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Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и заштите животне средине, за ''Тимочке''

ИМАМО РЕШЕЊЕ ЗА СРПСКУ ЕКОНОМИЈУ
Решавање проблема предузећа у реструктурирању, реформа јавног сектора и привлачење нових инвестиција
приоритет су будуће Владе Србије. Паралелно са тим, стварамо услове за отварање малих и средњих предузећа.
Неколико значајних инвестиција у Тимочкој крајини.
Синдикати ЕПС и РТБ
траже изузимање од солидарног
пореза?
- Разговори између представника Министарства, синдиката
и пословодства РТБ и Електропривреде Србије биће настављени.
Паралелно, настављају се и разговори само између пословодства и
синдиката, јер су многе ствари везане у тим односима. Они су партнери, а ми као Министарство увек
стојимо и уз јавно предузеће, али и
уз раднике.
Какав је статус ЈП ''Подземна експлоатација угља''?
- Ту има неких рудника у
којима су резерве угља при крају.
Међутим, има и нових налазишта,
тако да ће то предузеће, сасвим сигурно, имати добру будућност. По
први пут, након много година, сви
запослени у тој фирми имају оверене здравствене књижице, јер је
било недопустиво да рудари, који
се баве тако тешким послом, то немају.
Да ли су топлане имале
проблем са енергентима током
ове грејне сезоне?
- Након доста година, први
пут није било таквих проблема. Оно
што ће Министарство у наредном
периоду да уради јесте израда
пројекта како да горива која сада
користимо, пре свега угаљ и мазут,
заменили са еколошкијим, бољим и
ефикаснијим.
Имате ли решење за опоравак срспке економије?
- Имамо. Најпре, решићемо
проблем 174 предузећа која су у реструктурирању. Нека ће добити
стратешке партнере, а за нека ће
се наћи друга решења. Чека нас ре-

лову?
- То је један од веома важних пројеката за овај регион и то
није питање само Зајечара, већ
целог региона. Уређен је основни
пројекат, а инвестиција је вредна
око 20 милиона евра. Додатне
ствари морају да се дефинишу у
сарадњи са Министарством за заштиту животне средине и након
тога можемо да разговарамо о томе
кад ће почети рецимо изградња
прве фазе.
Оно што је
важно је да
та регионална депонија може,
не само да
запосли људе, него да
реши основни проблем који
овај регион
свако има,
а то је

ТОПИОНИЦА
Када ће бити завршена изградња нове топионице у Бору?
- О томе треба да причам са пословодством РТБ Бор. Видећемо да ли се, евентуално, било шта мења. И, ако се мења, да ли се
помера за месец или два. Ја, једноставно, немам информацију о кашњењу изградње, али ћу, свакако, то проверити.

форма јавног сектора, која ће почети од ЕПС и ''Србијагаса''. Имамо
већ нове инвестиције у енергетику,
јер ће бити изграђене електране
''Штаваљ'' и ''Бистрица'', док је 100
милиона долара опредељено за
наводњавање ораница и подизање
конкурентности пољопривреде. Додајте томе почетак изградње ''Јужног тока'', и видећете да само на
добром путу.
У Тимочкој крајини у плану је изградња регионалне депоније у зајечарском Ха-

питање отпада. Ми сугеришемо да
се то максимално искористи, да се
отпад преради и да се из отпада
добије енергија. Кад се из отпада
добије енергија, било да је у питању повлашћени произвођач те
енергије, било да је у питању топлотна енергија, да додатно греје
град или производи електрична
енергија, самим тим су и додатно
ефикасни. Све погодности, што се
тиче државе и услови који постоје
су обезбеђени.
Депонија на Халову би,
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дакле, требала да служи и за добијање енергије?
- Наравно. Да ли ће то бити
спалионица или како ће се то организовати, зависи од додатне документације и пројекта који мора да
постоји. Оно што увек јесте препорука је да из отпада добијамо енергију. Препорука Министарства је
свима, који се тиме баве, да се производи и топлотна и електрична
енергија. Дакле, то је могућност да
се инвестиција исплати, а са
друге стране и могућност да
се тај отпад преради, како
грађани целог региона пре
свега имају здраву животну
средину.
Најавили сте, такође, изградњу фабрике пелета?
- Овде је
укупна инвестиција, рачунајући
и
зе-

верење грађана и да спроведемо
промене много брже него у претходном периоду. Промене, пре
свега, у економији. Да учинимо све
да животни стандард буде много
виши него што је данас. Учинићемо
све да одређене подстицаје добију
и мала и средња предузећа, да помогнемо да се тај предузетнички
дух, који постоји у нашем народу,
развија, да се отварају фирме и да,
пре свега, млади, али и они други
који имају искуство почну да раде.
И, на тај начин да подигнемо оно
што јесте база развоја. А, то јесу
мала и средња предузећа, да нам
она дају ту додату вредност.
Који ће бити приоритети
нове Владе Србије?
- Један од приоритета будуће Владе Србије, али и странке
коју ја представљам, јесте развој
породичних фирми, малих и средњих предузећа. Свакако, важне велике инвестиције и ми смо још
прошле године потписали уговоре,
на основу којих ће десетине хиљада људи бити запослено. Али,
за све крајеве у Србији отварање
малих и средњих предузећа је
приоритет. Прошле године, у Србији је постојало око 80 хиљада
малих и средњих предузећа, где је
радило 60 одсто радно способног
становништва. Дакле, ми нисмо ни
свесни какав потенцијал јесте у
малим и средњим предузећима.
Какве резултате очекујете на предстојећим изборима?
- Анкете јесу добре и
истраживања показују све што је
добро за Српску напредну странку.
Али, ми сада не размишљамо о
томе. Нама је много важније да гра-

ИЗБОРИ
Да ли су избори морали бити расписани?
- Садашња техничка Влада Србије је доста тога урадила. Поменућу само Бриселски споразум и отпочињање преговора о приступању ЕУ. Али, оно што је био главни ''окидач'' за ванредне изборе је
недовољно брзо спровођење економских реформи.

мљиште које је у индустријској
зони, са објектима који су важни за
ову производњу, око милион евра.
Закључно са септембром, овде ће
посао добити до 60 људи,а све што
се произведе намењено је извозу.
Постоји могућност и да се, ускоро,
у околини Зајечара отвори фабрика
за производњу здраве хране, коју
би требало да финансира једна
веома позната породица.
Са чим СНС излази пред
бираче у Србији?
- Желимо да добијемо по-

ђанима Србије говоримо о нашем
програму, пре свега, економском. И,
веома нам је стало да велики број
људи у Србији, поред поверења
које има у нашег председника Александра Вучића и у нашу странку,
схвати да, као што смо радили
вредно претходних годину и по
дана, ћемо наставити и на даље.
Пре свега у економским реформама. Јер, ми морамо да променимо сами себе и наша схватања,
па да нам тек онда буде боље и у
економском погледу.
Е.Т.Н.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Пет општина потписало споразум о оснивању Регионалног савета за запошљавање

ЗАЈЕДНО ПРОТИВ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Споразум о оснивању регионалног Савета за запошљавање потписали представници Књажевца, Сокобање,
Пирота, Сврљига и Димитровграда.
КЊАЖЕВАЦ - Решавање
једног од горућих проблема - високе
стопе незапослености - основни је
мотив оснивања Регионалног савета
за запошљавање, који је окупио општине Књажевац, Сокобања, Пирот,
Сврљиг и Димитровград. Националним акционим планом запошљавања
за 2014. годину, предвиђено је да
приоритет у суфинансирању имају општине, које су формирале регионалне
савете.
- Један од појединачних циљева који је предвиђен Националним
акционим планом запошљавања је и
међурегионална и међуопштинска сарадња - казао је Зоран Ђорђевић, в.д.
директора НЗС Зајечар. - Овде имамо
општине које су део више региона, али
се, практично, наслањају једна на
другу, инфраструктурно су повезане и
наравно да су нашле свој интерес за
потписивање једног оваквог споразума, који ствара услове за формирање Регионалног савета и усвајање
акционог плана запошљавања.
Представници локалних самоуправа
очекују да ће на овај начин лакше одговорити изазовима тршишта и зајед-

