морамо помоћи председ-

нику да реши ове дугогодишње про-

блеме. Пре свега, треба преи-

спитати цене угља и тражити ди-

ректно снабдевање угља из руд-

ника ''Соко'', а не преко препро-

даваца. Цена угља је велики узроч-

ник овако великих губитака у ''То-

плани''. Што се тиче ''Водовода'',

они морају ићи на репрограм дуга,

где год је то могуће. Ако се овако

настави Општина ће банкротирати,

с обзиром да скоро сва јавна пред-

узећа послују негативно – закључио

је Спасковски.                            И.И.

УСВОЈЕНЕ ОСТАВКЕ
Одржана седница СО Бор

Седница СО Бор

КЛАДОВО - Одборници

СО Кладово усвојили су завршни

рачун буџета општине за 2013. го-

дину. У односу на планираних

797,8 милиона динара, буџетски,

сопствени и приходи из донатор-

ских средстава и су реализовани

у износу од око 655 милиона ди-

нара, тако да је остварење буџета

82 одсто.

Тања општинска каса није

се негативно одразила на функ-

ционисање буџетских корисника.

Одборничка већина позитивно се

изјаснила и о трећем овогодиш-

њем ребалансу буџета. Приходна

страна увећана је за 41,2 милиона

буџетских и донаторских сред-

става и сада износи 737,7 ми-

лиона динара. Како је наглашено,

новац ће се трошити наменски.

- Готово 80 одсто сред-

става биће уплаћено Дирекцији за

планирање и изградњу за реша-

вање инфраструктурних послова.

Приоритети су асфалтирање дела

приступног пута од магистрале

Кладово-Неготин, до села Љу-

бичевац, јер су половину новца за

те радове самодоприносом обез-

бедили мештани, као и учеће у

реализацији пројекта реконструк-

ције дела топловодне мреже

према градској болници. Око ми-

лион динара издвојили смо за по-

четак радова на изградњи

парохијског дома у храму Свети

Ђорђе. То је само део потреба за

које смо у датом тренутку из бу-

џетских и донаторских средстава

обезбедили новац - казао је Радо-

ван Арежина, председник оп-

штине Кладово. 

За предложене одлуке

гласало је 18 одборника владајуће

коалиције НДС-СПС, док је одбор-

ничка група СНС-ДСС, која има

осам представника, била против

уз образложење   напредњака, да

они нису обавештени како је "на-

макнут" новац за ребаланс, до пи-

тања зашто нису издвојена

средства за здравство, културу и

социјална давања, иако су им

скупштински материјали достав-

љени у складу са Пословником. 

Затим је уследило "под-

сећање" да су они имали добар

резултат на изборима за савете

МЗ, да се променила воља гра-

ђана и да им је место у власти. На

констатацију да ПД "Хидроелек-

тране Ђердап" неће помагати раз-

вој општине Кладово док се не

промени актуелна власт, уследио

је одговор друге стране "да то није

тема дневног реда'', а та је тврдња

одборника опозиције окарактери-

сана и као ''скандалозна".

М.Р.

КАСА ПУНИЈА ЗА 40 МИЛИОНА
Усвојен завршни рачун и трећи ребеланс буџета општине Кладово

Одборничка група СНС у СО Кладово

СУФИЦИТ

Данијела Јовановић, начелница финасија, потврдила је

да је у прошлој години остварен буџетски суфицит од око 120

милиона динара.

- У прошлој години су остварени приходи од око 1,7 ми-

лијарди динара, а расходи стотину милиона динара мање.

Према томе, извршење буџета је 93 одсто, што се може оценити

као добро. На крају прошле године преостале, неисплаћене оба-

везе биле су 36 милиона динара, и оне се углавном односе на

послове које је преузела Дирекција за изградњу Бора – казала

је Јовановићева. 

Дужности су разрешени већници Негован Аксић,

Љубиша Миљковић, Оливера јашаревић и Златка

Стојановић.

ПОКУШАЈ СМЕНЕ

Према информацијама

из кругова веома блиских

СНС у Кладову, једна струја

унутар тог општинског од-

бора, уочи седнице СО, поку-

шала је да се смени Бобана

Гордића, актуелног председ-

ника кладовских напредњака,

али тај предлог није добио

подршку чланства. 

У буџет се слило око 655 милиона динара, што је 82 одсто планираних прихода.
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НЕГОТИН – На трећој редов-

ној седници Скупштине општине Не-

готин, којој је присуствовало 40 од 45

одборника, са 30 гласова усвојена је

одлука о завршном рачуну буџета оп-

штине Неготин за прошлу годину. Како

је на седници образложио Димитрије

Петровић, шеф Одељења за буџет и

финансије и локалну администра-

тивну политику, укупни приходи бу-

џета Општине Неготин у 2013. години

остварени су са 90, 33 одсто у односу

на план, односно у износу од

1.033.814.000 динара, што је на нивоу

очекиваног. 

- У структури расхода, из-

даци буџета за 2013. годину износе

951.466.000 динара. Ове године по

први пут је, уз одлуку о завршном

рачуну буџета, припремљен и реви-

зорски извештај, а по мишљењу реви-

зорске институције извештаји прика-

зују истинито и објективно стање по

свим материјално значајним пита-

њима – рекао је за скупштинском го-

ворницом Димитрије Петровић.

У прошлој години, рекао је

он, на име донација општина Неготин

добила је 86,6 милиона динара. Иако

је у том извештајном периоду оства-

рен мањак прихода од 75,3 милиона

динара, календарску годину општина

Неготин је завршила са суфицитом од

54, 9 милиона, ако се на дефицит до-

дају пренета средства из предходне

године, умањена за износ кредитног

задужења.

- Кредитне обавезе на дан

31.12.2013. износиле су 106.270.000

динара, што општину Неготин свр-

става у ред мало задужених општина

– образложио је Петровић.

Опозиција је замерила пред-

ходној власти да је ненаменски тро-

шила.

- Општински функционери су

само за кафане, пиће и поклоне по-

трошили више од седам милиона ди-

нара, а да су за стипендије ђацима

дали око 500.000 динара. За концерт

за дочек Нове године, концерт Ане Бе-

куте и манифестацију „Весела чар-

шија“ потрошено је четири милиона

динара, а у истом периоду је за инве-

стиције у средњим школама дато три

и по милиона. За информисање је по-

трошено 12 милиона динара - истакла

је Радмила Геров, шеф одборничке

групе ЛДП.

Иако је ЛДП поднео низ

предлога да се у дневни ред уврсте

тачке које се односе на разрешење

Голуба Рајића, са места директора ко-

муналног предузећа „Бадњево“, да се

преиспита колике је користи имала

општина имала користи од уговора са

Регионалном агенцијом за развој ис-

точне Србије, као и да се преиспита

рад и ажурност Општинске управе,

владајућа коалиција окупљена око на-

предњака и социјалиста одбацила је

све предлоге.                                С.М.Ј.

