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ЗА БУДУЋЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ
У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ

СВЕ О УПИСУ

ГДЕ, ШТА, КАКО...

МУТНЕ РAДЊЕ
У НЕКИМ АПОТЕКАМА
А

И ЛЕКОВИ
НА ЦРНО
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ɢɝɪɟ

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
НАЈЛЕПША ТИМОЧАНКА

ОСТВАРЕН САН
ИЗ ДЕТИЊСТВА

РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

ПО(Р)УКА НИКОЛЕ ПАШИЋА

• Зоран Ерак
• Чувени Баја у једној прилици почетком 20. века није одбио позив француског новинара за разговор о врло осетљивој теми, али овде и сада нека
нарогушена чиновница прети полицијом што смо јој затражили коментар
једне осетљиве информације коју поседујемо. Тако се, јел', ради у 21. веку?
Николи Пашићу, политичкој
громади са ових простора
мало шта је остало непознато.
Анализирано је његово дело уздуж
и попреко, организовани симпозијуми, написани су многобројни и
свакојаки новински текстови, био
је јунак телевизијских серија,
објављиване су разне књиге, па и
оне са анегдотама из његовог живота
(а имало их је, богме, подоста, било
да су истините или у понечему ''нафиловане'').
Како год да се гледа његова личност, нико није могао да му оспори
луцидност, ''брз мозак'', вешто извлачење из свакојаких шкрипаца у
које је током дуге каријере западао,
користећи понекад и мале, ситне
подвале које заправо нису вређале
саговорнике, па ни многе противнике, већ су показивале супериорност једног великог ума.

О

Ово што следи је истинита прича
која није непозната, али вреди на њу
поново подсетити.
Негде почетком 20. година прошлог века, као председник југословенске владе требало је да прими чувеног француског новинара који је
тражио разговор о неком осетљивом
политичком питању.
Уместо у кабинету, примио га је у
својој кући, а иако је одлично говорио француски позвао је и преводиоца. Он га је учтиво упитао зашто
му је потребан, а Баја одговорио:
''Овај, ма ко зна шта ће све да ме пита,
па да смислим одговор док ти преводиш!''
Када је интервју завршен, Пашић
је захвалио ''у моје и име моје супруге Марије'' што га је уважени новинар посетио у њиховом дому. Пошто је Француз отишао, пренеражени преводилац га је упитао: ''Што

рекосте да се ваша супруга тако
зове, а не Ђурђина?''
''Овај, ако буде написао што нетачно лако ћу га ''поклопити'' тиме да
ми није упамтио ни име жене, а камоли оно што смо разговарали…''
Не пада ми, наравно, на памет да
поредим Николу Пашића са неким
нашим политичарима на било којем
нивоу који би у многим ''осетљивим'' питањима одбили да уопште
разговарају са новинарима уместо да
се одазову, па нека и смисле неку интелигентну одступницу.
Нарочито ми не пада на памет да
човека из 19. и 20. века поредим са
једном нарогушеном чиновницом
којој смо се обратили за коментар
неких информација (види текст ''И лекови на црно'', страна 11) и добили
претњу полицијом која би требало да
установи откуд нам та сазнања!
Тако се, јел', ради у 21. веку?

ИЗ САДРЖАЈА
6-10 Срећно са уписом

22-23 Остварени
снови из детињства

11 И лекови на црно
14 Топи се
“Српски Сибир”

25 Двориште на суду
16-17 “Старији брат” Лепенског вира

26 Друго коло
наградне игре
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ШКОЛСТВО

ГРОЗНИЦА МЕЂУ СВРШЕНИМ ОСНОВЦИМА

СРЕЋНО СА УПИСОМ

• Поштовани читаоци, ближи се упис ученика у средње школе.
Ради лакшег увида о понудама школа у Тимочкој Крајини, покушали смо да објединимо све информације које су потребне за уписивање. Надамо се да ће бити од користи. Уједно се захваљујемо
Министарству просвете одељења у Зајечару које нам је уступило
информације

За упис у било коју средњу
школу могу да конкуришу једино
ученици који су рођени после 31.
августа 1990.године, уз услов да су
завршили основну школу.
Редослед кандидата утврђује
се према броју бодова на основу:
oпштег успеха у VI, VII и VIII разреду, броја бодова који се добијају на основу резултата на такмичењима ученика осмог разреда и на основу резултата на квалификационом испиту
Општи успех добија се тако
што се саберу средње оцене (заокружене на две децимале) шестог, седмог и осмог разреда и
помноже се са четири.
Сви кандидати који су завршили шести разред у иностранству остварују 20 бодова.
На основу општег успеха ученик може да оствари највише 60
бодова.
Када је кандидат из једног

