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Радмила Геров,
окружна менаџерка ЛДП

Српски пауерлифтери освојили 28 медаља
на Балканском првенству у Књажевцу СТРАНА 5
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Радмила Геров, окружна менаџерка ЛДП, за „Тимочке“

ЛДП У КОАЛИЦИЈИ СА СНС
О ПЕРСОНАЛНИМ РЕШЕЊИМА КАСНИЈЕ

Либерално-демократска странка остварила је на протеклим локалним и републичким изборима у Неготину
вансеријски резултат обезбедивши подршку скоро 15 одсто гласова партији која је доживела фијаско широм Србије.
Ова странка ће са својих шест одборничких мандата бити и део владајуће коалицију, по споразуму који су сачинили
са победником, СНС.
Јесте ли задовољни резултатима недавних редовних локалних избора који су одржани у
Неготину?
Либерално-демократска
партија је задовољна резултатима.
Оно што могу да кажем је да никад
нисмо имали лошију Изборну комисију и мислим да је то разлог зашто су
поновљени избори на 13 бирачких
места. Просто, Комисија није била
способна да одговори задатку. Чињеница да смо тек 7. априла добили решења, а рок је био 5. април, јасно
говори колико је Комисија лоше радила свој посао.
Када очекујете да се формира локални парламент?
- То, између осталог зависи
од бившег председника Скупштине.
Њему рок истиче у 10. априла да сазове конститутивну седницу. По Пословнику је то дужан да уради,
мислим, до 26. априла. Питање је ког
ће датума да закаже седницу. По Закону су ти рокови, иначе, мало дужи,
али ја мислим да ће се он држати рокова по Пословнику Скупштине.
Начелно је договорена коалиција између СНС и ЛДП. Који су
основни услови били да се коалиција направи и шта ће ЛДП у тој коалицији добити?
- Ми нисмо договарали персонална решења. Начелно смо постигли споразум о коалицији са
Српском напредном странком. СНС је
победила на изборима, има 40 одсто
освојених освојених гласова и њихово
је право, а дали су им га грађани на
изборима, да одаберу своје коалиционе партнере. Ми смо прихватили
позив везан за будућу коалицију, разговарали смо искључиво и само о
томе како би требало да ради локална самоуправа у наредном четворогодишњем периоду, обзиром да је
катастрофално стање у буџету, везано за прилив и приходовну страну,
али и расходну, и катастрофално
лоше стање у ЈКП „Бадњево“. Ресоре,
значи, нисмо делили, о томе ћемо
разговарати у наредним данима. Оно
што ми очекујемо као политичка
странка, то је да СНС размисли где је
то где ми можемо да дамо највећи допринос и на основу тога направимо
коалицију.
Где највише гори у општини Неготин?
- По мени, то је Комунално
предузеће „Бадњево“ јер су њихови
дугови већи од годишњих прихода,
без обзира на то што је део њихових
дугова, нпр. за мазут, репрограмиран
код Дирекције робних резерви и одређени дугови за струју. Тамо је ситуација алармантна. Месечни и годишњи
приходи нису довољни да покрију

плате радника и основне трошкове.
Сматрам да ту треба један јак рез и
реорганизација комуналног предузећа. Са друге стране, по мојим сазнањима, приходи у буџету општине
се остварују јако лоше. За прва три
месеца ове године остварено је 25
одсто мање прихода него у истом периоду прошле године. Говорила сам да је буџет
„надуван“ и иако је
пројектован на око 1,2
милијарде, не верујем
да ће прећи милијарду у овој години,
а ви већ имате уговорене неке обавезе, као
што је изградња Зелене пијаце, одређене
уговоре који су пред
изборе прављени за
месне заједнице и
оно што је под
хитно
потребно, то је урадити ребаланс
буџета. Оно
што ја нисам
знала то је
буџет гарантовао меницама
за
мазут
за
ову грејну
сезону
у
износу од
око 33 милиона динара. То буџетом за ову годину није
предвиђено, а не верујем да ће ЈКП
моћи да сервисира и овај дуг. Питање
је шта ће моћи да се уради до краја
ове године, осим да се сервисирају те
заостале дугови и ове започете инвестиције.
Са друге стране, Општина
је ушла у неколико великих капиталних пројеката од којих је најскупља изградња Зелене пијаце.
- Ко год да је предходно
чинио власт у Неготину започети
пројекти треба да буду настављени, а
уговорене обавезе извршене. Оно
што је зачуђујуће за мене, а то је да је
пред изборе, знајући како је лош прилив средстава у буџет, да су дозволили закључење толиког броја
уговора за месне заједнице. Скоро
цела квота на годишњем нивоу је већ
сада авансирана, а радови нису завршени, па ће то тек стићи на наплату.
Поједине буџетске позиције су потрошене сада у априлу за целу годину.
Велика средства су издвајана за медије, ту је већ потрошено око четири
или пет милиона у прва три месеца, а
за целу годину је пројектовано осам
милиона. Осим Зелене пијаце, ви
имате и уговорене обавезе на из-
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градњи канализације у Прахову, а све
уговорене обавезе по Закону о јавним
набавкама морају да буду извршене.
Осим капиталних, ви имате и донације
које су добијане. За разлику од ранијих година сада се све предфинансира, за то општина мора да обезбеди
средства. Тек пресеком стања на примопредаји и увидом свих дуговања
која тренутно постоје, и да ли постоје, можемо да кажемо шта је
могуће урадити до краја ове године. Започети радови ће сигурно бити настављени.
На које пројекте ће
нова власт бити фокусирана?
- Важно је, пре свега, да
се заврши оно што је започето и да се види да
ли постоје, евентуално, нека
средства да се
започне нека
друга инвестиција. Оно
што је било
предвиђено
ранијих година је изг р а д њ а
индустријске
зоне, као и
завршетак
радова у Даничићевој
улици и делу
до Карађорђеве. Постоји пројектна документација,
а то заиста треба да се уради, део од
центра града до Мокрањчеве куће и
Музеја и треба обезбедити додатна
средства за уређење локалних путева, јер уколико Општина жели да
развија туризам, онда је приоритет
пут према Рајцу и Рогљеву.
Српска напредна странка је
у изборној кампањи обећавала изградњу индустријске зоне, која је
дефинитивно неопходна, јер у наш
крај у последњих десет година готово да није било страних инвестиција?
- То је истина. Ми смо у предходном периоду започели индустријску зону у самом граду, на
Радујевачком путу, која је делимично
комунално опремљена. Њихов је
план, пошто смо разговарали везано
за активности у наредном периоду, да
се изгради индустријска зона на
самом Дунаву. За то је неопходно урадити експропријацију земљишта, јер
тамо Општина нема своју земљу, за
шта треба сагласност Владе, и тек
онда ући у пројектовање индустријске
зоне. Уколико има воље, а СНС ће
имати и премијера, и освојила је
већину у републици, онда је могуће

