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Нова седница ПОО Мајданпек

ПОСЕБНА ПАЖЊА 
ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПИТАЊИМА

МАЈДАНПЕК - Пету седницу Привременог органа општине

Мајданпек обележило је усвајање низа одлука и закључака од значаја

за функционисање одређених инфраструктурних служби, питања и

удружења.

- Донет је закључак о утврђивању текста конкурса за

спровођење пројеката удружења грађана. Са тим у вези, донето је и

решење о образовању Комисије са задатком да спроведе конкурс за

пријаву пројеката удружења грађана. Предвиђено је да се поред

пројеката финансирају и програмске активности. Сам конкурс биће

отворен 45 дана, као рок у којем ће удружења грађана, илити НВО

имати могућност да поднесу пријаву пројекта односно програмских ак-

тивности – каже Дејан Шкорић, секретар ПОО. - Донета је и важна од-

лука о преносу средстава месним заједницама, односно ЈП за

грађевинско земљиште и путеве са циљем одржавања сеоских и град-

ских гробаља. Имамо ситуацију у којој су сеоска и градска гробља го-

динама запуштена и неодржавана, а што су чланови ПОО

окарактерисали као срамоту свих нас, те да је више него потребно да

се издвоје средства и гробља довела у ред.

Привремени орган општине је размотрио и ситуацију у ЈКП

“Комуналац” Мајданпек насталу поводом лицитације за продају њихо-

вих покретних ствари. Ради се о дугу за мазут који је настао 2007. и

2008. године, који годинама није плаћан. Ових дана је окончан судски

спор и НИС а.д. Нови Сад је заказао продају покретних ствари: 

- Како међу њима има и оних које су више него неопходне

за несметано пружање комуналних услуга у граду Мајданпеку, Привре-

мени орган је донео одлуку да се те ствари откупе, односно да оп-

штина Мајданпек постане њихов власник како Мајданпечани не би

имали са пружањем комуналних услуга, обезбеђења пијаће воде, из-

ношења смећа и даљинског грејања, јер међу пописаним стварима

има и подстаница и котлова који се односе на даљинско грејање, а што

је последица тога што при формирању новог предузећа ЈКП “Мајдан-

пек” није урађен деобни биланс - истиче Шкорић.                           С.В.

НЕГОТИН – Одборници

Скупштине општине Неготин усвојили

су,  по хитном поступку,  одлуку о из-

мени и допуни одлуке о локалним ко-

муналним таксама на територији

општине Неготин, којом су сада обу-

хваћена и  микро правна лица, са

обавезом плаћања локалне кому-

налне таксе за истицање фирми у ви-

сини која је предвиђена. По хитном

поступку усвојена је и Одлука о изме-

нама и допунама одлуке о буџету оп-

штине Неготин за 2014. годину и

поред примедби опозиције да пред-

лози ових двеју одлука нису достав-

љени на време и да због тога нису

стигли да припреме амандмане. 

Како је образложио Димит-

рије Петровић, шеф Oдељења за

буџет, финансије и локалну пореску

администрацију, разлог за доношење

Одлуке о изменама и допунама од-

луке о буџету је прерасподела сред-

става између појединих позиција и

намена, како би се обезбедило нор-

мално функционисање буџета, а

самим тим и локалне самоуправе.

Буџет, истакао је Петровић, остаје у

пројектованим оквирима од једне ми-

лијарде и 132 милиона динара, а раз-

лог прерасподеле је прилив сре-

дстава из три пројекта прекограничне

сарадње, у оквиру којих је финан-

сијске обавезе имала и општина Не-

готин.

Са дневног реда повучено је

чак 10 тачака, „услед уочених недо-

статака и одступања од законске ре-

гулативе“, како је обвразложио Јован

Миловановић, председник општине

Неготин, међу којима и одлука о по-

веравању обављања делатности ли-

нијског превоза путника у

приградском саобраћају на терито-

рији општине Неготин, решење о име-

новању изборне комисије у сталном

саставу и већина решења о имено-

вању чланова школских одбора.

Одборници су у наставку

седнице усвојили и одлуке: о

усвајању стратегије руралног развоја

Општине Неготин до 2018. године, о

доношењу програма комасације дела

катастарске општине Радујевац, о до-

ношењу годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривред-

ног земљишта, о усвајању локалног

акционог плана запошљавања Оп-

штине Неготин за ову годину као и

друге одлуке из домена свог рада.

Већином гласова усвојена су

и решења о именовању чланова

школских одбора неготинске Тех-

ничке  школе, Музичке школе „Стеван

Мокрањац“ и основних школа  „Вук

Караџић“ „Павле Илић Вељко“ у Ду-

шановцу, „12.септембар“ у Неготину,

„Бранислав Нушић“ у Уровици и „Сте-

ван Мокрањац“ у Кобишници.                      

С.М.Ј.

ПОВУЧЕНО 10 ТАЧАКА
Одржана четврта седница СО Неготин

Одборници СО Неготин

КЊАЖЕВАЦ - Највећу полемику на седници Скупштине

изазвао је предлог да се у дневни ред по хитном поступку уврсти

смена Милана Здравковића, заменика председника Скупштине, који

је приведен због сумње за фалсификовање новчаница. 

Док су одборници опозиције сматрали да је овим нарушен

углед Скупштине, што је сасвим довољан разлог за смену, став

представника владајуће већине био је да никога не треба смењи-

вати пре него што правоснажно буде осудјен од надлежних органа.

- Полемика око мог статуса је била делимично оправдана -

каже Здравковић. - Међутим, ја нисам крив за оно што ми се ставља

на терет, и то ћу доказати на суду. Посебно стога јер су, заиста, не-

свакидашње околности довеле до тога да ми се деси оно што ни-

коме не бих пожелео.

У наставку 25. седнице одборници су без веће дискусије ус-

војили извештаје о раду Црвеног крста и Фонда солидарне стамбене

изградње, Предлог одлуке о држању и заштити домаћих и егзотич-

них животиња, Предлог одлуке о програму коришћења пољопри-

вредног земљишта, као и предлоге о именовању в.д. директора

Завичајног музеја и председника и чланова надзорног одбора Јавно-

комуналног предузећа ''Стандард''.                                               Е. Т.

ЗДРАВКОВИЋ НА ТАПЕТУ

Милан Здравковић

Одржана седница СО Књажевац

МАНДАТ

Уместо Драгана Мијуцића, који је на прошлој седници

изабран за в.д. директора ЈП за грађевинско земљиште, мандат

је добио Сладимир Соколовић, са изборне листе Александар

Вучић-Будућност у коју верујем: СНС, СДПС, НС, СПО, ПС.   
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БОР - Откриће лежишта

природног богатства за последицу

је имало коренит преображај и еко-

номски просперитет Бора, региона,

али и наше државе у целини. Од ру-

дарске колоније, с почетка века,

Бор је израстао у рударско-мета-

луршки комплекс европског зна-

чаја. То је допринело да је Бор

данас, поред осталог, и изузетно ат-

рактивна туристичка дестинација,

која својим природним богатством

плени и позиционира наш крај на

туристичким мапама, речено је на

пријему у Општини Бор за  пред-

ставнике Министарства одбране,

Војске Србије и новинара водећих

медија у Србији.

