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ПРИОРИТЕТ - СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

Сматрам да треба да се уради анализа потреба на терену и да се у складу са потребама дефинишу и уреде
одређени услови рада инспекцијских органа. Евидентно је да има потребе да се на терену организују неке додатне
активности, као што су активности на сузбијању сиве економије и ми ћемо сигурно у наредном периоду радити на
томе.
Шта је улога начелника
Борског округа?
- У складу са Законом о
државној управи, којим се уређује
начин оснивања и делокруг рада
управних округа и Уредбом о управним окрузима разрађују се надлежности начелника управног округа.
Основна и најбитнија надлежност
начелника Управног округа јесте да
усклађује рад окружних подручних
јединица органа државне управе на
територији Управног округа, као и
да прати примену директива и иниструкција које су издате окружним
подручним јединицама органа
државне управе. Начелник Управног округа је и командант Окружног
штаба за ванредне ситауције.
Да ли то значи да је начелник Управног округа надлежан
над
којим
државним
јединицама?
- Окружне подручне јединице на територији Борског управног округа чине републичку
инспекцију, којој припада 11 инспекција које обављају послове
државне управе на територији Борског управног округа. То су: ветеринарска, пољопривредна, водопривредна, шумарска и ловна, фитосанитарна инспекција, инспекција за
заштиту животне средине, инспекција за рибарство, тржишна, туристичка инспекција, инспекција рада
и санитарна инспекција. Инспекције
врше инспекцијски надзор по прописима који дефинишу и уређују
њихов рад. Органу државне управе
допуштено је да у управном округу
решава о управним стварима у
првом степену, по жалбама када се
у првом степену решавају имаоци
јавних овлашћења, да врше надзор
над радом имаоца јавних овлашћења и други инспекцијски надзор.
Каква је сарадња са председницима
локалних
самоуправа?
- У складу са Уредбом о начину рада са Саветом управног
округа дата је могућност начелнику
Управног округа да кроз тај Савет
кога чине председници општина са
територије Борског управног округа,
а то су председници општина Бор,
Мајданпек, Кладово и Неготин, усаглашава односе и обезбеђује
услове рада подручних јединица,
односно републичке инспекције, на
територијама тих локалних самоуправа где они обављају инспекцијске послове.
Колико сте одржали седница Савета управног округа до
сада?
- До сада су одржане три
седнице окружних подручних једи-

ница, на којима смо разматрали њихове извештаје о раду. Било је
неких предлога са њихове стране,
где смо решавали проблеме са терена. Ускоро треба да буде одржана заједничка седница Савета
управног округа и окружних подручних јединица из разлога што су
били расписани локални избори у
две општине на територији
Борског управног округа, па
смо сачекали формирање
локалних парламената и
изборе председника општина.
Који проблеми су
изнети на седницама Савета окружних подручних
јединица?

Кад се заврше седнице
Савета, да ли се записници са
тих седница упућују даље на разматрање како би се решили проблеми?
- Наравно. У оквиру Министарства државне управе и локалне
самоуправе имамо сектор коме редовно морамо да шаљемо
извештаје о раду и записнике са одржаних
седница. Онда се ти
извештаји и записници анализирају и, у
складу са тим, креирају даље наше активности. Тако да смо ми
те потребе кроз за писнике исказали и про
следили надлежнима
институцијама у оквиру
нашег матичног Министарства.
Ви присуствујете састанцима и

на вишем нивоу.
Да ли се Борски управни
округ разликује од других округа?

РАДНИЦИ
Колико радника има Борски округ?
- Стручна служба управног округа има шест запослених
који веома професионално и одговорно обављају своје радне
задатке, док је 34 инспектора запослено у републичкој инспекцији, која обавља послове на територији Борског управног
округа. У стручној служби управног округа нема вишка радника,
али зато постоји потреба за ангажовањем одређеног броја
нових инспектора.
- Најчешћи проблем је недостатак финансијских средстава у
њиховом раду и потреба за већим
бројем радно ангажованих људи на
терену. Они сматрају да су потребе
на терену за вршење инспекцијских
послова веће у односу на број запослених, те да им је, ради ефикаснијег и квалитетнијег рада, потребан већи број извршиоца. Један од
великих проблема јесте и велики
број прописа које окружне подручне
јединице примењују у свом раду,
као и њихове честе измене и допуне, што често представља проблем у раду и републичкој инспекцији и грађанима.

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

- Проблеми су у свим окрузима исти. У контактима које ја
имам са другим начелницима
округа евидентирани су исти проблеми и то су углавном материјални
проблеми везани за финансирање
одређеног дела материјалних трошкова, као што су бензин, канцеларијски материјал, већи број службеника и слично.
У току овог месеца одржаћете састанак са председницима општина, шта ће бити тема
тог састанка?
- Разматраће се извештај о
раду републичке инспекције за
април месец. Републичка инспек-

ција ће исказати које су њихове потребе, у делокругу њиховог рада,
према локалним самоуправама. А,
председници општина ће исказати
своје захтеве према републичкој
инспекцији и указати им на проблеме локалних самоуправа, везане за рад републичке инспекције.
Након тога, дефинисаћемо закључке, како би решили те заједничке проблеме.
Уколико би грађани хтели
да се обрате републичкој инспекцији, да ли им је потребна ваша
сагласност?
- Исправност поступања
републичке инспекције контролише
матично Министарство које је и основало ту окружну подручну јединицу и својим правилником је
дефинисало послове које ће инспекција обављати на одређеној територији. Значи, за све што је
везано за њихову дисциплинску одговорност и начине поступања морају
се
обратити
њиховом
матичном Министарству. Ми нисмо
руководиоци републичкој инспекцији.
Да ли присуствујете седницама Скупштина општина по
позиву?
- До сада нисам имао
ниједан позив да присуствујем седницама СО, можда зато што сам на
овој функцији тек пар месеци, а
немам ни законску обавезу да присуствујем, нити је то у домену
вршења мојих управних овлашћења. Ако би на тим седницама СО
била нека тема везана за обезбеђивање услова рада републиче инспекције, ја бих радо присуствовао
и изнео своје мишљење и ставове
како би дошли до заједничких закључака и одлука како да се даље
наступа.
Како оцењујете функцију
на коју сте изабрани, и да ли се
може побољшати функционисање Борског управног округа?
- Ја сматрам да може и верујем да ће нови Закон о инспекцијама, који је у припреми, дефинисати нека нова решења везана за
проблеме републичке инспекцији
на територији читаве Републике
Србије. Чим будем добио предлог
закона сазваћу конференцију за медије, на којој ћу информисати јавност о предложеним решењима.
Мислим да би било пожељно да се
предложе таква законска решења
којима би се повећала економичност и ефикасност рада инспекцијских органа, као и нихова боља
контрола и надзор над радом, при
чему мислим и на републичку и локалну инспекцију.
И.И.