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је прошлог петка одржана седница

Привременог органа општине који је размотрио низ питања и донео решења

о образовању Административне и Комисије за кадровска питања, именовања,

одликовања и друга јавна признања, као и одлуке о ангажовању ревизора за

обављање екстерне ревизије завршног рачуна општине за 2013., те одлуке о

платама, накнадама и другим примањима чланова Привременог органа. За

новог в.д. директора Дома здравља “Др Верољуб Цакић” именован је др Ми-

љојко Нешовић.

Друга седница Привременог органа општине Мајданпек почела је

усвајањем одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије

завршног рачуна општине за 2013. годину. Потом је усвојен предлог Решења

о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о систе-

матизацији радних места у Центру за социјални рад, којим је зарад спрово-

ђења пројекта којим се омогућава помоћ у кућама старих лица, одобрено

ангажовање још три радника за време трајања пројекта. Донета су и решења

о образовању Административне и Комисије за кадровска питања, именовања,

одликовања и друга јавна признања. У оквиру одлуке о платама, накнадама

и другим примањима чланова Привременог органа, Љубиша Јовановић је

изјавио да жели да се одрекне тромесечног износа накнаде за рад у Привре-

меном органу општине у корист становништва угроженог поплавама и покре-

нуо иницијативу да то учине и други. Дејан Вагнер, председник ПОО, је

истакао да ће се и он у складу са препоруком Владе одрећи једномесечног

примања, али и нагласио да нема разлога да се сви јавно изјашњавају о томе

како ће помоћи. О самој иницијативи, наговештено је, биће још  разговора.

Највише се ипак говорило о кадровским решењима за Дом здравља

“Др Верољуб Цакић”. Након паузе у којој је заседала кадровска комисија, од-

лучено је, најпре, да се одбије предлог Управног одбора и да се за директора

по конкурсу не изабере предложени кандидат, јер би му то био трећи мандат.

Одлучено је да се на досадашњем ангажовању на дужности в.д. директора

захвали др Војиславу Лазаревићу, будући да је истекао шестомесечни мандат

на који је именован. Уз похвале њему, бројне критике изречене су на рад

Управног и Надзорног одбора, а указано је на потребу да се у најскорије

време именују нови, као и да се, у најскорије време, спроведе поступак за

избор директора ове установе по конкурсу.                                                      С.В.

КЊАЖЕВАЦ - Одборници

Скупштине општине Књажевац били

су јединствени чак око две теме на

24. заседању локалног парламента

- сви су гласали да се титула по-

часне грађанке Књажевца додели

др Гордани Поповић, чланици Са-

вета за науку и истраживање Ев-

ропске уније, као и да се одрекну

скупштинске дневнице у корист по-

плављених подручја.

Одборници опозиције има-

ли су примедбу на израду плана де-

таљне регулације излетишта

Бараница, уз констатацију да Кња-

жевцу, у овом тренутку, није потре-

бан још један спортско – рекрациони

центар.Такође, завршни рачун бу-

џета општине за 2013. годину, образ-

ложила је начелница Одељења за

финансије, Анкица Марковић.

- Приходима се сматрају

сва примања, на рачунима, у пе-

риоду од 1. јануара до 31. децембра,

а расходима сви одливи са рачуна -

образложила је Марковићева. - Из

буџета је на располагању било 898

милиона динара, од тога је потро-

шено 858 милиона. Према тома,

остварен је суфицит од 40 милиона

динара.

На седници је, поред оста-

лог, било речи и о Плану детаљне

регулације Баранице. У одборничкој

групи СПС-ПУПС били су мишљења

да, у овом тренутку, Књажевцу није

потребан нови спортско-рекреа-

циони центар. Тим поводом, одбор-

ницима се обратио Саша Ста-

нковић, који је рекао да се види

нерад око Дома културе, као и да

грађанима Књажевца није битно как-

вог је облика фонтана на тргу, већ да

се мора другачије размишљати.

На дневном реду били су и

завршни рачун буџета за 2013. го-

дину, оперативни план одбране од

поплава, план детаљне регулације

водоснабдевања на Старој планини,

те усклађивање оснивачких аката

јавних предузећа и установа са за-

конском регулативом. На овој седни-

ци усвојен је Извештај о раду Фонда-

ције за повећање наталитета.   Е.Т.Н.

СУФИЦИТ - 40 МИЛИОНА
Одборници СО Књажевац понекад и сложни

Привремени орган општине Мајданпек

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН
Одржана седница Скупштине општине Неготин

ЛДП поднео низ амандмана, али их је владајућа

већина СНС-СПС све одбацила.

Радмила Геров за говорницом

Одборници у СО Књажевац

ДР НЕШОВИЋ НА ЧЕЛУ ДОМА ЗДРАВЉА
Седница Привременог органа општине Мајданпек
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БОР - Од фебруара 2013.  године, када је општина Бор

победила на такмичењу “Green games”, које је у оквиру пројекта

“Знањем за одрживи развој” организовало Удружење ’’Октопус’’,

Борани очекују ’’Птицу робот’’, направљену од рециклираних

материјала, награду за видео игру са највише гласова. После

завршених грађевинских радова и других припрема, она је ко-

начно стигла у Бор. 

- Општина Бор је ово препознала као заиста добру

причу, која би развила свест пре свега младих људи о екологији

– речи су Саше Вукадиновића, заменика председника општине

Бор. – И, добили смо, заиста, једно ремек дело, које може да

буде атракција не само за наш град, већ и за источну Србију.

Гласањем за видео игрицу са еколошком поруком „Еко

шутер“, ученика основне школе „Душан Радовић“, Борани су од-

нели убедљиву победу и освојили ову вредну награду коју је

сада неопходно правилно користити и сачувати. Вредност кон-

струкције је 30 хиљада долара, а за постављање ’’Птице ро-

бота’’ на плато испред борског Дома културе, локална

самоуправа издвојила је додатних шест хиљада евра.

- Бор је, након Београда, први град у Србији који је добио

’’Птицу робот’’ – додала је Биљана Вицковић, директор Удру-

жења ’’Октопус’’. – Пре пет година, оваква конструкција постав-

љена је испред општине Врачар и заштићена је као споменик

културе, што очекујемо да се догоди и у Бору.

Такмичење „Green games“ реализовано је у партнерству

са 42 локалне самоуправе, шест високообразовних институција

и 58 основних и средњих школа, а на конкурсу је учествовало

587 такмичара.                                                                        Е. Т.

