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ОТВАРАЈУРУДНИКЕБАКРАИЗЛАТА!

Амерички ''Фрипорт'' запошљава 1.000 радника, а канадска компанија ''Авала рисорсис'' инвестира
СТРАНА 2
177 милиона долара за отварање рудника злата, код Жагубице
Академик Владета Јеротић у Кладову
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Американци отварају рудник бакра и злата у околини Бора

ЗАПОШЉАВАЈУ 1.000 РАДНИКА!
Следеће године почиње изградња нископа.
БОР - Америчка рударска
корпорација ''Фрипорт Мекморан'',
једна од најмоћнијих рударских
компанија на свету, запослиће
најмање 1.000 радника у руднику,
који намеравају да отворе у околини Бора.
- У разговору са представницима ''Фрипорта'', они су нас обавестили да ће, наредне године,
започети са изградњом нископа,
што представља припрему за отварање рудника - казао је Живорад
Петровић, председник општине
Бор. - Представници америчке компаније су нас обавестили и да ће,
уколико будући резултати истраживања буду добри, као и претходни,
и дође до отварања рудника, ту
бити упослено најмање 1.000
људи.
Петровић истиче да је присуство ''Фрипорта'' у Бору од изузетног значаја за ту општину, али и за
цео регион, и најавио је пуну подршку локалне самоуправе активностима америчке корпорације.
- Један рудар у руднику
који ради профитабилно, креира
још четири до пет радних места у
споредним и пратећим делатностима - надовезује се Душан Марковић, председник СО Бор. - То,

Геолошка истраживања у околини Бора

ЗЛАТО У ЖАГУБИЦИ
За отварање првог рудника злата, које је геолошким
истраживањима открила канадска компанија ''Авала рисорсис'',
у близини Жагубице, биће потребно 177 милиона долара, показују прелиминарне економске процене саставила независна
компанија ''АМЕЦ'', из аустралијског Перта.
практично, значи да би, уколико до
отварања рудника дође, у потпуности решили проблем незапослености у Бору, јер би ту посао добило
и до 6.000 радника, колико их је,
тренутно, и регистровано на евиденцији Завода за запошљавање.
Потсетимо, др Дејан Ко-

жељ, директор ‘’Фрипорта’’ у
Србији, раније је најавио да је та
компанија, под условом ‘’да будући
резултати геолошких истраживања
у околини Бора потврде претходна
сазнања, у отварање новог рудника бакра и злата, на овом простору, спремна да инвестира и до

пет милијарди долара’’.
‘’Фрипорт’’, који у коперацији са канадском фирмом ‘’Резервоар минералс’’ већ неколико
година истражује околину Бора, је
објавио почетне резултате испитивања по којима су, на месту званом
‘’Чукару пеки’’, откривено лежиште
од 1,7 милиона тона бакра и 98
тона злата, чија је бруто вредност,
по садашњим ценама на берзи, око
18 милијарди долара. Примера
ради, у борским и мајданпечким
рудницима, за протеклих 110 година рударења, добијено око пет
милиона тона бакра и нешто више
од 150 тона злата.
Поред тога, средњи садржај бакра у око 65 милиона тона
руде, коју су открили Американци,
износи 2,3 одсто бакра и 1,5 грама
злата по тони. Упоређујући то са
РТБ "Бор", где се тренутно експлоатишу резерве са највише 0,4 одсто
црвеног метала, то је само још
један од доказа да су геолози "Фрипорта" уболи бинго. Наруку им иде
и то што се, по подацима из литературе, лежишта са један одсто
бакра, под условом да тај садржај
прате одговарајуће количине руде,
сматрају изузетно профитабилним.
В.Н.

Нове поплаве у неготинском крају

МОКРАЊЕ ПОНОВО МОКРО
Страдало 70 домаћинстава поред Сиколске реке, која овим селом пролази у дужини од два километра.
НЕГОТИН – Још се зидови нису осушили од мајских поплава, а мештанима неготинског
села Мокрање нова киша, од чак
45 литара воде по квадрату, донела је нове невоље. Није им за
утеху то што је вода била мања
него у мају, јер им је сада докрајчила оно што тада није. Опет
је страдало 70 домаћинстава
поред Сиколске реке, која овим
селом пролази у дужини од два
километра.
- Нисам ни пријављивао
штету, јер од штете вајде нема –
огорчен је Драгољуб Чокић, коме
је нова бујица однела башту. –
Већ две деценије тражимо да се
корито Сиколске реке очисти, по-

Јелени Мариновић, која
брине о домаћинству Поповића,
вода у подруму је дошла скоро до
плафона, Драгици Ватовић је
уништила пластеник, пшеницу,
кромпир, ушла у кокошињац, преплавила двориште, комшијама су
страдали пластеници, а бујица је
нанела свакакво ђубре. На све
стране блато и вода. У домаћинству Младена Кривовића, младог
и перспективног ратара, који са
супругом обрађује шест хектара
имања и чува стоку, затичемо и
екипе неготинског комуналног
предузећа “Бадњево”. Од раног
јутра црпе воду из подрума, а
вода је висока негде и преко три
метра.

НАМЕШТАЈ
Вода се повукла, али је остао муљ. У већини кућа спирају блато. Намештај, паркет, теписи страдали су у мају. Иако
многи нису стигли да санирају штете, има и оних који су у куће
унели нов намештај и поново остали без њега.
кушали смо једном и сами, али
нам је “Србијаводе” забранила.
Нико да помогне, а кад треба да
се наплате наводњавање, одводњавање, порез, сви су први у
реду – каже он.

- Подрум је пун до плафона, двориште је комплетно
било поплављено, ограда се обрушила. Прошли пут смо морали да
бацимо комплетан намештај из
дневне, спаваће, гостинске собе,

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

Поплаве у Мокрању оштетиле 70 домаћинства

страдала нам је кухиња и купатило. Нисмо ни стигли све да санирамо. Морали смо да купимо
машину за сушење зидова, да бар
донекле смањимо штету. Страдао
ми је кукуруз, пресејао сам парцелу и опет остао без те њиве.
Остали смо и без баште, пшеница
је поплављена, а бојим се да ћу
морати да продам стоку, јер нећу
моћи да је прехраним. И, да нам
да неко новац шта с њим да радимо, кад кило кукуруза држава
цени 17 динара, сељак продаје по
20, а шта је кило – каже Кривовић.