УСПЕХ СА
ТАКМИЧЕЊА
У број поена узимју се само
резултати освојени на такмичењима у ОСМОМ разреду.
Према том вредновању, добијају се следећи поени:
међународно такмичење:
1. место – 20 бодова
2. место - 18 бодова
3. место - 14 бодова
републичко такмичење:
1. место – 3 бода
2. место – 2 бода
3. место – 1 бод
( уколико не постоји такмичење вишег ранга)
Ако постоји такмичење вишег ранга, онда су бодови следећи:
1. место – 6 бодова
2. место – 5 бодова
3. место – 4 бода
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предмета освојио више појединачних места на текмичењима,
узима се у обзир најбољи остварен резултат, односно додељује му
се највећи број бодова.
Када је кандидат из два или
више предмета освојио по једно
или више појединачних места,
бодови из свих предмета се сабирају, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати
из сваког предмета.
Резултати са такмичења могу
бити из следећих предмета: из
српског језика, српског језика
као нематерњег, матерњег језика:
мађарског, словачког, русинског и
румунског језика, страних језика:
енглеског, немачког, руског и
француског, историје, математи-

ке, физике, хемије, биологије,
географије, техничког образовања, информатике и из физичке
културе,
Квалификациони испит полажу ученици који конкуришу за
упис у гимназију и четворогодишњу стручну школу. Квалификациони испити се полажу писмено, и то из српског језика и математике. Ученици који су основну школу завршили на језику националних мањина, уместо
српског полажу матерњи језик.
Ученик може на писменом квалификационом испиту да оствари
највише 20 поена по предмету, односно 40 поена укупно.
Кандидат је положио квалификациони испит уколико је

• С. Божиновић
освојио најмање по 1 бод из сваког предмета
Ученици који желе ванредно
да упишу средњу школу, а имају 17
или више година, могу да поднесу пријаве од 3. до 15. јуна. У
пријави се уносе средње оцене VI,
VII и VIII разреда. Пријаву потписује кандидат само у случају да је
старији од 18 година, а родитељ
или старатељ ако је ученик малолетан.
У табели је број ванредних
ученика уписан поред броја редовних, а одвојен је вертикалном
цртом.
Уколико ученик сматра да његов рад на квалификационом испиту није објективно оцењен или
да постоји грешка у бодовању,
може истог дана када је објављена прелиминарна листа са квалификационог испита уложити приговор школској комисији за упис.
Школска комисија је дужна да
размотри приговор и истог дана
донесе решење.
Кандидат који је незадовољан
решењем школске комисије може
да поднесе приговор окружној
уписној комисији.

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ
8. јун

КОНАЧНИ РЕЗИЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И УПИС УЧЕНИКА

3 - 15. јун

ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

3 - 15. јун

ПРИЈАВЉИВАЊЕ, У ШКОЛСКИМ УПРАВАМА, ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ ОД
СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

18. јун

ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ, ОДНОСНО МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

19. јун

ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

21. јун

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

25. јун

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

27 - 28. јун

ПРЕДАЈА ПОПУЊЕНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА СА ОДАБРАНИМ ШКОЛАМА. СМЕРОВИМА ГИМНАЗИЈА
И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
РАСПОРЕД И УПИС УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА, СМЕРОВИМА ГИМНАЗИЈА И ОБРАЗОВНИМ
ПРОФИЛИМА - ПРВИ УПИСНИ КРУГ
ПРЕДАЈА ПОПУЊЕНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА СА ОДАБРАНИМ ШКОЛАМА, СМЕРОВИМА ГИМНАЗИЈА
И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА - ДРУГИ УПИСНИ КРУГ
РАСПОРЕД И УПИС УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА, СМЕРОВИМА ГИМНАЗИЈА И ОБРАЗОВНИМ
ПРОФИЛИМА - ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

5 - 6. јул
9. јул
12. јул

КЛАДОВО

КЊАЖЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

ГИМНАЗИЈА

ГИМНАЗИЈА
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

4
4

30
30

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

4

30

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

4

30

ОПШТИ СМЕР

4

30

4

24

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ

4

30

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

3

15/3

АУТОМЕХАНИЧАР

3

15/3

4

30

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

4

30

КРОВОПОКРИВАЧ - ОГЛЕД

3

24

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЕКОНОМИЈА

4

30

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
АУТОМЕХАНИЧАР

3

15/5

МАШИНБРАВАР

3

15/5

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

4

30

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И
РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

3

15/5

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

3

15/5

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
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ШКОЛСТВО
МАЈДАНПЕК

БОЉЕВАЦ

ГИМНАЗИЈА “МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ
БАНДЕРА”