нички конкурисати за средства из националних и европских фондова.
- Наравно да је највећи проблем свих локалних самоуправа и
целе државе велика незапосленост сматра Димитрије Лукић, председник
општине Сокобања. - Осим тога, додатни проблем је како упослити становништва из категорије тешко запосливих.
Бобан Николић, члан Општинског већа Пирот, очекује све бољу
ситуацију на терену, а све како би ове
општине могле да аплицирају код разних фондова. И, то не само за средства код Министарства, већ и код
фондова Европске уније. Милија Милетић, председник општине Сврљиг,
сматра да ће ово бити велики помак у
настојањима да се људи упосле. Он
додаје да ће се на овај начин покренути и боља иницијатива за запошљавање.
Иначе, иницијатива за оснивање Регионалног савета за запошљавање потекла је од општине
Књажевац. Како каже Милан Ђокић,
председник општине, иницирано је
удруживање неколико локалних самоуправа Зајечарског и Пиротског округа.

Потписивање споразума (Фото: Књажевацинфо)

- Циљ формирања једног
оваквог савета је, да заједно сагледамо проблем који мучи све нас, односно житеље свих општина - наглашава
Ђокић. - Наш циљ је, такође, да формирањем Савета створимо предуслове да као локалне самоуправе
аплицирамо и код институција Републике Србије, али и код међународних
фондова, који се баве решавањем
овог акутног проблема. Наше општине
су по много чему сличне, разликују се

Стабилизовано снабдевање кладовских топлана

ГРЕЈУ ПУНОМ ПАРОМ
Држава нас, због домаћинског пословања, условно речено, кажњава, каже Радован
Арежина, председник општине Кладово.
КЛАДОВО
–
Након
доста перипетија и бирократских
кочница, поново је успостављено редовно снабдевање угљем
топлана у кладовском крају.
Иако су у ЈП “Јединство“ на
време предузели све кораке да
се благовремено обезбеде енергенти за рад топлана на чврсто
гориво у градском насељу
“Пемци “ и у Брзој Паланци, куповина енергената била је стопирана због приговора на избор
добављача. Надлежна Агенција
је поново размотрила тендерску
документацију, одбацила приговор, и, практично, дала зелено
светло за куповину и допремање
првих количина, од укупно уговорених 1.000 тона колубарског
угља.
- То је потврдило исправност наше одлуке о избору добављача, али се процедура
одужила тако да смо трошећи
последње залихе угља готово
дошли у ситуацију да останемо
без тог енергента. Упркос томе,
учинили смо максималне напоре
да не дозволимо застој у испоруци топлотне енергије и у томе
смо успели. На залихама имамо
и око 140 тона мазута за рад топлане у граду, тако да котлови
пуном паром несметано греју
око 139.000 квадрата стамбеног
и пословног простора - објашњава Зоран Петровић, директор

Радован Арежина

ЈП “Јединство“.
У једином произвођачу и дистрибутеру топлотне енергије у кладовском крају истичу несебичну
подршку локалне самоуправе у
решавању бирократско-административних проблема.
- То је наша обавеза, јер
нисмо смели да дозволимо да
нам се грађани у становима
смрзавају - каже Радован Арежина, председник општине Кладово.- Још једном је у пракси
потврђено да су процедуре са
јавним набавкама компликоване
и неефикасне. Нама ништа не
вреди што новац за енергенте
обезбеђујемо из сопствених прихода и коришћењем кредитних
линија, јер нас држава за домаћинско пословање, условно
речено, кажњава.

Арежина истиче да локална самоуправа проблеме решава без
помоћи Дирекције за робне резерве. Јер, истиче, и та задужења неко мора да врати.
- Одавно смо схватили
да, уколико се сами ваљано не
организујемо, о нама други сигурно неће водити рачуна. Зато
у сваком тренутку морамо бити
мобилни и ефикасни у решавању проблема. Нећемо себе
заваравати причом да нас је,
после дугог периода натпросечно топлог времена за ово
доба године, зима изненадила.
Једноставно, наша је обавеза да
грађанима омогућимо нормалне
услове за живот у веома тешким
временима - поручио је председник општине Кладово.
М.Р.

по величини, међутим проблеми који
нас муче су исти и перспективе које
имамо су такође сличне, тако да је потпуно логично удруживање ових општина за потиписивање оваквог
споразума.
Ове општине већ сарађују на
пројектима социјалне политике и
радне праксе за младе. А, како је истакнуто, једна од будућих активности
биће иницирање изградње регионалних путева.
Л. И.

У Борском округу већ четири
године без нових запослења

БЕЗ ПОСЛА
13.000 ЉУДИ
БОР - Трећину од укупног
броја незапослених у борској општини чине млади, где је сваки
други Боранин, старости до 30 година, без посла. Соња Станковић,
в.д. директора борске филијале
НСЗ, истиче да се у последње четири године није променио ни просечан број незапослених у Борском
округу, који се креће око 13 хиљада,
док је у општини Бор регистровано
око шест хиљада људи без радног
ангажмана.
- Статистика указује да је
сваки други млади човек старости
до 30 година незапослен. Једна од
идеја је и отварање Центра за
младе, за шта нам је неопходна
помоћ и других субјеката у Општини, а циљ је да се створе могућности да се већи број младих радно
ангажује, па макар и привремено рекла је Станковићева.
Подаци говоре да је прошле године највећи број незапослених чекао на посао од једне до две
године. Али, није занемарљив ни
податак да је близу 10 одсто од
укупног броја незапослених на евиденцији дуже од једне деценије.
У оквиру локалног акционог плана запошљавања, за ову годину из општинског буџета издвојено је седам милиона динара за самозапошљавање и отварање нових
радних места. Прошле године, уручени су уговори за 20 незапослених
особа који су, уз субвенцију од по
160 хиљада динара, отворили предузетничке радње, као и за 15 приватних предузетника који су
упослили исто толико Борана.
Д.С.

4

ДРУШТВО

БРОЈ 76

Душан Тричковић се на необичан начин издваја од вршњака

ТРИНАЕСТОГОДИШЊАК
НАПИСАО КЊИГУ
Ученик борске ОШ ’’Душан Радовић’’ роман написао за два месеца. Фали му 76 хиљада динара за
објављивање књиге.
БОР - Душан Тричковић
(13), ученик ОШ „Душан Радовић“, у Бору, недавно је завршио
своју прву књигу, коју је назвао
„Драги дневниче“. Рукопис књиге
овог младића оцењен је као велики књижевни таленат, за чије
објављивање је заинтересована
Књижевна омладина Србије, из
Београда. Међутим, штампање
књиге је још увек неизвесно, јер је
неопходно прикупити 76 000 динара, које он нема.
- Покушавам да пронађем
спонзоре, и надам се да ћу успети да прикупим новац за штампање књиге. Обратио сам се
путем мејла Књижевној омладини
Србије, која је заинтересована за
издавање књиге. То ми пуно
значи, јер је реч о институцији
која постоји 40 година на пољу
културе и књижевности, а ту су
своја прва књижевна дела и радове објавила и велика књижевна
имена попут Светислава Басаре,
Исидоре Бјелице, Давида Албахара, Владимира Пиштала и
многи други познати писци – каже
Тричковић.
Жеља овог тринаестогодишњака је била да кроз књигу
представи свакодневницу његових вршњака.
- Главни ликови у књизи
су два брата, који се често свађају, упадају у невоље, али не

Душан Тричковић

ПОМОЋ ШКОЛЕ
Наташа Ранђеловић, в.д. директора ОШ „Душан Радовић“, истиче да уколико се прикупи новац за штампање Тричковићеве књиге,
она ће бити дистрибуирана по класичним и е-књижарама у Србији и
шире.
- Школа ће, свакако, помоћи да се прикупи бар део средстава
за штампање књиге. У току су преговори на који начин да то урадимо,
да ли путем организације приредбе, књижевне вечери или неке хуманитарне акције, али сигурно је да ћемо покушати да прикупимо што више
новца како би Тричковић могао да одштампа своју прву књигу – рекла је
Ранђеловићева.