Само на усевима је у мају
процењена штета од 5,8 милиона
динара. Ту нису ушле штете на
пластеницима, пољопривредној
механизацији,
грађевинским
објектима, које се сада израчунавају, а нове штете тек треба да се
процене.
- Пшеница је била пред
жетву, а сада од ње нема ни зрна.
Страдали су пластеници, кукуруз,
воћни засади и друге оранице –
каже Слободан Недељковић, референт МЗ Мокрање.
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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Нова седница Привременог органа општине Мајданпек

ПУНА ПАЖЊА СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Накнаду за метеријално обезбеђење прима 638 породица, а подељено је и 1.300 једнократних помоћи.
МАЈДАНПЕК - Трећа седница Привременог органа општине
Мајданпек протекла је у знаку усвајања низа одлука, међу којима и Извештаја о раду Центра за социјални
рад, који је указао на пораст сиромаштва, али и Одлуке о приступању
измени сталног састава Општинске
изборне комисије, у складу са саставом Скупштине.
Предлог Решења о усвајању
Извештаја о раду Центра за социјални рад Мајданпек, био је прилика да се констатује пораст
сиромаштва, како преко броја корисника једнократне и новчане помоћи
породици, као и кроз примере дисфункционалности, поремећаја, па и
насиља у породици. Весна Тричковић, директорка ове установе, изнела
је оцену да су проблеми које данас
носи породица, као стуб друштва,
много комплекснији и компликованији
него ранијих година, илуструјући то
подацима да тренутно у општини накнаду за материјално обезбеђење
прима 638 породица, док је током
прошле године за решавање егзистенцијалних проблема најсиромашнијим становницима општине испла-

Седница Привременог органа

ПОПЛАВЕ
Груба процена, како се чуло, говори да је неких 40 милиона
динара неопходно за санацију оштећених инфраструктурних
објеката, а како општина тих пара нема, санација ће се обављати
према приоритетима, при чему би носиоци посла били Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве “Мајданпек” и ЈКП "Доњи
Милановац". У складу са одлукама ПОО, ускоро ће бити расписан
Конкурс за финансирање удружења грађана.

ћено 1.300 једнократних новчаних помоћи, док је захтева било знатно
више. Било је питања и о могућностима одређеног радног ангазовања
радно способних лица који су корисници МОП, а чланове Привременог
органа општине занимало је и колико
су чести обиласци корисника у удаљеним насељима. Усвајање Оперативног плана одбране од поплаве
вода другог реда на територији опстине Мајданпек за ову годину, протекло је уз оцену да би његове
закључке требало имати у виду при
усвајању буџета за наредну годину.
Предлог програма о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине треба да
буде промењен, због тога што није добијена сагласност Министарства за
куповину пољопривредног земљишта, услед чега су предвиђена средства другачије распоређена, али и
због слабијег прилива средстава, те
неинформисаности о раније преузетим обавезама. Остало је, међутим,
да се боље формулишу поједине одредбе за неку наредну седницу.
С.В.

Иницијатива Удружења привредника

Санација путне мреже у Кладову

''КЊАЖЕВАЦ - НАЈБОЉЕ''

ПОПРАВЉА СЕ ПУТ
ДО ПЛАНИНИЦЕ

КЊАЖЕВАЦ - Желимо да одаберемо и промовишемо
ствари, чињенице или теме по којима је Књажевац најбољи у
окружењу или Србији, поручују иницијатори акције "Књажевац
- најбоље".
На овај начин била би постављена основа за даљу промоцију Књажевца као регионалног и националног лидера. У
Скупштини општине одржан је састанак представника удружења, организација и институција који је замишљен као почетак процеса идентификације тема у акцији "Књажевац најбоље". Позвани су да се прикључе сви заинтересовани слањем предлога путем сајта knjazevacnajbolje.rs или путем
фејсбук стране.
Књажевачка општина је регионални лидер и национални лидер у неким пољима, али та чињеница ние довољно
препозната од ширег окружења. Понекад чак ни од самих становника општине. Зато је покренута акција „Књажевац –
најбоље“, коју води Удружење „Манифесто“, а подржана је од
локалне самоуправе.
Владан Радовановић, секретар Удружења привредника
општине Књажевац, каже да је циљ ове акције да се одабере
десетак „ствари“, фирми, производа, историјских знамења...
- Сви ми смо склони понекад да кажемо да је у Књажевцу све лоше, да се тешко живи, али кад дође тренутак да
имамо госте са стране, кад почнемо да се хвалимо како ми то
умемо, и почнемо да набрајамо много тога што јесте универзално у Књажевцу, онда полако, постанемо поносни на све то
- истиче Радовановић.
Фестивал културе, Сабор на Кадибогазу, Шприцерфест,
Стара планина, уређена обала Тимока, базен „Бањица“, Црква
у Доњој Каменици, неки су од предлога поменутих на састанку,
који је замишљен као почетак процеса идентификације тема у
акцији „Књажевац – најбоље“.
Позив да се укључе у акцију, упућен је и свим суграђанима. Рок за слање предлога је до краја месеца. Организатор
кажу да ће затим направити лису од 20 најбољих предлога и
све оно што на најбољи начин представља Књажевац, промовисати путем електронских медија и билборда.
И.Л.

КЛАДОВО - У месној заједници Петрово Село у току су радови
на санацији најкритичнијих делова
некатегорисаног пута од центра насеља према Планиници. То је
веома значајно за мештане насеља
смештеног на обронцима планине
Мироч, којима је кретање разрованим путним правцем задавало
доста главобоље. Међутим, сада је
мукама дошао крај, с обзиром да ће
уследити и радови на правцу од Косовице према Пропозешћу. Инвеститор је локална самоуправа, а
прва фаза је насипање туцаником
оштећених деоница пута.
- Последње кише и тешки
камиони, који том деоницом превозе дрва за огрев, допринели су
бројним оштећењима. Захваљујући
подршци локалне самоуправе, ПД
"Хидроелектране Ђердап" и власника приватних камиона, на санационим радовима је ангажовано 13
возила и пет тешких грађевинских

машина. Сви они су препознали
иницијативу Савета МЗ и дају допринос да се реализација идеје успешно спроведе - каже председник
МЗ, Веско Мајовић
Радови на том путном правцу обављани су и претходних година, али то с разлогом није имало
жељени ефекат.
- У последњој деценији
сваке друге године радило се на поправци пута, али ти радови нису допринели дугорочнијем решењу
проблема због планинских бујица и
тешких камиона који су ту саобраћали у кишном периоду. То је био
разлог да покушамо да проблем решимо прво насипањем туцаником
из оближњег каменолома, а затим и
тампонирањем ове деонице. Очекујемо да ће то бити дуготрајније
решење - речи су Бранислава Мајканивића, директора Дирекције за
планирање и изградњу "Кладово".
М.Р.