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

ОПШТИ СМЕР

4

60

ГИМНАЗИЈА
ОПШТИ ТИП

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

4

30

ШУМАР

3

15/3

ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОФА ОД
ДРВЕТА

3

15/3

4

30

МАШИНБРАВАР

3

15/3

АУТОМЕХАНИЧАР

3

15

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

4

60

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

4

60

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

4

30

ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

4

30

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

4

30

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД

4

20

ПЕКАР - ОГЛЕД

3

20

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ

4

30

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

3

15/3

АУТОМЕХАНИЧАР

3

15/3

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

4

30

ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

3

15/3

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ

3

15/3

ОБРАДА ДРВЕТА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ

4

30

АУТОМЕХАНИЧАР

3

15/5

ЕКОНОМИЈА

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

3

15/5

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

4

30

ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

4

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

3

30/3

4

30

СОКОБАЊА
СРЕДЊА ШКОЛА “БРАНИСЛАВ
НУШИЋ”
ГИМНАЗИЈА
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

4

30

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

4

30

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

4

30

КУВАР

3

15/3

КОНОБАР

3

15/3

ЕКОНОМИЈА
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА
И ПРЕРАДА ХРАНЕ

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ

НЕГОТИН

30

4

30

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БОР

ЗАЈЕЧАР

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”

ГИМНАЗИЈА

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

4

60

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

4

90

ОПШТИ СМЕР

4

30

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

4

30

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

4

30

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

4

30

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
КОНОБАР

3

15/5

ТРГОВАЦ

3

30/3

КУВАР

3

15/5

КУВАР

3

30/3

КОНОБАР

3

30

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

4

30

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

4

30

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД

4

24

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД

4

24

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД

4

24

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР - ОГЛЕД

4

24

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

4

30

ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

4

30

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4

30

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

4

60

ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

4

30

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

4

30

ФИЗИОТАРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

4

30

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

4

30

3

30

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

4

30

ПЕКАР

3

15/5

МЕСАР

3

15/5

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

3

15/3

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ

4

30

МАНИКИР И ПЕДИКИР

3

15/3

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

3

15

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

АУТОМЕХАНИЧАР

3

15/5

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ

4

30

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ - ОГЛЕД

4

24

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

4

30

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

4

30

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

4

30

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

4

30

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И
РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

3

15/5

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ

4

30

ИЗРАЂИВАЧ КАБЛОВА И ПРИКЉУЧАКА

3

15/5

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И
РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

4

30

САОБРАЋАЈ
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

4

30

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

3

30/5

САОБРАЋАЈ
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

4

30

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

3

30

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“ВИДОВДАН”
УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД

1

20

УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
“ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

30

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

30

ОПШТИ СМЕР

30
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ШКОЛСТВО

ЂАЧКИ ДОМОВИ У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ

СПРЕМНИ ЗА
НОВЕ СТАНАРЕ
•

• Корисници ће плаћати врло симболичну накнаду за смештај и
исхрану, јер разлику до пуне економске цене подмирује републичко министарство

ом ученика средњих школа
у Зајечару уписиваће нове
станаре од 5. до 14. јула, а
цена је 3.000 динара месечно за
смештај и три оброка. Капацитет
Дома је 250 кревета, а ученици су
смештени у петокреветним, четворокреветним, трокреветним
и двокреветним собама. Ученици
могу да уз помоћ васпитача раде
предмете из којих имају слабије
оцене, а за учење је предвиђена
библиотека, три учионице и учионица са компјутерима. Станарима
Дома обезбеђени су услови и за
бављење спортом, и то кошарком,
одбојком, малим фудбалом, стоним тенисом, стрељаштвом и шахом. Омогућено им је и да похађају следеће секције: радио-техничку, драмску, литерарну и фолклорну.
За упис је потребна оверена
фотокопија дипломе из претходног разреда. Број бодова се израчунава тако што се средња оцена из претходног разреда множи
коефицијентом седам и на то додају три бода.
За ученике који су завршили
осми разред основне школе, број
бодова се израчунава тако што се
средња оцена од петог до осмог
разреда множи коефицијентом
седам. Што се бодова са такмичења тиче, они се додају на следећи
начин: за ученике који су освојили
прво место на међународном, савезном или републичком такмичењу додаје се пет бодова, за
освојено друго место четири, а за
освојено треће место три бода.
Бодови се добијају и на основу

Д

просека примања по члану породице, и то за период јануармарт текуће године. На тај начин
распон бодова иде од један до пет
бодова.

Број бодова према просеку укупних месечних прихода по
члану породице је:

10

од 80 до 90 одсто од просека – 1 бод
од 60 до 79 одсто од просека - 2 бода
од 40 до 59 одсто од просека - 3 бода
од 20 до 39 одсто од просека - 4 бода
од 00 до 19 одсто од просека - 5 бодова
07. јун 2007.