’’ПТИЦА РОБОТ’’
СТИГЛА У БОР

МАЈДАНПЕК - У оквиру

реализације пројекта “Архео-

лошко наслеђе и налазишта

ближа туристима“, који оп-

штина Мајданпек спроводи у

партнерству са општином Ди-

мово из Бугарске, а финансира

Европска унија кроз програм

прекограничне сарадње Бугар-

ска – Србија, са циљем да уна-

преди инфраструктурне капа-

цитете Центра за посетиоце –

Музеј Лепенски вир, обезбеђен

је део пратеће опреме. Овај

пројекат ускоро ће омогућити

набавку и уградњу опреме за

грејање и хлађење Центра за

посетиоце, али је већ набав-

љена и опрема за еколошки

превоз посетилаца од паркинга

до музеја.

- У оквиру реализације

овог пројекта набављено је 10

електробицикла и четири че-

твороцикла у вредности од

16.510 евра – каже Ненад

Мучибабић, члан пројектног

тима, и наглашава да је ос-

новна идеја ове набавке да се

обезбеди еколошки превоз по-

сетилаца од паркинга до архео-

лошког локалитета, на разда-

љини од око 500 метара. – Овај

вид еко превоза олакшаће при-

ступ Центру посетиоцима, по-

себно када је реч о старијим

лицима, али и бити атрактив-

нији другима. 

Превасходни циљ про-

јекта је обезбеђење, набавка и

уградња опреме за грејање и

хлађење овог објекта, а на-

бавка пратеће опреме је да ова

област буде још атрактивнија

за туристе и допринесе промо-

цији рекреативно бицикли-

стичке туре. Пројекат  “Архео-

лошко наслеђе и налазишта

ближа туристима“ вредан је

665.710 евра. Његова реализа-

ција почела је 2. новембра про-

шле и трајаће до 1. новембра

ове године.

С.В.

ЕКО ПРЕВОЗ ДО
ЛЕПЕНСКОГ ВИРА

Пројекат “Археолошко наслеђе и налазишта ближа туристима“

Електроцикли за превоз туриста

Малишани су били одушевљени

КЛАДОВО - На 540 метара надморске висине у атару засеока Пла-

ниница, после вишегодишње паузе, поново је активирана противградна ста-

ница "Петрово Село". Реконструкцију објекта финансирала је локална

самоуправа, тако да је најзначајнија лансирна рампа у оптини Кладово опет

у функцији. За разлику од претходних година, овог лета повећан је број ак-

тивних противградних станица у том крају.

- Противградна станица ''Петрово Село'' најзначајнија је за систем

противградне заштите у кладовском крају и то је био разлог да издвојимо

средства из буџета за њену поправку. То ће умногоме допринети ефикаснијем

деловању и осталих девет станица, које тренутно располажу са по пет про-

тивградних ракета. Ове године у функцији је 10 од укупно 12 лансирних ста-

ница и наш је задатак да активирамо и преостале две, јер нам "Килома" и

"Река" не раде због лошег стања објеката и недостатка стрелаца. То, ипак,

нису нерешиви проблеми - сматра Борисав Петровић, заменик председника

општине Кладово.

Од почетка сезоне одбране од града, противградне станице у оп-

штини Кладово нису дејствовале, с обзиром да нису претили градоносни

облаци. Ратари и стрелци се надају да ће тако бити и до 15. октобра, до када

траје овогодишња сезона и додају да су станице спремне да сачувају летину,

јер ће ускоро добити још по три ракете, чију набавку финансира локална са-

моуправа. М.Р.

ПРОТИВГРАДНЕ СТАНИЦЕ ЧУВАЈУ ЛЕТИНУ
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Specijalna ponuda AIK Banke 

skrojena po meri penzionera 
AIK Banka je za klijente penzionere pripremila posebne

pakete tekućih računa. Osnovni paket AIK Penzija omogućava

korišćenje debitne platne kartice, izdavanje čekova bez

naknade, mesečni izvod po tekućem računu i SMS servis –

sve to u okviru naknade od samo 80 dinara mesečno.

U ponudi je i AIK Penzija Plus paket, koji pored nave-

denih proizvoda i usluga omogućava korišćenje e-banking us-

luge, deviznog računa, debitne devizne kartice, kao i brojne

druge pogodnosti, po ceni od 150 dinara na mesečnom nivou.

AIK Banka klijentima nudi kredite specijalno namenjene

i prilagođene potrebama penzionera. To su dinarski gotovinski

krediti i krediti uz zatvaranje kreditnih obaveza, bez učešća i

depozita. Rok otplate je do 60 meseci uz maksimalan iznos

do 500.000 dinara sa uključenim životnim osiguranjem tokom

perioda otplate.

U okviru specijalne ponude koja važi do 30.06.2014,

svim klijentima koji se odluče za AIK Penzija Plus paket uz go-

tovinski kredit ili kredit uz zatvaranje kreditnih obaveza, AIK

Banka pruža mogućnost odobrenja dozvoljenog prekoračenja

u visini prosečne mesečne penzije, bez obračuna kamate do

kraja godine. Naknada za obradu zahteva se ne naplaćuje, a

ovu mogućnost klijenti mogu da iskoriste već po prijemu prve

penzije.

U okviru specijalne akcije, AIK Banka na poklon klijen-

tima daje polisu putnog osiguranja.
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БОР - Да великодуш-

ност и солидарност рудара

нису без разлога надалеко по-

знате и да, где год и кад год је

тешко - ваљда привикнути на

то трпно стање - први при-

скачу у помоћ, Борани и

Мајданпечани доказали су још

једном. Били су у „првим бор-

беним редовима“ када се сре-

дином маја Србија суочила са

злехудом воденом пошасти.

Помоћ која је поплављенима

стизала од рудара и њихове

друштвено одговорне компа-

није – РТБ Бор Групе - била је,

што је најважније, правовре-

мена и стручна. У најкритич-

није градове стизала је непр-

екидно у виду хране, пића, хи-

гијенских средстава, новца,

пумпи, рударске механизације,

људства... Дакле, РТБ Бор

Група је, заједно са запосле-

ним рударима, металурзима,

флотерима, минерима, палио-

цима и осталима, активно по-

магала поплављеним местима

Србије у време ванредне си-

туације у земљи. 

Помоћ у храни и пићу

упућена је одмах, 16. маја,

најугроженијем месту у Колу-

барском округу – Обреновцу.

На предлог менаџмента ком-

паније, о којем је генерални

директор РТБ Бор Благоје

Спасковски најпре разговарао

са председником Управног од-

бора компаније др Борисом

Драговићем, купљено је и

тамо дистрибуирано, само дан

након проглашења ванредне

ситуације у земљи, 15.000

ланч-пакета, 50.000 боца во-

де, 1.000 ћебади, 14 чамаца и

основна средства за хигијену

(сапуни и шампони). Вредност

ове робе је шест милиона ди-

нара и то је била прва помоћ

која је стигла у поплављени

Обреновац. Истог дана је, у

договору са Сектором Мини-

старства унутрашњих послова

за ванредне ситуације, ради

помоћи око евакуације станов-

ништва у Обреновац отишла и

специјализована чета од 50

борских рудара. 