4

ДРУШТВО

БРОЈ 95

Одржани девети „Дани јоргована“ на Тупижници

УЧЕСТВОВАЛО 300 ПЛАНИНАРА
Љубитељи природе препешачили стазу дугу 13
километара.
КЊАЖЕВАЦ - Туристичкокултурна манифестација "Дани јоргована", девета по реду, одржана је
протеклог викенда у селу Бучје, на
обронцима Тупижнице. У акцији,
чији је организатор Планинарски
клуб "Шиљак", из Бољевца, окупило се око 300 планинара и љубитеља природе из целе Србије.
За ову годину, одређена је
нова стаза дужине 13 километара,
каже Јеленко Тодровић, председник
Планинарског клуба „Шиљак“, из
Бољевца.
- Стаза је промењена у односу на претходне године - каже Тодоровић. - Сада је скроз кружна и
лакша је у повратку. Цео успон
обезбеђује Горска служба спасавања, тако да неће бити никаквих
проблема, а имамо и два санитетска возила.
Чланови Планинарског друштва „Бабин зуб“, из Књажевца,
изузетно су активни, па су учествовали и у овој акцији, каже председник Драган Беатовић.

- Ми, Књажевчани, масовно
учествујемо, сваке године све више
и више људи долази овде - наглашава Беатовић. - Овом приликом,
желим да позовем планинаре 12. и
13.јула на другу по реду акцију „Стазама Старе планине“. Организатори су Планинарско друштво
„Бабин зуб“, општина Књажевац,
Туристичка организација и ЈП
“Спортско туристички ресурси”.
Планинари који једном
дођу у Бучје и прођу стазама Тупижнице, обавезно се враћају на овај
терен. У акцији су учествовали и
планинари из Планинарског друштва „Дели Јован“, из Неготина,
који стално долазе на овај успон.
Ранко Букатаревић, председник
Планинарског друштва „Врх“, из
Кладова, каже да трећи пут учествују у овој акцији и да је код планинара најважније дружење, а
наравно и освајање врха.
„Дани јоргована“ су веома
важни и за туристичку промоцију
општине Књажевац, рекао је овом

Планинари пред поход на Тупижницу

приликом, Бобан Марковић, директор Туристичке организације општине Књажевац.
- Ми смо овде само покровитељи, и пре свега нам је у интересу промоција планине - истиче
Марковић. - Сматрам да су планинари људи који се, пре свега, јако
добро друже и промовишу здрав
живот, тако да ћемо ми увек подржавати овакве акције.

По традицији, планинари
су из Бучја кренули у 10 часова и
прешли стазу од 13 километара,
попевши се на Тупижницу, са које
се пружа незабораван поглед. По
повратку, организовано је дружење уз пасуљ из казана и програм Културно уметничког друштва
пензионера „Сунчана јесен“ из
Књажевца.
И.Л.

У Кладову се завршава монтажа калориметара

Помоћ угроженима у поплавама кроз акцију “Жена жени”

РАЧУНИ ЗА ГРЕЈАЊЕ
ПРЕМА ПОТРОШЊИ

УСПЕЛА АКЦИЈА

Уградња калориметра у подстаницама

КЛАДОВО - Радници службе одржавања ЈП "Јединство" наставили су
уградњу калориметара у подстаницама стамбених зграда у граду. То је у складу
са одлуком Владе о мерењу и наплати према потрошњи испоручене топлотне
енергије. Читаче потрошње за остатак система који није био на мерењу у Кладову
и другим градовима Србије доставила је држава. Модернизацијом подстаница, станари ће грејање плаћати по утрошку, а уградња калориметара допринеће енергетској ефикасности. Та новина није изненадила менаџмент јединог дистрибутера
топлотне енергије у кладовском крају.
- Ми смо пре пет година започели пилот пројекат који је сада обавеза за све
топлане у Србији. Донацијом 39 калориметара од државе, заокружићемо систем у
свим подстаницама стамбених зграда. То ће допринети рационалнијој потрошњи,
елиминисаће непотребне губитке топлотне енергије, а станари ће у сваком тренутку
знати колики им је износ месечног рачуна. Та пракса у Кладову је реализована код
готово 75 одсто корисника даљинског грејања и искуства потврђују оправданост те
инвестиције - каже Зоран Петровић, директор ЈП "Јединство".
Лето је углавном период када се у топланама обављају редовни ремонти,
али и коригују цене даљинског грејања. Међутим, о томе у ''Јединству'' не размишљају.
- Ценећи тешку економску ситуацију, наш је став да до краја године не поскупљујемо грејање. Слична ситација биће и са водом за пиће, с тим што ће власницима породичних кућа крајем лета уследити незнатно усаглашавање цена. Тај
износ појединачно готово ће бити занемарљив - додаје Петровић.
С топлим данима, Кладовљани као да забораве на обавезе према "Јединству", јер доспеле рачуне не плаћају редовно. С друге стране, дуг оптерећује пословање предузећа које од правних и физичких лица потражује 75 милиона
динара - 43 за грејање и 32 милиона за воду за пиће. Највећим дужницим су
достављене опомене, али им је и дата могућност да потпишу уговоре о репрограму, односно плаћању дуга на више рата.
М.Р.

МАЈДАНПЕК - У организацији Секције жена при
Општинском већу Савеза самосталног синдиката Србије
у Мајданпеку успешно је организована акција прикупљања
помоћи за становништво угрожено поплавама “Жена
жени”. За две недеље трајања акције, прикупљена је завидна количина производа неопходних женама, а акцију
су подржала и поједина предузећа, па је Индустрија за
прераду“ИПМ Мајданпек” обезбедила више десетина беби
апарата, од којих ће један број бити прослеђен предшколским и здравственим установама у Мајданпеку, Кладову и
Неготину, а већина на подручја угрожена поплавама.
Подржавајући акцију “Жена жени” коју је покренуо
Савез самосталних синдиката Србије, у Секцији жена при
Општинском већу у Мајданпеку определили су се да након
акција које су други организовали, а у којима су активно
учествовале, од почетка јуна организују и ову. Акција је успела јер су, препознајући потребе жена, саме знале да као
помоћ обезбеде оне производе и намирнице које ће женама у таквој ситуацији добро доћи.
- Акција је замишљена тако да жене обезбеде одређене производе и намирнице које су женама у поплављеним подручјима посебно неопходне и већина наших
чланица узела је активно учешће, позивајући и друге да
припомогну - каже Снежана Јовановић, председница Секције жена, при ОВ СССС Мајданпек – Акција је у потпуности успела, јер смо обезбедиле завидну количину
производа, али и активно учешће појединих предузећа.
Тако је “ИПМ Мајданпек” донирао беби апарате, а како је
у питању већа количина одлучили смо да један број уступимо предшколским и здравственим установама у Мајданпеку, Кладову и Неготину, а већину, са свим другим
прикупљеним производима, углавном хигијенским средствима, однесемо на подручја угрожена поплавама.
Секција жена при Општинском већу СССС у
Мајданпеку најављује учешће и у другим сличним акцијама све са циљем да се правовремено помогне онима
којима је помоћ неопходна.
С.В.
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Сања Димитријевић, једина жена начелник Полицијске станице у Србији