лупца, Копане Главице и Штрпца
– казао нам је Драган Шушун,
управник овог интерната.
У наредној школској години
се очекује више средњошколаца, јер се отвара одељење машинских техничара за компјутерско конструисање. Иначе, месечни смештај са три оброка у интернату стаје 3.500 динара, док

Девојачка соба у зајечарском Дому ученика

И у Студентском центру у Бору
почиње пријем ученика, и то од 1.
до 5. јула за прву расподелу и од
25. до 30. августа за преостала слободна места, а капацитет је 39
места.
Сви кандидати су дужни да
поднесу следећа документа:
пријаву за конкурс, уверење о

БОДОВИ ПРЕМА ПРИХОДИМА
-

приходима по члану домаћинства за период од 1. јануара до
31.марта текуће године, сведочанство о завршеној основној
школи за оне који уписују први

Дописници “Тимочанина “

разред средње школе, сведочанство о завршеном претходном
разреду средње школе за ученике који уписују остале разреде,
диплому и доказе о добијеним
наградама на такмичењима у установи и ван установе, доказ о
(не)изреченим дисциплинским
мерама и лекарско уверење.
На подручју општине Мајданпек постоји само један интернат,
и то у Доњем Милановцу. Ради у
саставу Основне школе ''Вук Караџић'' и намењен је пре свега основцима, ученицима виших разреда из околних села и удаљених
насеља, а и средњошколцима.
- Док је у одељењу Техничке
школе постојала угоститељска
струка, имали смо више средњошколаца. Ове школске године
имамо само неколико њих из Го-

остатак до економске цене, као и
у другим домовима, дотира држава.

И у Књажевцу постоји Дом
ученика средњих школа, у којем
живи и учи 70 ђака Гимназије и
Техничке школе. Смештај и исхрана се плаћају 3.000 динара месечно, а ученицима је на располагању и клуб младих и компјутерска учионица. У новом крилу
Дома, где су доскора биле избеглице, реновирају се собе, јер се
очекује да ће за смештај бити
заинтересовани и студенти Високе пољопривредне школе, која
се на јесен отвара у Књажевцу. Будући да је реч о приватној школи,
студенти ће плаћати пуну економску цену боравка и исхране од
15.350 динара месечно.

МАЛВЕРЗАЦИЈЕ

МУТНИ ПОСЛОВИ НЕКИХ АПОТЕКА У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ

И ЛЕКОВИ НА ЦРНО

• Када смо од здравственог инпектора др Мирјане Анђелковић из
Ниша покушали да сазнамо има ли истине у причама о шверцу
медикамената, непоштовању прописа и несанкционисању прекршилаца, запрећено нам је чак и полицијом

ако је у нашој земљи много
тога регулисасно законом,
нећемо рећи ништа ново
ако подсетимо на не баш ретку
праксу у стилу ''закон је ту да се
крши''. Ако у неким случајевима тај
резон не мора да има директне
последице по људе, у сету ''медицинских'' прописа такво понашање би, ваљда, морало да буде недопустиво. Такав је несумњиво
случај и са законом којим је регулисано да у свакој апотеци за време радног времена мора да буде
присутан фармацеут, да се не
смеју продавати лекови који нису
регистровани у Србији, као и да
постоји група медикамената који
се могу купити једино уз лекарски
рецепт. Уколико се ове законске
одредбе не поштују, предвиђене
су најпре новчане казне од 50.000
до 200.000 динара, а затим и затварање апотека. Наравно, ако
надлежнима уопште буде достављена пријава против оног ко

И

крши прописе, што и није баш
чест случај.
На жалост, у Тимочкој Крајини
постоје приватне апотеке које не
поштују ни једну наведену законску обавезу, а власници никада нису платили казне нити били
санкционисани на било који начин.
Примера ради, у Кладову се
поред аутобуске станице налази
апотека ''101 +'', регистрована по
закону на име старије госпође
која задовољава тражене стручне
критеријуме, али у њеној радњи,
тврде наши извори, никада нема
квалификованог фармацеута.
Исти је случај и са апотеком ''
Обекс 2'', која се налази у Неготину, а и апотека ''Агора'' на зеленој
пијаци у Бору послује без присуства фармацеута. У Књажевцу, у
апотеци ''Галенус'', изнад цркве,
пре подне ради фармацеут, али га
у поподневној смени нема.
У свим поменутим апотекама