Након посете Специјалне

бригаде Војске Србије која је на

планини Стол код Бора протекле

недеље извела летњу обуку, Брати-

слав Гашић, министар одбране, у

пратњи Љубише Диковића, начел-

ника Генералштаба ВС са сарадни-

цима, разговарао је са челницима

локалне самоуправе у Бору о мо-

гућности продаје објеката Војске

Србије из Мастер плана на терито-

рији општине Бор. 

- Очекујемо да овом и про-

дајом друге имовине војска добије

одређени број станова а локална

власт атрактивне локације за нове

инвестиције. Процењена вредност

нашег објекта у Бору је милион

евра. Тражићемо, ипак, нову про-

цену јер није на нама да судимо да

ли је та цифра реална или не.

Надам се да ћемо продајом тог

објекта моћи да решимо стамбене

проблеме припадника војске са те-

риторије те општине. Јер у војсци

постоји више од 20.000 захтева за

стамбено збрињавање који чекају

на решење пуну деценију - рекао је

Гашић. 

Локална самоуправа у

Бору, на челу са Живорадом Петро-

вићем, председником општине Бор

припремила је за госте дводневни

програм обиласка  борских тури-

стичких потенцијала, како би, по-

средством утицајних медија, извр-

шила својеврсну туристичку промо-

цију борске општине.

- Када се помене Бор, сви

помисле на дим и загађење. Из-

градњом нове топионице, небо над

Бором и његовом околином биће

чисто. Зато ми желимо да вам по-

кажемо бар један део наше богате

туристичке понуде, и сигуран сам

да ће већина од вас бити пријатно

изненађена овом лепшом сликом

Бора и околине, коју желимо да

представите грађанима Србије и

нашим потенцијалним гостима - ис-

такао је Петровић. 

Б.П.

ВОЈНОМ ИМОВИНОМ ДО СТАНОВА ЗА ОФИЦИРЕ
Пријем за делегацију  Министарства одбране и Војске Србије у СО Бор

Министар одбране у СО Бор

СМЕНЕ И У ВОЈСЦИ

Специјалнa бригадa Војске Србије је, протекле недеље

на планини Стол извела летњу обуку. Министар одбране Брати-

слав Гашић, присуствујући вежби на Столу, је изјавио  да Војска

Србије за сада функционише као добро уигран тим, али да ће у

наредном периоду доћи и до смењивања у ВС.

Акција“Црно на бело”

“КАЖИ И ТИ ГЛАСНО”
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је, у орга-

низацији Удружења građana “Resurs centar”,

одржана нова улична акција “Кажи и ти

гласно”. Њу, са још пет организација цивилног

друштва, реализују у оквиру кампање под на-

зивом „Црно на бело", и као део пројекта „До-

стојанствен рад за сваког". Акције, у складу са

циљевима пројекта анимирају, подстичу и

оснажују грађане да се ефикасније боре за

своја права у сфери рада. 

„Кажи и ти гласно“, назив је акције коју

је у центру Мајданпека организовало УГ „Ре-

сурс центар“. Активисти овог удружења гра-

ђане су информисали о правима из радног

односа, упућивали на механизме заштите

права и начине на које евентуалне проблеме

могу да реше, односно које су то институције

које имају могућност да реагују у случају

кршења права из радног односа. Грађани су

били у прилици и да учествују у анкети и одго-

варају на питања из области рада и запошља-

вања и на тај начин провере своје знање о овој

области. 

Акција „Кажи и ти гласно“ део је

пројекта „Ефикаснија улога грађана и цивил-

ног друштва у заштити права радника“, коју

спроводи Фондација Центра за демократију,

са партнерским организацијама „Заједно“ из

Београда, „Тимочки клуб“ из Књажевца и

„Resurs centar“ из Мајданпека. Овај програм,

иначе, преко Института за одрживе заједнице

у оквиру програма „Грађанско друштво за бу-

дућност“ подржава USAID, а већ овог викенда,

акција ће бити одржана у Кладову, а потом и

Неготину.                                                       С.В.

КЛАДОВО - Председник општине

Кладово, Радован Арежина, на састанку

са директорком  филијале Националне

службе за запошљавање Бор, Соњом

Станковић, представио је намере локалне

самоуправе да самостално уђе у финан-

сирање једног од програма активне поли-

тике запошљавања. Реч је о програму

стручна пракса који ће допринети усавр-

шавању школованих кадрова који траже

посао.

– Стручна пракса  младима без рад-

ног искуства омогућава да стекну практична

знања. Не заснивају радни однос, али ће за

своје радно ангажовање добијати прописану

новчану надокнаду.  Национална служба за

запошљавање пружиће техничку подршку

како би општина Кладово спровела своју

иницијативу да одређеним мерама утиче на

смањење броја незапослених на локалу  –

нагласила је Станковићева.

На евиденцији испоставе НСЗ у

Кладову, од 2.189 незапослених, чет-

вртина су млађи од 30 година, а међу

њима је више од 800 средњошколаца и

112 тражилаца посла са дипломом више

или високе школе.

- Реализација програма „Стручне

праксе“, уз консултације са представни-

цима стручних сектора  Националне

службе за запошљавање, планирана је

на јесен. До тада ће се спровести закон-

ске процедуре дефинисања Локалног ак-

ционог плана запошљавања, на основу

ког би се ребалансом средства усмерила

за ове намене. Настојање је да овај

пројекат траје до пролећа наредне го-

дине, како би се ушло у континуитет са

применама мера активне политике за-

пошљавања - истакао је председник оп-

штине Кладово.                                   

М.Р.

СТРУЧНА ПРАКСА 
ЗА МЛАДЕ КАДРОВЕ

Састанак у Кладову

У општини Кладово решавају проблем незапослености
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У Љубичевцу се дружила дијаспора 

ПЕСМА И ИГРА У 
КЉУЧКОЈ РАВНИЦИ

КЛАДОВО - Мештани

Љубичевца, урбаног дунавског

насеља, и овог јула раширених

руку и са много радости су уго-

стили учеснике и посетиоце тра-

диционалног 23. ''Сабора дија-

споре'' и  сеоског вашара. На

тропској температури, око ва-

шарских тезги и позорнице на

којој су се смењивале фолк-

лорне групе, тискали су се наши

сународници који живе и раде

далеко од родног краја.

У општој гужви чули су се

разговори на данском, немач-

ком, француском, шведском,

српском и ко зна још на ком

језику, док се пространом Кључ-

ком равницом ширила песма и

свирка културно-уметничких др-

уштава која изворне обичаје

отимају од заборава. Печалбар-

ски живот становништва кла-

довског краја траје пола века.

Они који су у бели свет кренули

први, пензионерске дане про-

воде на родном огњишту, а њи-

хова деца размишљају да се

врате у завичај родитеља, бака

и дека. Пропуштено у туђини

они желе да надокнаде на сабо-

ровању, које спаја наше суна-

роднике у матици и оне који

живе и раде далеко од родног

краја.