Такође, специјализо-

вана интервентна јединица

Флотације „Велики Кривељ“

Рударско-топионичарског ба-

сена Бор прискочила је у

помоћ да се у руднику „Сто-

лице“, код Крупња, што пре са-

нира потенцијално велика

еколошка штета због изли-

вања отровне јаловине анти-

мона преко обрадивог земљи-

шта у приобаљу реке Коре-

ните. Седмочлана борска еки-

па, са машинама РТБ које су

радиле на рашчишћавању и

уређењу терена, остала је у

Крупњу две недеље јер су по-

плаве покренуле клизишта, па

је постојала претња да због

нестабилности тла не попусти

и друга јаловишна брана. По-

стављањем новог цевовода,

јер је стари покидало кли-

зиште, искусни борски фло-

тери привремено су спречили

отицање житке сиве масе у

реку. 

Пумпе за Обреновац и „Ко-

лубару“

У консултацији са Шта-

бом за ванредне ситуације,

Рударско-топионичарски

басен Бор је, такође, купио и у

потопљени Обреновац послао

(20. маја) и 100 пумпи са ком-

плетном пратећом опремом за

испумпавање воде са мање

приступачних места. Пумпе

малог капацитета које црпу 10

литара у секунди, вредне 1,6

милиона динара, уручене су

обреновачкој ватрогасно-спа-

силачкој јединици.

Пут Обреновца, пре-

цизније у Рударски басен „Ко-

лубара“ и његов потопљени

угљенокоп „Тамнава – Запа-

дно поље“ отишло је и седам

пумпи великог капацитета које

испумпавају 400 и 500 литара

у секунди. РТБ, односно Руд-

ник бакра Мајданпек, позајмио

је „Колубари“ ове пумпе ради

бржег исушивања тамошњег

„језера“ у којем је, према

речима стручњака, око 240 ми-

лиона кубика воде! Пумпе ће

тамо остати докле год буде

било потребно јер их „Мајдан-

пек“ више не употребљава.

Оне су се својевремено кори-

стиле за снабдевање мајдан-

печке флотације водом из

водозахвата „Пустињац“. 

„Шихта“ од рудара Бора и

Мајданпека

Рудари, металурзи, фло-

тери, минери, палиоци и

остали - укупно 5.200 радника

РТБ Бор - одрекло се и једне

дневнице па је, на предлог ме-

наџмента компаније, а у са-

радњи са репрезентативним

синдикатима, договорено да

једна априлска „шихта“ буде

издвојена као солидарна нов-

чана помоћ за санацију после-

дица поплава у Србији. Посло-

водство Матичног и зависних

предузећа из састава РТБ Бор

Групе издвојило је, приде, до-

датна новчана средства у из-

носу од пет до 50.000 динара

у те сврхе, па је на наменски

рачун Владе Србије по том ос-

нову укупно уплаћено 8,9 ми-

лиона динара. Одлука о

солидарној новчаној помоћи

свих запослених (који су то

касније својим потписима и по-

тврдили), донета је  21. маја на

састанку пословодства компа-

није са представницима ре-

презентативних синдиката –

једносгласно! Синдикати који

делују у борској компанији та-

кође су се додатно организо-

вали и, у складу са могућно-

стима и бројности чланства,

новчано помогли подручја угр-

ожена поплавама. 

Механизација којом ра-

сполаже РТБ Бор, као и људ-

ство, све време је било у при-

правности да одмах пружи

помоћ према плану и потре-

бама Штаба за ванредне си-

туације. Тако су, за изградњу

насипа у селу Радујевац, код

Неготина, коришћена седам

камиона и три утоваривача, а

у санацији бране флотацијског

јаловишта рудника „Столице“,

код Крупња, три рударске ма-

шине (багер и два утовари-

вача). 

На крају, апел комби-

ната бакра у медијима оста-

лим друштвено одговорним

компанијама у Србији да, ко-

лико је то у њиховој моћи, по-

могну Србији да што пре

санира последице поплава,

резултирао је и  тиме да се по-

словни пријатељ РТБ из Сло-

веније укључи у акцију и дони-

ра шлепер воде и два комбија

хране и ћебади.               

Г.Т.В. 

ГДЕ ЈЕ ТЕШКО – „БОР”
Несебична помоћ РТБ у санацији последица поплава у Србији

Помоћ која је поплављеним подручјима стизала од ру-

дара и њихове друштвено одговорне компаније – РТБ Бор

Групе била је правовремена и стручна, а у најкритичније гра-

дове стизала је непрекидно у виду хране, пића, хигијенских

средстава, новца, пумпи, рударске механизације, људства. 

Захарије Ристић код јаловишне бране рудника “Столице”

БОРАНИ К’О РОД РОЂЕНИ

Током двонедељне санације бране флотацијског јало-

вишта рудника „Столице“, мештани Крупња су екипу врхунских

борских флотера гледали као „род рођени“. Да ли због искуства

које имају у познавању ћуди јаловишта, да ли због великог и

племенитог срца које их је довело у овај крај Србије да помогну,

тек, Борани су једног викенда, након целодневног рада на те-

рену, „морали“ да буду и посебни гости на једној свадби коју,

изгледа, никакав тектонски поремећај није могао да спречи. 

- Испоставило се да је невеста Боранка, па није било ди-

леме хоћемо ли и у сватове отићи. Живот се наставља, мора и

треба тако. Све је у том крају сада подређено једном циљу: што

пре санирати последице поплаве и клизишта, јер чека други

посао – берба малина! – рекао нам је Зарије Ристић.  
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КЊАЖЕВАЦ - Добро

вино и добар шприцер веома

су важни у Србији, а поготову

на истоку, у Књажевцу. Овде

су се одвајкада правила

добра вина, а традиција ис-

пијања шприцера негује се

много година. Многи кажу да

је прави грех вино разбла-

жити водом. Књажевчани не

мисле тако. 

У славу једног од

најстаријих и најпопуларнијих

коктела, у Књажевцу се већ 4.

пут одржава ''Шприцерфест''.

У летњој башти кафеа Ј&Б,

окупили су се љубитељи овог

пића, да уживају и да се над-

мећу у више дисциплина.

Учесници су се такмичили у

брзом прављењу и испијању

шприцера. И ове године орга-

низатор је Удру- жење гра-

ђана „Манифесто“, чији је

председник Иван Светозаре-

вић.