могу се наћи и лекови који нису
регистровани у Србији, а бенседин од пет милиграма се продаје
као на пијаци – без рецепта и без
издавања рачуна.
О продаји лекова на црно покушали смо да разговарамо са др
Мирјаном Анђелковић, шефом
одсека за здравствену инспекцију у Нишу, која има надлежност
на територији Тимочке Крајине. И
уместо да се забрине што тимочки наркомани слободно у апотекама купују тродоне и бенседине,
пацијенти купују нерегистроване лекове, а фармацеута у апотекама нема ни од корова, др Анђелковић се наљутила због ''дрскости'' што смо се усудили да постављамо оваква питања. Она је у
телефонском разговору запретила нашем новинару како ће ''послати полицију да би открила ко
је извор тих информација''. Након тога је ипак обећала да ће нас
посетити и покушати да отклони
сумње у некоректан рад инспектора, па и о причама
о њиховој повезаности са власницима апотека.
Врло је забрињавајући податак
да се и у поменутим апотекама
продају нерегистровани лекови
који су прошверцовани из околних
земаља, најчешће
Македоније. Међу
шверцованим медикаментима често
се нађу и фалсификовани лекови, а
о томе је недавно
говорила Давора
Сунчица Величковић из удружења
''Фармацеутско језгро'' и упозорила:
-Проблем
шверца и фалсификовања лекова
тешко је решити, и
они могу бити
опасни по здравље. Фалсифико-

•

Р. Т.

НЕРЕГИСТРОВАНИ
ЛЕКОВИ
Постоје лекари који у договору са апотекарима пацијенту намерно преписују
лекове из увоза и говоре им у
којим апотекама могу купити те
лекове. Међу тражене нерегистроване лекове спадају: утрогестан,
миофлекс,
конет,
ендоксан, синтром, резохин,
дитропан, ниабутол, талидомид, интал, етамбутол, дифетоин...
вани лек нема активну супстанцу
која лечи, тако да долази до погоршања болести.
Општепознато је да, кад неко
отвори нову апотеку, шверцер
добављач или чак неко из веледрогерије дође и пита власника
хоће ли лекове са папирима или
не. Тако, многе апотеке имају свог
''личног'' шверцера. Невоља је у
томе што се медикаменти превозе на неадекватне начине, преносе у цегерима, држе на високој
температури, а све то има штетно
дејство.
- Због неадекватног превоза
или преношења, шверцовани медикаменти могу да измене своју
хемијску структуру и тиме изгубе
ефекат, те да направе штету пацијенту - рекла је госпођа Величковић.
Са проблемом продаје лекова
без папира у Србији упознато је
и Министарство здравља.
- Свесни смо овог проблема.
Инспекција Министарства здравља неколико пута годишње проверава квалитет лекова у апотекама методом случајног узорка.
Наш закон је веома строг, јер није
могуће продавати лекове путем
интернета, поште или на сличан
начин – изјавио је помоћник министра здравља Василије Антић.
Остаје отворено питање на
који начин поменуте приватне
апотеке у Тимочкој Крајини и
дање раде без икаквих пријава.
Али, зато не престају приче о блиској повезаности власника апотека са инспекторима, а где има
дима, има и ватре ... Колико је то
тачно, очекујемо да ћемо бар делимично сазнати у најављеном
разговору са госпођом др Анђелковић.
07. јун 2007.
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ПОЛИТИЧКА АРЕНА

ИГАРА ИМА, А ХЛЕБА?

Посвађан са целим светом,
убеђујуци свој народ у постојање
глобалне антисрпске завере,изједначавајуци беду са патриотизмом, а понижавања са слободарским идеалом,Слободан Милосевић је скоро пуну деценију чувао
своју власт, а Србија се тетурала у
најцрњем мраку.
Поступајући по сличном, опробаном рецепту, црвено-црна коалиција која већ три године влада
зајечарском општином (Српска
радикална странка, Социјалистичка партија Србије и Нова демократија), убеђује грађане
Зајечара у заверу коју су против
општине Зајечар и њених челника сковали Влада Србије и, на локалу, опозиционе странке. Ти “завереници” и “непријатељи напретка” наводно не дају Опстини
оно што јој припада, не дозвољавајући општинским челницима
да буду “своји на своме.”
Проглашавајући,уз помоћ оданих им медија (РТЗ и Ф-канал)
сваки асфалтирани метар за километар, а сваког ко другације
мисли за непријатеља,СРС,СПС и
НД у Зајецару агорафобично дотрајавају своје последње дане у
најцрњем политичком популизму.
Као у причи о Потемкиновим
селима ова црвено-црна коалиција стално истиче “наранџасту”,
мушкатлама окићену Хајдук Вељкову улицу (урађену средствима