- Пре више од пет деце-

нија, живот у питомој Кључкој

низији мештани Љубичевца и

околних села заменили су бо-

равком у земљама западне Ев-

ропе. Боравак у туђини одвојио

нас је од родног краја, дружења,

свадби и весеља и на оваквим

приредбама желимо да надоме-

стимо прпуштено. Оно што нас

радује ове године је долазак

много младих, и то потврђује да

се наша мисија успешно реали-

зује. Овог јула на једном месту

се окупило 250 извођача који чу-

вају фолклорну традицију и

близу 2.000 наших сународника,

расутих свуда по свету - казује

Љубомир Гушатовић, председ-

ник Савета МЗ Љубичевц, где је,

по 23. пут, одржан ''Сабор дијас-

поре''.

Већ по традицији, фи-

нале ''Сабора'' био је избор за

најлепшу девојку Тимочке кра-

јине. ''Ој, Србијо, лепа ли си'',

чуло се међу посетиоцима када

су на позорницу закорачиле де-

војке из Крајине чија лепота је и

у песми опевана. Победничку

ленту понела је Кладовљанка

Драгана Лазаревић (15), уче-

ница друге године економске

школе у Зајечару. Уз победничке

почасти она ће седам дана од-

марати у Копенхагену у Краље-

вини Данској.                        М.Р.

ЗАЈЕЧАР – У својој књизи,

под називом “Зајечарска рапсодија”,

Зоран Алексић Алекса забележио је

својеврсну историју Зајечара кроз ур-

бану музику у периоду од 1940. до

2010. године. Ту су забележени сами

почеци зајечарске Гитаријаде. 

Златни прсти су један од рет-

ких оркестара у Тимочкој крајини који

је имао комплетну опрему. У то време,

у Зајечару је било много, како су се

тада називали, вокално-инструмен-

талних састава, али готово ниједан

није имао адекватну опрему, нити при-

лику да наступа. Неки чак нису имали

ни своје електричне гитаре, већ су их

позајмљивали. О бубњевима да и не

говоримо. Била је то јединствена при-

лика за те бендове да их чује шира

публика и да изађу из анонимности. За

ту прву смотру, односно Гитаријаду,

како су је рокери популарно звали, ин-

тересовање је било велико. Пријавили

су се многи зајечарски ВИС-ови.

Део опреме за прву Гита-

ријаду дали су ВИС Златни прсти, а

део ВИС Анђели из Бора. Тако је у

петак 30. јануара 1970. одржана прва

зајечарска Гитаријада под званичним

називом “Смотра ансамбала поп му-

зике”. Посета је била велика. Сала

Дома ЈНА била је препуна. О овој ма-

нифестацији тада је у листу “Тимок”

објављен чланак: “У сали Дома ЈНА

пред више од 650 посетилаца недавно

је одржана је прва смотра поп-ансам-

бала Бора и Зајечара. Организовање

ове приредбе, која би требало да по-

стане традиционална, материјално су

потпомогли Културно-просветна зајед-

ница зајечарске општине и Фабрика

пива “7. септембар”.

Домаћини су били зајечарски

ВИС Златни прсти и борски ВИС

Јутарње звезде. У такмичарском делу

смотре наступила су два састава из

Бора: Лариди и Поцепани џепови и

шест група из Зајечара: Чупини

дечаци, Безимени, Аполо група, Зла-

тни прсти II, Хелион група и Половине

срца. За најбољи састав жири је про-

гласио Половине срца (Цветко Поли-

њало, Александар Малетић, Петар

Крстић, Станиша Петровић, Милорад

Ненадовић и Тихомир Павловић), и

доделио му награду од 300 динара.

Група Златни прсти II су за најбољу

оригиналну композицију (“Реци ми”)

добила награду од 100 динара.

Конферансу је са успехом

водио Тихомир Ничић, студент из

Зајечара.” У овом тексту се поткрала

једна омашка: у време одржавања

прве Гитаријаде борска група Јутарње

звезде више није постојала, а неки

њени чланови су прешли у групу Анђ-

ели, који су позајмили део своје

опреме и свирали као гости, ван кон-

куренције. Интересантно је да је ова

рок манифестација званично означена

као “Смотра ансамбала поп музике”

јер је назив Гитаријада, како су је бен-

дови звали, био у то време неприхват-

љив одговорним људима из КПЗ и

војним старешинама Дома ЈНА. Назив

Гитаријада први пут је јавно употреб-

љен у листу “Тимок” бр. 6 од 12. феб-

руара 1971. после треће (друге

зимске), Гитаријаде и то у сатиричној

рублици “Окрени, за појас задени” но-

винара и уредника Сергија Лајковића,

где је он написао следеће: „После фи-

налне вечери Гитаријаде у зајечару,

неки слушаоци су виђени у чекаоници

специјалисте за уво.”                    

П.Т.

ОВАКО ЈЕ ПОЧЕЛА ГИТАРИЈАДА
У сусрет новом спектаклу рок музике у Србији

НЕГОТИН -  Јован Миловановић, председник општине Неготин,

уручио је ученицима генерације овдашњих основних и средњих школа

поклон честитку у висини од по 20.000 динара пожелевши им да и у на-

ставку школовања наставе са добрим резултатима.

Награде су уручене: Ањи Мартиновић из основне школе

„Бранко Радичевић“, Стефану Ђукићу из ОШ “Вера Радосављевић”, Ани

Јиндри из ОШ “Вук Караџић”, Наташи Шуцић из основне музичке школе

„Стеван Мокрањац“, Маји Дуцић из ОШ “Хајдук Вељко” у Штубику, Фи-

липу Јовановићу из ОШ “Момчило Ранковић” у Рајцу, Бојани Лазаревић

из ОШ “Павле Илић Вељко” у Душановцу,  Иви Јенић из ОШ ”Стеван

Мокрањац” у Кобишници, Владану Богосављевићу из ОШ “Јован Јова-

новић Змај” у Јабуковцу и Николи Пауновићу из ОШ “Павле Илић Вељко”

у Прахову.

Новчане награде уручене су и средњошколцима: Милошу Пав-

ловићу из „Неготинске гимназије“, Милошу Павловићу из Неготинске

гимназије, Младену Стојановићу и Александру Траиловићу из Техничке

школе,  Предрагу Ристићу из Средње музичке школе “Стеван Мокра-

њац”, као и Марији Адамовић из Пољопривредне школе „Рајко Боснић“.

- Од изузетне је важности за сваку средину да има образовану

генерацију, која ће допринети и помоћи својој земљи. Надам се да ћете

и у периоду који наилази и кроз образовање које вас даље очекује, на-

ставити са оваквим резултатима и успесима, какве сте имали и у доса-

дашњем току школовања – рекао је честитајући најбољим ученицима

председник општине Јован Миловановић.                                      С.М.Ј.

НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА
ГЕНЕРАЦИЈЕ

Најбољи неготински ђаци

На пригодној свечаности у СО Неготин 
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БОР – Субота преподне.