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

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

ДОГАЂАЈИ

БРОЈ 92

3

Изабрани такмичари 48. ''Гитаријаде''

НАСТУПА 14 БЕНДОВА
ЗАЈЕЧАР – Стручни жири
у саставу Бранимир Локнер, музички критичар, Драгиша Радуловић, уредник ТММ магазина, и
Ненад Кузмић, музички уредник
Радио Београда 202, изабрао је 14
рок бендова који ће се такмичити на
овогодишњој зајечарској 48. ''Гитаријади'', која ће се одржати од 30.
јула до 2. августа.
- Добили смо пријаве 218
демо бендова из Србије, Словеније, Хрватске, Македоније, Босне и
Херцеговине, Црне горе и Бугарске.
Међутим, у конкуренцију је ушло
189 бендова, јер остали нису имали
валидне пријаве – казао је Перислав Дуцић, в.д. директор Јавне
установе ’’Гитаријада’’.
Ове године такмичиће се
’’Генова’’, из Чаковца, у Хрватској,
из Босне и Херцеговине бендови
’’Интхероом’’, из Сарајева, и ’’ХХЕ’’,
из Травника, ’’Манитоу’’ из црногорског Никшића, Македонци ’’Смоке
схакерс’’, из Кавадарца, Словенци
’’Ел Кацхон’’, из Новог Места, и
српски бендови ’’Револт’’ из Београда, ’’Д ЗОО’’, из Суботице, ’’Годдамн’’, из Врања, ’’Јохннy Алмост’’,
из Новог Сада, ’’Меда, вук и Сандо-

“Гитаријада” у знаку броја 14

кан’’, из Петровца на Млави, ’’Микроваве’’, из Вршца, и бенд ’’Киза
блуза бенд’’, чији су чланови из
Зајечара и Београда.
Уколико неки од бендова
одустане, у ширем избору, као замена, биће два бенда из Београда
- ’’Касирке’’ и ’’Кора’’. У ревијалном
делу организатори су најавили Ван
Гог, Владу Дивљана, Партибрејкерсе, Ју Групу, Кербер, Џа или
Бу, Гоблине, као и још неколико

ДИГИТАЛНЕ
БИБЛИОТЕКЕ
И ЕДУКАЦИЈА
КЛАДОВО - Усвајањем закључака у граду на Дунаву је завршена регионална конференција библиотекара на тему „Развој дигитализације – праксе и стандарди“. Реч је о наставку пројекта
"Дигиталне библиотеке - едукације", који спроводи Фондација Народне
библиотеке Србије. Развој дигитализације допринће ефикаснијем сагледавању библиотечког фонда, али и комплетне културне грађе, сматрају надлежни.
У раду Конференције учествовали су стручњаци из Хрватске,
Македоније, Републике Српске и Србије, који се у оквиру националних
институција културе баве дигитализацијом библиотечке и архивске
грађе. Била је то јединствена прилика за размену искуства, али и
усавршавање.
- Битно је знати да дигитализација није нешто што се може урадити фабрички. То је поступак који има пуно својих карактеристичности
и предности, и зато свака институција културе мора да води рачуна о
томе како да заштити свој фонд. С друге стране, дигитална хуманистика, као нова грана науке, је веома важна, јер анализа свих података, који се налазе у дигиталним библиотекама, постаје доступна
свима и с тог аспекта има непроцењиву вредност - казао је Зоран Перовић, саветник у Министарству културе.
М.Р.

Зоран Петровић у библиотеци

група, са којима су преговори у току.
Победник, по оцени публике, добиће снимање спота и ПР
подршку, победник по оцени стручног жирија, као и победник из
Србије по оцени стручног жирија
добиће снимање спота, продукцију,
снимање и издавање албума и ПР
подршку. ''Гитаријада'' ће се одржати на Краљевици, биће постављена четири стејџа, а организоваће
С. Б.
се и рок камп.

РАСПУШТЕНА
СО МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК - Влада
Србије распустила је Скупштину
општине Мајданпек и образовала
Привремени орган за обављање
текућих и неодложних послова из
надлежности Скупштине и извршних органа општине до конституисања
нових
након
одржаних избора, објављено је у
најновијем броју "Службеног гласника".
Привремени орган има
председника и четири члана.
Влада је за председника Привременог органа општине Мајданпек
именовала Дејана Вагнера, а за
чланове Слободана Мршића,
Драшка Ћетковића, Љубишу
Јовановића и Славишу Божиновић.
Председник организује
рад привременог органа, председава његовим седницама и
обавља друге послове које му
Привремени орган повери. Привремени орган одлучује о питањима из надлежности Скупштине
општине Мајданпек и извршних
органа општине већином гласова
чланова тог тела.
С.В.