могу један без другог. Када се то
деси, обично се извуче онај ко је
направио проблем. Млађи брат је
сва дешавања записивао у свом
дневнику. Књига се и завршава
када сазна за то старији брат, који
цепа све слободне странице у
дневнику, тако да млађи брат
нема другог избора него да заврши писање. То је, углавном, ко-

медија која описује једну обичну,
кућну атмосферу и свакодневницу браће – наставља наш саговорник.
Тричковић тврди да идеје
проналази у својој машти и другарима. Писање књиге је завршио
за око шест месеци.
- Није лако написати
књигу, али ко има идеју и уме да

је пренесе на папир, њему писање не представља проблем.
Ово је књига намењена тинејџерима. На њој сам радио око шест
месеци, по два сата дневно. Инспирисали су ме другари и њихова дешавања код куће. Има 50
страница. Неки другови из разреда су ми рекли да, ако ова
књига буде објављена, биће то
прво књижевно дело које су прочитали. То, опет, није лоше јер ће
почети да читају. Данас је младима, нажалост, занимљивији
фејсбук и твитер, него читање
неког романа – каже Душан.
Тричковић је склоност ка
писању открио у трећем разреду
основне школе. Тада је интензивно почео да пише и поезију и
прозу, након чега је освајао дипломе на многим књижевним конкурсима.
- Обожавам да читам и
пишем. Звучи чудно, али чим се
пробудим, прво што узимам у
руке су оловка и папир. Дешава
се и да на часовима у школи, чим
добијем неку идеју, то одмах и записујем. Идоли су ми писци Јасминка Петровић, Радоје Домановић, Џоана Ролинг, а посебно
Џеф Кини, чија ме је књига „Дневник слабашног детета“ - одушевила. Наставићу да се бавим
писањем, јер је то оно што ме испуњава – додаје Тричковић. Д.С.

Муке мештана књажевачког села Штитарац

КУБУРЕ СА ВОДОМ
Штитарчани се, због пресахлих извора, водом
снабдевају како знају и умеју.
КЊАЖЕВАЦ - Недостатак
воде за пиће и пресахли сеоски водовод годинама већ отежавају живот
становницима села Штитарац, код
Књажевца. Село није прикључено на
водосистем "Сињи вир", на који је повезано више од 80 одсто насеља у

имају бунаре. А и тих бунара је недовољно - каже Боринка Ранђеловић.
Данило Крстић, један од неколико млађих људи у селу, каже да
се водом за пиће снабдева из Књажевца.
- Када своју ћерку довозим

ТАКСИ ЗА ДЕЦУ
Док ће на побољшање водоснабдевања шездесетак житеља
Штитарца морати још да чекају, проблем превоза троје њихових ђака
до школе у осам километара удаљеном Књажевцу требало би да
буде решен. До сада су децу превозили родитељи, док ће, како
најављују из локалне самоуправе, ускоро за њих бити организован
такси превоз о трошку општине.
општини, па је шездесетак његових
житеља принуђено да се за воду сналазе како знају и умеју.
Са речице која протиче кроз
село житељи Штитарца снабдевају
се водом, одмах поред старе водоводне цеви из које исцури тек понека
кап.
- Видите, воду сам захватила из реке. Ако неко хоће да је
контролише нека учини то. Вода ми
је потребна за стоку. Воду за пиће
немам, узимам је од мештана који

из школе, са јавне чесме на градској
пијаци напуним флаше па тек онда
полазимо кући, у село - каже он.
У резервоарима сеоског водозахвата, изграђеног после рата,
воде је временом било све мање.
Мештани су у међувремену копали
бунаре, покушали да захватају воду
са других извора, али су, како кажу, и
многи од тих извора пресушили.
Председник савета МЗ Штитарац, Ратомир Динић, каже да је водовод уз
помоћ општине изграђен после 1946.

Мештани Штитарца се сналазе за воду

године и да је био међу првим послератним водоводима у књажевачком
крају.
- Проблем са недостатком
воде у селу постаје све израженији. У
последњих неколико година, у летњим месецима, када и речица пресуши, из Књажевца долазе цистерне
са водом којом домаћинства пуне
своје резервоаре. Прошлог лета је
цистерна ЈКП "Стандард" више од 15
пута довозила воду мештанима овог
села - додаје Динић.
Надлежни који су упознати
са проблемом недостатка воде у

Штитарцу кажу да су у селу током
јесени обављена истраживања потенцијалних изворишта и да следи
пројектовање новог система за водоснабдевање.
- Тек после тога, наравно са
учешћем месне заједнице и уз предуслов да и сви мештани села буду
сложни и заинтересовани да се тај
пројекат доведе до краја, можемо очекивати да крајем године почну радови
на новом систему за водоснабдевање
- каже директор књажевачке Дирекције за развој, урбанизам и изградњу,
Младен Радосављевић.
Р.Т.С.

БРОЈ 76

ОГЛАСИ

5

6

ЕКОНОМИЈА

БРОЈ 76

Рудари Јаме и РБМ обнављају транспортни систем у Мајданпеку

СА МАЊЕ ПАРА ДО ВИШЕ РУДЕ
Некадашња „жила куцавица“ РБМ за превоз јаловине биће монтирана у наредна три месеца. До краја фебруара
грађевинска обнова тунела којим пролази трака сопственим снагама.
МАЈДАНПЕК – Рудари борске Јаме, заједно са колегама из Рудника бакра Мајданпек, од 29. јануара
обнављају тунел којим пролази „транспортни ситем 1“, изгорео у пожару
2000. године. Тракама ће се превозити
јаловина са Јужног ревира и тако убрзати - и појефтинити - раскривање источне стране тог површинског копа.
Тиме што се определио да све што
може обави сопственим снагама РТБ,
односно РБМ ће, само на грађевинском делу пројекта, доста уштедети.
Према проценама, да је санација тунела поверена неком „трећем лицу“,
коштала би шездесетак милиона динара, а овако ће, како нам рече директор РБМ, Бранислав Томић, то бити тек
десетак милиона. На минимум је сведено и време да се поново оспособи
некадашња „жила куцавица“ РБМ. За
грађевинске радове на торкетирању
тунела (ојачавање сводова прсканим
бетоном), бетонирању оштећеног пода
и канала, израду носећих стопа - рудари имају месец дана!
- „Транспортни систем 1“
најбитнији је за остваривање онога
што је зацртано у бизнис-плану до
2020. године, а посебно ове године –
каже Томић. - Договорили смо се са
људима из Рудника бакра Бор, односно Јаме, да заједно санирамо транспортни систем у што краћем року, а
најважније је што ће то бити много јефтиније него по првобитном пројекту.
Надамо се да ћемо све завршити за
три месеца јер се, у противном, доводи
у питање даљи рад рудника. Предстоји
нам скидање огромне количине јаловине са источног дела Јужног ревира,

Бетонирање у тунелу

а пошто наша јаловишта сада не могу
да је приме, једини излаз су траке
којима бисмо је одвозили на одлагалиште Ујевац. Наредне две године
мора да се превезе 60 до 70 милиона
тона јаловине да бисмо овде омогућили рударење 25 и више година.
Због велике удаљености и успона,
сада имамо велику потрошњу нафте.
Покушавамо да је смањимо, али то
тешко иде, па транспортни систем
треба да донесе огромне уштеде
управо на том плану.
Рударе Јаме, предвођене
Љубишом Миљковићем, главним пословођом рударске оперативе овог погона, затекли смо како грабе од
постројења за дробљење ка врху тунела дугог 860 метара. Док је утоваривач бректао успоном извозећи