добити сагласност Владе за експропријацију тог земљишта. Питање је колико ће бити, и да ли ће бити,
додатних средстава из републике, с
обзиром на тешку финансијску ситуацију у самој држави и мере које је
најавио будући премијер Александар
Вучић, јер зна се да ће бити отпуштања у јавном сектору, а и у самом буџету Општине Неготин за ову годину
предвиђено је отпуштање 37 радника.
Оно што је потребно, међутим, то је
смањење пореза на имовину. Новембра када сам о томе говорила за скупштинском говорницом нико није желео
ни да чује, ни да разуме. Данас када
су приватници обрачунали порез на
имовину, до 31. марта, јер се са књиговодственог прешло на тржишну
вредност, њихов обрачун каже да ће
неки требати да плате по 10.000 до
20.000 евра, за локале у Кнез Михајловој биће 500, 600 до хиљаду
евра. То приватници и приватни сектор не могу да плате. Зато тај порез
треба смањити. Нажалост, по прописима је немогуће то урадити за ову годину, него тек за наредну.
Највећи проблем је незапосленост. Постоји и уредба о двогодишњој забрани запошљавања у
јавном сектору. Држава сада покушава да то преусмери тако што ће
евентуално помагати и приватни
сектор. Где ЛДП види политику
нових радних места?
- Ми смо и у кампањи говорили да је то само приватни сектор. Те
нове мере које су изнете од стране будућег премијера јасно показује да ће
бити отпуштања. Ми годинама причамо да имамо прегломазну администрацију и да су потребне реформе
пензионог и здравственог система, а
то се односи и на број радника. Имате
раднике који су потребни и који нису.
Са једне стране имамо мањак лекара,
а са друге вишак неког техничког
особља који нису потребни. Такав је
случај и са ЈКП „Бадњево“, који има
око 240 радника, а веома мали број
људи који чисти град, да морају да
узимају раднике преко задруге, али су
зато канцеларије пуне. Знам да је
тешко кад неком кажете да ће да изгуби посао, али то је неминовност ове
земље да би постала економски стабилна и да би се, евентуално, отворила нека нова радна места. Ја не
верујем да ће током ове године бити
неког помака на запошљавању, али се
надам да ће у наредној години то бити
могуће.
И на крају, хоће ли Радмила Геров бити председник општине?
- Не, неће сигурно. Победила
је Српска напредна странка и неко из
СНС ће то сигурно бити!
С.М.Ј.

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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Одржана конститутивна седница СО Бор, пуна (не)очекиваних догађаја и оставки

ОСТАВКА БАЦИЛА СЕНКУ НА
ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Милинко Живковић, најпре, изабран за председника
СО Бор, да би одмах након тога поднео оставку на ту
функцију.
БОР – Уместо да избор новог
председника општине Бор буде централни догађај седнице локалног парламента, неочекивани обрт обележио
је заседање општинске скупштине.
Јер, Милинко Живковић (СНС), одмах
након избора за првог човека СО Бор,
поднео је оставку на ту функцију.
Наиме, иако су, у кулоарима,
најозбиљнији кандидати за председника СО Бор били напредњаци Душан
Марковић и Адријана Пуповац, на ту
функцију изабран је њихов страначки
колега Живковић, помоћник генералног директора РТБ и народни посланик СНС у републичком парламенту.
За његов избор било је 23 одборника.

изабрани и градоначелник и чланови
Општинског већа, привео крају, Живковић је, одмах након тога, на ''изненађење'' свих, поднео неопозиву
оставку на ту функцију. Спекулише се
да је разлог томе сукоб унутар Општинског одбора СНС, али је човек,
који ће остати упамћен као председник СО Бор са најкраћим стажом, дао
другачије објашњење.
- Моје здравствено стање ми
не дозвољава да квалитетно обављам ту функцију – образложио је
Живковић. – А, пошто ћу бити народни
посланик, прихватићу се те функције.
Такође, подносим оставку и на место
председника ФК Бор. Остаћу одбор-

РАЧУН, НЕ МАТЕМАТИКА
Душан Марковић важи за бритког човека. Још увек се
препричава његов вербални сукоб, када је био одборник СПС у
СО Бор, са др Миланом Божиновићем (ДС), иначе професором
математике.
- Полако, професоре - казао је тада Марковић. - Ово није
математика. Ово је рачун.
- Трудићу се да оправдам
указано поверење – казао је Живковић. – У СО Бор нећу дозволити вређање и увреде, већ ћу поспешивати
борбу аргументима.
Међутим, након што је седницу локалног парламента, на којој су

ник, а на седнице локалног парламента долазићу кад год ми то
здравствено стање буде дозвољавало.
Експресно је сазвана нова
седница СО Бор и тада се показало
да су кулоарске приче, ипак, биле

Живорад Петровић

тачне. Јер, за новог председника локалног парламента, гласовима 28 одборника, изабран напредњак Душан
Марковић, који је, у једном периоду,
након 5. октобра 2000. године, био
први човек борског СПС.
У сенци ових догађаја остао
је избор Живорада Петровића (СНС),
некадашњег директора локалног ЈКП
''Топлана'' и актуелног помоћника генералног директора РТБ за техничка
питања, за председника општине Бор.
Његов заменик је његов страначки колега Саша Вукадиновић, који је у претходном периоду обављао функцију
првог човека града бакра.
- За мене ово није привилегија, већ обавеза, јер сам ја практичар,
а не теоретичар – казао је Петровић.

– Сви ће морати да засучу рукаве и
раде. У супротном, нека траже други
посао. И, то се односи како на запослене у Општинској управи, тако и на
оне који раде у јавним предузећима.
Петровић је најавио рад на
отварању нових радних места, уштеду
на свим нивоима и болне резове.
- Виђао сам, док сам био директор ЈКП ''Топлана'', раднике једног
јавног предузећа како седе крај градилишта, а крај њих је била гајба пива.
Е, еко се нешто слично сада деси, сви
ће, моментално, добити отказе. Радници јавних предузећа ће морати да
се тргну и почну да раде. У противном,
нећу имати милости, макар ми у питању била и најближа родбина – поручио је.
В.Н.

Могућа експлоатација кречњака код Књажевца узнемирила јавност

КАМЕНОЛОМ – КАМЕН СПОТИЦАЊА
КЊАЖЕВАЦ - Предузеће ''Stonehenge'' из Књажевца намерава
да почне експлоатацију кречњака на Јевику. У поступку добијања дозволе,
односно припреме за експлоатацију, ово предузеће наручило је израду
студије о процени утицаја на животну средину.
Студија је, међутим, због нелогичности и непрецизности, изазвала негодовање стручне јавности, становника Трговишта, као и удружења грађана. Сви они кажу да би поновно отварање каменолома на
мање од километар од града угрозило живот људи, те биљни и животињски свет у Тимоку. Истовремено, тврде да је студија урађена без увида у
стварано стање на терену. Овај документ урађен је у београдском предузећу „Contractor“, а објављен 25. марта на сајту Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

Каменолом у близини кућа

Локација Јевик, која се налази непосредно уз град, није место за
пројекте какав је експлоатација кречњака, категорични су у општинској
управи у Књажевцу. Ластица Миливојевић, из Одељења за општу управу
Општине Књажевац, каже да је Студија о процени утицаја на животну сре-

дину, коју је наручило предузеће ''Stonehenge'', којом се даје „зелено
светло“ за овај пројекат, пуна нелогичности и да због тога не заслужује
прелазну оцену.
- Није сагледано да ту, на самој локацији експлоатације, постоје
три извора здраве, пијаће воде, које грађани увелико користе - каже Миливојевићева. - Такође, нису сагледали да у близини постоје три школе,
спортски терени, као и изузетно плодно земљиште, које грађани користе.
Орган који води поступак процене утицаја, а то је Министарство за заштиту животне средине, има обавезу да јавност о томе обавести путем