Сунчано и веома топло. Јулско

сунце нам, ипак, није спржило

жељу да се у корпи крана про-

возамо изнад нове топионице и

фабрике сумпорне киселине,

изнад града. Да из птичје пер-

спективе осмотримо и забеле-

жимо шта се на градилиштима

дешава. Да, на крају крајева,

уживамо у погледу и осећају да

смо 54 метра изнад Бора. Адре-

налин ради, а додатно га поја-

чавају људи задужени за безбе-

дност и заштиту на раду у име

РТБ Бор и канадског СНЦ Лава-

лина. Нижу се њихова питања,

дају нам инструкције и бивамо

подвргнути некој врсти психо-

лошког тестирања. Мора тако,

објашњавају Бранислав Жива-

новић и Јован Животић, српски

закон налаже и лекарски пре-

глед за рад на висини. Не вреди

наша шала и „часна реч“ да

горе ништа, осим фотографи-

сања, нећемо радити.

- Да ли се осећате спо-

собном да идете на те висине?

Да ли сте се бавили неким екс-

тремним спортом? Да ли имате

нека искуства у раду на виси-

нама? Колико дуго планирате

да останете горе?… Много је

пола сата, али добро. Битно је

да се осећате лагодно и да, уко-

лико се у било ком тренутку,

појави неки проблем, кажете то

одмах. Корпа уме да се заљуља

због ветра, није свеједно, уме

да буде и дима и зато ћете но-

сити и СО2-монитор – озбиљно

и крајње професионално говори

Животић. Пажљиво слушамо,

свесни да адреналин ради,

иако смо још увек на земљи.

Следи облачење. Оно

што зову минимумом личних за-

штитних средстава, по субјек-

тивном осећају, тешко је све

скупа бар пет-шест килограма.

Шлем, заштитне наочари,

прслук, ципеле, маска, сигур-

носни појас за цело тело, ужад,

СО2-монитор. 

– Уколико се огласи

аларм, дужни сте да одмах ста-

вите маску. Ако на дисплеју ви-

дите да је концентрација

сумпор-диоксида преко 5 ппм,

мораћете одмах да се спустите

на земљу. Је л’ то јасно? – по-

следње је упозорење менаџера

СНЦ Лавалина за безбедност.

На путу до корпе крана,

коју је краниста по налогу већ

почео да спушта на земљу, слу-

шамо и причу коју, руку на срце,

нисмо морали да чујемо. Не у

том тренутку. Али, размиш-

љамо, то је вероватно тај по-

следњи психолошки тест који

треба да нас поколеба и наго-

вори да, евентуално, одуста-

немо од идеје са којом смо на

градилиште нове топионице и

дошли. 

– Мој пријатељ је желео

то исто, да се провоза у корпи

великог крана, да ужива у по-

гледу. Имао сам поверење у

њега, планинар је. Био је уже-

том осигуран и на пет петара од

земље се једноставно парали-

сао. Дешава се. Говорим му да

ћу га спустити ужетом, да не па-

ничи, а он не може ништа да

изусти, потпуна блокада му се

десила. Тако да, ако у било ком

тренутку, ма колико да сте

изнад земље, осетите да нисте

безбедни, реците то одмах чо-

веку који управља корпом. И да,

зафрканције горе нису дозво-

љене – смирује причу наш пра-

тилац. А више и нема времена

за било какву причу. Поред жуте

корпе, коју смо, истина, замиш-

љали другачије, чека нас Зоран

Барбуловић Кобац. Размиш-

љамо о његовом надимку. По-

тпуно прикладан за посао којим

се бави. Он управља корпом и

на „моторола“ вези је са крани-

стом Радојем Веселиновићем. 

Осигурани ужетом и ве-

зани за сајлу у корпи, крећемо

нагоре. Полако, метар по метар.

На путу до највше тачке при-

чамо са Копцем. Радник је ма-

кедонског „Стликона, подизво-

ђача Енергопројекта из Бео-

града задуженог за монтажу че-

личне конструкције.

- Радио сам и на ру-

шењу старе топионице, тако да

сам на градилишту од самог по-

четка. Управљам корпом најве-

ћег крана на градилишту који је

власништво Енергопројекта Ви-

сокоградње. Овај црвени, поред

кога сада пролазимо, доста је

мањи. Из корпе је бољи пре-

глед ситуације, па сам ту да

кранисти кажем када да за-

устави „дизање“, зашенка мало

улево или удесно и превезе

радника који монтира право на

одредиште. У милиметар на,

рецимо, 30 метара високу кон-

струкцију. Само гледајте у кра-

нове, ако се они крећу, на

градилиштима се ради. На-

равно, постоје ситуације у

којима кран не сме да ради. Ако

ветар дува брзином већом од

седам метара у секунди, ако је

велика киша или је, пак, кон-

центрација сумпор-диоксида

висока. Тада кранови морају да

стоје. Ево, сада смо на највишој

тачки, тачно 54 метра изнад

земље! Одавде „пуца“ поглед

на цео Бор – говори нам Барбу-

ловић.

И заиста, са топионич-

ким димњацима смо „очи у очи“.

Погледом „хватамо“ цео град.

Као да смо се на прсте пропели

„газећи“ по челичним конструк-

цијама нове топионице. Лево од

нас, важна се прави нова фаб-

рика сумпорне киселине.

Испод, баш испод, челични

врхови конструкције нове то-

пионице као да ће нас сваког

тренутка заголицати по таба-

нима. Јединствен осећај који не

може да пољуља ни ветар који

њише корпу. Неколико фотогра-

фија, видео-клипова, па опет

уживање у погледу. Ваздух је

чист, аларм то прећутно по-

тврђује.

- Рекли сте да ћете се

задржати пола сата, време је

истекло, морамо доле – каже

Зоран Кобац и „моторолом“

обавештава Радоја да је

„посао“ завршен и да може да

почне да нас спушта.                     

Г.Т.В.

ИЗНАД НОВЕ ТОПИОНИЦЕ, ИЗНАД ГРАДА 
На „крову“ РТБ Бор

Поглед на градилиште из птичје перспективе

Из корпе великог жутог крана и „очи у очи“ са бор-

ским димњацима, градилишта нове топионице и фабрике

сумпорне киселине изгледају монументално, а Бор савр-

шено. Као да смо се на прсте пропели „газећи“ по челичним

конструкцијама нове топионице да погледом „ухватимо“

све лепоте и зеленило града и сву величанственост нове

металургије вредне дивљења и поштовања. Јединствен

осећај није пољуљао ни ветар који је њихао корпу.

АЛАРМ

Негде на око 40 метара изнад земље оглашава се аларм. Дис-

плеј показује два пи-пи-ем-а. Кобац каже да се та, а ни већа концентра-

ција СО2 не осећа на великој висини јер дим пада надоле. Маску нисмо

ставили, не смета нам добро познати укус сумпора. Стварно не смета.

Али, нећемо ни жалити за њим када монументална грађевина коју смо

осмотрили с неба буде завршена. До краја ове године.

Кран који иде до 54 метара висине 
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ЗАЈЕЧАР - Словачка

фирма "Greenneko" предста-

вила је у Зајечеру своја по-

стројења за прераду кому-

налног и опасног медицинског

отпада. Тако су се, након

стручњака из Холандије, Не-

мачке, Израела и Румуније, и

словачки експерти укључили у

причу око регионалне депо-

није "Халово" и добијања

струје из отпада, рекао је гра-

доначелник Зајечара, Вели-

мир Огњеновић. 