ЧВРСТА, ЖЕНСКА РУКА
Од именовања, степен расветљености криминалитета, са дотадашњих 30, ''скочио'' на 70 одсто.
БОЉЕВАЦ – Идеш у Бољевац, да будеш начелник Полицијске станице. Ја те видим на том
месту и сигуран сам да ти то
можеш.
Овим речима се, пре пола
године, Горан Томић, начелник Полицијске управе у Зајечару, обратио
Сањи Димитријевић (40), која је, до
тада, од 2004. године обављала
дужност портпарола и шефа Одсека за информационе технологије.
Многи су тада са подозрењем гледали на Томићеву одлуку.
Јер, поред тога што Полицијска станица у Бољевцу пре тога седам го-

ми били полицајци, па ми овај
посао, а у полицији сам од 1995. године, када сам завршила Учитељски факултет, дође као наставак
породичне традиције, али и велика
одговорност.
Али, прави шок је уследио
када је Димитријевићева затражила
на увид све нерасветљене предмете, са елементима тешких кривичних дела.
- Оперативним радом,
најпре смо расветлили силовање
једне девојчице старе 12 година,
које је неколико месеци скупљало
прашину у фиоци. Потом смо ре-

ПОРОДИЦА
Димитријевићева на посао долази прва, а кући, понекад, оде и
иза поноћи. Како се са тим бори њена породица, питали смо је.
- Па, супруг ми је инспектор за сузбијање прекограничног криминала, тако да од њега имам пуну подршку и разумевање – смеје се
Сања. – Син ми, понекад, негодује, али се зато трудим да сво слободно
време, кога имам заиста мало, проводим са њим.

дина није имала начелника, још је
више чудила његова одлука да на
то место постави жену - једину припадницу нежнијег пола на челу
једне ПС у Србији.
- Да ли сам ја била изненађена Томићевом одлуком – кроз
смех, на наше питање, питањем одговара Сања. – Па, и јесам, и
нисам. Пре мене, и деда и отац су

шили и случај тешког разбојништва,
старог годину дана, и идентификовали тројицу извршилаца који су
једну баку, из околине Бољевца, селотејпом ''залепили'' за столицу и
мучили је да би им ова отркрила где
држи новац – додаје наша саговорница.
Сањина чврста рука, одлучност и професионалност као да

Сања Димитријевић са колегама

су ''пробудили'' њене колеге из Бољевца. проценат расветљености
криминалних дела је, са дотадашњих 30 одсто, скочио на – 70 процената. Од њеног именовања, због
разних криминалних дела иза
браве је завршило 20 особа, док у
претхопдних седам година ниједно
лице није било ухапшено. А, уз све
то, Димитријевићева је, барабар са
мушкарцима, учествовала у рацијама, увиђајима, акцијама...
- Резултати нису изостали –
сигурним гласом додаје Сања. – Решили смо, у претходном периоду,
случај педофила, у чијем смо стану
пронашли гомилу порнографског
материјала са сценама секса између мушкараца и девојчица од две

до пет година. У једној акцији, запленили смо 1,5 килограм марихуане, а недавно смо открили и
групу која се бавила прекуцавањем
бројева на шасијама аутомобила и
та возила препродавала по Србији.
Међутим, поред криминалаца, Сања се није либила ни да
''оплете'' по колегама.
- Један полицајац је суспендован због поседовања марихуане, двојица због сумње да су
починили кривично дело преваре у
служби, док се против двојице колега води поступак, јер се терете за
злоупотребу службеног положаја.
Милости нема ни за кога који се, на
било који начин, огрешио о закон –
закључује Димитријевићева. В.Н.
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Ради се на свим позицијама нове топионице и фабрике сумпорне киселине

СНАЖНО У ЗАВРШНИЦУ
Било је много неочекиваних препрека на овом ‘’браунфилд’’ пројекту које су, углавном, уклоњене и према
новом програму активности у летњим месецима на градилиштима ће бити и преко 500 радника – каже Драган Маринковић, директор пројекта.
БОР – Ефекти иновираног програма радова на новој топионици и фабрици сумпорне
киселине, по коме целокупан
пројекат „механички“ треба да
буде готов 23. децембра, видљиви су на градилиштима.
Отворен је широк фронт и ради
се на свим позицијама. Директор
пројекта, Драган Маринковић,
нам је рекао да су у складу са
наведеним роком извођачи радова направили нови програм
активности, за сваку недељу
планиран је број радника на свакој позицији: када почињу, а када
завршавају посао. За мај су
били планирани учинци од пет
одсто и по критеријумима који се
користе за обрачун учинака при

датну механизацију, а већ присутну одржава у исправном
стању, као и да допрема материјала следи логику монтаже.
Месечни учинци треба да буду
већи него до сада, да се крећу
осам до девет одсто месечно, а
од јуна до септембра буду
највећи како би за крај ове године остала само фина подешавања. Тако у неким летњим
месецима на градилиштима просечно треба да буде и преко 500
директних извршилаца, не рачунајући надзорно и особље које
брине о безбедности и здрављу
на раду. Сада је на градилиштима око 300 радника и очекује
се да тај број расте из дана у
дан.

РЕЗЕРВОАРИ
Завршена зграда јаке киселине добила је тзв. монореј дизалице, које треба да олакшају монтажу пумпи и остале опреме, постваљени су регали, доведена је струја и предстоји повезивање пумпи и
инструмената. Зграда дуваљке је готова, остали су неки занатски радови унутра и најважнији посао – њена монтажа са целокупном пратећом опремом. Радови на два резервоара за складиштење сумпорне
киселине, капацитет 10.000 тона сваки, иду веома добро и очекује се
да до јесени, много пре рока, буду завршени.