- Ми покушавамо да

ову јединствену манифеста-

цију представимо не само

што већем броју житеља

наше општине, већ и ван гра-

ница наше земље - смеје се

Светозаревић. - Шприцер  се

пије  током целе године, а ко-

нзумира се у и у другим ев-

ропским земљама. Овај дога-

ђај би, свакако, био интере-

сантан за њих и један од раз-

лога да посете источну Срби-

ју.

Само такмичење про-

текло је у добром располо-

жењу, а ко би, ако не конобар,

победио у брзом прављењу

шприцера. Ову титулу понео

је Ивица Милутиновић, а прво

место у брзом испијању шпри-

цера „тешком муком“ освојио

је Дејан Паунковић који,

иначе, већ три године заре-

дом побеђује на овом так-

мичењу, па су оном који ће му

следеће године изаћи на црту,

потребне озбиљне припреме.

Још у време док је град био

пун кафана, Књажевчани су

своје госте изводили на рош-

тиљ и 'ладан шприцер. Тради-

ција није прекинута. И данас

се у кафанама, кад упече

звезда, али и кад је испод

нуле, позове конобар да до-

несе један за душу. И, на-

равно, како се овде, (Кња-

жевчани би истакли ''по тор-

лачки''), каже за шприцере -

„добро је кад су много, 'ладни,

и кад су - џабе“.                Л.И.

У СЛАВУ ВИНА И СОДЕ
У Књажевцу одржан 4. ''Шприцерфест''

Победник у брзом испијању шприцера је Дејан Па-

унковић.

Такмичење у брзом испијању шприцера

НЕГОТИН - Свети ар-

хијерејски Синод Српске право-

славне цркве доделио је

председници овдашњег Кола

српских сестара Александри

Цани Петровић, орден царице

Милице - преподобне Евгеније

за „делатну љубав према Светој

мајци цркви“. Високо одлико-

вање СПЦ Петровићева је до-

била на предлог доскорашњег

владике тимочког Јустина, који

ускоро одлази на дужност епи-

скопа жичког. Александра Пет-

ровић, библиотекарка у пензији,

дугогодишњи је хуманитарни

радник, организатор бројних ак-

ција за помоћ невољницима,

иницијатор обнављања рада

неготинског огранка Кола ср-

пских сестара у Неготину и њен

председник од 1995. године.

- Ово је признање и

свим чланицама Кола српских

сестара у Неготину, које својим

залагањем и милосрдним

радом у нашој организацији, на-

стоје да помогну свим несрећ-

ним, изнемоглим и угроженим

суграђанима. Желим да се за-

хвалим и мојој породици, пре

свега супругу Томиславу који је

увек имао разумевања за моје

одсуство од куће, али и ћерки

Гордани и сину Драгану који су

подржавали мој рад и свесрдно

ми помагали – захвалила се на

одликовању Александра Петро-

вић.

Неготинско Коло ср-

пских сестара последњих 19 го-

дина организовало је велики

број хуманитарних акција. Тра-

диционално, деци без роди-

теља, социјално угроженим

малишанима и деци избеглој са

Косова и Метохије даривале су

божићне, светосавске и видов-

данске пакетиће, стипендирале

су студенте и децу без роди-

теља, помагале болесне, а већ

годинама награђују и мајке са

три и више детета. Средства за

стипендије и помоћ ђацима

обезбедиле су учешћем на кон-

курсима међународних хумани-

тарних фондова „Шуман

трофеја“ и аустријске хумани-

тарне организације ''Каритас''. 

- Неготинска подружница

Кола српских сестара, основана

је као трећа у Србији, само шест

месеци после београдске, 1904.

године. Настављамо вековну

традицију доброчинства, а поред

бројних хуманитарних акција

којима најчешће дарујемо децу и

њихове родитеље, не треба за-

боравити да је на иницијативу

Кола српских сестара у Неготину

отворено и прво обданиште, а

1930. године саграђен и дом

Кола српских сестара, који је

после више од 60 година поново

враћен организацији на кориш-

ћење. Уз помоћ добрих људи, ми

ћемо обновити свој дом и, на-

дамо се, наредну годишњицу

обележити у својим просто-

ријама – каже прва дама него-

тинског Кола српских сестара,

Александра Петровић. С.М.Ј.

ЦАНИ ОРДЕН ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ
Признање Неготинки Александри Петровић 

Петровићева је признање добила за делатну љубав према СПЦ.

Александра Петровић прима орден

ОРДЕН И ДР РУЖИЦИ

Орден царице Милице – преподобне Евгеније уручен је

недавно и Зајечарки др Ружици Ристић за самарјанско ми-

лосрђе према свештенству, монаштву и верном народу Епархије

тимочке. Др Ружица, наводе у Епархији тимочкој, хришћанску

хуманост и пожртвовање показује према свакоме коме је то

било неопходно и већ више од две деценије показује хришћан-

ску љубав на делу, помажући људима у свакој болести и не-

моћи, и уз велику подршку своје породице.
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Уз претњу ножем 

БОЉЕВАЦ – Полиција у

Бољевцу лишила је слободе С.С.

(48), из Бора, због сумње да је, са

још двојицом помагача, уз претњу

ножем, од једног македонског

држављанина отео 10 хиљада

динара.

С.С, који је у Београду по-

знат као џепарош, је македонског

држављанина упознао на ауто-

буској станици у главном граду

Србије. Македонац му је казао да

је овде дошао да тражи посао, на

шта му је С.С. предложио да пла-

ти карте за њих двојицу до боље-

вачког села Балакоње, како би та-

мо Македонца запослио да бере

вишње на његовој плантажи.

Македонски држављанин

је пристао и платио карте за себе

и С.С. Када је аутобус стигао до

скретања за Валакоње, Боранин

и његова жртва су ту сишли.

Испод надвожњака их је чекао

аутомобил, у коме су била

двојица помагача С.С.

Њих тројица су Македонца

угурали у ауто. И, док су двојица

помагача чувалали стражу, С.С. је

извадио нож и ставио га под грло

македонском држављанину, на-

кон чега му је отео новчаник у коме

је, поред докумената, било око 10

хиљада динара.

Након изнуде, тројица раз-

бојника су побегли, а Македонац

је све пријавио бољевачкој поли-

цији, која је убрзо лишила слободе

С.С., док се за двојицом његових

помагача још увек трага. E.Т.

ОПЉАЧКАН МАКЕДОНАЦ
РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК I
Историјске су претпоставке да су Грци, још крајем II миле-

нијума старе ере, експлоатисали златоносне реке данашње се-

верне Србије, међу којима је, као најзлатоноснији, свакако, био и

Пек. А, за само испирање злата, Грци су користили овчје руно, које

су полагали у корито реке. Ова древна испирачка техника, коју су

Грци, према Херодоту, преузели од Колхиђана, задржала се међу

становницима долине Пека све до скорашњих времена. Данашње

име Мајданпека је, дакле, по пореклу историјска мешавина ста-

рогрчких, старословенских и арапско-турских израза, чије је

крајње значење „рудник бакра на златоносној реци“. 