БЕЗ КОМЕНТАРА
Драгана Динића, власника предузећа ''Stonehenge'', д.о.о.,
контактирали су новинари, али он није желео да даје званичне
изјаве. У телефонском разговору рекао им је да иза целог пројекта
стоји држава, и да једино држава може и да коментарише.
једног локалног листа који излази на подручју на коме се реализује
пројекат, и где ће пројекат имати утицај на становништво, флору и фауну.
Нажалост, ја морам јавно да кажем, тај део посла није испоштован.
У Студији се наводи да у близини експлоатационог поља нема
водотокова, а да се прве куће налазе на око километар удаљености од
површинског копа. Мештани Трговишта сматрају да ће њихово насеље
бити директно угоржено уколико ова фирма почне експлоатацију кречњака на Јевику. Петицију којом се тражи обустављање свих активности,
до краја протекле недеље, потписало је близу 200 становника ове месне
заједнице. Јелена Минић, која живи у Трговишту, каже да треба обуставити овај процес и пронаћи неку другу локацију.
- Та локација требало би да буде у складу са законским прописима, јер су у Студији изостављени закони и подзакони - напомиње Минићева. - Просто речено, Студија уопште није заснована на истинитим
чињеницама.
Миодраг Косовац, такође из Трговишта, каже да је излагач Студије навео да се најближа кућа од каменолома налази на удаљености
већој од 1000 метара. Он додаје да то није тачно, јер се најближа кућа,
односно зграда у којој се чува стока, на удаљености од 200 метара, а
најближа кућа у којој људи живе, удаљена је 300 метара.
К.И.
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Најбољим ствараоцима у привредном и друштвеном животу Србије уручене награде „Капетан Миша Анастасијевић“

СПАСКОВСКОМ РЕПУБЛИЧКО ПРИЗНАЊЕ
ЗА НАЈБОЉИ СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ
„Резултат ваших пословних потеза у Србији јесте
успешан и одговоран РТБ Бор, те сте зато добитник републичког признања „најбољи стратешки менаџмент“.
НОВИ САД – Најбољим
ствараоцима у привредном и
друштвеном животу Србије,
седмог априла, у Матици
српској у Новом Саду, уручена
су признања „Капетан Миша
Анастасијевић“. Награду која
носи име великог српског задужбинара и добротвора добила су 22 истакнута појединца, компаније и установе који
су својим радом и стваралаштвом обележили протеклу годину. Међу добитницима овог
високог признања и то због „резултата његових пословних потеза који су РТБ Бор учинили
успешном и одговорном компанијом“, како је образложена номинација, био је и генерални
директор Басена Благоје Спасковски. Примајући награду која
му је додељена за „најбољи
стратешки менаџмент“, Спасковски је изјавио:
- До бољег стандарда у
Србији и више радних места
доћи ћемо само уз труд, рад и
већу транспарентност у привреди и политичком животу. По-

стоји јака воља да се у нашој
земљи направи преокрет, али
требаће још много више зноја
да би се економија Србије, али
и РТБ-а Бор, довела на светски
ниво. Пре шест година, када
сам дошао на чело борске компаније, рекао сам радницима
да нема отпуштања, али ни
опуштања, тако да је много
труда у међувремену уложено
и зноја проливено да би се ово
високо признање заслужило –
казао је Спасковски.
Награду „Капетан Миша
Анастасијевић“, поред Спасковског, добили су: министар
привреде у техничкој влади
Игор Мировић, амбасадори
САД и Азербејџана Мајкл
Кирби и Едар Хасанов, један од
најцењенијих српских хирурга,
академик Зоран Кривокапић,
начелник Генералштаба Војске
Србије Љубиша Диковић, члан
борда директора Фондације
„Новак Ђоковић“ Дијана Ђоковић, власник МК Групе Миодраг
Костић, председник РПК Зајечар Дејан Тошић, режисер

Спасковски прима награду

Емир Кустурица, глумица Мира
Бањац, атлетичарка Ивана
Шпановић.
Награда „личност године“ уручена је председнику
компаније ARRI из Минхена,
Дејану Илићу. Један од наших
највећих научника и отац микробактерије казао је да Србија
све своје снаге треба да уложи
у памет. – Продајом знања и памети долазите у контакт са
свим могућим фирмама у читавом свету. И на тај начин се

Ни у трећем покушају 17. седница СО Мајданпек није одржана

ДА СЕ НЕ ПОНОВИ
СЕПТЕМБАР 2013.
МАЈДАНПЕК - Мајданпечка Гимназија “Миле Арсенијевић Бандера” много пре
почетка уписа почела је кампању за упис ученика у први
разред. Професори и ученици
желе да се побрину да се прошла школска година не понови, када, да подсетимо, није
било довољно заинтересованих ученика за упис у први
разред, тако да одељење није
ни формирано. Како је то озбиљна претња опстанку ове
образовне установе, кроз коју
су прошле генерације сјајних
младих људи, сада стручњака
и интелектуалаца, њене садашње генерације чине све да
се септембар 2013. не понови.
Гимназија у Мајданпеку
прошлог септембра није уписала одељење првог разреда,
јер није било ни 15 заинтересованих ученика да баш ту наставе школовање.
- Надамо се да се неће

поновити оно што се десило
јесенас, па су са осмацима
мајданпечких основних школа
већ, а ускоро ће и са малим
матурантима школа у Влаолу,
Рудној Глави и Доњем Милановцу разговарати чланови
ђачког парламента и указати
им на предности наставка
школовања у гимназији, али и
одличне резултате које су постизали мајданпечки гимназијалци – каже Дејан Трифуновић, директор Гимназије
”Миле Арсенијевић Бандера’’.
На томе неће стати. У
покушају да несумњиве предности школовања у Гимназији
и то баш мајданпечкој буду познате баш сваком свршеном
основцу са овог подручја биће
организоване промоције, па и
концерти и дружења са некадашњим успешним ученицима
ове школе.
- Упоредо, уз помоћ локалне самоуправе и ресорног

Дејан Трифуновић

министарства, учинићемо све
за повратак у нашу школску
зграду и њено опремање, како
би мајданпечка Гимназија поново била она стара добра и
по мери својих најуспешнијих
ђака - каже Трифуновић.
С.В.

исто
пропагира
вредност
Србије и Срба – рекао је Илић.
Награда „Капетан Миша
Анастасијевић“ додељује се од
2000. године у оквиру пројекта
„Пут ка врху“. Носиоци пројекта
који има за циљ да афирмише
привредно стваралаштво, предузетничку културу и друштвене вредности у Србији јесу
новосадска агенција „Медија
инвент“, универзитети у Новом
Саду и привредне коморе у
земљи.
Г.Т.В.
У Кладову модернизована
светлосна сигнализација

ЛЕД СЕМАФОРИ
КЛАДОВО - На семафорској раскрсници улица 22. септембра и Стефаније Михајловић, након
три деценије непрекидног рада,
старе семафоре заменили су нови
са најсавременијом ЛЕД технологијом. Промењено је осам стубова,
по четири из сигналне групе за возаче и пешаке.
Комплетне радове обавили
су радници фирме Беоелектро. Реч
је о инвестицији вредној 1,3 милиона динара, а новац је обезбеђен
из дела суме за казне за саобраћајне прекршаје, које су возачи начинили на подручју те подунавске
општине. Том инвестицијом завршена је модернизација семафорске сигнализације.
- Крајем прошле године,
нови семафори са ЛЕД технолохијом заменили су старе на семафорској раскрсници улица 22. септембра и Обилићеве. На семафору код зграде суда остала је и
условна стрелица, која возила
усмерава ка Обилићевој улици. Те
радове из сопствених прихода тада
је финансирала Дирекција за изградњу ‘’Кладово’’. Модернизација
ће допринети безбеднијем кретању
свих учесника у саобраћају - каже
Данијела Бојанић, дипломирани саобраћајни инжењер.
М.Р.
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КЛАДОВО - ГРАД ЦВЕЋА
КЛАДОВО - Запослени у
Јавном предузећу "Комуналац"
ужурбано раде на пролећном
уређењу града. У току је сређивање дрвореда, зелених и парковских
површина.
Након
орезивања украсног шибља и
окопавања ружичњака, приступило се припреми терена за нове
засаде цвећа.
- Преко пута два солитера у улици 22. септембра засадили смо 85 ружа стабло- жица, а
на неколико локација у градском

језгру приводимо крају садњу
15.000 струкова разног сезонског
цвећа. То је финиш посла који
смо по неписаном правилу започели уређењем дрвореда у неколико градских улица. На
пословима уређења зелених површина на више локација у граду
дневно је ангажовано до двадесет радника "Комуна-лца"- сумира
активности
Љубиша
Папоровић, инжењер пољопривреде, запослен у ‘’Комуналцу’’.
М.Р.