извођењу локалних радова –
скоро да су остварени, уз
уочљиву тенденцију да се из месеца у месец повећавају. Маринковић је веома задовољан и
начином на који сада Грађевински факултет из Београда води
стручни надзор и администрацију пројекта.
- Ово је ‘’браунфилд’’
пројекат и било је много неочекиваних препрека – каже Маринковић. - Оне су, углавном, уклоњене, и сада се ради на свим позицијама. Извођач радова повећава број радника, ради
продужено, договорено је да
уведе другу и трећу смену тамо
где има услова, да ангажује до-

Према речима нашег саговорника, нарочито критична
позиција била је монтажа челичне конструкције за област
припреме и транспорта шарже
(мостови, торњеви), од складишта (бединг), до парног сушача, где су били урађени само
темељи, а треба произвести и
монтирати око 1.000 тона конструкција! Међутим, проблем је
превазиђен. Сачињени су уговори, дефинисани рокови, стотинак тона конструкција већ је
стигло на градилиште и почела
је монтажа која треба да буде завршена половином септембра. У
реконструкцији конвертора број
три и четири такође се каснило

Градилиште нове топионице

с обзиром на сложене услове,
јер први и други раде. Међутим,
уз добру координацију и додатне
напоре, тамо се завршавају темељи носеће конструкције конвертора и припрема радионичка
документација за израду и монтажу 450 тона конструкција. Почетак производње челичне
конструкције за конверторе очекује се почетком јула, а монтажа
у августу.
Пратећи технолошки редослед постројења већ смо
рекли да почиње монтажа челичне конструкције система за
припрему и допремање шарже.
Њен парни сушач и пратећа
опрема су постављени, ових
дана ће почети монтажа још 130
тона челичне конструкције на
самој згради парног сушења, а
онда повезивање инсталација,
опреме и затварање зграде панелима. Командна соба нове топионице је грађевински завршена и покривена, већи део
опреме за климатизацију је уграђен и остаје да се повежу струја,
вода и тако створе услови да тај
простор буде климатизован ради
монтаже фине мерно-регулационе опреме. Резервоар за
расхладну воду са пумпама и измењивачима топлоте већ је завршен, остаје да се тестира
материјал којим је обложен
базен, да се поправи антикорозивна заштита на конструкцији и
да се зграда, такође, затвори панелима.
Постављена је скоро сва
опрема саме флеш-пећи: монтирана челична конструкција, бакарни хладњаци, реакциони и
шахт који је повезује са котлом
за одвод гасова, као и челична
структура саме пећи, па ће
током лета почети озид ватросталном опеком. Зграда флешпећи достигла је 40 метара
висине и треба да се доврши
њен део према анодној рафина-

цији. Припрема се повезивање
бакарних жакета у систем за
хлађење у који треба уградити
око 11 километара бакарних
цеви! Канали за бакренац и
шљаку су постављени, систем
за одвод фугитивних гасова
скоро да је готов, постављени су
сви цевоводи, врећасти филтер,
вентилатор...
Котао-утилизатор и пратећа опрема су, такође, монтирани и сада се поставља
„електрика“ и инструменти, па
следи термичка изолација након
хладних проба. И електростатички филтер је монтиран и
треба да се уради његова антикорозивна заштита, термичка
изолазија, повезивање и тестирање.
Челична конструкција система за прање и хлађење гасова у завршној је фази. Део
крупне опреме је постављен,
остаје да се инсталирају пумпе,
млазнице и друга финија опрема, а интензивно се ради и на
гасоводу (стубови и мостови),
који ће преко крова конверторске хале ићи до система за скрубовање гасова са конвертора, а
одатле заједно у нову фабрику
сумпорне киселине. На конветорској линији управо су завршени темељи за конвертор
три и четири, следи челична конструкција и опрема. Крупна
опрема мокрог електрофилтера
нове фабрике сумпорне киселине је постављења, сада се
монтирају и подешавају електродни и остали помоћни системи.
Контактни котао је споља завршен, преостају фини радови,
убацивање катализатора и повезивање са измењивачима топлоте, торњевима, котлом за
хлађење гасова итд. И, у тој
области главна опрема је монтирана, остало је да се монтирају
цеви у једином измењивачу који
је стигао без њих.
Љ. А.
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У Неготину због поплава продужен рок за конкурс за доделу подстицаја у аграру

СУБВЕНЦИЈАМА ДО БОЉЕГ РОДА
Максималан износ по захтеву је 400 хиљада динара.
НЕГОТИН - Конкурс за доделу дела
средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у
2014. години, одлуком председника општине, продужен је до 30. јуна. Разлог продужењу рока за подношење захтева за
коришћење бесповратних средстава за
развој и унапређње пољопривреде по расписаном конкурсу продужен је због новонастале ванредне ситуације у земљи и у
општини Неготин.
Подстицаји из општинског буџета
намењени су за развој и унапређење сточарства, виноградарства, воћарства, повртарства, пчеларства, субвенционисање
набавке приплодних грла – јуница, оваца,
коза, назимица и ројева и матица, као и за
опрему за сеоски туризам. Максималан
Обрађивање земљишта у Неготину
износ по једном захтеву је 400.000 динара, биљну производњу у висини од 6.000 ди- је у току и исплата субвенција произвоа рефундира се 40 одсто, и то 160.000 по нара по хектару, и то оним пољопривред- ђачима који се баве пчеларством и који
захтеву.
ним произвођачима који су остварили остварују право на ове подстицаје по ПраПраво на подстицаје имају сва право на субвенције на основу Правилника вилнику о подстицајима у сточарству по
правна и физичка лица која имају регист- о начину остваривања права на основне кошници пчела за 2014 годину – каже сарована пољопривредна газдинства на те- подстицаје у биљној производњи.
ветодавац Драган Радосављевић, из Пориторији општине Неготин и уписана су у
- Исплаћено је две милијарде ди- љопривредне саветодавне стручне службе
Регистар пољопривредних газдинстава у нара за те намене. Крајем маја је произво- у Неготину.
Управи за трезор Неготин, са активним ста- ђачима који се баве производњом млека
С.М.Ј.
тусом.
исплаћено
укупно
Бела флота се вратила на Дунав
Пољопривредници, међутим, могу 750 милиона динара
да рачунају и на републичка средства, а за премију за први
већ од марта се исплаћују подстицаји за квартал 2014. Такође

ОД БЕОГРАДА ДО ТЕКИЈЕ

“Аквастар Максим” на промотивној пловидби

КЛАДОВО - Промотивном пловидбом од Београда до
Текије, после готово четврт века, бела флота вратила се на
Дунав. Новосаграђени брод "Аквастар Максим" на свом првом
путовању, возио је групу туриста из Енглеске. Кладовска туристичка бела лађа првенац је саграђен у Србији и опремљена
је најсавременијим навигационим уређајима. Дужина брода је
27,5, ширина 6,5 и висина осам метара, док је дубина газа 1,2
метра.
Брод има туристички салон и две палубе и превози 80
путника. Изградњом брода заокружена је понуда хотела "Аквастар", и то ће допринети новој афирмацији општине Кладово на
туристичкој мапи Србије.
- То је био наш основни мотив да атрактивном понудом
привучемо пажњу пробирљиве туристичке клијентеле. После
много перипетија, успели смо да брод приведемо намени. То је
нови покушај да кладовски крај заузме значајнију позицију на
туристичком тржишту Србије - говори Милета Аџић, директор
хотела "Аквастар".
М.Р.
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У Штубику одржани 42.“Крајински обичаји“