из донација и кредитних задужења) и комплекс “Попова плажа”
(такодје урађен из кредита) на
коме се све десава - од избора за
лепотицу Србије до такмичења у
кувању радничког пасуља.
Само неколико сторина метара даље од ове ”идиле на води”
почињу неасфалтиране, блатњаве,
без канализације и лоше осветљене улице насеља Бели брег и
Котлујевац, подсећајући
грађане
Зајечара да је реалност другачија и суморна.
А та реалност је:
преко 8.000 незапослених, неимање основних цивилизацијских атрибута, асфалта и канализације,
у десетинама километара градских улица, замрла привреда,
ни евра било каквих
инвестиција за протекле три године и
огромни намети на
леђима малих приватних фирми не би
ли се некако упумпао још који динар у
презадужен општински буџет.
И да би слика
овог парадокса била
комплетна, Зајечар је

постао ”златна тезга српске естраде” на којој се не зна из којих се извора исплацују баснословни хонорари естрадним звездама. Хлеба и игара давали су римски императори своме народу, а СРС,
СПС и НД у Зајечару не штеде на
играма заборављајући на хлеб.
Грађани општине Зајечар, већ
уморни од игара, све гласније
призивају локалне изборе и до-

ЛУСТРИРАЊЕ ИДЕОЛОГИЈЕ

Да сваки догађај може да се
злоупотреби видели смо не тако
давно по ко зна који пут у нашем
Зајечару. Пролазак међународног тркачког каравана кроз овај
део Србије се као и многи други
догађаји у граду претворио у маскенбал нашег председника.
Пролазили су спортисти кроз
многе градове у нашој земљи и
иностранству, али никоме није
пало на памет да им „отима“ штафету.
Када смо већ заборавили на
мајске штафете и слетске вежбе
он се побринуо да евоцирамо успомене.Озбиљно размишљамо
да штафету поново вратимо и да
је после проласка кроз сва села
Тимочке Крајине донесемо њему,
где би он са балкона Скупштине
општине отпоздрављао раздраганој маси. Можда би требало да
у парку посечемо неколико стабала да би могао да види све који
ће са наранџастим шаловима и
капицама певати у трансу „
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Бошко ми те волимо“, а он онако
дарежљив сигурно би одговорио: „ Волим и ја вас“. Сада видимо колико смо погрешили што
му нисмо дозволили да отвори
улицу између Дома војске и суда,
јер би догађај био већи када би
маса закрчила саобраћај и на тој
генијално смишљеној улици.
Без обзира на тако мали простор за његове верне присталице вероватно би се нашло
места за бар два вола на ражњу
који би помогли да срећне присталице издрже , а ако би се
сетио да им и понуди пиво, скандирање не би престало до јутра.
Умео је он подједнако поносно да стоји на трибинама
СПС-а, али касније и ДОС-а.
Волео је и Слобу (фотографија из
листа ''Тимок'' 23.марта 2000), али
и његове противнике. Социјалисти га овде доведоше на власт
ваљда захвални зато што је
његов пријатељ Душан Михајловић ухапсио Слободана Милоше-

лазак на чело Општине оних које
црвено-црна коалиција већ три
године означава као непријатеље
просперитета.
А “непријатељима напретка”
у зајечарској општини остаје само
да након наредних локалних избора упале светло, засучу рукаве,
врате општинске дугове, доведу
инвеститоре, запосле своје суграђане и дају им хлеб.
Макар игара и не било.
Др Војкан Станојевиц (ДС)

да би нам било боље. Колико политичких дресова може да промени само да би нама било боље
тешко је замислити.Овако принципијелну идеологију могу лувића. Вук Драшковић му је био у стрирати само грађани када за то
срцу када је гребао према репуб- дође време.
личкој скупштини.Сада су му
идеолошки најближи радикали. У
Јован Пенчић (ДСС)
ствари, он то себе жртвује само

У ЕВРОПУ ПРЕКО СРЕДЊЕГ ВЕКА

Поштовани суграђани, три
политичке опције су се искристалисале у општини Зајечар. Једну
представљају странке безпоговорно окупљене око председника oпштине; другу групу чине
Демократска странка са својим
сателитима, странке које представљају политичку прошлост;
трећа је опција будућности, опција части, поштења и искрености са грађанима – Шешељева
Српска радикална странка. О основним разлозима због којих је
Општински одбор Српске радикалне странке у Зајечару донео
одлуку о учешћу у скупштинској
већини већ смо говорили: први
разлог је да се не дозволи да на
власти буду штеточине и неспособњаковићи из лажног и самозваног демократског блока на
челу са Демократском странком,
који су потрошили oпштини четири године претворивши
Зајечар у запуштену паланку. Грађани Зајечара сећају се запуштености oпштине на сваком кораку
и у сваком погледу, скривања по
кабинетима и апатије која је владала. Други разлог је тај што желимо да поред самог доприноса
у доношењу одлука, контролишемо да се и ова власт не огреши
о грађане и крене путем претходне.
Српска
радикална
странка једина има морално
право да то ради и грађани то од
нас и очекују. Ми никада нећемо
причати о Европи, а грађане терати да живе у средњем веку,