Према плановима које

је "Греенеко" представио ло-

калној самоуправи, у палио-

ници отпада било би уништа-

вано око 60.000 тона отпада

годишње, из кога би се до-

бијала струја. Овај пројекат

могао би да коначно реши ду-

гогодишњи проблем са одла-

гањем комуналног отпада не

само Зајечара, већ целог ре-

гиона. Ова инвестиција би из-

носила око између 35-40

милиона еура, а Словаци су

најавили да би цео посао

могли да заврше за 14 месеци

од добијања свих дозвола. 

Словачка компанија за-

интересована је за јавно-при-

ватно партнерство са градом

Зајечаром, а удели у евенту-

алном заједничком предузећу

били би по 50%. Словачки

партнер би финансирао про-

јекат, технологију и осигурање,

град техничку документацију и

инфраструктуру, а такође би

обезбедио и земљиште. 

- До сада смо разгова-

рали и са Холанђанима, Изра-

елцима, Немцима, Румуни-

ма... Гледамо које решење је

за нас најповољније и најква-

литетније. Када будемо одаб-

рали партнера, потписаћемо

меморандум са њим – казао је

Огњеновић.

Он је додао да је већ

формирана радна група, која

ће бити ангажована на овом

пројекту и касније помагати да

партнер који буде одабран

брзо добије све потребне доз-

воле. Како је на презентацији

објашнено, на депонији "Ха-

лово" могла би бити изграђена

и палионица медицинског от-

пада, што би било значајно за

целу Србију.                    

Б.Р.Т.

СТРУЈА ИЗ ОТПАДА
Постројење на депонији Халово

Регионална депонија “Халово 2”

ПОПЛАВНИ 
ТАЛАС УТИЦАО НА

ПРОИЗВОДЊУ
КЛАДОВО - При тренут-

ном дотоку од 4.300 кубика воде у

секунди хидроелектрана “Ђердап

1”  дневно производи 13 милиона

киловат-сати струје. Прва ђер-

дапска електрана у јуну је про-

извела 481,3 милиона киловат-ча-

сова електричне енергије енергије.

За првих шест месеци хидроцент-

рала код Кладова ЕПС је испо-

ручила 2,8 милијарди киловат-ча-

сова електричне енергије, односно

98 одсто од динамичког плана за

тај период у години. На производни

резултат негативно се одразио по-

плавни талас јер је наша највећа

хидроцентрала била у природном

режиму рада, јер се вода пропуш-

тала кроз преливна поља. Иако је

сезона годишњих одмора, за запос-

лене у служби електро-машинског

одржавања нема предаха. Ма-

јстори, техничари и  инжењери ан-

гажовани су на монтажи опреме

хидроагрегата ''А-5'', који је у по-

ступку ревитализације. Ти радови

обављају се по плану без застоја.

То значи да ће комплексан посао

бити завршен до предвиђеног рока

25. децембра, када би обновљена

машина требало да крене у пробни

рад.                     

М.Р.
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Градови и општине у

Србији настављају да снаж-

ним интензитетом граде по-

вољно пословно окружење, а

нове локалне самоуправе које

су заслужиле печат квалитета

у виду цертификата Нацио-

налне алијансе за локални

економски развој (НАЛЕД) су

Лесковац, Стара Пазова, Него-

тин, Бољевац, Књажевац и

Трстеник.

Након стицања нацио-

налног цертификата о повољ-

ном пословном окружењу,

Лесковац и Стара Пазова сада

су испунили услове за до-

бијање регионалног цертифи-

ката, док су први пут нацио-

нално признање добили Него-

тин, Бољевац, Књажевац и

Трстеник.

Цертификати су на

свечаној церемонији у Скуп-

штини града Београда, на којој

је говорила потпредседница

Владе Србије и министарка

државне управе и локалне са-

моуправе Кори Удовички, до-

делили председник Управног

одбора НАЛЕД Владан Атана-

сијевић, деканка ФЕФА Ана

Трбовић и покрајински секре-

тар за међурегионалну са-

радњу и локалну самоуправу

Бранислав Бугарски.

Процес цертификације

општина са повољним послов-

ним окружењем НАЛЕД спро-

води од 2007. и број локалних

самоуправа које су до сада

стекле национални цертифи-

кат повећан је на 31. Програм

је 2012. у сарадњи са ГИЗ

Отвореним регионалним фон-

дом за модернизацију општин-

ских услуга и регионалним

институцијама проширен на

Хрватску, Македонију и БиХ.

Регионални цертификат о по-

вољном пословном окружењу

пре Лесковца и Старе Пазове

стекли су Рума и Пирот као и

шест градова и општина из су-

седних земаља (Бјеловар,

Иванец, Сански Мост, Прије-

дор, Струмица и Велес).

А.Б.

ДОБИТНИЦИ КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И НЕГОТИН
Додељена признања градовима са повољним пословним окружењем

Лауреати НАЛЕД у СГ Београда

ЗАЈЕЧАР - У Пољопривредном добру ''Зајечар'', које послује

у систему "Агромаркета" из Крагујевца, ове сезоне планирају да пре-

раде 3.000 тона вишње, чија је берба у току. У погонима хладњаче

прави се десетак разноврсних производа – вишња у ликеру, у алко-

холу, киршу, замрзнута са и без коштице, а од ове сезоне и вишња у

винском дестилату

Након пет година припреме, сада је почела редовна про-

изводња овог производа, а прва количина вишње у винском дести-

лату испоручена је француском тржишту. 

- Реч је о изузетно квалитетном производу који смо освајали

дужи период. Коначано смо савладали рецептуру и Французи су изу-

зетно задовољни узорцима – каже технолог Дејан Миловановић.

У Пољопривредном добру ''Зајечар'' настављају освајање

нових производа. 

- Већ четврту годину освајао још неке производе од вишње,

тако да ће и они ускоро угледати светлост дана – додао је Милова-

новић.

С обзиром на овакво развојно опредељење, значајна сред-

ства су уложена у изградњу новог погона за прераду вишње, по-

вршине 1.000 квадрата. 

- Са новом опремом и новим објектом, имаћемо и боље

услове за рад. На тај начин доћи ћемо до бољег квалитета про-

извода. Морамо да ослушкујемо тржиште и захтеве купаца – истакао

је на крају Миловановић.

Од укупно 3.000 тона вишње која се преради у Пољопривред-

ном добру у Зајечару, половина је са њихове плантаже, а преосталу

количину откупљују од пољопривредних произвођача. Осим вишње,

овде се преради и 1.500 тона купине, шумског воћа и шљиве. Ком-

плетну производњу продају на западноевропском тржишту.             Б.Т.

ВИШЊА ЗА ЕВРОПУ
Сезона бербе у Пољопривредном добру ''Зајечар''
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Дан Дунава Туристичка организација обележила на Кусјаку

НЕГОТИН – Кусјачка плажа

крај Неготина и за овај Међународни

дан Дунава врвела је од посетилаца.

Иако је на плажи купање било доз-

вољено само у малом, ограђеном

делу, многи нису одолели да само

дођу на Кусјак и уживају у програму

који је за њих припремила Тури-

стичка организација општине Него-

тин. 