СМОТРА ФОЛКЛОРА
И ЛЕПОТЕ

Изабране најлепше чобанице

НЕГОТИН - Изворна група из
Злота, код Бора, одлуком стручног жирија 42. смотре изворног народног стваралаштва, добитник је дипломе и
признања „Пастирица“, за најбољи приказ свеукупног програма на овогодишњој смотри. „Пастирица“ за најбоље
извођење изворних игара, припала је
изворној фолклорној групи из Великог
Извора.
Најбољи инструменталиста
„Крајинских обичаја“ је Миливоје
Стојковић, из Подгорца, Славољубу
Станковићу, из Карбулова, припало је
признање за најбоље казивање народних умотворина, а женској вокалној
групи из Карбулова за најбоље извођење изворне песме признање.
У категорији дечијих изворних
група најбоља је група из Злота, која је
приказала народне обичаје везане за
Ивандан, али и народне песме и игре
свог краја.
За титулу најбоље на „Крајинским обичајима“ надметале су се фолклорне групе из Великог Извора,
општина Зајечар, Јабланице и Подгорца у општини Бољевац, борског
Злота, неготинских села Карбулово и
Штубик, док је у ревијалном делу програма наступио фолклорни ансамбл
Центра за културу “Вељко Дугошевић”,
из Кучева.

Иако ове године, због обимних
падавина, није одржан традиционални
народни вишебој у изворном облику, јер
је изостало такмичење у бацању камена с рамена и припремању качамака, поједине дисциплине су
организоване у сали штубичког Дома
културе. Тако је и ове године Штубичанац Горан Маринковић тријумфовао у
потезању чобанској штапа, екипа Злота
показала највише спретности у надвлачењу конопца, док је у скоку у даљ
најуспешнији био Божидар Добросављевић, из Великог Извора.
Јелица Дуцић, из Штубика,
поново је показала да јој нема равне
убрзом упредању вуне. Она је за два
минута упрела вунену нит од 6,05 метара, надвладавши тако Радмилу Плешић, из Злота, и Горицу Ракић, из
Штубика.
Јелена Лазић, из Карбулова,
најлепша је чобаница „Крајинских обичаја“, док су титуле прве и друге пратиље освојиле Штубичанке Андријана
Предић и Јелена Стефановић.
Традиционална смотра изворног народног стваралаштва, која се организује у спомен на велику и часну
победу српске војске над надмоћнијом
турском у чувеним биткама на Штубику
и Малајници 1807. године ове године
окупила је више од 500 учесника.С.М.Ј.

Обележен међународни “Дан Дунава”

ЗАБАВА, ХУМАНОСТ
И ЕДУКАЦИЈА
КЛАДОВО - Ученици четвртих разреда из пет осмогодишњих школа
са подручја општине Кладово пригодним програмом су обележили међународни “Дан Дунава”. Малишани су своју креативност испољили кроз сценскомузички програм са намером да нас подсете колико је важно да бринемо о
воденим потенцијалима велике реке. Намера традиционалне манифестације
је да се промовише очување Дунава и зато је веома важно да се школска популација усмерава у том правцу.
- Бројним активностима настојимо да малишанима укажемо на значај
очувања животне средине и водених токова. На занимљив начин, кроз песму,
игру и забаву деци из Кладова, Корбова, Текије, Подвршке и Брзе Паланке
кроз заједничко дружење о томе пружамо додатне информације. Ове године,
малишани су учествовали у квизу, али и испољили хуманост и креативност,
јер су израдили предмете које су купили наши суграђани, а приход је намењен
становништву на поплавама угроженим подручјима - истакла је Невенка Болдорац, директорка ТОО Кладово.
Овогодишњи међународни Дан Дунава обележава се под слоганом
"Заједничке воде -заједничка одговорност". Дечија песма и игра - нова су порука да сви морамо дати допринос у очувању непроцењивог ресурса Дунава,
али и других водотокова у кладовском крају.
М.Р.

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

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК II
Општина Мајданпек представља простор са високом концентрацијом природних и антропогених туристичких ресурса, у
различитом степену заштите, очуваности и валоризације за потребе туризма. То је простор у коме се прожимају природне специфичности и атрактивности и култура, историја и традиција народа
који су на овим просторима живели и оних који ту данас живе.
Богат туристички потенцијал, као и расположиви изузетни природни ресурси, представљају велику развојну могућност општине
Мајданпек. Сама општина располаже низом компаративних предности
за развој туризма, које се, уз одређена прилагођавања, могу активирати
и укључити на међународно туристичко тржиште, а уз то могу постати
снажан генератор развоја приватног предузетништва, културе и спорта.
На територији општине налазе се највећи Национални парк
''Ђердап'' и планина Мироч, са истоименим селом који представљају
јединствену природно-етноамбијенталну целину, затим, планина Старица, која је погодна за планинарење, Ваља Прераст - природни камени
мост чији је распон 150 метара, висина горње ивице лука 26 метра, а
ширина отвора при дну у висини речног корита је 9,7 метара, Бели извор
у Рудној Глави и вештачко језеро Велики затон, које је и значајно риболовно подручје.
Национални парк ''Ђердап'' је вредан природни ресурс. Простире се на 63.608,45 ха, обухватајући простор још две општине (Голубац и Кладово). На подручју Националног парка регистровано је више
од 50 шумских заједница, од чега 35 реликтних, 70 врста сисара и преко
200 врста птица, а у водама је евидентирано преко 60 врста риба. У заштитној зони Националног парка, налазе се бројни заштићени објекти
природе специфичних одлика флоре и вегетације реликтних врста, као
и објекти непокретних културних добара. Издвајају се:строги резервати
природе (Шомрда, Чока Њалта, са Песачом, Лепенски вир, Кањон Бољетинске реке – Гребен, Цигански поток, Коњска глава).
Дунав и његове притоке у околини Доњег Милановца, имају
заједнички назив Пореч. Дунавска обала има многобројне терене за
спортски риболов од којих се посебно издвајају: Поречки залив, Голубиње и Лепенски вир.
Ушћа дунавских притока су такође погодни терени као и два
језера у околини Доњег Милановца: Балту алу шонту и језеро Казанског
потока. На свега 3,5км од Мајданпека, у изворишту Малог Пека, крај
језера Велики затон, у мешовитој шуми букве, јавора и храста, смештена
је Рајкова пећина, највећа туристичка пећина у Србији. Рајкова пећина
је само једна у низу од 110 пећина и поткапина, колико их је спелеолошки евидентирано у непосредној околини Мајданпека.
Њен улазни део из правца Рајкова био је настањен у праисторији, о чему сведочи камени чекић који се чува у арехолошкој збирци
Музеја у Мајданпеку. Рајкова пећина је речна,проточна пећина. Кроз њу
протиче Рајкова река.
Богато културно наслеђе чине:
- Археолошка налазишта Рудна глава и Лепенски вир, као непокретна културна добра од изузетног значаја;
- Стара топионица у Мајданпеку, као непокретно културно добро
од великог значаја;
- Археолошко налазиште Равна;
- Археолошкa налазиштa Велики Градац и Бања;
- Археолошкa налазиштa Мала ливадица, Велика ливадица,
Рибница, Циганија, Мало Голубиње, Велико Голубиње, Бољетинска
река и Кастел, као непокретна културна добра.
Богато културно наслеђе чине и Црква св. Апостола Петра и
Павла у Мајданпеку, Црквa св. Николе у Доњем Милановцу, затим Капетан Мишин конак и Тенкина кућа у Доњем Милановцу.
Културно наслеђе општине Мајданпек, осим објеката, чине и
специфични обичаји локалног становништва, као и бројне манифестације.
(Извор: Стратегија локалног економског развоја општине
Мајданпек 2010 – 2014 / “Сл.лист општине Мајданпек”, бр.16а од 24. децембра 2009.)
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић

О

Г

Л

А

С

Продајем или изнајмљујем стан од
60 квадрата у Улици ''3. октобар'' бр.31/26.
Тел: 063/807-49-00 и 062/472-554

10

РЕПОРТАЖЕ

БРОЈ 95

О бившем ректору ''Мегатренда'' данас нико не жели да прича у Бору, Зајечару и Књажевцу

ПОДСЕТИ МЕ, КО ТЕ БЕШЕ МИЋА...
У Зајечару се, још увек, препричава, и како је Мића Јовановић ''испрозивао'' бившег министра просвете.
ЗАЈЕЧАР - Мића Јовановић, бивши ректор ''Универзитета
Мегатренд'', који је у жижу интерсовања српске јавности дошао због
спорног ''лондонског доктората'', до
јуче је био радо виђен гост у Тимочкој Крајини. Сада, међутим, чак ни
у улици у Зајечару, која носи име
његовог покојног оца Божина, и где
је Мића провео детињство, нико се
''не сећа'' да је бивши ректор ’’Универзитета Мегатренд’’, био њихов
комшија, мада су се, не тако давно,
утркивали да причају да су ’’били
Мићини другари’’. На наше питање,
да ли се сећају Миће, људи су или
одговарали одречно или су затварали врата.
На површину су данас испливали злобници који, иако не
јавно, већ у кулоарима, причају да
је све ''тако морало да буде'', приписујући каријеру бившег ректора
''Мегатренда'' утицају његовог оца
Божина Јовановића, својевремено
једног од најистакнутијих чланова
кабинета Јосипа Броза Тита, бившег председника СФРЈ, који је од
1944. године био генерални директор Тимочких рудника угља, секре-

тар Среског комитета Комунистичке партије, први човек РТБ
''Бор'', у време када је та функција
била на нивоу министра рударства,
директор Пословне заједнице
''Југобакар'', све до председника
Привредне коморе Југославије,
одакле је, 1983. године, отишао у
пензију.
Сам Мића Јовановић је
знао, када је била додела индекса
и диплома на Факултету за менаџмент у Зајечару, да каже ’’да је имао
детињство као Том Сојер’’.
- Играли смо се по цео дан
на Краљевици, брду изнад
Зајечара – причао је Мића Јовановић. – Сећам се да сам кући одлазио само да ручам и тада ми је
мајка говорила да обавезно морам
да једем поврће, од чега сам

Мића Јовановић на Факултету за менаџмент

ИМПЕРИЈА
Незванично, помиње се и да је Мића Јовановић, 2005. године, купио тадашњу Радио-телевизију ’’Зајечар’’, коју је, касније, препродао. У његовом власништву била је и фабрика воде
''Аква ултима'', подно планине Ртањ, коју је, такође, недавно
препродао.''Мегатренд'' је требао и да зида хотеле на Старој
планини, али су, касније, од тог посла, без званичног објашњења, одустали.

Улица Божина Јовановића

највише волео краставац. Ми смо
га звали, по наречју из Књажевца,
’’краставица’’, због чега и данданас, чак и у најелитнијим ресторанима, ја наручујем салату ’’од
краставице’’.
У Зајечару се, још увек,
препричава, и како је Мића Јовановић ''испрозивао'' бившег министра
просвете, Томислава Јовановића,
који је, прошле године, заједно са
њим требао да додели индексе и
дипломе на Факултету за менаџмент у Зајечару.
- Министар ми је казао да
је уморан, да треба да се наспава и
да зато није могао да дође. Као да
је Трнова Ружица - казао је тада
Јовановић.
О Мићи Јовановићи, поред
комшија крај којих је одрастао у

Зајечару, ''у перо'' нису желели да
говоре ни многи његови блиски сарадници. Проф. др Недељко Магдалиновић, који је од 2005. до 2013.
године, до одласка у пензију, био
декан на Факултету за менаџмент у
Зајечару, казао нам је да је ’’слабо
познавао Мићу Јовановића’’ и да је
на тој високошколској установи,
одакле је дошао са места директора Института за бакар РТБ ’’Бор’’,
био ''један од запослених''.
Иако се о томе ретко говори, зна се да је Божин Јовановић
био један од најутицајнијих људи у
Србији, као и да је Мића кренуо
очевим стопама, те да му је очев
утицај отварао врата, која су за
многе друге била затворена. Тако је
’’Мегатренд’’, 1996. у Зајечару отворио најпре вишу школу, а годину
дана касније и Факултет за менаџмент, чији је рад данас под сенком
сумње, што у тој установи категорично демантују.
- На Факултету за менаџмент је стање редовно - казали су
кратко нам на Факултету у Зајечару.
- У току су испити, а спремамо се
иза јунски испитни рок.
В.Н.

Академик Владета Јеротић се дружио са Кладовљанима

ШТА ТО БЕШЕ ЉУБАВ...
КЛАДОВО - Љубав је одрицање од себе и свог ја, што је
најтеже од свега. Љубав нас изводи
из оквира простора и времена, док је
заљубљеност мач са две оштрице,
јер понекад не прелази у љубав већ
у разочарење. С друге стране, затварање у себе је супротно љубави.
Ово је, у кладовском Дому
културе, присутнима беседио проф.
др Владета Јеротић, академик САНУ.
- Повремено треба и да смо
затворени, али не у смислу себичности, јер себичан човек не воли себе додао је Јеротић. - Ако смо и знали
шта је љубав и раније, тема је врло
компликована. Ко има љубави, нема
страх, јер кад неког волите онда га и
цените, али некога можете ценити и
не морате га волети.