Дуговања ЗЦ Бор премашила два милиона евра

ЗДРАВСТВО У ЧАБРУ

Др Горан Богдановић и др Игор Маљковић

БОР – Др Горан Богдановић, који је за в.д. директора
Здравственог центра Бор именован почетком априла, најавио је
да ће тражити ревизију пословања те медицинске установе,
чији су дугови, како је истакао,
’’већи од два милиона евра’’.
- Ситуација није нимало
ружичаста – казао је др Богдановић. – Јер, пресеком стања, закључно са 30. априлом, установљено је да имамо дуговања од
готово 168 милиона динара.
Поред тога, ЕПС од нас потражује
скоро пет, ’’ЈКП ’’Водовод’’ девет,
’’Топлана’’ 10 милиона динара...
Др Богдановић је додао и
да је, због дуговања од 2,3 милиона динара, београдски Онколошки институт прекинуо сарадњу
са ЗЦ Бор.

- Ипак, уз помоћ државе,
локалне самоуправе и РТБ ’’Бор’’
надамо се да ћемо успети да превазиђемо ову тешку ситуацију и да
наставимо да функционишемо на
добробит пацијената – подвукао је
в.д. директора ЗЦ Бор.
Др
Игор
Маљковић,
управник Опште болнице, најавио
је и да ће, у сардањи са Министарством здравља, у ЗЦ Бор почети припреме за отварање
Ургентног центра.
- Имајући у виду да је Бор
индустријски град, јасна је потреба за оснивањем Ургентног
центра – образложио је др Маљковић. – То би, заправо, била проширена верзија тријажног блока,
са анестезиологом и лекарима
специјалистима.
Е. Т.

4

ДРУШТВО

БРОЈ 92

Пројекат књажевачког Завичајног музеја

''ВЕНИ ВИНО ВИЦИ''
КЊАЖЕВАЦ - Пројекат
''Вени вино вици'', који се налази на половини реализације,
представљен је у Туристичкој
организацији Србије и Сајму
меда и вина у Неготину, истичу
у Завичајном музеју у Књажевцу,
који је носилац
пројекта.Развој и промоција
прекограничног туризма и формирање музеја вина у Равни,
неки су од циљева пројекта,
каже виши кустос, историчар
уметности Милена Милошевић
Мицић.
- Оно што ће нама
много значити је опремање
простора Музеја вина у Археоетно парку у Равни, и када све
ствари које смо наменили за
тај Музеј, и наравно све информације, које су намењене туристима буду изложене, односно
постављене, имаћемо једну ве-

лику туру - истиче Мицићева. Туроператери, људи који су у
туризму и који су директно корисници нашег програма, који
ће нас промовисати на
најбољи начин, требало би да
посете наш крај. Надамо се да
ће почетком октобра све то
бити реализовано, а у суштни,
ми смо задовољни. Имали смо
један од редовних састанака са
партнерима из Бугарске, и мислим да је радити ово, заиста,
право задовољство.
Пројекат се релизује у
сарадњи са Привредном комором из Видина и Регионалним
центром за одрживи развој и
развој предузетништва Тимок
из Зајечара, а финансира се у
оквиру ИПА Програм прекограничне сарадње БугарскаСрбија.
Л.И.

ПЕШАЦИ
ДОБИЈАЈУ
СВОЈ КУТАК
КЛАДОВО - Радници Грађевинског предузећа "Зета", из
Лучана, приводе крају радове на изградњи паркинг простора
површине 1.200 квадрата, на коме ће места бити за 14 аутомобила. До сада нефункционалан простор у делу улице Стефаније Михајловић оплемениће и пешачка стаза ширине 3,4
метара, коју ће красити цветне жардињере. То је завршна фаза
уређења пешачких комуникација у централном градском језгру.
Нови изглед добиће и простор између Букатарске и Дунавске
улице .
- Завршетком ових радова, добићемо репрезентативну
кружну пешачку комуикацију од јавне чесме у центру града до
два хотела на Дунавском кеју, односно до археолошког музеја
Ђердапа. У међувремену, тај простор употпунили смо уређењем пешачке зоне преко пута зграде некадашњег суда, затим
код хотела ''Ђердап'' и испред Дома културе. Наша намера да
тај део града добије лепши и функционалнији изглед сада је заокружена - истиче Јован Стингић, начелник Општинске управе.
Како је пројектом предвиђено, пешачка зона биће поплочана бехатон коцкама. Радове, вредне 3.850.000 динара,
финансира локална самоуправа посредством Дирекције за планирање и изградњу.
М.Р.

Радови код школе

Вински подрум у Завичајном музеју

Проблеми у раду Опште болнице у Мајданпеку

ЗАТВОРЕНО
ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

Др Зоран Милошевић

МАЈДАНПЕК - У мајданпечкој Општој болници привремено је затворено Дечје одељење,
јер је једини педијатар у тој медицинској установи отишао на годишњи одмор. Лекари су добили
упутство да мале пацијенте, којима
је болничко лечење неопходно,
баш као и труднице, на порођај
шаљу у друге болнице, пре свега,
у Здравствени центар Бор.
- Тренутно немамо педијатра - каже др Зоран Милошевић,
директор Опште болнице у Мајданпеку. - Једини педијатар је, наиме,
на годишњем одмору, тако да је
Дечје одељење, на којем тренутно
лежи једно дете, морало да буде затворено. Морали смо да довеземо
лекара из Неготина, да би обавио
визиту на Дечјем одељењу и у породилишту, где имамо две бебе.

Милошевић каже да су и Дом
здравља и Хитна служба обавештени да сву децу, која су за хоспитализацију, шаљу у Бор, као и
труднице које очекује порођај. Он
напомиње и да, у овом тренутку, не
зна колико ће то да траје.
- Од новембра прошле године се обраћамо и Министарству
здравља и РФЗО - додаје Милошевић. - Јер, након уредбе, која је
ступила на снагу децембра 2013.
хирург, анестезиолог и педијатар,
који су били ангажовани на одређено време, ’’скинути’’ су са списка
када смо хтели да им продужимо
уговор, будући да у РФЗО то сматрају новим запошљавањем.
О свему је обавештено ресорно министарство и инспекција у
Нишу.
С.В.