него ћемо у околностима у
којима живимо, извлачити максимум. Алтернатива оваквој сарадњи, односно учешћу Српских
радикала у скупштинској већини
јесте потпуна блокада рада локалне власти.
Одборници и фунционери
Српске радикалне странке свакога дана прослеђују захтеве грађана надлежним општинским
структурама, залажу се за њи-

хову реализацију и учествују у
решавању бројних проблема у
oпштини. У овом послу приоритет дају решавању егзистенцијалних и животних питања
грађана. У складу са својим предизборним обећањима, Српска
радикална странка сматра да се
сва средства којим располаже
oпштина морају усмерити прво
за асфалтирање улица, изградњу
водоводне и канализационе

Стефан Занков (СРС)

Да у селу оваква слика не буде реткост

ШТА ТО ПЛИВА КА
ПОПОВОЈ ПЛАЖИ

Постоји изрека: ''Не чини другоме оно што не би волео да теби
чине''.
Е, управо то ме наводи на помисао да ову сезону купања у наранџастим купаћим гаћама
отворе председник општине
Бошко Ничић и директор Дирекције за изградњу Љубомир Ђуричић.
То ће бити занимљиво пливање и трка, а старт нека буде
код једне од две или три цеви од
канализације која се улива у
Тимок неких 400 метара узводно
од бране, пошто исти позивају
народ на купалиште где реално
постоји могућност инфекције
или заразе. Јер, кад се стане код
дела где се фекалије уливају у

мреже, помоћ великом броју грађана који једва преживљавају
„мудре“ реформе досовске
владе, као и стварање других
услова за нормалан живот људи,
посебно у сеоским срединама, а
тек онда да се одређена средства
усмере у задовољавање осталих
друштвених потреба.

реку, поред смрада и масне воде
кроз главу вам пролази само
једно питање :
''Шта то плива ка Поповој
плажи'' ?
Зато Општински одбор Нове
Србије у Зајечару упозорава грађане, да размисле добро пре
него ли дозволе деци да се купају
тамо где неће ни они који их позивају и захтевамо и на овај
начин од надлежних у Заводу за
здравствену заштиту ''Тимок'' да
испитају степен загађености
воде како на купалишту тако и
код улива канализације у Тимок,
јер је здравље наше деце важније од политичког маркетинга
вредног око сто милиона динара
што треба проверити после на-

редних избора-, када оду садашњи председник и његови
пајташи.
Уједно упозоравамо надлежне да се ману ћорава посла и
да откажу бар један концерт и те
паре употребе за решавање одвода канализације у колектор,
уместо што неодговорно ћуте о
могућој зарази иако су и сами
свесни опасности коју могу проузроковати скривањем истине.
Ако пак имају уговорене концерте које не смеју да одложе из
неких само њима познатимх разлога, нека онда вишак новца који
се појавио употребе за решавање овог најхитнијег проблема,
уместо припреме да тај новац изребалансирају за повећање

плата запосленим партијским
друговима у општини од којих
неки узеше и социјални програм
пре запослења, или повећања
плате у телевизији која ће и
онако бити приватизована до
краја године.
У противном од сада па надаље ће се стално постављати
питање :
''Шта то плива ка Поповој
Плажи?''
Узгред није лоше да знамо
шта се дешава са нашим плацем
у Баошићима који вреди 250 милиона динара, а нестаде попут
магле и ко ће да одговара због
тако штетног уговора?
Ово је питање на које очекујемо одговор у наредном броју
од владајућих странака у општини који гласаше за потписивање таквог уговора а то су:
'Живим за крајину - Бошко
Ничић'', СРС, СПО, СПС и Покрет
''Снага Србије''.
Саша Димитријевић ( НС)
07. јун 2007.
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У КРАЈИНИ НАЈВЕЋА ТЕМПЕРАТУРНА КОЛЕБАЊА

СВЕ ТОПЛИЈЕ У

''СРПСКОМ СИБИРУ''
• С. Марковић

• У нашем региону регистрован највећи пораст температуре ваздуха, али и највеће
смањење падавина у републици
азив “Српски Сибир”, који
је Тимочка Крајина добила
баш због климатских прилика које у њој владају, изгледа
да је све мање актуелан, јер је
протекле зиме снег на овим просторима падао само три-четири
дана, а снежни покривач на земљи задржао се само два дана.
Сибирски циклон није протутњао преко Тимочке Крајине, а у
другој половини децембра и у
јануару средња температура је
износила осам степени у плусу,
што се не памти у последњих 2030 година. Зајечар је 20. јануара
ове године, на празник Светог
Јована Крститеља, како су пренели домаћи и страни медији,
био најтоплији град у Европи.
- Током године на овим просторима бележимо велика колебања температуре - каже Часлав Рајковић, метеоролошки
осматрач у метеоролошкој станици у Зајечару. - Све ово је у
највећој мери последица глобалног загревања Земље. Међутим, на екстремне температурне вредности у сваком случају утиче конфигурација тере-