Комуналци улепшавају Кладово

Успех наших каратисткиња

ИВАНИ - ЗЛАТО
Енергетски потенцијал Западне Старе планине

Српкиње са сребрним медаљама

СОКОБАЊА – Ивана Занфиоровић, репрезентативка Србије у каратеу и члан сокобањског клуба ''Озрен-сокотоп'', освојила је прво место у катама на Европском прве- нству, одржаном у белгијском граду Кортријк.
Екипно, прво место на овој манифестацији заузеле су Немице, наше девојке
су се окитиле сребрном, а Енглескиње бронзаном медаљом.
К.Т.

КЊАЖЕВЧАНИМА
28 МЕДАЉА

Детаљ са такмичења

КЊАЖЕВАЦ - На Балканском првенству у пауерлифтингу,
чланови ПЛК Књажевац остварили
су одличне резултате, јер су освојили укупно 28 медеља – 25 златних и три сребрне. Књажевац је био
домаћин Балканског првенства у пауерлифтингу, на коме је учествовало

70 такмичара из четири државе.
Прво место екипно освојила је репрезентација Србије, испред Црне
Горе, Босне и Херцеговине и Словеније. Такмичење у Књажевцу уједно
је било квалификационо за Европско првенство, које се ове године
одржава у Чешкој.
К.И.

3. априла у Софији је одржана Прекогранична конференција
„Енергетски потенцијал Западне Старе планине”. Направљена је оцена
активности и резултата у реализацији пројекта „Енергетски потенцијал
Западне Старе планине – фактор за одрживи развој прекограничног региона”, који се финансира преко ИПА Програма за прекограничну сарадњу, Србија-Бугарска.
Христо Ковачев, менаџер пројекта, је представио успехе партнера направљене у предходних годину дана - Института за европске
вредности из Софије и општине Чипровци из Бугарске, Техничке школе
из Пирота и Удружења за развој региона Стара планина из Књажевца из
Србије.
Председник општине Чипровци Анатоли Прванов изразио је задовољство
радом соларног колектора и обданишту у граду и због успешно реализованих активности по самом пројекту.
Љубомир Минковић, координатор пројекта из Техничке школе, је
говорио o многим ефектима мале соларне електране, која је монтирана
на крову школе и која је у функцији већ шест месеци. Практична примена
ових технологија је објашњена на прекограничном семинару "технологије
за мале изворе обновљиве енергије", који је одржан у септембру 2013 у
Пироту.
Председник Удружења за развој региона Стара планина – из
Књажевца, Градимир Живковић, је рекао да је пројекат био веома користан и да су направљена партнерства између српских и бугарских организација удружених са циљем одрживог развоја прекограничног региона
са обе стране границе. Удружење је организовало прекогранични семинар " Финансијски инструменти за мале обновљиве изворе енергије " у
октобру месецу 2013 године. Семинар је изазвао велико интересовање
међу циљним групама пројекта, заинтересовао је и многе потенцијалне
инвеститоре, представнике неких других удружења и образовних установа.
Путну карту за енергетску ефикасност у малим општинама Западне Старе планине је представио Сергеј Ангелов са Института за европске вредности из Софије.
Професор Зоран Стајић са Електронског факултета из Ниша,
презентовао је иновативне технологије за коришћење сунчеве енергије у
Србији и области Старе планине. Он је навео и да је соларна електрана
са снагом од 4,2 kW у Техничкој школи Пирот једна од најмодернијих.
Професор Миролљуб Јевтић, председник Удружења за развој
малих хидроелектрана из Зајечара, је говорио о важности обновљивих
извора енергије.
Представљен је извештај Цветозара Захаријева са Техничког
универзитета из Софије, о биомаси као обновљивом извору енергије у
Западној Старој планини.
Иван Иванов, власник соларног парка из општине Чипровци, је
говорио о изазовима у стварању јединог објекта ове врсте у том подручју.
У дискусији је мишљење изнео и професор Цанчо Цанев председник Савеза енергетичара у Бугарској, који је дао врло високу оцену за резултате
пројекта и прекограничну конференцију.
Као одрживи резултат пројекта је стварање Прекограничне мреже
„Зелена енергија” са циљем да настави рад партнера и других заинтересованих страна за одрживи развој региона Западне Старе планине.
Више о пројекту можете сазнати на Интернет платформи
www.energy-wsp.org
Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм
прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Ова публикација је направљена уз помоћ
средстава Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње БугарскаСрбија под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај
ове публикације је Институт за европске вредности – Софија, водећи партнер за
пројекат „Енергетски потенцијал Западне Старе планине – фактор за одрживи развој
прекограничног региона” и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске
уније или Управљачког тела програма.
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На копу „Велики Кривељ“ задовољни мартовским учинком

ВИШЕ И РУДЕ И БАКРА У РУДИ
Рудари копа „Велики Кривељ“ флотацији на прераду дали 2.230 тона бакра у руди, што је 15 процената
више од плана. Априлски план амбициознији него мартовски: укупне ископине треба да буду 2.950.000 тона, а бакра
у руди за 157 тона више од плана у марту.
БОР – За производњу на површинском копу „Велики Кривељ“
март је специфичан месец: у првој половини месеца транспортни путеви су
мокри и клизави због кише, а у другој
ти исти транспортни путеви мора да се
поливају водом из цистерни, да не би
долазило до аерозагађења (у близини
копа је село Кривељ). Та специфичност није негативно утицала на откопавање руде, али је умањила планирано откопавање јаловине.

више него што смо планирали – задовољан је мартовским производним резултатима управник Површинског копа
„Велики Кривељ“, Милан Делић.
Мартовска производња била
би још боља, поготово на јаловини, да
је било више камиона и пратеће механизације и да су транспортни путеви
били краћи.
- Богатију руду вадили смо из
текућег захвата на дну копа, а одатле
су и транспортни путеви најдужи. Ту

ПЛАН ИСКОПИНА
- Да би у априлу био испуњен план ископина, а посебно
јаловине, потребно је да у раду буде најмање 17-18 камиона и да
на одлагачу на јами ради наш највећи булдозер „комацу 375“ како
би се створили услови за максимално упошљавање транспортног
система да би биле краће транспортне релације – коментарише
априлски план управник Милан Делић и додаје да максимално
треба смањивати трошкове производње и стимулацијама мотивисати запослене да више штеде и боље раде.
- У марту смо дали 914 хиљада тона руде, што је седам одсто
више од плана, а пошто је и средњи
садржај бакра у руди 0,254 посто био
већи од планираног (0,234) – флотацији смо на даљу прераду дали 2.230
тона бакра у руди, што је 15 процената

руду смо мешали са сиромашнијом са
обода копа и са четвртог захвата. У
првој половини месеца због кише и
воде на дну копа пумпе су радиле даноноћно како би руда за флотацију
била сува – објашњава Делић.
Да би флотација добила пла-

Радови на површинском копу у Бору

нирану количину руде, транспортна
механизација била је подређена том
приоритету, па је није било довољно
за откопавање јаловине, а ни транспортни систем није био максимално
упослен:
- Због запуњености одлагалишта на јами (а то се дешавало јер је
највећи булдозер морао бити ангажован на руди), транспортни систем није
био максимално упослен, па су транспортне дужине повећане, што се одразило на откопавање јаловине. Добром
организацијом и усклађивањем дневних и недељних сервиса и произво-

дње настојали смо да опрема буде исправна и застоји у производњи што
краћи – каже Делић.
Производни план рудара на
површинском копу „Велики Кривељ“ у
априли је амбициознији него у марту:
укупне ископине треба да буду
2.950.000 тона. Од тога, јаловина ће
бити 2.100.000 тона, руда 850 хиљада
тона – исто као у марту, али пошто ће
садржај бакра у руди бити већи (0,259
одсто), флотацији ће бити испоручено
2.134 тоне бакра у руди, што је за 157
тона више од плана у марту.
М. М.