БРОЈ 92

ОГЛАС

5

6

ЕКОНОМИЈА

БРОЈ 92

Куповином апарата за брзе хемијске анализе Басен модернизује опрему

ЗАЧЕТАК БУДУЋЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Пошли смо од идеје да то прво буде апарат за потребе Топионице, па смо је проширили на процесне анализе ТИР
и целог РТБ у домену који он може да ради.
БОР – Рударско-топионичарски басен Бор недавно је модернизовао опрему куповином новог
флуоросцентног спектрометра – апарата за брзе хемијске анализе који
ради на бази X-зрака, јапанске
фирме "Шимацу". Апарат је тренутно,
како нам је рекао Саша Радуловић,
управник Топионице, у фази калибрисања (подешавања) софтвера процесном програму Басена (апарат
може да третира комадасте, прашкасте и течне узорке). Време уходавања зависи од врсте узорка и може
да потраје неколико месеци.

дијационе сигурности и безбедности
за коришћење извора зрачења, а
потом је била и обука за безбедно
руковање апаратом. Планирамо да у
почетку радимо хемијски састав топионичке шљаке и бакренца, али и
процесне анализе Ливнице, Златаре,
Електролизе и ФБЖ. За сада смо
прилично добро "савладали" бакренац, шљаку и неке узорке из процесног програма Ливнице. Паралелно се
анализира и концентрат из Флотације
"Велики Кривељ", док ћемо касније
прећи и на концентрате из Бора и
Мајданпека – наглашава Радуловић.

ИСПЛАТИВО
- Почели смо од идеје да то прво буде апарат за потребе Топионице, па смо је проширили на процесне анализе ТИР и целог РТБ у
домену који он може да ради. Апарат је, између осталог, купљен и као
део пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине зато што ће нам бити потребан и за те узорке. Проценили смо да ће, када буде у пуној функцији, апарат исплатити себе за
два-три месеца – наглашава Радуловић.
- Ради рационализације
трошкова пословања, у набавку овог
апарата кренули смо још пре две-три
године. Међутим, пошто смо предузеће у реструктурирању и због прописане процедуре, прошло је доста
времена, па се финале тог посла десило пре два месеца. Када смо га коначно купили, морали смо да
прибавимо одређене дозволе, како
бисмо могли да га користимо. Реализовали смо пројекат мера ра-

У првој, најважнијој фази подешавања апаратом рукују три жене:
Зорица Перуновић, дипл. инж. металургије, Дубравка Станковић, дипл.
хемичар, и Татјана Миловановић, лабораторијски техничар. Када се апарат буде уходао, планирано је да их
буде више, јер ће бити организован
сменски рад. Иако су све три у тој материји, никада досад нису радиле на
таквом апарату. Радуловић је пун
речи хвале за њих управо стога што

Дубравка, Зорица и Татјана

је процес веома компликован, захтева време и непрестано понављање анализе узорака. - Немамо
особље које има искуство у раду са
таквим апаратом, али захваљујући
њиховом изузетном залагању у ових
месец дана располажемо веома добрим резултатима.
- Ово је за нас новина, али
и изазов. Посао је врло озбиљан с
обзиром на то да је асортиман производа ТИР, односно РТБ велики.
Кренули смо делимично са производима ТИР, али и са програмом кривељских концентрата – истиче
Перуновићева. Коментаришући апа-

рат, њена млађа колегиница Дубравка каже да се обука односила
само на руковање, како би се заштитили људи који раде са њим. - Што
се тиче анализа, оне захтевају научноистраживачки рад, јер је то
веома комплексна метода и потпуно
је другачија од класичних хемијских
анализа. Прецизно одређивање концентрације одређених елемената
нама не значи ништа. Зато се претежно бавимо синтетисањем нових
комплекса, органских једињења и испитивањем просторних оријентација
молекула.
Ј.С.
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Рудари спасавали Обреновчане

БОР СЕ ДОБРО ПОКАЗАО
Рударско-топионичарски басен је нашао снаге и начине да несебично помогне у време када и сам трпи
штете од великих киша и када му због њих пада производња на коповима – каже Саша Перишић
БОР – Пословична ру- домаћих, били су само припаддарска солидарност није за- ници војске, специјалне политајила ни током недавних ције, руски специјалци и ми.
великих
поплава
широм Одмах да кажем да су се, уз
Србије. Рударско-топионичар- војне, одлично показали и
ски басен Бор је помогао не наши чамци са дуплим дном,
само чамцима, пумпама, шле- вентилима за испуштање воде
перима воде, хиљадама об- и 11 комора које омогућавају да
рока, ћебади, средствима за и у случају бушења чамац
хигијену, по једном дневницом остане у спасилачкој мисији.
5.200 запослених, донацијама Без наше ћебади, било би
синдиката и појединаца, грађе- страшно за ту дечицу и болесвинским машинама, већ и нике јер смо, носећи их, и кроз
снажном рударском руком. Ње- ћебад осећали како цвокоћу од
гова чета за спасавање (при хладноће. Тако смо остали до
погону Јама), од 27 људи, јутра кад су дошле специјалне
ПОМОЋ
Компанија „Југо-Каолин“, део немачке корпорације
''Кварцверке'', у чијем су саставу рудници песка код Уба, Бора и
Зајечара, уплатила је 100.000 евра на наменски рацун Владе Републике Србије за помоћ угроженима од поплаве. Новац ће бити
усмерен најугроженијим подручјима, а компанија „Југо-Каолин“
и даље ће бити на располагању за подршку која је неопходна.