откопани материјал и блато настало од
подземних вода, рудари су бетонирали
под тунела не обазирући се на промају
и леденице које су виселе наоколо из
пукотина.
- Борски рудари овде су од
28. јануара, заједно са колегама из
Мајданпека радимо на санацији тунела и, ево, већ стојимо на првом бетону – показује пословођа Живослав
Љубисављевић, познатији као Жика
Змај. - Већ смо специјалним бетоном
покрили 140 метара тунела, а да
бисмо то урадили морали смо да
уклонимо скоро 150 кубика материјала. Половина тога је претходно откопана пикамером, ручно убачена у
утоваривач и извезена напоље. Потом
смо насули ризлу, нивелисали ходник,
одредили тачке за бетонске стопе које

ће носити конструкцију траке. Уз све
то иде и армирање пода металном
мрежом (при дну и при врху бетона), а
по средини тунела је канал за воду
која се слива са обе стране. Пре неколико дана овде је био минус 21 степен
и до данашњег дана температура
ниједном није била виша од минус 12
степени. Леденице око нас најбоље
говоре какви су овде услови.
Из тунела се спуштамо до
постројења за дробљење и додаваче
где радници РБМ проверавају сваки
шраф. Недалеко од њих спушта се огроман ледени стуб налик пећинском
украсу. Душан Петровић, главни инжењер инвестиција, објашњава нам шта
се овде ради.
- Радници РБМ тренутно санирају машинску опрему, односно
чланкасте додаваче. На додавачу испред нас у току су завршни радови
тако да ће за десетак дана бити у
функционалном стању. Испод додавача је „трака 2503“ која је, такође, доведена у радно стање. Она баца
јаловину на транспортер који треба да
се угради у тунелу где се изводе грађевински радови. Према нашим плановима, они треба да се заврше до
краја овог месеца, а онда „на сцену“
ступају машинци и електричари да би
поставили конструкцију транспортера
дужине 850 метара за извоз јаловине.
Након тога, доводиће се у функционално стање и остали делови – „траке
2505 и 2506“, одлагач – тако да ће за
неколико месеци овај систем почети
да ради. Тиме се повећавају капацитети, а смањују трошкови - каже Петровић.
Љ. А.

Министарство пољопривреде усвојило Уредбу о расподели подстицаја у аграру

ДОБРЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ

За подстицаје подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља предвиђено је 200 милиона,
од којих 30 милиона у оквиру Пројекта подршке руралном развоју за пет округа јужне и источне Србије у сарадњи са
владом Данске.
НЕГОТИН - Судећи по тек
усвојеној Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју, Влада Србије и ове године
наставиће да субвенционисањем
производње колико толико пољопривредницима ублажи последице лоше
тржишне године. Остају субвенције
за регистроване пољопривреднике у
износу од 6.000 динара по хектару,

млеко од седам динара по литру, па
подстицаје за квалитетне приплодне
млечне краве у износу од 20.000 динара по грлу. Тов јунади субвенционише се у износу од 10.000 динара по
грлу у тову, јагњади 2.000, свиња
1.000, краве дојиље 20.000, за пчеле
500 динара по кошници. Ту су подстицаји за родитељске кокошке тешког и
лаког типа од 60 и 100 динара по

РЕГРЕС
Регистрована газдинства могу да рачунају и на регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и
животиње у износу од 40 одсто плаћене премије осигурања и на регрес
за трошкове складиштења у јавним складиштима у износу од, такође,
40 процената трошкова складиштења.
као прошле године, али су уведене и
значајне новине. Пољопривредници
ће добити и по 6.000 динара када донесу рачуне којима су платили гориво, семе и минерално ђубриво.
- Већина субвенција је повећана, па ће тако узгајивачи оваца и
коза, уместо 4.000, сада добијати
7.000 динара по грлу. За крмачу ће
добијати 5.000, уместо досадашњих
4.000 динара. Уредба, између осталог, предвиђа основне подстицаје за
биљну производњу у висини од 6.000
динара по хектару, затим премију за

грлу, ћурке 300, а знатна средстава
намењена су и власницима рибњака
– каже дипломирани инжењер сточарства, Драган Радосављевић, саветодавац
у
Пољопривредној
саветодавној и стручној служби у Неготину (ПССС).
Обезбеђена су средства за
субвенционисање камата за краткорочне кредите. Кровном Уредбом
обезбеђена су средства и за инвестиције, прераду пољопривредних производа и маркетинг, набавку опреме

Пољопривредници могу да рачунају на субвенције

за производњу меса, млека, поврћа и
воћа, као и за подстицај подизања
матичних засада.
- За подстицаје подизања
нових вишегодишњих засада воћака,
винове лозе и хмеља предвиђено је
200 милиона, од којих 30 милиона у
оквиру Пројекта подршке руралном
развоју за пет округа јужне и источне
Србије у сарадњи са владом Данске
– каже саветодавац Дејан Стефановић, дипломирани инжењер воћарства и виноградарства.
Добрим субвенцијама моћи
ће да се надају само они који имају
пројекте, идеје, планове за развој и

излазак на тржиште, јер се оваквим
начином субвенционисања, сматрају
у Министарству пољопривреде, повећава продуктивност и производња.
- И у примарној пољопривредној производњи, у сарадњи са
Данском, биће реализован пројекат у
пет округа јужне и источне Србије, за
који је предвиђено чак 60 милиона
динара. Органска производња субвенционисаће се са 93,7 милиона, а
очување биљних и животињских генетичких ресурса са 30 милиона – истиче дипл. инж. ратарства Владица
Стефановић, саветодавац у ПССС.
С.М.Ј.
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Басенски превозници ове године пред захтевнијим задацима

НЕОПХОДНА НОВА ВОЗИЛА
Р. Проловић: Док не купимо нове камионе, сопственим снагама, редовним одржавањем и максималним ангажовањем свих ресурса морамо да стигнемо до циља, што се досад показало као добро и могуће.
БОР – Ове године у друмском саобраћају Транспорта ТИР
предвиђају да превезу укупно 1,2
милиона тона терета за потребе
свих басенских погона (900.000 т
шљаке, 152.119 т кривељског и
50.000 т борског концентрата, као
и 122.000 т енергената за Топионицу). Ове бројке говоре да су
пред њих постављени захтевнији
задаци него лане.
- Зато ће ове године бити
веома тешко. Међутим, те количине можемо да превеземо захваљујући куповини два нова
"волво" камиона. Наша флота
сада има 10 камиона за превоз
расутих терета неопходних за директну производњу у РТБ-у. Осим
ова два нова, остали возни парк
је доста стар, тако да смо планирали куповину још четири камиона. Док се то не догоди,
сопственим снагама, редовним
одржавањем и максималним ангажовањем свих ресурса морамо

да стигнемо до циља, што се
досад показало као добро и могуће - каже Раде Проловић, управник Транспорта ТИР.
У железничком саобраћају планирано је да се превезе
укупно 630.000 тона терета
(108.000 т сумпорне киселине,
188.000 т течне шљаке, 48.000 т
анодног бакра, 42.000 т угља,
50.000 т угља за Топлану и
112.000 т концентрата бакра из
Мајданпека). Будући да су локомотиве времешне и преко пола
века, овде намеравају да до маја

обаве генералне оправке (текуће
одржавање раде сами, док за
веће захвате користе услуге специјализованих фирми, као што су
"Шинвоз" Зрењанин и МИН Ниш).
У овој години планирали су да инвестирају 90.000 евра у два нова
мотора за мале локомотиве, како
би наредну деценију радиле
боље и сигурније. Још толико
новца треба да уложе у мотор за
велику локомотиву, јер је неисплативо да се стари мотори ремонтују.
Утовар-истовар, РЈ која

"ПРАЋЕЊЕ" УЧИНАКА
- Од првог јануара увели смо "праћење" учинка сваког камиона у
свим сменама, а са новим "волвоима" то радимо од када су купљени (половином октобра минуле године). Тако је у новембру један превезао 8.753 т
свих врста роба, а други 9.162 т, у децембру 9.620 т, односно 9.998 т. Пре
тога смо тзв. трећим лицима плаћали 107 динара по тони терета, па месечна
уштеда једног камиона износи 1,07 милиона динара. Тако је само у ова три
месеца свако возило уштедело по три милиона динара и себе већ исплатило
(сваки је коштао 104.000 евра). Од новембра смо увели и статистичку анализу кварова свих возила, као и времена трајања њихове оправке. На тај
начин ћемо настојати да побољшамо радно-технолошку дисциплину и смањимо цену коштања одржавања – закључује Проловић.