Територија општине Мајданпек се налази у северном делу ис-

точне Србије и захвата простор највећег шумског и рударског комлекса

источне Србије. 

Простире се између Ђердапског језера на северу, Мироча (632 м), на

североистоку, Дели Јована (1.133 м), на истоку, Стола (1.155 м), на југу,

Малог Крша (929 м) и Великог Крша (1.148 м), на југозападу, северних

обронака Хомољских планина (923 м), на западу и планинских масива

Старице (796 м) и Шомрде (803 м), на северозападу. 

По површини на којој се простире ( 932 километара квадрат-

них), општина Мајданпек налази се на једанаестом месту у Републици

Србији. 

Административно, општина се граничи са општинама Брани-

чевског округа на југо-западу (Голубац, Кучево и Жагубица), као и са

три општине из Борског округа (Кладово, Неготин и Бор) на источном

и јужном делу територије, док северним делом територије, Дунав пред-

ставља природну границу са суседном Румунијом.

Територију општине Мајданпек чине 14 насељених места: Бо-

љетин, Влаоле, Дебели Луг, Доњи Милановац, Голубиње, Јасиково,

Клокочевац, Лесково, Мајданпек, Мироч, Мосна, Рудна Глава, Топол-

ница и Црнајка. 

Према подацима са последњег пописа из 2011. године, у оп-

штини Мајданпек живи 19.748 становника, док је 2002. године забеле-

жено 23.703 становника.

Рељеф је претежно брдско-планински (76% општине), високо-

планинско подручје обухвата свега 0,9%, а 23% површине је низијско-

брежуљкастог рељефа.

Клима је континентална, са просечном годишњом температу-

ром ваздуха од 7,73º Целзујусових, но ипак се издвајају две климатске

области: подручје око Дунава има умерену климу (Доњи Милановац је

место у Републици Србији са највише сунчаних дана у години), и

брдско-планински део са оштром климом и више снежних падавина.

Кроз општину Мајданпек пролазе два магистрална пута: М 24

(Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин), и М 25-1 (Пожаревац –

Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Кладово), који пове-

зију општину са Е 75 (аутопут Београд – Ниш). Општина Мајданпек је

удаљена од овог аутопута преко Пожаревца 131, а преко Параћина

170 километара.

Регионални путеви у општини Мајданпек су Р-104 (Брза Па-

ланка-Мироч-Поречки мост-Мајданпек-Дебели Луг-Јасиково-Жагу-

бица), Р-104а (Јасиково-Влаоле-Горњане-Бор) и Р-106 (Поречки мост

– Милошева кула-Заграђе-Зајечар-Бор), а друмске комуникације упот-

пуњује и 172 километара локалних некатегорисаних путева.

Железничким саобраћајем општина је повезана Београдом

преко Кучева и Пожаревца, а са Нишом и Праховом преко Бора и

Зајечара. Железницом су  непосредно повезана само четири насеља:

Дебели Луг, Влаоле, Јасиково и Лесково.

У дужини од 54 километара, северним ободом општине, про-

тиче река Дунав која је део међународног речног Коридора VII ( Рајна

– Мајна – Дунав), природне магистрале средње и југоисточне Европе

која повезује Северно и Црно море. 

Пристаниште у Доњем Милановцу налази се на 990 киломе-

тара од ушћа Дунава у Црно море.(Извор: majdanpek.rs i TOOM  )

Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

( 94.ДЕО )

ПРЕБИЛИ МЛАДИЋА
БОР - Полиција из Бора ухапсила је Н.Р. (18) и С.Ј. (21),

обојица из Бора, због сумње да су свог суграђанина претукли Д.Т. (26)

и нанели му тешке телесне повреде, у виду прелома вилицеи костију

лица, као и унутрашњим крварењем у мозгу. Након саслушања, Н.Р.

и С.Ј. је одређен притвор у трајању до 30 дана. 

ОГЛАШЕНИ КРИВИМ

БОР - Пресудом Апелационог суда, тројица Борана -

Т.М.(23), Н.М. (21), и Б.М. (20) - проглашени су кривим за смрт Ми-

лана Љубисављевића из Бора 16. јануара 2010. године, у ноћном

клубу ''Монца''. Т.М. је осуђен на казну затвора у трајању од седам

година, Н.М. на казну малолетничког затвора у трајању од четири

године и шест месеци, док је Б. М. изречена васпитна мера упући-

вања у васпитно поправни дом која не може трајати краће од шест

месеци нити дуже од четири године.                                               Т.Б.

РАДНИК ПАО СА СКЕЛЕ
НЕГОТИН - У селу Мило-

шево, код Неготина, на радном

месту погинуо је радник З.Ј. (47),

саопштило је Министарство за рад,

запошљавање, борачка и со-

цијална питања и најавило да ће

због низа пропуста бити поднети

захтеви за покретање кривичног и

прекршајног поступка против влас-

ника фирме СМФР "Доми", која га

је ангажовала.

З.Ј. је пао са скеле са ви-

сине од 4,6 метара, која је била не-

прописно постављена и налазила

се близу електричног вода. По на-

логу Министарства за рад, запош-

љавање, борачка и социјална

питања Инспекција рада је одмах

изашла на терен и због констатова-

них неправилности забранила рад

на градилишту.

Инспектори су утврдили да

извођач радова, занатска радња

"Доми", није поставио скелу у

складу са прописима, није поседо-

вао акт о процени ризика на рад-

ном месту, није именовао лице за

безбедност и здравље на раду као

ни оспособио запослене за безбе-

дан и здрав рад. Власник СМФР

"Доми", који изводи фарбарске ра-

дове на стамбеном објекту, није

пријавио ни почетак радова над-

лежној Инспекцији рада.

А.Б.

О Г Л А С
Продајем или изнајмљујем стан од 

60 квадрата у Улици ''3. октобар'' бр.31/26.

Тел: 063/807-49-00 и 062/472-554
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Обдукција показала да смрт бебе није била насилна

ЗАЈЕЧАР - Обдукцијом

урађеном у Заводу за судску ме-

дицину у Нишу нису откривене

видљиве повреде ни на телу, ни

на унутрашњим органима дво-

месечне бебе из Зајечара која је

преминула под још неутврђеним

околностима, док је спавала са

родитељима у њиховом брач-

ном кревету. Додатним анали-

зама биће утврђени узроци

смрти девојчице, а могуће је да

је она преминула од упале

плућа.