Кључки повртари добили донацију из Турске

БЕСПЛАТНИ ПЛАСТЕНИЦИ
ЗА 20 ДОМАЋИНСТАВА

ЗАЈЕЧАРСКО У БИХ
ЗАЈЕЧАР - Зајечарско пиво, најпродаванији бренд
Хајнекен компаније у Србији, од марта се продаје и на
тржишту Босне и Херцеговине.
- Врхунски квалитет који га деценијама одликује, изузетан укус, богато наслеђе и атрактивна цена, допринело је
да Зајечарско пиво изађе и ван граница Србије - саопштио
је Хајнекен.
Зајечарско пиво има традицију дугу 119. година, а
добра рецептура и репутација допринели су да тај бренд,
како је наведено, доживи процват последњих година и
један је од омиљених производа потрошача широм Србије.
Компанија је уверена да ће Зајечарско пиво бележити одличне резултате у БиХ, као и у Србији. Увозник
Зајечарског пива за Босну је фирма Бореас, дугогодишњи
партнер Хајнекен компаније у Србији.
Е.Т.

Пластеници стигли у Кладово

КЛАДОВО - Захваљујући
донацији турске Агенције за међународну сарадњу, бесплатне пластенике, димензија 20 пута пет метара
за биљну производњу у заштићеном
простору, добило је 20 повртара из
кладовског краја. Међу њима је и
Воја Вијорикић, из Рткова, који се на
имање у родно село вратио када је
пре две деценије остао без посла и
од тада се бави повртарством.
- У том тренутку то је било
једино решење, које је до данас мојој
породици обезбедило егзистенцију.
Пластеничку ратарску производњу
реализујем на 10 ари земљишта,

тако да ће ми донација коју је обезбедила локална самоуправа створити могућност за нове засаде.
Истовремено, то је гест добре воље,
јер имамо утисак да неко ипак мисли
на повртаре у кладовском крају. То
доприноси да се све већи број пољопривредника окреће запуштеним
имањима - каже Вијорикић.
Кључким ратарима донирано
је 20 пластеника. Два су намењена за
производњу садног материјала воћа и
парковског биља, 10 за проширење
производње јагодастог воћа и цвећа, и
осам за покретање пластеничке производње. Реч је о донацији вредној око
32.000 евра.
М.Р.

Из пиваре у Зајечару
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У борској Јами нископом повезују најниже хоризонте

СВЕ БЛИЖИ „БОРСКОЈ РЕЦИ“
Оперативци Јаме започели ходник дужине 200 метара којим ће спојити 17. и 19. хоризонт и омогућити откопавање најпре тзв. капе, а касније, кад пробију још један ходник од 1.200 метара, и читавог рудног тела „Борска
река“.
БОР - Рудари Јаме ових
дана започели су израду нископа
којим ће спојити 17. са најнижим 19.
хоризонтом и тако омогућити експлоатацију великих количина богатије руде у рудном телу „Борска
река“. На најнижој коти борске јаме
(-235), кренуло се, како рече Љубиша Миљковић, главни пословођа
Јаме, у инвестиције за будућност
овдашњег подземног рударења и
обезбеђење егзистенције најмање
30 наредних година.
Миљковић је показао новинарима “чело” започетог ходника и
услове у којима се сопственим снагама крчи пут ка великим количинама руде доброг садржаја метала.
Оперативци Јаме започели су овај
посао одмах по повратку из
Мајданпека, где су у договореном
року од месец дана завршили рударско-грађевинску санацију тунела кроз који пролази транспортни
систем.
- Започели смо ове радове
у Јами зато што су њене оверене
резерве у рудним телима „Т1“, „Т2“,
„Тилва Рош“ и РТ „Брезаник“ довољне за планирану производњу
до половине ове године. Свесни
недостатка финансијских средстава инвестиције у Јами поделили

Радови на најнижем хоризонту Јаме

смо на две фазе. Прва је стварање
могућности за експлоатацију осам
милиона тона руде изнад 17. хоризонта у такозваној капи рудног тела
„Борска река“, и за то је неопходно
да до краја јуна урадимо 200 метара овог ходника. Потом ћемо ући
испод 17. хоризонта и пробити окно
које нам је неопходно за спуштање
руде на 19. хоризонт, чиме се избегавају највећи трошкови транспорта руде, а затим ћемо доћи до
траке и монтирати чељусну дробилицу. Почетком експлоатације тзв.

капе „Борске реке“ изнад 17. хоризонта обезбеђује се новац, односно
финансирање додатних улагања у
ходник од 1.200 м (друга фаза у
другој половини године) за експлоатацију преосталог дела „Борске реке“.
- Знамо да су услови много
тешки, знамо да је цена израде
оваквих ходника веома висока и
зато их радимо сами – нагласио је
Миљковић. – Јер, будућност борске
Јаме везује се искључиво за рудно
тело „Борска река“, а реч је о

Награда књажевачком предузећу за иновативну технологију

ПРИЗНАЊЕ ''ДЕСИНГУ''

Данка Коларевић прима награду

КЊАЖЕВАЦ - Компанија
"Десинг" добитник је награде за инвестицију године "Ауреа 2014", коју пословни портал "еКапија" додељује
шесту годину заредом. Београдско
предузеће, које се бави производњом
воћних препарација, покренуло је
крајем 2013. године у свом погону у
Књажевцу индустријску производњу
полукандиране вишње по иновативној технологији, која смањује концентрацију шећера до 20 одсто,
истовремено задржавајући сензорна
својства производа.
Уз развој саме технологије, "Десинг" је развио и технолошку опрему и основао свој

Иновациони центар у коме ће радити на даљем унапређењу производних процеса. Главну награду
победнику је уручио председник
Привредне коморе Србије, Жељко
Сертић.
- Инвестиције су предуслов бржег привредног раста и
повећања реалне одрживе запослености. Један од главних развојних праваца у годинама пред
нама мора бити унапређење пословног амбијента за пословање
и инвестирање, привлачење страних инвеститора и подизање конкурентности, извозног и инвестиционог потенцијала домаће при-

вреде. Ова награда утолико је
значајнија, јер промовише нове
инвестиције, иновативне идеје и
пројекте и вредности које ће
нашим компанијама омогућити да
се успешно изборе са иностраном
конкуренцијом на домаћем и страном тржишту - рекао је Сертић.
Данка Коларевић, заменица
директора компаније "Десинг", која је
у име компаније примила награду, истакла је да су у њеном предузећу
имали вере да своју производњу могу
да уобличе у препознатљив српски
производ и постану поуздан партнер
главним мултинационалним компанијама у прехрамбеној индустрији.
- Србија је шеста земља у
свету по производњи вишње, а ми
желимо да будемо први у сазнањима о томе како од ње направити квалитетне производе за
индустрију сладоледа, пекарску и
кондиторску индустрију. Сталним
улагањем у производни погон у
Књажевцу и запошљавањем младих, подстакли смо развој локалне заједнице и након 22
године рада основали свој Иновациони центар. Ово признање је
доказ да смо још млади и радознали, али и довољно зрели за
успешан почетак великог посла.
Са "Ауреом" ће бити много лакше
да тржишту приближимо резултате наших истраживања – рекла
је Коларевић.
Е.К.