заједно са 10 радника Истражних радова, једним флотером и
још петнаест добровољаца из
Јаме, нашла се у ноћи између
16. и 17. маја међу првима на
обреновачким насипима и помагала нашим и руским специјалцима да извлаче немоћне, жене и децу из домова, од
којих су многи били до крова у
води.
Саша Перишић је координирао помоћ Басена потопљеном становништву Србије и
добро се сећа тог туробног
шеснаестог мајског јутра када
је постало јасно да ће нека
подручја у приобаљу Саве и
западној Србији имати велике
проблеме са водом. На колегијуму директора РТБ одлучено
је да се помоћ фокусира на
најугроженији Обреновац, град
по много чему сличан Бору. У
координацији са Кризним штабом Центра за ванредне ситуације МУП Србије, уз велико
залагање и спретност басенске
службе набавке, већ тога преподнева, набављено је све са
списка хитних потреба Обреновца.
- У једном тренутку прихваћена је и наша помоћ у
људству – каже Перишић. Одмах сам проследио позив у
Бор, 53 рудара се спремило и
већ поподне кренуло. Били смо
на обреновачким бедемима у
касним вечерњим сатима.
Дочекао нас је мрак, киша,
магла, уплашени људи... У
кругу од 20-ак километара, сем

снаге Жандармерије, рониоци
из целе Србије. Локални момци
су помогли да се спасавање
боље организује, киша је стала
и било је већ толико људи да је
процењено да можемо да се
вратимо редовним пословима.
Срђан Марковић је седму годину члан чете за спасавање, али се, као и остали
њени чланови, први пут срео
са толико воде на улицама једног града: – Вода до кровова,
понегде сте могли из чамца да
дохватите врх бандере... На
све стране уплашени људи који
неког траже... Највише нас помагало је при искрцавању из
чамаца, а неки су били и у
њима. Како који чамац стигне
ми прихватимо људе, махом су
то била деца и стари без много
ствари. Излазили су са по једном кесом и торбицом. Преводили смо их, или преносили, од
бедема, преко моста. Пошто
смо били у нашим рударским
оделима и кабаницама једно
дете је питало колегу који га је
носио: „Чико, јесте ли ви ватрогасци?“ Он му је одговорио:
„Не, ми смо рудари“. На то је
клинац казао: „Свима ћу да испричам да ме је спасио рудар!“
Гледали смо да што пре испазнимо чамац да би ишао по
друге. И, тако до сванућа.
Милић Ђуришић, звани
Миша, инструктор у чети за
спасавање, нам рече да се
чета, иначе најмодерније опремљена за деловање у рударским несрећама (својевреме-

Срђан Марковић и Милић Ђуришић

но у Тузли, Алексинцу, руднику
Соко), први пут нашла пред
изазовом да учествује у спасавању људи и имовине од воде.
- Дочекао нас је дечји
плач, кукњава жена, али сам се
одушевио полицијом и војском.
То су момци који немају страха,
који су мокри до појаса уносили
и износили људе из чамаца.
Једном, који готово није осећао
промрзле ноге јер је читав дан
био у води - дао сам чизме. И
сам сам учествовао у превожењу једне групе чамцем и

никад нећу заборавити плач
детета које није хтело да се одвоји од мајке да бисмо га што
пре евакуисали са баком, а
мајка и отац сачекали следећи
чамац. Вода је понегде била
висока скоро шест метара, до
другог спрата зграда. Једна
бака се – причали су ми спасиоци - попела на шпорет, ставила столицу и на њој дочекала спасиоце. Досад сам веровао да је ватра најопаснија,
више не!
Љ.А.
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Са радницима ХЕ “Ђердап 1” на чишћењу Дунава

ДУНАВ - ЈАВНА КАНАЛИЗАЦИЈА ЕВРОПЕ
Од краја маја, из Дунава је извучено више од 5.000
тона отпада.
КЛАДОВО – Све што је
водена стихија могла да донесе
из горњег дела Дунава и притока
из региона, донела је на хидроелектрану “Ђердап 1”. Кубици и
кубици дрвећа, на стотине делова покућства из поплављених
подручја на Сави, Дрини и Дунаву, дечје играчке, фрижидери,
фотеље, столице, мртве животиње...
- За 30 година колико
радим на “Ђердапу” овакву количину отпада нисам видео.
Дунав је јавна канализација Ев-

уопште и немају посла - објашњава Радисав Чучулановић,
портпарол ХЕ “Ђердап 1”.
Од краја маја, из Дунава
је извучено више од 5.000 тона
отпада. И раније је на нашу
највећу фабрику струје стизао
отпад из целе Европе, ал’ никад
као сада. Закрчило ђубре пут, па
ни да се макне. Што се за ноћ
очисти, ујутру као да није ни рађено. А вода стално нешто носи.
Ваде се из Дунава пластичне
флаше, пањеви, стабла са све
кореном...

ЖИВОТИЊЕ
Из Дунава је до сада по посебној процедури и уз пристуство републичке ветеринарске инспекције извађено седам домаћих животиња. Кад се тела угинулих животиња изваде из
воде цео прелаз се затвара за саобраћај, а затим комплетно дезинфикује.

ропе, свега ту дође – каже дизаличар Славиша Перић, који
заједно са колегама и Миланом
Петровићем, шефом оперативне
припреме, свакодневно рашчишћава непробојну завесу отпада
нагомилану испред електране.
Отпада има само на
српској страни електране. Дунав
је на румунској - чист!
- Такав је Дунав. Струје
отпад наносе искључило код нас,
и то 98 одсто. На румунској
страни ових дана скоро да

- ПЕТ амбалажа нам говори све европске језике – кроз
осмех кажу радници ангажовани
на чишћењу отпада, а на тим пословима раде њих скоро 80 у три
смене.
Да би организовали
сменски рад на “Ђердапу 1” су
морали да осим својих, ангажују
и неквалификоване раднике из
АД “Ђердап услуге”, њих тридесетак. Прискочили су у помоћ и
радници кладовског комуналног
предузећа “Комуналац”.