"прати", пре свега, железнички
превоз, добила је задужење да
претовари 50.000 т крупне робе
(40.000 т плинског угља за Топионицу и Енергану, као и угаљ за ЈП
"Топлана"). Да би све то могла да
постигне, неопходно је да се багери, утоваривачи, дизалице и
булдожери стално одржавају и
увек буду спремни "за акцију". И
овде недостаје један нови булдожер, тим пре што је механизација,
по потреби, ангажована и у Јами
за претовар шљаке, као и на градилишту нове топионице.
- Стара механизација захтева стално улагање у одржаДва нова волвоа

Раде Проловић

вање, благовремено обезбеђење
резервних делова и, по потреби,
генерални ремонт. Већину главних послова обављамо у нашој
РЈ Одржавање, где имамо обучене мајсторе, пословође, инжењере, људе који раде у свим
условима, свим сменама и дају
све од себе, а ту је и сектор за
одржавање пруга. Ове године
планирали смо већу инвестицију
(30 милиона динара) за капитални ремонт скретнице код бединга Топионице, где се укрштају
сви превози угља и концентрата
из Мајданпека, што није рађено
више од 40 година. Путеве у кругу
РТБ одржаваћемо сами колико
будемо могли, и то само критична
места. Међутим, нови пут за који
постоји генерални план, преполовио би трошкове одржавања, јер
не би било ломова гибњева и
осовина у оволикој мери као
сада. А, и пружни прелази треба
да се ремонтују – наглашава
управник Транспорта ТИР.
Ј.С.

Служба техничко-технолошке припреме у Топионици оцењена као најбоља у Басену

ВЕЛИКА БАЗА КОРИСНИХ ПОДАТАКА
Служба прикупља и обрађује податке о пријему концентрата бакра, топитеља и енергената, параметрима
рада свих топионичких агрегата, као и резултатима производње.
БОР – За техничко-технолошку припрему, једну од административних служби у Топионици, сликовито
кажу да је софтвер, а "производња"
хардвер овог металуршког погона.
Њен руководилац Гордана Виденовић
одмах на почетку разговора с разлогом
се похвалила да је ова, по оцени њихових претпостављених, најбоље организована техничка припрема у РТБ. Ту
се не завршавају специфичности топионичке "припреме". Гордана је, како
рече, прва међу шест једнаких, јер
овде раде искључиво припаднице лепшег пола, и то само инжењерке.
- У Топионици је 1983. био запослен велики број жена високошколаца,
дипломираних
инжењера
металургије. Притом је владало мишљење да оне нису способне да раде у
директној производњи и те године
дошло се на идеју о формирању
службе са задатком да обрађују све

податке везане за процес производње
анодног бакра. У почетку нас је било
осам, а од 1983. кроз "припрему" је
прошло 15 дипломираних инжењерки.
У време формирања место руководиоца службе "добило" је већи старт
(треће по рангу после управника и техничког руководиоца Топионице). С обзиром на његову примамљивост, на
том месту углавном су били мушкарци.
До смене полова на челу службе
дошло је 2007. године када сам постала прва жена руководилац "припреме" – отвара нам душу Гордана.
Ова служба, иначе, прикупља
и обрађује податке о пријему концентрата бакра (количини и квалитету), топитеља и енергената, параметрима
рада свих топионичких агрегата, као и
резултатима производње. Сви се они
овде сливају, а колико је то драгоцена
и корисна база података речито говори
чињеница да Гордана у свом рачунару

има архиву од 1966. године. Поред
дневних извештаја који се прослеђују
управнику и техничком руководиоцу
Топионице и директору ТИР, овде се
раде месечни, квартални и годишњи
извештаји, припремају планови производње. Занимало нас је да ли је ово
обиље података остало "мртва бројка
на папиру" или је временом добило
употребну вредност.
- Велика је штета да то богаство остане неискоришћено. Када смо
се запослиле, пуне ентузијазма и
воље, колегинице и ја смо покушавале
да обрађујемо неке теме. Међутим,
"сасекли" су нас рекавши да то ради
Институт за бакар. И заиста су они то
и чинили, анализирали, радили
пројекте, као и неке наше колеге металурзи, који су професори на Техничком
факултету, користили су наше податке
за писање књига. Најсвежији пример је
сарадња са тимом за "нову топионицу"

Гордана Виденовић

коме смо помогле морем података, а
заузврат добиле похвале за брзину и
ефикасност њиховог прослеђивања –
поносно закључује Гордана.
Ј. С.
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Терапија и купање у лековитим водама помогли Слободану Драгићу и Мирослави Цвејић

ИЗЛЕЧЕНИ У БРЕСТОВАЧКОЈ БАЊИ
Слободану и Мирославу, који болују од дискус проплапса, однсоно спондилозе и системског лупуса, боље након
купања у лековитим водама Брестовачке бање.
БОР - Слободан Драгић (67),
из Радујевца код Неготина, након
десет година безуспешног лечења
леве ноге од обољења дискус пролапс, успео је да се излечи, након терапије и купања у лековитим водама у
Брестовачкој бањи надомак Бора. У
исто време на лечењу је била и Мирослава Цвејић (57), из околине Смедерева, која је, такође, десетак година
боловала од микроцитичне анемије,
спондилозе, остеопорозе и системског
лупуса. Драгић и Цвејићева су после
тродневне терапије осетили неверо-

лова. Наредне године, после 27 година рада у Аустрији, добио сам инвалидску пензију, и вратио се у свој
родни Радујевац – присећа се Слободан – У Неготину сам пронашао, сада
већ покојног, др Воју Јанковића, који
ме је измасирао, ставио неку облогу и
болови су престали. Дао ми је ињекцију и рекао да морам да научим да
живим са том болешћу, односно да
водим рачуна какве покрете правим и
да престанем са узимањем лекова, јер
они ''убијају'' нервни систем, а то још
више штети мом обољењу. Др Јанко-

ЛЕКОВИТА БАЊСКА ВОДА
Лековита својства термалних извора Брестовачке бање, помогли су и Хафизи Рашљанин из Новог Пазара да помера леву руку,
која јој је пре тога била потпуно одузета, као и Нишлији Радомиру Аврамовићу да се служи десном руком, након пет година безуспешних покушаја. На лековитост вода у Брестовачкој бањи утиче међусобни
однос и садржај хемијских и микроелемената, попут калијума, калцијума, флуора, натријума, силицијума, јода, магнезијума, оксида
гвожђа, алуминијума, мангана, цинка и кобалта.
ватно побољшање.
- Још 2003. године, док сам
радио у једној аустријској фирми која
се бави производњом челика, повредио сам кичму, премештајући једну челичну осовину са једне на другу
палету. Лекари у Аустрији су констатовали да се ради о тзв. дискус пролапс
обољењу, које је настало због пуцања
хрскавице на кичми. Као последица
тога одузела ми се лева нога и годину
дана сам примао ињекције против бо-