230.000 до 250.000 тона бакра у
руди. Још и кад завршимо нову топионицу бићемо спокојни и чисти
пред нашом децом и све оне који су
отишли из Бора треба да вратимо.
Дејан Светозаревић, пословођа инвестиционих радова који нас
је „спустио“ до радилишта на око
700 метара испод земље, најпре
малим лифтом извозног окна, па
„подземном железницом“ (клупа
окачена о шину причвршћену за
кров ходника коју вуче сајла нископом дугим 750 метара, а онда још
750 метара пешице по 19. хоризонту, објаснио нам је са чим се рудари срећу у овом подухвату:
- Као што и сами видите,
услови рада су веома лоши тако да
сваки метар напредовања морамо
одмах да осигурамо како у кровинском делу тако и по боковима.
Овде су сада ангажована 15 радника у три смене и за овај посао то
је недовољно баш због тога што се
буши „на суво“. Стенска маса је
таква да би коришћење воде доводило до обимног зарушавања. Репроматеријал допремамао преко
пролазно-ветреног окна, што такође није једноставно јер сваки
делић материјала „силази“ такозваном киблом, на сајли.
Љ.А.

РЕШЕЊЕ
ЗА ИМТ
КЊАЖЕВАЦ - Радници Друштвеног предузећа
ИМТ у стечају разговарали
су са мр Станом Божовић,
државном секретарком у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.Тема разговора били су
проблеми у овом предузећу,
неповезан радни стаж, те неисплаћене отпремнине за
око 70 радника, заостале зараде и даљи статус фабрике.
Договорено је да Божовићева, у договору са министром привреде у техничкој влади Игором Мировићем, организује састанак на
коме ће се тражити решење
за ова питања. Како стоји у
саопштењу, састанку би присуствовали Верољуб Антић,
председник Одбора, и Зоран
Николић, председник Скупштине поверилаца ИМТ, као
и председник општине Књажевац, Милан Ђокић.
К.И.
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Живот Зајечарца Миодрага М. претворио се у пакао

ПРОДАЈЕ БУБРЕГ
ДА ВРАТИ ДУГ
ЗАЈЕЧАР - Легнем
увече с молитвом, уплакан, у
нади да ће сутрашњи дан бити
бољи, али ништа се не мења.
Овако Миодраг М. из Зајечара
почиње причу. Каже, само жели
да поврати минимум достојанства.

и немоћни, чине непромишљене потезе, и ја сам зајмио
новац, 3.750, евра од зеленаша - прича Миодраг.
Плаћа 150 евра сваких
15 дана само за камату. Зеленаши га стално зову, посећују
га, узнемиравају и њега и сина.

Миодраг М.

ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈА БУБРЕГА
На интернет страницама у Србији налазе се бројни
огласи у којима грађани на продају нуде бубрег, који кошта
између 40.000 и 80.000 евра. У Министарству здравља су када
је у питању трговина органима ригорозни - трансплантација
са живих донора обавља се према правилима и законом је
изричито забрањена трговина органима и трансплантација с
комерцијалном трговином.

- Тражим странкињу
којој је потребно српско држављанство да се оженим њоме
за новац. Ако то не успе, продаћу бубрег. А све сам покушао. Све! - скоро плачући
прича Миодраг.
Огласи које је дао,
каже, последња су му нада да
ће се ипак некада пробудити с
вољом за живот. Овај човек је,
напустивши посао због болести, чекајући инвалидску пензију, живео две године без
прихода. Тада су се нагомилали дугови за станарину,
струју, комуналије. У међувремену му је и супруга остала без
посла, а убрзо потом и син.
Криза је учинила своје.
- Када сам добио инвалидску пензију, подигао сам
кредит да бих отплатио дугове
за стан и комуналије, али тај
новац није био довољан. Тад је
уследио највећи промашај у
мом животу. Људи кад су у
стању очаја, кад су заробљени

До сада је само за камату дао
више од 6.000 евра.
Тврди да се никада није
коцкао, није се расипао, покушао је само да преживи. Сада
очајнички тражи излаз. „После
свега, када ми је најмање
стало до живота, решио сам да
ипак пробам да се извучем.“
- Ово ми је последња
шанса. Продајем и бубрег који
је здрав - прича несрећни
човек.
Када је чуо да на интернету траже и 40.000 евра за
бубрег, веома се изненадио. Ја бих га продао и за мање прича несрећни човек.
Каже, не треба му лагодан живот и никакав луксуз га
никад није ни привлачио.
- Плашим се да ако
умрем дугови остају сину. Ми
смо само једни у низу. Добро
би било када би богати људи у
Србији помогли нама који смо
у тој ситуацији - закључио је
Миодраг.
Е.Б.

РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 84.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО V
Борба за ослобођење Кладова, коју је Милош повео, пошто је
стабилизовао прилике у Србији 1824. године, трајала је читаву деценију.
Устанак у Тимочкој крајини није донео ослобођење Кладову. Напорима
кнеза Милоша, Кладово је припојено Србији 1833. године, када је постигнут споразум са султаном да се муслимански живаљ из Кладова и
копнених делова Кључа, исели на острво Ада Kале. Али, било је то само
ослобођење вароши Кладова, док је град Фетислам, који су Срби тада
називали «Светислав», претендујући на њега, ослобођен тек 26. априла
1867. године, када су сва утврђења у Србији предата у српске руке. Турска војска, у време кнеза Михајла, поред кладовске, тада коначно напушта и све значајне, средњовековне тврђаве - градове Србије
(поменути су, као и кладовска, на чувеном Споменику Кнезу Михаилу,
који се налази у центру Београда на Тргу Републике).
Из једног описа оног времена, видимо да кладовски град захвата површину од пет хектара и има полигонални облик. Око њега се
налази ров широк 20 – 30 метара. На граду су три капије. Кроз једну се
излази на Дунав, а две се налазе према југоистоку и западу. На градским
бедемима, према Дунаву, налазе се утврђене топовске куле. У средини
Фетислама налази се мање утврђење Градац и добро очуване зграде
бивших касарни и коњушница. Сачувана је и барутана, као и складиште
муниције и оружја.
Средњовековна Кладовска тврђава, позната као Фетислам, налази се данас са леве стране магистралног пута Текија – Кладово, на
самој обали Дунава, на улазу у Кладово, из северозападног правца.
Као пасиван пољопривредни крај, Кладово је дочекало и Први
и Други светски рат. Оба рата су однела бројне жртве. Историјска је чињеница да је Сипски канал као важна стратешка тачка нападнут и освојен дан уочи бомбардовања Београда 6. априла 1941. Тако су немачке
окупаторске снаге покушале да у диверзантској акцији остваре контролу
пловидбе Дунавом.
Послератни период у овом крају био је карактеристичан по постојању Ђердапске речне управе, Сипског канала и Сипске локомотивске вуче, без којих није било могуће пловити Дунавом у овом делу
Ђердапске клисуре. Дунав је био несавладива препрека због уских
пловних коридора и јаке водене струје. Бродове су спроводили лоцеви,
специјално обучени капетани речне пловидбе, а бродовима је узводно
у помоћ притицала локомотива која је сајлом са обале вукла бродове.
У другом светском рату, он је први ослобођени град Југославије од
совјетске армије која код Кладова 6. септембра и 6. октобра 1944. године
форсира Дунав и без икаквог губитка заузима Кључ. До изградње Хидроенергетског система “Ђердап 1”, варошица Кладово иако привредни
и административни центар Кључа, вековима је само вегетирала на вратима Ђердапа, примајући и отпремајући војску и лађаре који су били
животно везани за Ђердап.
Године 1964. почињу обимни радови на изградњи Хидроелектране “Ђердап 1”.
У заједничком подухвату са Румунијом, саграђен је хидроенергетски и пловидбени систем, који је поред значајне производње електричне енергије у потпуности решио питање пловидбе Дунавом.
Изградњом ХЕ “Ђердап 1” и Кладово добија већи значај и већу динамику
развоја и са некадашњих 2.600, нараста на више од 10.000 становника.
Данас је Кладово савремена и перспективна варош. Представља познату и тражену туристичку дестинацију. Многобројни туристи
долазе да виде једну од највећих хидроелектрана на свету, величанствену Ђердапску клисуру и многобројна археолошка праисторијска, античка и средњевековна налазишта.
Три су основна правца који Кладово повезују са залеђем Србије:
из Београда (260 км), преко Пожаревца и Доњег Милановца, низ Дунав
Ђердапском магистралом; из Параћина (200 км), веза са ауто путем
Београд – Ниш, преко планинског превоја Честобродице, Зајечара и Неготина; из Ниша, око (200 км), преко другог планинског превоја Тресибаба, Књажевца, Зајечара и Неготина. Кладово се налази у области
названој Кључ, на крајњем југоистоку наше земље и задња је тачка на
истоку према Бугарској и Румунији.
Разграната хидрографска мрежа, са Дунавом као највећом и
водом најбогатијом реком, равничарско-терасасти терени поред обале
Дунава и брдско планински предели са надморском висином до 500 метара су најважније географске карактеристике. Клима је континентална,
са жарким, топлим летима са мало падавина, те дугим и хладним зимама
са снегом од новембра. Ветрови су честа појава, и обично доносе обилне
и изненадне падавине. (Референцe: Историја Кладова- kladovo.org.rs )
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић
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Сурова убиства у Бору и Књажевцу починиле прве комшије

ЗЛОЧИНИ ЗБОГ КОРИСТОЉУБЉА
Румену Грујић убио Горан Вељковић, а Косту Костића његова комшиница Живица Илијић.

Румена Грујић

БОР, КЊАЖЕВАЦ Горан Вељковић (53), који је
осумњичен да је убио своју
комшиницу Румену Грујић (72),
из Бора, признао је да је починио тај злочин. Он је учитељицу
у пензији, која је била активни
члан ''Јеховиних сведока'',
сачекао када се враћала из
продавнице и, у тренутку када
је жена откључавала врата, с
леђа је ударио, највероватније,
вазном.
По незваничним инфор-

мацијама, Вељковић је изјавио
како је имао намру да онесвести Румену, за коју је претпостављао да у кући има већу
суму новца. Али, Грујићева је
почела да запомаже, после
чега ју је Горан увукао у њен
стан и још неколико пута је
ударио у главу.
Од последица удараца,
Румена је преминула, након
чега је Вељковић извршио преметачину у стану. Али, пронашао је само 700 динара, које је
узео и побегао. Убица се, наводно, на злочин одлучио јер је
био у тешкој материјалној ситуацији, јер је пре извесног времена остао без посла у једном
борском предузећу.
Након отказа, Вељковић је, сазнајемо незванично,
покушавао да покрене приватан бизнис, али у томе није
успео. Ишао је и у друге градове, где је повремено радио,
али ниједан посао му није доносио неки значајнији приход.

Горан је, током саслушања,
казао да се уплашио када је Румена почела да вришти и да му
је чудно што је нико од комшија
није чуо.
Након што га је полиција привела, Вељковић је признао да је убио Румену, али је
додао да му то није била намера. Њему је поднета пријава
због убиства и одређен му је
притвор до 48 сати.
А, у књажевачком селу
Балинац, полиција је привела
мештанку Живицу Илијић (63),
која се терети да је дрвеном
летвом убила свог комшију,
пензионера Косту Костића (81).
Незванично, она је ''пала'' на
полиграфском
испитивању,
којем је, пре ње, било подвргнуто још десетак мештана.
Суочена са доказима,
Живица је признала злочин. Казала је да ју је Коста, који је био
припит, псовао и вређао, после
чега је она дохватила мотку и
неколико пута га ударила у

Коста Костић

главу. Све се одиграло у Костићевој кући, а старац је,
након пребијања, пао на кревет
и недуго потом, издахнуо.
Живица је мотку којом је
убила Косту бацила у жбуње,
недалеко од његове куће. Претрагом терена, полиција је пронашла предмет којим је
Илијићева пресудила Костићу.
И, Илијићевој је, након
саслушања, поднета пријава
због убиства, и одређено јој је
полицијско задржавање до 48
сати.
К.С.

Шок у Зајечару након открића да је ученица основне школе трудна

ДЕТЕ ЧЕКА ДЕТЕ
Трудноћу девојчице од 13 година приметили наставници, који су обавестили Центар за социјални рад.
ЗАЈЕЧАР - Вест да је
једна тринаестогодишња ученица, која похађа основну школу
у селу надомак Зајечара, у седмом месецу трудноће, шокирала
је мештане града на Тимоку. Малолетница и даље одбија да
каже име оца, а бригу о њој је
преузео локални Центар за социјални рад, који ју је одузео од
родитеља и сместио је у хранитељску породицу.
Психотерапеут
Зоран
Миливојевић каже да би најпре
требало сазнати ко је отац детета и спровести адекватне мере
против њега.
- Уколико је особа старија од 16 година, он је сексуално злостављао и искористио
малолетну девојчицу и за то би
требало да одговара - каже он. Наиме, првенствено би требало
санкционисати починиоца, а
затим и родитеље.
Миливојевић наглашава
да већина родитеља у том узрасту детета и не очекује такву ситуацију, промене у пубертету су
могуће, па их не треба одмах
осуђивати.
Иначе, девојчица је
вешто крила трудноћу, али да
нешто није у реду, најпре су при-

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ НАКОН ПОРОЂАЈА
Трудна девојчица је премештена у школу у Зајечару и једном
недељно има разговор са педагогом, а у све су укључени и њени старатељи. Драгослав Марић, начелник Школске управе за Тимочку
Крајину, каже да ће трудној девојчици бити омогућено да, након порођаја, ванредно полаже испите.