- Девојчица је нађена

мртва у кревету својих роди-

теља. Реч је о сиромашној  поро-

дици и стамбеном простору где

су сви укућани, отац, мајка, беба

и двогодишње дете спавали на

једном каучу. Због тога се пре-

тпостављало да је током ноћи

евентуално неко од чланова

њене породице легао преко ње

и угушио је - каже извор из истр-

аге.

Кад су родитељи приме-

тили да им беба не дише, одмах

су позвали Хитну помоћ, али су

лекари, нажалост, могли само да

констатују смрт.

- Девојчица је имала тра-

гове крви испод носа, због чега

се није искључивала ни могућ-

ност да је реч о насилној смрти.

Међутим, обдукциони налаз, који

су обавили стручњаци нишког

Института за судску медицину,

показао је да тек рођена де-

војчица није имала повреде по

телу и глави, као ни повреде

унутрашњих органа - каже наш

саговорник.

Родитељи двомесечне

девојчице позвали су у суботу

хитну помоћ јер су, када су се

пробудили, видели да беба која

је лежала заједно са њима, не

дише. Лекари су покушали реа-

нимацију, али све је било узалуд.

Према непотврђеним информа-

цијама, на глави бебе доктори су

спазили трагове крви и позвали

полицију. Извршен је увиђај и

обављен разговор са родите-

љима.

Родитељи су нам казали

да је беба која је по рођењу про-

вела месец дана у инкубатору,

заспала на мајчиним грудима

док ју је она дојила. Умор је са-

владао и мајку, па је и она уто-

нула у сан. На том кревету су,

осим бебе и мајке, спавали и

отац и њихово старије, двого-

дишње дете. Оба родитеља су

видно ожалошћена и огорчено

тврде да никада не би повре-

дили своју децу, сазнајемо у по-

лицији.

У дому ове породице су

били огорчени рођаци и комшије

јер су, како кажу, медији објавили

да су родитељи, малтене, убили

своје дете. Најогорченији је био

отац.

- Мислим да би само

неки монструм могао да на своје

дете дигне руку. Имам још троје

деце и никоме ништа не фали –

љутито је казао отац. Мајка пре-

минуле бебе је испред капије у

наручју држала двогодишњу

ћерку. Видело се да јој је тешко

и кроз сузе је казала:

- Боље да сам ја умрла.

Она је тек почела да живи, не

знам шта нас је снашло...       Е.А.

ПРЕМИНУЛА ОД УПАЛЕ ПЛУЋА?
Девојчица, стара два месеца, преминула док је спавала између родитеља, на каучу.

Пензионер из Подгорца покушао самоубиство

БОЉЕВАЦ – С.Б. (72),

из бољевачког села Подгорац,

разнео се ручном бомбом М-75,

познатијом као ’’кашикара’’, у

дворишту своје куће. Он је, са

тешким повредама, пребачен у

општу болницу у Бору где је

оперисан и лекари се боре за

његов живот.

- Пацијент је примљен

са великим бројем рана и геле-

рима у телу – речено нам је на

Одељењу хирургије Опште

болнице у Бору. – Изгубио је је

готово 3,5 литара крви. Ипак,

најтеже су повреде јетре, која је

готово разнета. С.Б. је, тре-

нутно, прикључен на апарате

за одржавање живота.

По речима лекара, С.Б.

се налази у дубокој коми и они

се, буквално, боре за његов

живот. У овом тренутку, истичу

медицински радници, ситуација

’’није таква да гарантује позити-

ван исход’’, али је пацијент под

непрестаним надзором и чини

се све да се избегну најтеже

последице рањавања.

По информацијама из

истраге, С. Б. је, по сведочењу

породице, изашао у двориште.

Нико од укућана није ни слутио

шта ће се десити, све док их

није тргао страховит прасак.

- Чуо сам снажну екс-

плозију, која ме је пробудила –

испричао нам је један од ком-

шија С.Б. , који није желео да

му помињемо име. – Бунован,

искочио сам из кревета и истр-

чао напоље. Чуо сам запома-

гање у дворишту С.Б. и отрчао

тамо. Ту сам видео свог ком-

шију како лежи у локви крви.

Чланови породице су

одмах С.Б. сместили у аутомо-

бил и превезли га у борску бол-

ницу. Међутим, у полицији

спороводе детаљну истрагу по-

водом овог случаја.

- Нама нико од чланова

породице није јавио шта се де-

сило, већ су нас о томе обаве-

стиле колеге из Бора, којима су

се обратили лекари из тог

града – кажу у бољевачкој по-

лицији. – По ономе што до сада

знамо, С.Б. је, највероватније,

изашао у двориште, клекнуо на

колена и активирао бомбу, коју

је прислонио уз тело. Право је

чудо да је, уопште, преживео

експлозију.

Чланови породице су

полицији испричали да не знају

разлог, као и да ништа није ука-

зивало на то да ће С.Б., који је

пензионисани радник РТБ

’’Бор’’, подићи руку на себе.

- Чланови породице су

нам казали да С.Б. никоме

ништа није дуговао, као и да је

водио миран живот, због чега

ништа није указивало на то да

ће покушати да подигне руку на

себе – додају у полицији. – Ни-

коме од њих није било сумњиво

што је С.Б. након поноћи изи-

шао у двориште. Такође, нико

од чланова породице није знао

да нам каже откуд глави фами-

лије ручна бомба.

Више тужилаштво из

Зајечара наложило је спрово-

ђење детаљног увиђаја, како

би се установили сви разлози

због којих је С.Б. покушао да се

убије активиравши ручну

бомбу.                                    В.Н.

РАЗНЕО СЕ БОМБОМ!
С.Б. (72) у дворишту своје куће активирао ''кашикару''.

С.Б. у борској болници

Увиђај на лицу места
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Како је ухапшен Иван Спаловић, осумњичен за убиство оца

БОР – Иван Спаловић

(28), који је осумњичен да је

хицем из ловачке пушке убио оца

Љубишу Спаловића (50), након

трагедије из куће у сврљишком

селу Лозан,  узео ранац с водом и

храном, пешке отишао до сусед-

ног села Гулијан, одакле је наме-

равао таксијем да се пребаци до

Књажевца, а потом побегне у Бор.

- Све време се понашао

коректно. Успут ме је питао ко-

лико би коштала вожња до Кња-

жевца, а кад сам му одговорио,

пристао је на цену и наговестио

ми да ћемо имати краће задржа-

вање у Сврљигу. Извадио је из

ранца торбицу, платио ми и по-

ново је вратио назад. У том тре-

нутку сам видео да му је повре-

ђен прст и да је можда баш он

особа за којом трага полиција -

прича таксиста који је повезао

Ивана.

Он каже да су се његове

сумње обистиниле кад му је поли-

ција препречила пут код села

Округлица.