Не зна се који је део про-

грама очарао више посетилаца, али

се некако чини да су својим риболо-

вачким мајсторијама највише одуше-

вили млади риболовци, њих

двадесетак дечака и десетак де-

војчица, који су се такмичили у пе-

цању рибе на пловак.

Давид Поркариновић у кате-

горији дечака освојио је титулу по-

бедника, Милош Тујкић је

другопласирани, а Лазар Поповић је

освојио треће место. Код девојчица,

прво место је заузела Катарина Пре-

дић, друго Милица Предић, а треће

Јелисавета Југовић. Најбоље пласи-

раним такмичарима Општинска ор-

ганизација спортских риболоваца

„Тимок“, уручила је медаље и пехаре,

али и штапове и храну за рибе.   

Традиционалном “Кусја-

чком котлићу“ одазвало се 13 екипа

које је два сата крчкало у својим кот-

лићима рибљу чорбу, свако додајући

пуно знања, мајсторска и тајних са-

стојака. На крају смотре, жири је од-

лучио да прво место додели

Данијели Вељковић из екипе „Капе-

тан“ из Неготина. Друго место при-

пало је екипи „Сека Персе“, а треће

екипи „Тешкаши“. Они су са Кусјака,

уз обиље доброг расположења по-

нели за успомену медаље и пехаре,

али и котлић, а њихове награђене

чорбе кусали су сви присутни.

Бурним аплаузима награ-

ђени су и учесници Дунавске регате,

која је и ове године  у част Дунаву,

организована на релацији Михајло-

вац-Кусјак. Пехар за највеселију по-

саду ове године припао је посади

„Неготинци“.

За добро расположење по-

бринуо се и  бенд „The Jam Station“

из Ниша. промотер “Nisville jazz” фе-

стивала. 

Организатори програма

прославе Дана Дунава у општини

Неготин и овога пута били су Тури-

стичка организација, Општинска ор-

ганизација спортских риболоваца

„Тимок“ и Асоцијација наутичког ту-

ризма у Михајловцу, а покровитељ

Општина Неготин.

С.М.Ј.

ДУНАВ КАО МОРЕ
РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК III
Туризам као привредна грана, у претходној деценији, делио је суд-

бину укупне друштвено-екномске стагнације и рецесије.

Недовољна инфраструктурна опремљеност и инвестициона ула-

гања, ниска привредна активност, све израженији социјални проблеми, не-

развијена и неприлагођена трговинска мрежа, недовољна валоризованост

природних, антропогених, материјалних и културних вредности, неадек-

ватна привредна структура, успорили су развој националног туризма као

и туристичке активности у општинама. 

Овакви токови у привреди и друштву, одразили се и на општину

Мајданпек. 

Туризам није развијен сразмерно потенцијалима општине Мајдан-

пек, који обухватају природне вредности, културно-историјске споменике

и постојеће туристичке капацитете. 

Валоризацијом ових потенцијала, уз неопходна инвестициона ула-

гања, решавањем инфраструктурних проблема и упошљавањем стручног

кадра, као и осмишљавањем целовите туристичке понуде, ова грана при-

вреде могла би значајније да допринесе повећању друштвеног производа

општине. 

Општина Мајданпек представља простор са високом концентра-

цијом природних и антропогених туристичких ресурса, у различитом сте-

пену заштите, очуваности и валоризације за потребе туризма. То је

простор у коме се прожимају природне специфичности и атрактивности и

култура, историја и традиција народа који су на овим просторима живели

и оних који ту данас живе. 

С једне стране, град Мајданпек је смештен између обронака се-

верног Кучаја, а са друге стране је Доњи Милановац на обали Дунава, у

средишњем делу Ђердапа. Општина Мајданпек граничи се истоку са оп-

штинама Кладово и Неготин, на југу са општином Бор,а на западу са оп-

штинама Жагубица, Кучево и Голубац. Кањон Бољетинске реке, Ваља

Прераст, Шомрда, Мироч, Старица, језеро Велики затон, језеро Казанског

потока, језеро Балту Алушонту. Када говоримо о културно историјским

вредностима, посебно треба истаћи:археолошки локалитет Лепенски вир,

археометалуршки локалитет Рудна глава, Милошеву кулу, римски каструм

Герулатис, Капетан Мишино здање, Тенкину кућу, Цркву светог Николе,

Цркву светих апостола Петра и Павла…

Такође, траба поменути и велики број манифестација: Ускршњи

дани фолклора, Јоргован фест, Муткалске вечери, Сеоска спортска олим-

пијада, Ђердап у песми и игри, Дечији фестивал ТИН, Међународна

кајакашка регата (ТИД), Поречки котлић, Куп Ђердапа у једрењу, Мајдан

арт, Уранак на Рајковој пећини, Жене сликари, итд. 

Међутим, на путу потпуне туристичке активације општине Мајдан-

пек, постоје још увек бројне препреке, а неке од најзначајнијих су: саобра-

ћајне (лоша повезаност са главним копненим коридорима и транзитни

саобраћај који се обавља кроз Национални парк, као и непостојање речне

флоте и неуређеност приобалног подручја), демографске (депопулација

становништва, неповољна старосна и образовна структура популације),

економске (низак степен економске развијености, транзициони и привати-

зациони проблеми предузећа, висока незапосленост), смештајни капаци-

тети који су у релативно лошем стању, нерешени проблеми у комуналној

инфраструктури (водоснабдевање, одлагање смећа, појава дивљих депо-

нија), недостајућа туристичка сигнализација, низак ниво активности на

промоцији туризма дестинације на домаћем и иностраном тржишту, итд. 

Транзит, наутика, стационарни боравак, манифестације, спорт и

рекреација, школске екскурзије и излети на подручју општине Мајданпек,

пре свега, подручје Националног парка Ђердап и осталих природних и

културних вредности, ловни и риболовни туризам, су основа вредновања

свих предности општине Мајданпек. 

Основну ограничавајућу компоненту интензивнијег развоја ту-

ризма представља недостатак путничке и туристичке саобраћајне инфра-

структуре, пре свега саобраћаја на Дунаву (првенствено непостојање

пристаништа, марина и привеза за мања речна пловила). Посебан значај

за излетнички туризам има подручје Националног парка Ђердап, и спо-

меници културе, који немају одговарајућу туристичку инфраструктуру са

пратећим садржајима, одговaрајућом сигнализацијом и информативним

садржајима. 

Антропогене и етнографске вредности, карактеристичне су и

аутентичне за туристичку понуду и представљају посебну туристичку вред-

ност. У погледу типа насеља у залеђу урбаних целина, карактеристична

су насеља сеоских газдинстава и насеља салашког типа у којима још увек

борави сеоско становништво, што би у мало измењеним, комфорнијим

условима могла бити посебна туристичка понуда руралног туризма. 

(Извор: Стратегија локалног економског развоја општине Мајдан-

пек 2010 – 2014 / “Сл.лист општине Мајданпек”, бр.16а од 24. децембра

2009.) Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

( 97.ДЕО )

Регата на Дунаву

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА

Уз Штаусов  валцер “На

лепом плавом Дунаву” на тему

лепота Дунава сликало је преко

50 малишана, основаца и сре-

дњошколаца. По оцени жири-ја,

којим је председавала сли- кар

мр Драгана Јаћимовић, најбо-

љи рад насликао је Данило Ке-

серић, друго место пр-ипало је

Анђели Сладојевић, треће Ана-

стасији Ћирић и че-тврто Да-

нијелу Урекићу. Победнички

рад биће штампан на плакату "

Дани Дунава 2015."