метили наставници у школи коју
похађа малолетница. Девојчица
је била забринута, попустила је у
школи. Када су посумњали да је
она у другом стању, обавестили
су њену мајку и очуха.
- Међутим, када смо им
то казали, њих двоје су категорички одбили такву могућност -

кажу у школи. - Чак су инсистирали на томе да девојчица много
једе и да нам се зато учинило да
је трудна. Тек након тога одлучили смо да о свему обавестимо Центар за социјални рад.
Радници
Центра
су
одмах реаговали. Отишли су у то
село и установили да је прича

истинита. Како се испоставило,
реч је о девојчици која живи у изнајмљеној кући, са мајком, која
нема сталан извор прихода и
има одређене здравствене проблеме.
- Одмах смо, уз сагласност мајке, узели девојчицу и
сместили је у хранитељску породицу - каже наш саговорник, који
је желео да остане анониман. Након тога, малолетница је одведена на гинеколошки преглед,
којим је установљено да је заиста трудна. Девојчица ће у хранитељској породици остати и
након порођаја, који се очекује
крајем наредног месеца.
Мирјана Андријашевић,
директорка зајечарског Центра
за социјални рад, потврдила је,
такође, вест о трудноћи малолетнице.
- У хранитељској породици девојчица ће имати све
услове за несметано одржавање
трудноће и комплетну бригу и
негу - каже Андријашевићева, уз
напомену да је њихова обавеза
да штите идентитет малолетнице. - Наш је став да би девојчица, након порођаја, требало
да се врати у хранитељску породицу.
В.Н.
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Шок у домаћинству Душка Пауновића

СИЛОВАНО ЈАГЊЕ?
НЕГОТИН - Душко Пауновић, из Малајнице, код Неготина, био је шокиран када је у
недељу ујутру у својој штали у
Миљковцу затекао мртво јагње.
Још већи шок је уследио када је
полиција дошла и посумњала да
је несрећна животиња угинула
пошто ју је силовао један мештанин тог села, чија су документа
пронађена на месту злочина!
Осим тога што је био у туђој
штали, сумња на силовање подгрејана је причом мештана да је
одраније у селу познат по „сличним инцидентима“, а неки су га,
кажу, чак и „затекли на свињи“.
Они напомињу и да је реч о болесном човеку.
У нашем закону је, истиче адвокат Марко Миловић,
силовање животиња подведено
под кривично дело убијања и
злостављања животиња, за шта
је предвиђена новчана казна или
затвор до једне године. "Уколико
је особа која је починила то кривично дело неурачунљива, она
би требало да буде послата на
лечење, пошто не може кривично да одговара - објашњава

ОБДУЦЕНТ КАЖЕ - КЛОСТРИДИОЗА
Бојан Ристић, патолог који је урадио обдукцију животиње у Ветеринарском специјалистичком институту у Зајечару, истиче да је
„јагње угинуло од клостридиозе, болести типичне за мале преживаре“.
- Што се тиче силовања, претпоставља се, али никаквих доказа
нема, јер није било трагова сперме нити насилног односа, али та животиња коју сам ја добио није убијена силовањем - каже Ристић.

Миловић.
- Дошао сам да обиђем
стадо и у штали затекао мртво
јагње. Штала је била затворена.
Прво сам помислио да је јагње

отровано, а онда сам поред њега
нашао неке папире и два пасоша
- црвени и плави. Случај сам
пријавио полицији, која је
изашла на лице места. Сликали

су све, направили записник и однели те пасоше, папире и јагње
на обдукцију. Били су и из Републичке ветеринарске инспекције,
али ми званично још нико ништа
није рекао - објашњава Душко,
додајући да је те ноћи спавао у
кући која се налази поред штале,
али да ништа није чуо, иначе би,
каже, устао.
Пауновић процењује да
је штета око 100 евра, имајући у
виду да је јагње имало 36-37 килограма и било је старо око четири месеца. "И то је за мене
много, јер ми живимо од продаје
стоке и од пољопривреде",
објашњава он.
Пауновић иначе живи у
Малајници, али да би растеретио
стадо, део стоке је пребацио у
Миљковац и ту данас има четири
краве, осам оваца и четворо јагањаца.
- За својих скоро 50 година, нисам чуо за такав случај,
нити бих помислио да тако нешто
може да се деси, а стоку у Миљковцу држим већ шест-седам година јер је тамо водим на испашу
- каже Пауновић.
Р.А.

Ухапшен Данко Ј. из мајданпечког Бољетина

Директорка Мобинг центра се брани са слободе

УГУШИО СТАРИЦУ, ПА
ЈЕ БАЦИО У СМЕЋЕ

БАРТОНОВА: НИСАМ ПРЕТИЛА

КЛАДОВО - Данко Ј. (19), из
Бољетина, код Мајданпека, ухапшен
је због сумње да је у фебруару из користољубља убио девизну пензионерку Надежду Ђорђевић (87), из
Радошевца, код Голупца. Нестанак
старице пријављен је 21. фебруара,
а њено тело, у поодмаклој фази распадања, случајно је нађено 20. марта
поред магистралног пута ГолубацКладово.
Претресом породичне куће
осумњиченог, полиција је пронашла
личну документацију убијене старице, као и предмете који потичу из
њене куће. Као мотив убиства, осумњичени је навео да је имао намеру
да служи ову инострану пензионерку,
а да му она за узврат препише имовину.
Како се његови планови
нису остварили у планираном времену, он је, испровоциран њеним
клетвама, ненамерно угушио старицу. Након неколико дана, умотао је
тело у ћебе и ставио га у два пла-

стична џака која је облепио траком.
Потом је тело ставио у ручна колица
и гурао леш путем за Голубац. Пошто
се уморио, леш је бацио поред пута
на сметлиште, где су га мештани пронашли након месец дана.
Како незванично сазнајемо,
осумњичени је приликом саслушања
најпре негирао умешаност, на коју се
нарочито сумњало када је пао на полиграфу. Међутим, суочен са доказима, он је касније у потпуности
признао дело за које се терети и детаљно га је описао.
До његовог идентитета
дошло се након разговора са комшијама убијене старице, који су
рекли да јој је често долазио у посету.
Њему је, после саслушања, одређено полицијско задржавање до 48
сати, након чега ће бити предат надлежном јавном тужиоцу, који ће одлучивати о његовом притварању. За
кривично дело за које се ухапшени
терети законом је запрећена казна до
15 година затвора.
Е.А.

Леш старице пронађен крај пута

СОКОБАЊА - Александра
Бартон, директорка Мобинг центра
Ниш демантовала је да је слала претеће поруке радницима Специјалне
болнице Сокобања које заступа због
мобинга. Она је ухапшена 31. марта,
али ју је, након саслушања, судија за
претходни поступак Основног суда у
Алексинцу пустио да се брани са
слободе, одбивши као неоснован захтев тужилаштва да јој се одреди
притвор.
- Доживела сам велики стрес
због овог привођења, али ми је
најтеже што је све то слушало моје
дете и доживело страшан шок. Никада не бих радила нешто што није
исправно тако да је апсурдна тврдња
да сам ја слала претеће поруке запосленима које заступам и за које се
борим. После свега што се дешава
уплашена сам за своје дете, не знам
шта ће следеће да ураде - каже Бартонова. Она демантује и да је користила број телефона са којег су слате
претеће поруке радницима.
- Апсолутно нетачно да сам
користила поменути број телефона,
са кога су слате поруке, како у мом
мобилном апарату, тако и у било ком
другом. Није ми јасно како се то
ИМЕИ код (серијски број прим.аут),
мог телефона поклапа са оним који је
коришћен за слање порука. Једино
могу да претпоставим да је техника
толико напредовала да хакери могу
да представе да сам ја користила наведени број у мом телефону, јер је
потпуно нелогично да ја претим тим
људима - додаје она.
У Основном тужилаштву у

Александра Бартон

Алексинцу пак кажу да се поступак
против Бартонове наставља и да још
нису одлучили да ли ће се жалити на
одбијање захтева да буде притворена.
- У току је доказни поступк
након чега ће бити одлучено да ли че
бити подигнут оптужни предлог или
ће бити одбачена кривична пријава кажу у Основном тужилаштву. Основ сумње за подношење кривичне пријаве јесу листинзи мобилних оператера, који су показали да је
претеће поруке група од осморо радника добијала са непознатог броја,
али са истог телефонског апарата, са
којег је коришћен и приватни број мобилног телефона Бартонове.
Б.Ј.
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