вић ми није препоручио операцију, јер
је постојао ризик од парализе.
Када је, након више година
сазнао за Брестовачку бању, преко
једне жене из Зајечара, која је чувала
његову ташту у Душановцу, нашао је
потребне информације о бањи на интернету и одмах је ту дошао.
- Рехабилитацију сам почео
26. јануара ове године, а лекари су ми
одредили по две терапије, односно
стављање магнета на коленима и

електро терапију кичме, као и два купања дневно, у трајању од по 20 минута у базену са топлом водом.
Побољшање сам осетио након два
дана. Већ од трећег дана могао сам да
се попнем уз степенице без проблема
– наставља Драгић.
Цвејићева истиче да јој је
микроцитична анемија констатована
тек пре два месеца, а да је до тада
лечена од акутне анемије. Симптоми
њених обољења почели су да се јављају пре десетак година.
- Стицајем околности, била
сам, пре два месеца, на Војномедицинској академији у Београду, на испитивању, када сам од главне меди- цинске сестре сазнала за Брестовачку
бању. Чим сам дошла кући, информисала сам се преко интернета и решила
да пробам тамо да се лечим – сећа се
Мирослава - Системски лупус је нова
реуматска болест од које се не умире,
али се са њом умире. Ова болест напада поједине органе, а мени се изразила на лицу, па сам у Брестовачку
бању, 27.јануара ове године, дошла са
ранама. Док сам шетала по бањи, открила сам да постоје три извора са лековитом водом. Једна је била за очне
болести, а пошто су ми рекли да је
лупус почео да ми напада лево око,
решила сам да почнем да користим ту
воду. Открила сам да ми та вода помаже и сада су, од рана које сам
имала, остале само флеке. Иначе, два
пута дневно имам купање у базену са

Слободан Драгић

лековитом топлом водом, магнетну и
електро терапију, док ултразвучну терапију имам једном дневно.
Мирослава се сада осећа одлично и кући ће се вратити са 70 одсто
излеченом болешћу.
- Сада руку могу нормално да ставим
под јастук док спавам и више немам
оне неподношљиве болове. Презадовољна сам и бањом и особљем – каже
Цвејићева.
Према речима лекара и физиотарапеута, након ове десетодневне
терапије, Слободан и Мирослава биће
заштићени, наредних шест месеци и
неће имати болове, а десетодневни
третмани су им препоручени два пута
годишње.
И.И.
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Уручена признања најбољим кладовским спортистима

НАТАША И ПЕТАР ОДБРАНИЛИ ТРОН
КЛАДОВО - У сали
Дома културе, у присуству великог броја званица из спортског и друштвено-политичког
живота и делегација Савеза за
школски спорт и Спортског савеза Србије, које су предводили Жељко Танасковић и
Дане Корица, најбољим кладовским спортистима за 2013.
годину уручена су традиционална признања.
У 49. анкети Спортског
савеза, епитет најбољег понео
је одбојкаш Петар Крсмановић
(22). Стамени Чачанин на пречац је освојио симпатије љубитеља спорта у граду на
Дунаву, јер је дао немерљив
допринос изванредним резултатима ОК "Ђердап" у дебитанској сезони свог тима у
Супер лиги. У конкуренцији
дама, признање намењено
најбољој отишло је у руке Наташе Корбовљановић, кадетске првакиње Србије у шаху и
учеснице ЕП и СП у Абу Дабију за шахисткиње до 18 година.
Врло добре игре и по-

Лауреати на церемонији у Кладову

вратак у Српску лигу поново су
вратили Кладовљанима веру у
фудбал, тако да је одлука жирија да се за најбољи спортски
колектив прогласи ФК "Ђердап" дочекана овацијама.
Стандардно добри резултати кладовских каратиста
определили су чланове жирија
да за најбољег тренера изаберу Милоша Шереметовића
(КК "Кладово"), док је Стеван
Радаковић, председник ШК

После паузе од седам година

СКИЈАЊЕ НА РАЈКОВУ
МАЈДАНПЕК - Као мало који
град, Мајданпек на само четири километра од центра има атрактивне ски
терене Рајкова, који су, после пуних
седам година, поново били одредиште и место уживања за 70-так
скијаша из града под Старицом. На
блажој стази било је довољно снега
да подсети на стара добра времена
када је ово скијалиште знало да
окупи на стотине заљубљеника у
скијање, како из овог и околних, тако
и удаљенијих градова Србије.
- Једно од обећања ове власти у Мајданпеку било је да ћемо активирати Рајково – подсећа Дејан
Шкорић, помоћник председника Општине Мајданпек, која се побринула
за санацију самих терена, ремонт ски
лифта, набавку табача, али и друге
неопходне радове, логистичког значаја за функционисање скијалишта.

- Нажалост, нема довољно
снега. За функционисање ове блаже
стазе потребно је да напада још бар
10-так центиметара, а за скијање на
другој, захтевнијој и стрмијој стази са
које је ветар разнео снег, потребно је
најмање 30-40 цм нових падавина –
каже Миомир Марић, директор СРЦ
“6. август”.
Око покретања Рајкова актуелна су два пројекта захваљујући неформалној омладинској групи “Ski &
snowboard ентузијасти”. Један је “Покренимо Рајково” који спроводе уз
подршку Ресурс центра Бор у оквиру
програма “Млади су закон” за Борски
округ који финансира Министарство
омладине и спорта, а други је “Уређење ски центра Рајково”, у оквиру
програма Активних заједница који
финансира фондација “Траг”.
С.В.

Скијалиште Рајково

"Ђердап", највреднији спортски радник.
Признања су добили и
они који долазе. У категорији
спортске наде, лауреати су кошаркаш Мирко Николић (КК
"Ђердап"), и одбојкашица Александра Шћекић (ОК "Ђердап"). Епитет најуспешније
екипе из месних заједница
понео је ФК "Мала Врбица
1958" из истоименог насеља.
Јубиларне награде уручене су

ШК "Ђердап", поводом 40, и
РФК "Бродоремонт", колективу
који је лане обележио четири
деценије успешног рада. Нису
заборављени ни Спортски
савез Србије, Савез за школски спорт Србије и, наравно,
"Спортски журнал", лист који
на својим страницама бележи
резултате спортских клубова
из тог краја.
- Спортисти су најбољи промотери кладовског
краја. И, зато морамо бити поносни што их имамо у свим лигама. Иако су времена тешка,
а за спорт никада и нису лака,
локална заједница учиниће
све да и надаље финансијски
помаже активности на спортским теренима. Ове године издвојили смо за око три милиона динара више новца, који је
намењен развоју спо-рта, јер
смо убеђени да ће нам то бити
враћено масовношћу из које
морају изаћи још бољи резултати - поручио је Радован Арежина, председник општине
Кладово.
М.Р.