Бенд „The Jam Station“ 
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Брутално пребијен Дарко Трифуновић из Бора

БОР - Дарко Трифуновић

(26), брутално је претучен кад су га

код Спортског центра у Бору, без

икаквог повода, напала двојица мла-

дића. Трифуновићу су нападачи, који

су били у друштву две девојке, при-

шли с леђа и почели да га туку из

чисте обести. Несрећног младића по-

вредили су толико тешко да су ле-

кари рекли да је чудо како је остао

жив!

Осумњичени за пребијање,

С.Ј. (21) и Н.Р. (18), ухапшени су, али

су, недуго затим, пуштени из при-

твора.

- Дарко се враћао с два

друга из кафића. Каже да су у мрач-

ном пролазу између зграда видели

два момка и две девојке. Кад су про-

шли поред њих, момци су се за-

трчали ка њима и ударили Дарка

песницом у леђа, а његови другови су

побегли - прича Дарков стриц, Драган

Трифуновић. 

Како каже, Дарко је зачуђен

питао младиће у чему је проблем и

рекао им да га оставе на миру, јер им

ништа није скривио, али су се они

тада разбеснели и оборили га.

- Крвнички су га шутирали у

главу и свуда по телу. Унаказили су

га! Толико су га крвнички газили да је

на раменима имао отиске од ђонова!

Сав је у модрицама, подливима и ра-

секотинама, имао је неколико опера-

ција, а лекари у Београду су рекли да

је право чудо да је уопште жив -

објашњава Дарков стриц. 

Он додаје да девојке које су

биле у друштву силеџија нису ништа

учиниле како би спречиле пребијање

младића.

- Не само да су гледале

иживљавање над Дарком него сам

чуо да су га и оне ударале док је бес-

помоћно лежао. Не могу да схватим

какви су то мозгови - каже узнеми-

рени стриц жртве.

Он додаје да је Даркова аго-

нија престала кад је некако успео да

извуче мобилни и позове полицију и

оца.

- Полиција је затекла напа-

даче на лицу места и похапсила их.

Међутим, после неколико дана пуш-

тени су из притвора, што је сканда-

лозно - огорчен је Драган.

Он истиче да нападачи нису

имали ниједан разлог да повреде ње-

говог братанца.

- Најгоре од свега је то што

он уопште не познаје те момке, нити

зна зашто су га крвнички пребили.

Измасакрирали су га на правди Бога

и због тога морају бити кажњени. Не

желим да се овај случај заташка и да

батинаши прођу без последица - на-

гласио је Трифуновић. 

У борској болници нам је

речено да је Дарку откинут капак, ра-

сечена усна, поломњен нос, вилица и

јагодичне кости, као и да има унут-

рашње крварење у мозгу и трајно ош-

тећење ока.                                     Е.К.

ЧУДОМ ОСТАО ЖИВ
Трифуновића, без икаквог разлога, брутално пре-

тукла два младића и девојке.

Трифуновић у борској болници

НЕСТАО ДЕКА

КЊАЖЕВАЦ - Потрага за несталим Јеленком Стаменовићем,

осамдесетпетогодишњим старопланинцем из села Брлог, који је не-

стао пре десетак дана када је отишао у планину да бере лековито

биље и даље је безуспешна. 

По речима Јеленковог сина Голуба, трагачи су у последњој

потрази у којој је учествовало двадесетак људи, обишли сва места

где је Јеленко навео да ће ићи, као и она која није поменуо али по-

стоји могућност да се нашао, али никаквих трагова нема.

- Терен је веома тежак, путеви су урасли у жбуње, у траву и

нада да ћемо га наћи је све мања-каже Голуб Стаменовић.

У потрагама су активно учествовали и пиротски радиоама-

тери који су својим радиостаницама и људством представљали везу

између трагача, с обзиром да на том делу Старе планине нема мреже

мобилне телефоније, па је једина комуникација која је могућа управо

радио-веза.

- Сво време смо били решени да својом опремом и људством

помогнемо да пронађемо човека, али успеха, нажалост, није било –

каже Бојан Божић, радиоаматер који је волонтерски учествовао у ак-

цији потраге.

У акцијама потраге осим рођака и пријатеља породице

Јеленка Стаменовића учествовали су и полиција и Горска служба спа-

савања, планинари Планинарског клуба “Видлич” и многи други. Г. П.

Ухапшена међународна криминална група 

ЗАЈЕЧАР – Припад-

ници Безбедоносно-информа-

тивне агенције, у сарадњи са

припадницима Одељења кри-

миналистичке полиције Поли-

цијске управе у Зајечару,

ухаписли су четири лица, за

које се сумња да су део међу-

народне кријумчарске групе

која се бавила израдом, на-

бавком и стављањем у опти-

цај фалсификованог новца. 

Слободе су лишени

Зајечарци Т.Б. (23) и Т.С. (56),

као и Р.В. (52) и З.М. (36),

обојица из Књажевца. По са-

знањима до којих смо, незва-

нично, дошли, један од

ухапшених је управо бивши

члан БИА.

Подаци нашег листа го-

воре да су органи реда ову

групу ''скенирали'' готово пола

године. У акцију су ступили

јуче, након што су се тројица

осумњичених враћали из Бу-

гарске у Србију. Полиција им је

пресекла пут недалеко од

Књажевца и у новчанику јед-

ног од осумњичених пронашла

је више од 100 новчаница, у

домаћој и страној валути, у

различитим апоенима, за које

сe сумња да су фалсифико-

ване.

Одмах након тога, по-

лиција је дошла и до четвртог

осумњиченог. Уследио је пре-

трес станова и још пет лока-

ција у Зајечару и Књажевцу.

Том приликом, пронађена је и

специјална ролна папира, на-

мењена штампању новца, за

коју се, незванично, тврди да

је готово идентична оној на

којој се штампа прави новац.

У широкој акцији, за-

плењена је и већа количина

компјутерске опреме за фал-

сификовање новца, једно во-

зило, неколико мобилних

телефона и фотоапарата,

више предмета од метала

налик на злато, али и већа ко-

личина печата и документа-

ције за које се сумња да су

фалсификати.

Један од лица, који су

лишени слободе, сумњичио

се, говоре наше информације,

и да је некада радио у једној

мењачници у Зајечару, коју је,

разним махинацијама, оште-

тио за више од 20 хиљада

евра.

Е.Т.

“ПАЛИ” ФАЛСИФИКАТОРИ

РАДИ НА БРОДУ

Драган Трифуновић каже да је његов братанац пропуто-

вао малтене цео свет, али да је овакав ужас доживео само у род-

ном Бору.

- Дарко ради на прекоокеанском броду и сусретао се са

разним људима, али ни са ким није имао проблема. Разочаран

је што је дошао кући да би га убили - каже Драган.