- Кад је угледао поли-

цијску патролу с ротацијом, мој

путник је само рекао: „То је то.

Сад је готово“. Нисам знао шта

намерава у том тренутку, свашта

ми је прошло кроз главу. Срећом,

мирно се предао. Полицајци су му

везали лисице и претресли га.

Претресли су и моја кола, тра-

жећи оружје, али ништа нису

нашли - каже Ранђеловић.

Спаловић је на саслу-

шању тврдио да је оца убио слу-

чајно, док су вежбали за лов, али

због покушаја бекства и чиње-

нице да је са оцем био у лошим

односима, полиција сумња у ње-

гову верзију.

- Он се након убиства

пресвукао, понео неке ствари и

побегао у шуму. Телефоном је

контактирао с неким рођацима и

објашњавао да се налази на од-

ређеном месту, да је под седати-

вима и да не може сам да се

врати кући. Међутим, на тај начин

је покушавао да завара поли-

цијску потрагу, јер је у ствари оти-

шао у суседно село, одакле је

позвао такси у намери да по-

бегне. Полиција му је поставила

заседу и одмах га уочила у таксију

јер је имала његову фотографију

- рекао је наш извор из истраге.

Тужилаштво је догађај ок-

валификовало као тешко убиство,

за које је предвиђена казна за-

твора до 40 година.                 

Е.К.

‘’САД ЈЕ ГОТОВО’’
Тужилаштво је догађај оквалификовало као тешко убиство.

Малишан преживео струјни удар од шест хиљада волти

ЗАЈЕЧАР – Н.В. (11), уче-

ник четвртог разреда ОШ ''Вук Ка-

раџић'', у зајечарском селу Велики

Извор, правим чудом је преживео

струјни удар, напона шест хиљада

волти, и прошао са опекотинама

другог степена по рукама и бути-

нама!

- Ученици четвртог раз-

реда ОШ ''Вук Караџић'' су славили

завршетак школске године – рекли

су нам очевидци догађаја. – Са

њима су били и родитељи, који су,

након извесног времена, отишли

кући.

Н.В. је, из непознатих раз-

лога, са још неколико другара, оти-

шао изнад школе, кроз борову

шуму, где је на пољани смештена

стубна трафо-станица, напона

10.000 волти, одакле се струјом

снабдева школа и пола Великог

Извора.

- Дечак се попео на трафо

станицу и у тренутку се зачуо пра-

сак – настављају очевидци. – Како

се испоставило, Н. В. је руком до-

такао прву фазу високог напона од

шест хиљада волти и направио

''волтин лук'', који га је одбацио са

трафо-станице. Малишан је пао на

земљу и то му је, буквално, спа-

сило живот, јер је земља, малтене,

''упила'' струју из његовог тела.

Увиђајем на лицу места

установљено је да је малишан

преживео правим чудом. Јер, да

се попео неколико центиметара

више, ушао би у поље напона од

10.000 волти, који би га, буквално,

''залепио'' за трафо и трагедија би

била неизбежна.

- У тренутку када је дечака

ударила стрија, избацила је

склопка осигурача, тако да је без

електричне енергије остао цео Ве-

лики Извор – испричала нам је

комшиница Н.В. – Дечаков отац је

дошао до мене и питао ме да ли је

и код мене нестала струја. У том

тренутку, позвали су га из школе и

казали му шта се десило.

Дечаков отац се колима

одмах одвезао до школе. Ту је већ

била екипа Хитне помоћи, која је

Н.В. одмах пребацила у Здрав-

ствени центар у Зајечару.

- Дечак је примљен са

опекотинама другог степена по

рукама и бутинама – казао је др

Станислав Тадић, директор

зајечарског ЗЦ. – Након указане

прве помоћи, он је одмах преба-

чен у Ниш и ван је животне опас-

ности.                                           

В.Н.

ЗЕМЉА ''УПИЛА'' СТРУЈУ
Н.В. се попео на стубну трафо-станицу, када га је уда-

рила струја.

Стубна трафо станица на коју се попео Н.В.

НЕОБЕЗБЕЂЕНО

Стубна трафо-станица, на коју се попео Н.В. налази се у

кругу ОШ ''Вук Караџић'' у Великом Извору и потпуно је необез-

беђена. На питање зашто је то тако, надлежни у тој установи

нису имали одговор, сем да је то тако већ годинама, и да се ни-

какав ексцес, до пре неколико дана, није догодио.

СЛУЧАЈНО ЗАКАЧИО ОРОЗ

Спаловић је на саслушању детаљно описао злочин.

- Осумњичени је казао да су и он и његов отац испа-

лили по један метак из ловачких пушака. Онда је, како је

рекао, покушао да закочи механизам за опаљење док је цев

била окренута према оцу, али је закачио ороз, па је дошло до

кобног пуцња. Сачма је жртву погодила у пазух и стомак, што

је довело до смрти. Осумњичени је казао да је био у паници

кад је схватио да је погодио оца, те да је чак помишљао и да

се убије – кажу у истрази.

Убијени Љубиша Спаловић

ПОГИНУО МЛАДИЋ
НЕГОТИН – М.П. (18), из Не-

готина, погинуо је на локалном путу

који од села Александровац води ка

суседном Ковилову, док су његове са-

путнице Ј.Ц. (18) и К.С. (15) лакше по-

вређене. Из за сада неутврђених

околности, младић је, возећи „опел

астру“, у једном тренутку изгубио конт-

ролу над возилом. У том моменту, не

могавши да брзо реагује и успостави

контролу, М.П. је прешао на супротну

страну пута, а затим слетео у оближњи

јарак. Од силине ударца возило се не-

колико пута преврнуло. Младић је по-

гинуо на лицу места од задобијених

повреда, док су девојке прошле са лак-

шим озледама.

- Старија пацијенткиња је

након указане лекарске помоћи збри-

нута на Одељењу хирургије неготинске

болнице где ће бити на посматрању.

Угрувана је и има лакше озледе.

Млађа девојчица је претрпела трауму,

има мање озледе и након указане ле-

карске помоћи пуштена је на кућно

лечење – каже др Александра Пауно-

вић, специјалиста ургентне медицине

и вршилац дужности директора Дома

здравља у Неготину.

Несрећном М.П. нажалост

није било помоћи. „Опел астру“ је, не-

званично сазнајемо, возио без положе-

ног возачког испита. На лицу места

изашле су екипе полиције и тужи-

лаштва које су извршиле увиђај. Био је

присутан и мртвозорник, који је могао

да констатује једино смрт. Истрага ове

трагедије би требало да покаже шта

се, заправо, догађало и какве су окол-

ности довеле до тога да младић изгуби

контролу над возилом и погине.

У саобраћајној несрећи 

код Неготина
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