На лубиларној, 10. ‘’Шакалијади’’ ловци
имали добар поглед

ЖЕСТОКО НА ПРЕДАТОРА

Ловци са устрељеним шакалима

КЛАДОВО - Ловачко
удружење "Мали јастреб 1900",
из Брзе Паланке, било је успешан организатор хајке на шакала, лукавог предатора који
се изузетно добро сналази у густом и трновитом растињу на
тешко приступачном терену
где напада племениту дивљач.
У ловишту “Живице“, површине 17.176 хектара, регистровано је више од 200 шакала, а
хајке доприносе смањењу те
штеточине.
- Упркос хладном времену, када смо изашли на

терен било је осам степени
испод нуле, у десетом издању,
хајка на грабовичког шакала
окупила је 180 ловаца из
Србије и Бугарске. У надмудривање са лукавим зверима, на
површини од око 2.000 хектара, дела ловишта у брзопаланачком атару учесници су
одстрелили два шакала и две
лисице, тако да се може констатовати да је лов био успешан - задовољан је Љубиша
Стојковић, председник ЛУ
“Мали јастреб 1900”.
М.Р.
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Сокобања још у шоку због суровог злочина

НОЖ СЕВНУО ЗБОГ КОЦКАРСКОГ ДУГА
С.Ј. у кладионици изгубио 3.500 динара, због којих је заклао Миливојевићеву.
Ј. (18) из Алексинца, који је у такво убиство ухапшен њен
полицији признао да је из- млади комшија.
вршио злочин. Он се сумњичи
- Био је миран младић,
да је у кладионици изгубио знам га из комшилука. Никад
3.500 динара, које су му роди- не бих помислила да би могао
тељи дали да купи патике, тако нешто да уради. Сви у попосле чега је он отишао до родици смо шокирани – каже
Миливојевићеве.
она.
Кад му је отворила враДруги комшија Милан
та, малолетник је ударио пес- М. напомиње да је овај злочин
ницом и онесвестио је, после уздрмао град и да су се њечега јој је задао још неколико гова деца понекад дружила са
удараца дланом у грло. Из ку- осумњиченим.
хиње је, онда, узео нож и за- Наш град је углавном
клао Миливојевићеву. Из Ми- миран и овакве ствари се не
Убица С.Ј.
лине куће С. Ј. је украо тор- догађају често. Био сам шокиСОКОБАЊА - Иако је
бицу у којој је било око 4.000 ран кад сам чуо за ово убипрошло нешто више од месец
динара. За део је купио па- ство, поготово зато што знам
дана од када је 30. децембра
тике, а за остатак храну, коју је С. Ј, јер се моја деца друже с
прошле године у својој кући
однео кући.
њим. Није ми деловао као
свирепо убијена Мила МилиЊегове комшије не дечко који би учинио нешто
војевић (57), радница ЈП
могу да верују да је он из- тако – истиче комшија.
“Поште Србије” у Сокобањи,
вршио злочин. Иако нерадо
Подсетимо, С. Ј. је убистановници овог града још
причају о њему, истичу да је јену Милу Миливојевић познаувек су у шоку због бруталнобио повучен и тих младић. вао преко свог очуха, с којим је
сти злочина над несрећном
Комшиница Марија Б, која га она била у сродству. Веровао
женом.
познаје од малена, још увек не је да има уштеђевину, пошто је
Епилог – ухапшен је С.
може да поверује да је за живела сама и није имала веПријаве против благајника и шефа Комерцијалне
банке у Књажевцу

НЕСТАЛО 1,3 МИЛИОНА

КЊАЖЕВАЦ – Припадници Полицијске управе из Зајечара
поднели су пријаву због проневере против Х.В., некадашњег благајника у Комерцијалној банци у Књажевцу, јер је пописом установљено да недостаје око 1,3 милиона динара. Истовремено, због
сумње да је злоупотребила службени положај, пријава је поднета и
против шефице експопзитуре те банке Ђ.Л.
По незваничним информацијама, Х.В. је током прошле године направио мањак од 1,3 милиона динара. Шефица га, међутим, није
пријавила, што је благајник Комерцијалне банке у Књажевцу искористио и, уз одговарајућу накнаду, напустио то радно место.
Пре два месеца, полиција је поднела пријаву и против М.Н.
(54), шефа смене и координатора на шалтеру у књажевачкој експозитури Комерцијалне банке, због сумње да је ту банку оштетила за
више од 200 хиљада евра. Она је, наводно, то радила тако што је са
девизних рачуна људи који су на привременом раду у иностранству
''скидала'' новац.
Након што је полиција поднела пријаву против М.Н., интерна
контрола је у експозитури Комерцијалне банке у Књажевцу уочила
нове махинације, о чему су одмах обавештени истражни органи. У
току је, незванично, провера и осталих експозитура Комерцијалне
банке у региону.
Е.Т.

Мила Миливојевић

лике трошкове. Кобне ноћи
отишао је код Миливојевићеве
с намером да од ње изнуди
новац.
Током истраге полицајци су нашли нож и торбицу
које је осумњичени бацио у
оближњи поток. Осумњичени
је ухапшен у породичној кући у
Сокобањи, где је живео с
мајком и очухом.
П. Т.

Решено разбојништво у Добром Пољу

ДОЛИЈАЛИ
РАЗБОЈНИЦИ
БОЉЕВАЦ - Полицијски службеници из Бољевца лишили су слободе
мештане овдашњег села Добро Поље Н.Б., Ж.Т. и И.Ј.,
који се терете да су извршили
разбојништво и опљачкали своју комшиницу Д.И. (70).
Осумњичени су, са маскама преко лица, под окриљем мрака дошли до домаћинства Д.И., у коме она живи
сама. Упали су у њену кућу, запушили јој уста и селотејпом
јој везали руке и ноге.
Након тога су, уз пре-

тњу да ће је убити, тражили да
им да дукате. Међутим, Д.И. је
одбила да то учини, после
чега су разбојници, буквално,
''преврнули'' целу кућу у потрази за златом, које нису
нашли. Од старице су однели
моторну тестеру и побегли са
лица места.
Д. И. је, везану на поду,
пронашао њен син. Разбојници су моторну тестеру
продали у Јагодини, али их је
полиција убрзо пронашла и
привела.
E. Т.

УХАПШЕНИ ПЉАЧКАШИ
ЗАЈЕЧАР - Због сумње
да су извршили тешку крађу,
нишка полиција ухапсила је
Кристијана Р. (47), Марину Ђ.
(20), Франка Ј. (23) и Дејана Ј.
(20), сви из Зајечара. Они су
осумњичени да су обили продавницу „Меганекст“ у Сврљигу, одакле су изнели разноврсну прехрамбену робу у
вредности око 310 хиљада динара.
Организованом акци-

јом полиције пронађени су на
подручју Књажевца и ухапшени након чега им је одређено задржавање до 48
часова. Код истих је пронађена роба и враћена власнику
продавнице. Сумња се да је
ова четворка у претходном периоду извршила више кривичних дела крађе и тешке крађе
на подручју Зајечара, Сокобање, Књажевца и Ниша.
Е. Т.
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Др Владислав Степић: ''Жива'' кап крви, огледало нашег здравственог стања (11)

МАЊКАВОСТИ
САВРЕМЕНЕ МЕДИЦИНЕ
шимо. Кажем му, без гледања, и шта
у тим његовим налазима пише. На то
се они сви једноставно зачуде одакле
све то знам, а да налазе нисам ни погледао. Искусан лекар може пуно тога
да сазна о потешкоћама свог пацијента кроз непосредан разговор, па
тек након тога може да позове у помоћ
и савремену технику. Разговором и
простим пипањем пацијента може се
поставити више од 70 одсто дијагнозе.
Слање на снимање мора да буде циљано, да се тачно зна шта се тражи.
Овако, пацијенти се беспотребно
шаљу на сва могућа снимања, доносе
лекару хрпу папира, а све то страховито много кошта наше и онако сиромашно здравство.
И лекари у много богатијим
државама од наше успостављају тај
врло рационалан ред одбране људског здравља. Постепено прегледом и
саветима настоје да избегну да користе фармацеутске лекове. Такве методе, рецимо, користе енглески
лекари, а Енглеска је кудикамо богатија од Србије. Код Енглеза постоје
јасни критеријуми и зна се, примера
ради, колико пута годишње пацијент
ради анализу крвне слике или неко
снимање организма. Све преко тога,
ако пацијент сам инсистира на снимању, мора сам да плати, јер здравствено осигурање неће то да му
призна и плати. Ми, нажалост, олако
бацамо силан новац беспотребно - за
нас је све то Алајбегова слама.
Наша будућност лежи у рационалности, а, опет, ни сам не знам
шта ће бити. Неопходно је да се
стално отворено поставља питање
одговорности онога што човек ради.
Јер, када неко ко има неки здравствени проблем и дође код мене за
помоћ, а ја гледам да ли је донео неку
торбу, или неки коверат - готов сам. Ја
сам у том случају пренебрегао све
његове муке и склон сам да професионално погрешим и застраним.
Морам само да се сконцентришем на