Отпад код ХЕ “Ђердап 1”

- Радимо пет дана непрекидно са дизалицама и ево сад
са овим бродом-платформом са
багером и шлепом. Вадимо из
Дунава овај отпад који је вода донела, а онда га носимо на депонију у предпристаништу – каже
Милисав Гамановић, власник
Д.О.О. “Гаман”, из Кладова.
На нашој највећој дунавској фабрици струје ангажована је
сва могућа механизација која
може да помогне при вађењу
овог отпада. Пањеви и стабла
стално пристижу и решетке агрегата хидроелектране “Ђердап 1”
редовно се чисте.
- У пар наврата зауставили смо агрегат број 1, јер је он
на највећем удару од пањева и
огромних стабала. У току попод-

нева и ноћи заустављамо на по
два сата агрегате број 2, 3 и 4,
како би се очистиле решетке.
Мора тако јер се испред улазних
поља ствара чеп, па не може да
ситан нанос прође – објашњава
Мита Благојевић, заменик директора за производњу.
На кладовској електрани
почели су да пуне акумулационо
језеро, које је већ од првог наиласка већих количина вода, испражњено до коте горње воде
на 63 метра надморске висине.
То практично значи да је Дунав
био на тзв. природном режиму
рада, и на истој коти као пре
него што је брана била изграђена, тако да на “Ђердапу” нису
могли да утичу на ниво воде узводно од Голупца.
С.М.Ј.

Село код Неготиина санира штете од поплава

''МОКРО'' МОКРАЊЕ
НЕГОТИН – Село Мокрање
претрпело је овог маја велике штете
од поплава. На многим парцелама
пољопривредници неће убрати ни
зрно житарица, уништени су бројни
пластеници, повртарске културе.
Вода, у висини и до једног метра,
продрла је и у куће, економске
објекте и гараже, па мештани ових
дана увелико рашчишћавају своје домове. Највећи проблем селу направила је Сиколска река која се
протеже Мокрањем у дужини од два
километра.
По речима мештана, до изливања реке у делу који пролази кроз
само село и делу у коме је пољопривредно земљиште, дошло је превасходно због нерашчишћеног речног
корита, које је препуно траве и стабала.
- Више пута смо упућивали
захтеве надлежнима за речне токове,
да реше овај проблем, али одговора
није било“, кажу мештани и додају да
су се пре пар година сами организовали и почели са чишћењем, али да
су ти радови стопирани од стране
„Србијавода“.
Поплавни талас, који је прошао кроз ово село, начинио је штету
у великом броју домаћинстава, као и

Расчишћавање корита Сиколске реке

на усевима и пољопривредном земљишту, па се сваки дан без падавина
користи како би се из кућа и помоћних објеката избацило све што је поплава уништила.
- Општинској Комисији за
процену штете пријаве је поднело око
90 становника Мокрања. Обишли
смо домаћинства у овој месној заједници, а сходно процени предузеће се

одговарајуће мерe – каже Владица
Гавриловић, председник Комисије за
процену штете.
На удару Сиколске реке
нашао се и сеоски водовод, који мештани тренутно не смеју да користе ни
за пиће, ни за припрему хране, јер је
вода пуна амонијака. По налогу Штаба
за ванредне ситуације, мештанима је
обезбеђена испорука воде у контроли-

саним цистернама неготинског комуналног предузећа "Бадњево."
- Затражили смо и додатне
анализе воде из водовода, као и са
два алтернативна бунара, са којих се
водом снабдева велики број корисника. Тражили смо и да се одмах
упути захтев надлежнима за речне
токове за чишћењем речног корита
Сиколске реке и проширивањем
уског грла ове реке у близини Железничке станице Мокрање – кажу у месној канцеларији.
На терену у Мокрању су
биле и екипе из епидемиолошке
службе неготинског Здравственог
центра, како би сагледале епидемиолошку ситуацију, а већ неколико дана
су тамо и екипе санитарних техничара Завода за јавно здравље
"Тимок" у Зајечару, које обављају
дезинфекцију и дератизацију поплављених објеката и просторија.
- Боравак у недезинфикованим објектима може довести до инфекције, астме или алергијске
реакције. Такође, могућа је и појава
глодара, као и комараца. Морамо да
нагласимо да је проветравање и вентилација просторија корисно за исушивање поплављеног простора –
кажу санитарни техничари.
С.М.Ј.
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Јовица Лазарикић кухињским ножем заклао Борислава Стевића у кладовској Грабовици

НОЖ СЕВНУО ЗБОГ МАЛИГАНА
''Немој, Јовице, да ме кољеш'' - запомагао је Стевић
пре него што га је Лазарикић убио.

Борислав Стевић

КЛАДОВО – Због сумње да је
у недељу око 21 час кухињским ножем
заклао Борислава Стевића (49), из неготинског села Корбово, полиција је
ухапсила Јовицу Лазарикића (21), из
кладовског места Грабовица. Злочин
се десио у Габровици, у дворишту куће
Марије Царановић (72), девизне пензионерке, са којом је Стевић живео у
ванбрачној заједници.
- Бора и Јовица су се дружили и неколико пута су се и посвађали – кроз сузе говори Царановићева, која слабије види. – Јовица је
дошао у недељу увече из Кладова и
тражио од Бора да му да ракију, али му
је овај казао да прво мора нешто да
поједе. Мислим да је Лазарикић већ
био пијан, када је дошао у нашу кућу.
Марија, која је седела у кући,
каже да је чула како се Бора и Јовица

свађају. А, онда је, у једном тренутку,
зачула врисак.
- Одмах сам препознала
Борин глас. Викао је: ’’Немој, Јовице,
да ме кољеш’’! Пошто се једва крећем,
пошла сам напоље, али сам на путу
до врата чула само кркљање. Некако
сам се добатргала до излаза из куће,
када је Лазарикић протрчао поред
мене – у шоку је несрећна жена.
Марија је, вели, видела Бору
како лежи у мраку и кркља. Говорио јој
је, једва чујно, да зове помоћ. Царановићева, чија се кућа налази тик уз
главни магистрални пут, који водипрема Кладову, је почела да запомаже, након чега су комшије дотрачале на лице места.
- Увео сам Марију у кућу и
казао јој да седи ту – испричао нам је
један мештанин Грабовице, који није
желео да му помињемо име. – Онда
сам отрчао до Боре и батеријском
лампом осветлио место где је он
лежао. Од призора који сам угледао,
умало нисам изгубио свеста. Бора се,
са ранама на врату и грудима, налазио
на земљи, док се око његовог тела ширила локва крви. Није давао знаке живота.