Да би волео, мораш волети
себе, па другога. Из страха смо покорни, из љубави послушни.
- Мислим да смо покорни из
страха.Тако је било са женом 2.000
година у патријархату добрим делом.
Често учимо да будемо послушни, а
ту могућност даје нам слобода. Ако
смо послушни према другом, онда га
волимо. И, обратно - када волимо
онда смо послушни, такав би требао
да буде брак - закључио је Јеротић.
Гостовање академика, писца, професора и психотерапеута
изазвало је велико интересовање
мештана града на Дунаву. Они су
више од два сата слушали беседу о
љубави и постављали питања Јеротићу. Организатор је био Центар за
културу.
М.Р.

Академик Јеротић у Кладову
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Нападнут бивши градоначелник Зајечара

ЖЕНА НИЧИЋА ГАЂАЛА САКСИЈОМ!
Ничић каже да се против њега води невиђена хајка
и да је ово најмање што је очекивао да ће му се десити.
ЗАЈЕЧАР – Жена, средњих година, је у једном зајечарском кафићу, најпре гађала
жардињером са цвећем, а
потом и руком у лице ударила
Бошка Ничића, бившег градоначелника Зајечара и једног
од лидера УРС.
- Седео сам у кафићу
са неколико пријатеља, када је
мени непозната жена ушла у
локал и почела да ми добацује
– казао је Ничић. – Викала је
’’уништио си град’’ и ’’иселићу
те ја из Зајечара’’.
Ничић, који је пре неколико дана, заједно са Верољубом Стојановићем, градоначелником Крагујевца, и Чедомиром Јовановићем, лидером ЛДП, најавио формирање
новог политичког савеза, испричао нам је да је игнорисао
увреде које му је та жена
упућивала.

- Међутим, то је њу,
очигледно, још више разбеснело, јер је дохватила жардињеру са цвећем, тешку десетак
килограма, коју је бацила на
мене – наставља Ничић. – Срећом, промашила ме је. Жардињера је пала недалеко од
мене, а цвеће и земља су се
просули по поду локала.
У том тренутку, жена се
затрчала ка столу за којим је
седео Ничић.
- Пријатељ, који је
седео са мном, је покушао да
је смири, али је та жена,
најпре ударила њега – наставља бивши градоначелник
Зајечара. – Потом је стала
изнад мене и, док сам ја гледао нешто на таблет рачунару,
ударила ме у лице, тако да су
ми одлетеле наочаре. Након
тога је побегла из локлала.
Ничић додаје да је све
време покушавао да сачува

Бошко Ничић

присебност, само зато што је у
питању била жена. У противном, каже, не би се либио да
се одбрани од напада.
- Сматрам да је жена
која ме ја гађала саксијом и
ударила била инструисана да
то уради – каже он. – Јер, против мене се, последње две године, колико нисам градоначелник Зајечара, води неви-

Дечак који је преживео струјни удар успешно се опоравља

ШТА ЈЕ 6.000 ВОЛТИ?
Трагедија је избегута само захваљујући срећи.
ЗАЈЕЧАР - Дечак Н.В.
(11), који је преживео струјни
удар у зајечарском селу Велики Извор, напона 6.000
волти, није животно угрожен.
Основац је у зајечарску болницу примљен са опекотинама
другог степена, а након указане помоћи пребачен је у
нишки Клинички центар.
- Играли смо се поред
трафоа, а не сећам се шта се
догодило - истакао је повређени малишан, који је хоспитализован на Клиници за дечју
хирургију и ортопедију у Нишу.
Директорка ове здравМалишан са оцем у нишком КБЦ
ствене установе, др Анђелка
Дечаков отац Сретен,
Славковић, каже да се дечак зини ОШ „Вук Караџић“ у
селу
Велики који је налази уз сина у нишком
осећа добро, а примљен је са зајечарском
опекотинама на левој нози и Извор, где је са другим ђацима Клиничком центру, најавио је
обема рукама. Најпре је пре- славио завршетак школске го- да је већ ангажовао адвокате
како би тужио школу и локалну
гледан на интензивној нези, а дине.
Према тврдњи учеви- дистрибуцију. Али и полицију и
потом је пребачен на одедаца несреће, основац је тужилашто јер, како је истакао,
љење.
- Дечак је стабилан, а руком дотакао прву фазу висо- нису извршили увиђај на месту
после превијања ће веома ког напона од 6.000 волти и на- незгоде.
Стубна трафостаница,
брзо бити пуштен на кућно правио такозвани Волтин лук,
који
га
је
одбацио
са
трафоа
на
на
коју
се попео Н. В., налази
лечење - истакла је директорка
земљу.
Срећом,
дечак
је
задосе
у
кругу
ОШ „Вук Караџић“ у
Клинике за дечју хирургију и
био
само
опекотине
другог
стезајечарском
селу
Велики
ортопедију у Нишу.
Н. В. се, као што смо пена, и тако се нашао на Извор, и потпуно је необезбевећ писали, минуле суботе списку деце која су чудом пре- ђена.
М.Р.
попео на трафостаницу, у бли- живела струјне ударе.

ђена хајка у локалним електронским медијима, тако да је
ово најмање што сам очекивао
да ће ми се догодити.
У полицији су нам потврдили да је бивши градоначелник Зајечара нападнут, као
и да се проверавају све околности које су довеле до тог инцидента.
В.Н.

ПРЕКУЦАВАЛИ
ШАСИЈЕ
БОЉЕВАЦ – Припадници
Полицијске станице из Бољевца, у
сарадњи са колегама из Параћина, у околини Бољевца открили су радионицу у којој су се
прекуцавани бројеви шасија мотора аутомобила, који су увезени
из иностранства, и који су касније
препродавани широм Србије. На
тај начин, сумња се, буџет Србије
је оштећен за вишемилионски
износ.
Полицајци су, у околини
Бољевца и Параћина, запленили
осам аутомобила. Пронађена је и
комплетна опрема за прекуцавање
шасија, велики број фалсификованих саобраћајних дозвола и регистарских таблица. Ти аутомобили,
а реч је, углавном, о немачким возилима, су касније препродавани
широм Србије као домаћа возила,
чиме су починиоци избегавали
плаћање пореза и царина.
Наши подаци говоре да је
реч о одлично организованој
групи, која је посао раширила по
целој Србији, а као вође су идентификовани
браћа
близанци
В.Л.(46) и Д.Л.(46), из околине Параћина, и мештанин Бољевца
Д.К.(31). Њима је поднета пријава
због фалсификовања исправа, али
тужилац им није, иако је реч о озбиљном кривичном делу, одредио
притвор, већ је наложио ''да поступак иде редовном процедуром''.
В.Н.
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