И лекари у много богатијим
државама од наше успостављају
врло рационалан ред одбране људског здравља. Много смо изгубили
у медицини чињеницом да лекари
више пажње посвећују налазима
пред собом, а не посвећују пажњу
пацијенту, са њим не разговарају,
па се стиче утисак да пацијента не
морају ни да виде. Ми, нажалост,
олако бацамо силан новац беспотребно - за нас је све то Алајбегова
слама.
Неоспоран је напредак и допринос савремене медицине, али је и
очито да су данашњи лекари заборавили оно што су њихове старије колеге радиле. Некада су лекари са
пацијентом разговарали, пацијента су
''пипали'', и на бази тог непосредног
разговора полако формирали своје
мишљење. Данашњи, савремени лекари су постали скретничари који дају
упуте за ултразвуке, скенере, лабораторије, ренгенске снимке.. а да пацијента нису ни пипнули, ни
попричали са њим, ни прегледали.
Лекари би требали да се врате таквом
односу према својим пацијентима, па
би огромни трошкови за све те скенере, магнетне резонанце и лабораторије били значајно смањени. Сви ти
уређаји не постављају дијагнозу,
дијагнозу поставља - лекар.
КОНТАКТ И ПИТАЊА
Уколико сте заинтересовани да помоћу овог једноставног прегледа
у Бору проверите своје и здрaвствено стање своје породице, контакт телефон
је: 063 739 01 44, а уколико желите да поставите неко питање др Степићу,
можете то учинити посредством наше редакције: 064 / 163 84 96, или на mail:
boned@open.telekom.rs.
То је мањкавост савремене
медицине. Млади лекари се превише
ослањају на технику и технологију, а
никада технологија не може да реши
нешто што мора човек и његов мозак,
који све то на један својствен начин
може да сублимира. Много смо изгубили у медицини чињеницом да лекари више пажње посвећују налазима
пред собом а не посвећују пажњу пацијенту, са њим не разговарају, па се
стиче утисак да пацијента не морају
ни да виде.
И ја сам као лекар био у безброј таквих ситуација, где пацијент
упорно инсистира и гура ми у руке
хрпу разних налаза, док ја истовремено настојим да га придобијем за
један људски, непосредан и користан
разговор. Након таквог разговора, ја
му кажем који он проблем има и предложим му како да га заједнички ре-

проблем пацијента који мора да ми
верује. Ако се свим својим знањем
сконцентришем на проблем, гарантовано ћу га решити, помоћи ћу том човеку. Ако се болестан човек излечи,
ако нема више тегобе, кад оздрави
може на хиљаду начина да вам узврати неком пажњом, која не мора
бити ван његових моћи, која чак не
мора бити ни материјална. Није пацијент дошао да решава мој материјални положај, већ је дошао код
особе од које с правом очекује помоћ
и наду да ће поново бити здрав, да
може да ради, брине о својој породици, да нормално живи.
(Генерал проф. др Владислав Степић, пензионисани главни
хирург на ВМА и Војске Југославије, и
начелник Клинике за кардијалну и
грудну хирургију.)
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РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 76.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ VI
За развој туризма који би могао значајно допринети свеукупном економском развоју локалне заједнице и бољем позиционирању
Бољевца на туристичком тржишту,од свих расположивих ресурса и
потенцијала којима бољевачка општина располаже, највреднији је
без сумње, Ртањ.
Магична планина Ртањ
Надомак Бољевца из Црноречке долине, монументало, али
мирно, до висине од 1566 метара, издиже се магична планина Ртањ.
Готово правилног купастог облика, од давнина привлачи знатижељу
људи и предмет је разних истраживања, веровања и легенди.
“Од давнина препун легенди, мистичан, загонетан и недокучив, Ртањ је остао такав и до данас. Некадашње богове српског “
Олимпа” , але, утваре, духове и чаробњаке, заменили су модернији
називи, као што су : летећи тањири, ванземаљци, биоенергетска
поља… Оно у чему се сви слажу који су били у близини ове моћне
планине је то да се у простору и времену око ње одувек дешава
нешто неуобичајено, што се не може баш сасвим објаснити уобичајеном логиком. Званично се зна да на њему и око њега постоји магнетска, као и гравитацијска девијација, али нико не зна зашто су оне
баш око и на овој планини, те наравно ни како су у суштини настале.
Из тог разлога авиони заобилазе Ртањ, а у потпуности им је забрањено да изнад њега лете у ниском лету.
Ореол ове мистичности Ртањ задржава и стога што његов купаст облик са разних страна – особито са источне подсећа на пирамиду, а око његовог врха се веома често налази један облак који му
даје прави “светачки” ореол. Лепоте ове планине је врло тешко описати у једном тексту. Да ли су лепши његови стрми обронци на северној страни, благе падине на југу ка Голој планини и Баби, или
његов гребен на западу? Већина се ипак слаже да је најлепши поглед
са са истока – када се његова монументалност и врх Шиљак виде у
свој својој лепоти. Како у обичне речи да стане лепота Врмџанског
језера, каменити обронци обрасли ртањским чајем, или извора Мировске реке? Што више пута човек борави на овој планини, то га она
све више мами, зове у своја недра и некако га заштитнички обавија
чистом благошћу, те му полако постаје све јасније и јасније зашто је
управо она, а не нека друга, једна од наших “крстатих гора”. (Синиша
Огњеновић- Дух Ртња)
Љубитељи природе, авантуристи и планинари не пропуштају
прилику да изађу на врх Ртња, са кога се, кад је ведро време, виде
Дунав, Авала, Копаоник, Стара планина, Видин са делом Бугарске.
Зато се каже да је успон на врх Ртња, излазак на кров Србије.
Једну од најлепших планина Србије одликују повољни микроклиматски услови који изузетно делују на здравље људи. Богатство, које нам је даровала природа, сједињено је у амбијенту планине
Ртањ: ендемске , аутохтоне биљке (ртањски чај на југоисточном потезу), самоникла јелова шума и пашњаци на северним обронцима),
ловишта (близу 6.500 ха, срне и дивље свиње), обиље извора питке
воде („Аква Ултима" је најсличнија чувеној француској води „Евијан").
Због обиља изванредних и раритетних природних вредности, Ртањ
је педесетих година прошлог века заштићен од стране Завода за заштиту природе Србије.
На ртањском врху “Шиљак” (1565), својеврсном природном
феномену, налазе се и остаци капеле Св.Ђорђа, саграђене 1932, а
освештане 1936.године.
Легенда о злату, која је везана и за приче о дворцу чаробњака, имала је за последицу рушење поменуте капеле на врху, коју
је болничарка Грета Минх подигла свом мужу Јулиусу Минху, бившем
власнику рудника на Ртњу. Постоји иницијатива да се капела обнови.
Минхови су аустријска породица јеврејског порекла, која је заслужна. пре свега, за почетке индустријализације црноречког краја.
Минхове овдашњи народ памти као добротворе и изузетне људе.
Грета Минх је сахрањена у селу Илину подно Ртња, док се супруг
убио 1935.године под нејасним околностима. Захваљујући развоју
ртањског рудника каменог угља који је био отворен 1903. године, основано је и насеље Ртањ, које се налази у подножју ртањске пирамиде, на 640 метара надморске висине.
Референца: Магична планина за одмор и рекреацију-Туристичка организација Бољевац
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић

12

ОГЛАС

БРОЈ 76