Марија Царановић на месту злочина

Комшије су одмах позвале
полицију и Хитну помоћ, чије су екипе
убрзо стигле на лице места. Лекари су,
међути, само могли да констатују да је
Стевић преминуо, док су органи реда,
након краће потере, стигли и привели
Лазарикића.
- Нико од нас у Грабовици
није постављао питање да ли ће се,
него када ће се овакав белај догодити
– казује тај комшија. – Јер, Лазарикић,

ЛЕЧЕЊЕ
Након покушаја самоубиства, Лазарикић је био упућиван на
одвикавање од алкохола, али се, након извесног времена, поново
враћао том пороку.
- Знао је да не пије по неколико месеци, али је онда, изненада, настављао са конзумирањем алкохола – додају суседи. – У последње време, бивао је све агресивнији, али нико није могао ни да
посумња да ће убити Бору, за којега је знао да каже да му је као отац.

коме је отац умро млад, а мајка га напустила још док је био мали, је са непуних 13 година почео да пије, због
чега је, више пута, имао проблем са
законом.
Комшије кажу и да је Бора, на
неки свој начин, волео Јовицу и помагао му кад год је могао. Међутим, суседи кажу и да су њих двојица веома
често знали да се заједно опију у кући
Царановићеве.
- Јовица је од малена сам
водио рачуна о себи, тако што је обављао сезонске послове и веома млад је
почео да пије – додају суседи. – Неколико пута је покушао да, у пијаном
стању, пресуди себи. По ономе што се
прича, два пута је себи покушао да
одузме живот, тако што је себи пререзао вене, али су лекари успели да га
спасу.
В.Н.

Данојла Матијашевић, ухапшена у афери са регресираним ђубривом, добила претеће писмо

МЕТАК, УМРЛИЦА И МАРАМИЦА
Полиција проверава ко прети осумњиченој у
афери ''Азотара''.

Данојла Матијашевић

БОР – Данојла Матијашевић
(49), некадашња директорица борске
Кланице ’’Полет плус’’ и власница ћупријског Пољопривредног добра ’’Добричево’’, која је, заједно са још 11
особа марта прошле године била
ухапшена због сумње да је учествовала у нелегалној продаји регресираног ђубрива из Азотаре ’’Панчево’’,
чиме је то државно предузеће, наводно, оштећено за пет милиона евра,
добила је писмо у коме се налазио –
метак, умрлица и марамица!
По сазнањима до којих смо
дошли, поред Матијашевићеве, писмо

исте садржине добио је и адвокат који
је заступа у том процесу, а полиција, у
интересу истраге, не саопштава детаље тог случаја. Наводно, сумња се
да је то упозорење бившој власници
’’Полета’’ и задруге ’’Добричево’’, којој
су те фирме одузете након хапшења,
да ћути и не ода главне играче у том
поступку.
’’Тимочке’’ су дошле у посед
фотографија из писма које је упућено
Матијашевићевој и њеном адвокату.
На умрлици, словима која су исечена
из неких часописа, пише ’’Заборави
Добричево или...’’ Уз то, на адресу Матијашевиеве, која се налази у кућном
притвору и има електронску наруквицу

ЗАЛОГА
Матијашевићева се, у
истрази, позивала и на то да постоји уписана залога у корист
Азотаре на сајту Агенције за привредне регистре, која је била винкулирана од једне осигуравајуће куће на то панчевачко предузеће. Она је тврдила и да јој
целу игру смештају, како је казала, ’’врло моћни људи’’, како
би јој одузели кланицу ’’Полет
плус’’ и Пољопривредно добро
’’Добричево’’.

Метак, умрилца и марацима

на нози, стигао је, као опомена, и
метак, и марамица која је, претпоставља се, упућена њеној породици,
’’да би имали чиме да обришу сузе
када њу убију’’, каже наш извор из
истраге.
Када су ухапшени, као
кључни човек који је лишен слободе
због сумње да је учествовао у махинацијама са регресираним ђубривом био
је Саша Драгин, некадашњи министар
пољопривреде. Матијашевићевој се
стављало на терет да је посредством
Кланице ’’Полет плус’’, наводно, узела
2.000 тона регресираног ђубрива
преко борске и неготинске задруге
’’Ратар’’ и ’’Слатина’’, које су, како се

наводи у кривичној пријави, биле само
фиктивни купци. То ђубриво није
плаћено, због чега је Азотара претрпела штету од готово 29 милиона
динара.
Матијашевићевој се на терет
ставља и да је од Азотаре узела и
2.596 тона нерегресираног ђубрива,
које није плаћено, тако да је према том
предузећу направљен дуг од 62,7 милиона динара. Бивша директорица
Кланице ’’Полет плус’’ се током саслушања бранила да не дугује Азотари
ништа, будући да је то предузеће, као
залог, требало да преузме род у меркантилној пшеници у замену за ђубриво.
В.Н.
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Преминуо радник РТБ ''Бор'', повређен у руднику креча ''Заграђе''

''ЗУБ'' УБИО
РУДАРА
БОР – Живорад Станковић (48), радник рудника
креча ''Заграђе'', из састава РТБ ''Бор'',
који је 19. маја
тешко повређен
на радном месту,
преминуо је након десетодневне борбе за живот, у овдашњој болници, потврдио је др Синиша Србуловић, неурохирург у Здравственом центру Бор.
- Упркос свим нашим напорима, Станковић, који је све
време од повређивања био у
коми, преминуо је због тешког
оштећења можданог стабла казао нам је др Србуловић. Станковић је и примлљен у критичном стању, са преломом лобање, нагњечењем коштаних
фрагмената, као и озбиљним
нагњечењем и крварењем у
мозгу.
Станковић је одмах био
хитно оперисан и налазио се у
коми. Лекари су се 10 дана борили за његов живот, али је несрећни човек, упркос свим
напорима, ипак, преминуо.
Како сазнајемо, до трагедије је дошло када је ‘’зуб’’ од