Јелен Стаменковић
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Богат ''улов'' на граничном прелазу “Ђердап 2“ 

НЕГОТИН – Цариници су на

царинској испостави „Ђердап 2“, у са-

радњи са граничном полицијом,

спречили покушај кријумчарења веће

количине, потенцијално антиквитет-

ног оружја. Оружје је заплењено код

српског држављанина који је путовао

са три члана своје породице аутомо-

билом марке ''Опел Зафира'', са при-

временим немачким регистарским

таблицама. Иако је возач рекао цари-

ницима да сем возила ништа друго

нема да пријави за царињење, де-

таљном контролом у пртљажнику

„Опел Зафире“ пронађена је торба

пуна оружја умотана у јорган. Унутра

су пронађене две мачете, три

бајонета, пет кубура, четири пуни-

лице за барут и девет ножева. 

Како се сумња да је ово

оружје део културног добра, привре-

мено су задржани и упућени на веш-

тачење, а против возача је покренут

прекршајни поступак.

На истом граничном прелазу

крајем јуна заплењено је 85 боксова

цигарета које је један Румун покушао

да прошверцује тако што их је густо

спаковао у пет кутија од Корнфлекса,

као и кутијама за компјутер и мини

музичку линију. У кутијама је било

спаковано 438 паклица цигарета

„Монте“. Остатак, а реч је 410 пак-

лица „Пал Мала“ са црногорским, ма-

кедонским и српских акцизним

маркицама био је сакривен у про-

стору поред резервног точка, у касети

поред сувозача и у задњим десним

вратима.  

Кријумчар је процесуиран по

хитном поступку. Прекршајни суд у

Неготину донео је решење о одузи-

мању кријумчарене робе, а пре-

кршиоца осудио на новчану казну у

висини од 101.000 динара.                                 

С.М.Ј.

ЗАПЛЕЊЕНО АНТИКВИТЕТНО ОРУЖЈЕ

Откривени ножеви

СТАРИЦА ИСКРВАРИЛА
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – Д.С. (77), из села Бољетин, код Доњег Милановца, пре-

минула је када је покушала да прескочи ограду и уђе у своје двориште. Несрећна жена се,

приликом покушаја да прескочи ограду, закачила на жицу, којом је ова била опасана, ’’исце-

пала’’ десну бутину и анус, услед чега је искрварила и преминула убрзо након тога.

- Добили смо позив из Бољетина да је једна жена тешко повређена – речено нам

је у Здравственој станици у Доњем Милановцу. – Одмах смо у то село упутили санитет, који

је, убрзо, у нашу медицинску установу довезао Д.С., без знакова живота.

Лекари су одхам покушали реанимацију, али безуспешно. Једино су могли да,

након неколико неуспешних покушаја, констатују смрт Д.С.

- Прегледом Д.С. установљене су повреде десне бутине и ануса и закључено је

да је несрећна жена искрварила и да је то узрок смрти – додају у болници у Доњем Мила-

новцу. – Ми смо случај пријавили полицији, чије су екипе преузеле даљу истрагу.

У Полицијској станици у Мајданпеку нам је потврђено да је спроведена истрага по-

водом смрти Д.С. и да је закључено да је до трагичног исхода дошло случајно.

- Жена је покушала да прескочи ограду и закачила се за металну жицу – потврђено

нам је у полицији. – Шиљак жице јој се, најпре, забоо у десну бутину, а старицу је, очигледно,

ухватила паника. Покушала је да се ’’ишчупа’’, али је последица тога била да се још више

повредила.

Д.С. је, запомажући, пала у двориште, након чега су њене јауке чули укућани, који

су одмах дотрчали и позвали Хитну помоћ, која је убрзо стигла.

- Међутим, Д.С. је, од задобијених повреда, у међувремену искрварила и преми-

нула. Нема елемената кривичног дела, већ је у питању задесна смрт – закључују у полицији.  

Е. Т. 

Трагедија на мото-скупу на Борском језеру

БОР – М.А. (21), из Бора, је погинуо, док је његов пријатељ,

стар само 14 година, задобио тешке телесне повреде, када су, у

раним јутарњим сатима, пали са мотора којим су се са Борског

језера, где је одржаван мото скуп, возили ка Брестовачкој бањи.

По информацијама до којих смо дошли, М.А. је, без знања

свог пријатеља, од њега, док је овај спавао, узео кључеве мотора

’’chеnqui’’, корејеске производње, запремине 250 кубика, и са њим,

док је иза њега седео његов пријатељ, кренуо ка Брестовачкој

бањи. 

Међутим, највероватније услед неприлагођене брзине,

младић је изгубио контролу над возилом. Скренуо је са пута, пре-

летео канал са водом и мотором се закуцао у бетонски насип, крај

пута. Од силине ударца, М.А. и четрнаестогодишњак су, када је

мотор ударио у несип, буквално – катапултирани!

Претпоставља се да је М.А. погинуо на лицу места од по-

вреда главе, док је сувозач једно време био у несвесном стању.

Управо је тај дечак, када је дошао к себи, телефоном позвао Хитну

помоћ.

- Примили смо позив мобилним телефоном од дечака ста-

рог 14 година да се десила несрећа недалеко од Борског језера –

кажу у борској болници. – Сместа смо тамо упутили екипу Хитне

помоћи, али је већ на лицу места установљено да М.А. не даје

знаке живота.

Лекари су на лицу места покушали реанимацију, али без-

успешно.

- Превезли смо младиће у болницу, где смо поново поку-

шали да реанимирамо М.А. Међутим, након неколико безуспешних

покушаја, само смо могли да констатујемо смрт – кажу у борској

болници.

Оно што се зна је да је Хитна помоћ на лице места стигла

јуче око пет сати, али се претпоставља да се трагедија десила не-

колико сати раније.

- Дечак, стар 14 година, задобио је тешке телесне повреде,

али је, тренутно, ван животне опасности – додају у болници. -

Иначе, и М.А. и дечак од 14 година имали су заштитне кациге.  Е. Т.

ПОГИНУО МЛАДИЋ
Д.С. (77) страдала несрећним случајем

СПАШЕНА ДЕВОЈКА

КЊАЖЕВАЦ - Екипе Горске

службе спашавања успешно су интерве-

нисале на Старој планини за време

Авантуристичке трке када се једној од

такмичари, док се спустала низ стену са

висине од око двадесет метара, заплела

коса у алку од алпинистичког конопца

након чега је такмичарка

Дуња Јеличић, из Чела-

рева, готово три сата

била “заробљена” на

стени. 

Интервенција

Горске службе спаша-

вања трајала је више од

једног сата, а девојка је

спуштена на земљу без

икаквих повреда.

-Било ми је

тешко, готово три сата сам

висила на великој висини

па сам престала да осе-

ћам и ноге и стопала и ли-

стове, али захваљујући

момцима који су ми по-

могли сада је све у реду -

каже Јеличићева.
На авантуристичкој трци је уче-

ствовало више од 120 такмичара, од
чега готово осамдесет дама. Осим ове
интервенције, трка је протекла у најбо-
љем реду, а организатор трке је Спорт-
ски клуб “Алти” из Београда.             П.Т.

Спасавање девојке на Старој планини
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