багера, тежак око 30 килограма,
упао дробилицу за камен у руднику креча ‘’Заграђе’’. Станковић и његов колега Витомир
Ристић (48) били су ангажовани
да ослободе ту машину, како би
се производња наставила.
Ристић је секао, док је
Станковић био изнад њега. У
тренутку када је посао завршен, ‘’зуб’’, који је био под
‘’напоном’’, је, буквално, био катапултиран! Излетео је из лежишта и ударио несрећног
Станковића право у чело. Од
силине ударца несрећни човек
је изгубио свест.
Одмах је позвана Хитна
помоћ, која је убрзо стигла и
Станковића превезла на Одељење неурохирургије ЗЦ Бор.
Несрећни човек је подвргнут хируршкој интервенцији, али је,
након десетодневне борбе,
ипак, подлегао повредама.
В.Н.

УХАПШЕН
ПРЕВАРАНТ

КЊАЖЕВАЦ - Припадници Полицијске станице у
Књажевцу, по налогу Основног јавног тужилаштва у
Зајечару, одредили су меру
задржавања до 48 сати А. М.
(33), из Урошевца, због постојања основа сумње да је
извршио четири кривична
дела преваре.

Сумња се да је кривична дела извршио на територији општине Књажевац, у периоду од почетка
2014. године, тако што се
представљао као озбиљан
послован човек који ће купити или отворити нове
фабрике, као и да у Албанији, Македонији и Италији
има велика предузећа (Фабрику цигарета, бензинске
пумпе и друго).
Тиме је довео и одржавао у заблуди више особа
са територије Књажевца
којима је тражио одређену
суму новца, уз обећање да
ће се њихово улагање у
разне пословне подухвате
вишеструко вратити кроз
пословну сарадњу, спонзорства
и
запослења.
Сумња се да их је на овај
начин оштетио за око
290.000 динара.
Е. Т.
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РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 92.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО ХI
Пловити Дунавом је несвакидашњи доживљај…
Један од најважнијих стратешких циљева дугорочног развоја туризма у Србији, је развој туризма на Дунаву. Кладово спада
у општине са значајним привредним и туристичким потенцијалом,
те се отуд налази у самом врху развојних планова туристичке привреде Дунавске регије.
Изванредни природни потенцијали, попут Националног
парка “Ђердап”, богато културно и историјско наслеђе, створене
вредности новијег датума, могућности наутичког туризма на Дунаву, ловни и риболовни туризам, традиционалне манифестације,
разноврсни смештајни капацитети, само су неке од атрактивних
вредности и садржаја који пружају посетиоцима током целе године
посве ретке, привлачне и непоновљиве туристичке доживљаје.
Манифестације-Дешавања
У Кладову су бројна дешавања у току године. Нека су традиционална, па и вишевековна, а нека новијег датума са циљем
да се обогати период туристичке сезоне. Традиционално се обележавају Свети Трифун – Дан воћара и виноградара и Великогоспојински вашар 28. августа. У летњим месецима су: изложбе меда,
Дани Дунава, Етно-фестивал, Златна бућка Ђердапа у Текији и наравно, регате.
Регате
Дунав својим током, дугачким 2.888 километара, повезује
више европских држава и главних градова, бројне знаменитости,
националне паркове и природне лепоте. Једно од најатрактивнијих
места на читавом току је 100 километара дуга Ђердапска клисура,
која почиње код Голубачког града, а завршава се непосредно испод
ХЕ Ђердап, код римског каструма Диана. Пловити Дунавом, у овом
делу његовог тока, је несвакидашњи доживљај. Све већи је број
туриста који узимају учешће на регатама које плове Дунавом.
ТИД регата
ТИД регата је највећа и најдужа речна Регата на свету, траје
61 дан и превесла се 2.080 километара реком Дунав. Регата је
веома популарна у свету и поред учесника из подунавских земаља
има учесника и са других континената.
Сваке године 26. јуна регата креће из немачког града Инголштадта, а завршава се 28. августа у бугарском граду Силистри.
У нашу земљу регата улази 28. jула, код Апатина, а излази 14.
aвгуста, код Брзе Паланке.
Организатор Регате ТИД кроз Србију је Одбор за туризам
Кајакашког савеза Србије. Основно правило ТИД је: пловидба Дунавом чамцима (кајак-кану), које покреће човек сопственом снагом
по етапним местима која се за сваку земљу утврђују на Међународној конференцији. Дневне етапе су у просеку дужине око 43 километара. У етапним местима, Регата борави један дан осим у
већим и главним градовима земаља кроз које Регата пролази и у
којима се задржава по два дана.
Етапна места у нашој земљи су: Апатин, Богојево, Бачко
Ново село, Бачка Паланка, Нови Сад, Стари Сланкамен, Београд,
Смедерево-Југово, Велико Градиште, Добра, Доњи Милановац, Текија, Кладово и Брза Паланка. Кладовска општина је једина на читавој дужини регате која као домаћин дочекује регату четири дана.
Трагом текијских аласа
Регату “Трагом ђердапских аласа” сваке године у мају организују Кајакашки клуб из Текије и ТОО Кладово. Плови се од Текије до Хајдучке воденице са организацијом једнодневног излета
на води у најатрактивнијем делу Ђердапске клисуре.
Ђердапска регата: Текија – Кладово – Кусјак
Регата ТКК је јулска четвородневна регата која стартује из
Текије у раним јутарњим сатима и у четири етапе са паузама за
ноћење стиже до Кусјака у суседној општини Неготин. Регата има
традицију од једне деценије, а учесници се враћају након четири
дана на води препуни утисака и доживљаја. Организатор КК Текија
и ТОО Кладово обезбеђују превоз пловила из Кусјака назад до
Кладова или Текије.
(Извор: ТОО Кладово )
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић
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