Н

Часлав Рајковић на радном месту
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на. Неготинска низија је планинама Дели Јован и Стол одвојена
од осталог дела Србије. Због те
одвојености као и најмање надморске висине у читавој Србији
од 45-47 метара, Тимочка
Крајина има специфичну климу, која се разликује од климе
осталих крајева Србије.
Велике акумулације “Ђердап” 1 и 2 такође утичу на температурна колебања. Највећи
број сунчевих зрака који као на
огледало падају на воду акумулација, одбијају се и у атмосфери наилазе на прљавштину, а
онда могу да наступе или велике суше или обилне падавине.
То се обично дешава периодично.
Синоптички извештаји бележе највећи пораст температуре
ваздуха у Србији управо у Тимочкој Крајини, али и највећа
смањења падавина на нашим
просторима. У овом делу Србије
забележен је највећи пораст
температуре ваздуха од 0,7 степени Целзијусових на годишњем нивоу. У Тимочкој Крајини
је дошло и до смањења падавина за чак 140 милиметара на годишњем нивоу за 50 година.То је
највећи тренд смањења падавина у Србији. Током године је
све више дана са температурама изнад 25 и 30 степени, што
утиче на пораст средње годишње температуре. Уочено је и
смањење броја ледених и мразних дана, као и дана са снежним
падавинама. Највиша температура у Зајечару од 42-43 степена Целзијусових забележена је
1999. године, у време помрачења Сунца.
У зимском периоду када облачност са падавинама дође са
Средоземља и Атлантика, Тимочка Крајина остаје без снега,
док је централна Србија већ покривена снежним покривачем.
Обрнуто, када ветар и хладан та-

Све ређа слика у Тимочкој Крајини

лас наиђу са истока и североистока, Тимочка Крајина добија
снег раније од осталих делова
Србије.
У зимском периоду овде
најчешће дува западни и северозападни ветар који долази
преко Хомољских планина. Увек
је хладан и доноси изненадне и
обилне падавине. Познат као
“горњак”, овај ветар је значајан

у летњем периоду и време често
зависи од њега. Кошава такође
често дува зими и доноси вишедневне снежне падавине.
Због велике разлике у клими
Тимочке Крајине у односу на
друге делова Србије, многи
тврде да за овај крај више важи
временска прогноза коју дају
суседи Бугари, него она која се
чује из Београда.

ТРИ СТАНИЦЕ
У Тимочкој Крајини постоје три метеоролошке станице, и то на
Црном Врху код Бора, у Неготину и Зајечару. Метеоролошка станица
у Зајечару почела је са радом у 19. веку. Кнежевина Србија тада је
имала више од 23 метеоролошке станице и та служба је била једна
од најразвијенијих у Европи, што данас није случај.
Између два светска рата метеоролошка станица у Зајечару је била
јединствена у свету, јер је била лоцирана на крову палате Рајковић.
Више пута је мењала локацију, а последњи пут је након Другог светског рата са чувене „Говеђе пијаце“ пресељена у круг Центра за пољопривредна и технолошка истраживања, где се и данас налази.
На овој станици тренутно раде три метеоролошка осматрача, који
од седам сати изјутра до 22 сата на свака два сата израђују синоптичке карте и прослеђују извештаје Хидрометеоролошком заводу Србије у Београду.

ПРИВРЕДА

ПРИМЕР УСПЕШНЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

БАКАР СЕ
ПОЗЛАТИО
• С. Вукашиновић

• После доласка новог власника, у мајданпечкој Фабрици бакарних цеви нико није
отпуштен, производња и извоз озбиљно
расту, радници добијају солидне и редовне
зараде, па чак и ’’тринаесту’’плату

рема недавно објављеним
информацијама, Фабрика
бакарних цеви Мајданпек
се прошлогодишњим извозом од
21 милиона евра нашла у групи 20
највећих извозника Србије. Извезла је, у ствари, дупло више бакарних цеви у вредности од око
42 милиона евра. Поред тога,
управо лане, први пут после 1986,
три године после приватизације
иза које стоји руски капитал, односно швајцарска компанија „Алпина“, ова фабрика, некада
најперспективнија у тада успешном борском комбинату бакра и
највећи тимочки извозник, забележила је позитиван финансијски
резултат, а запослени су добили
’’тринаесту’’ плату.
- За нама је успешна пословна
година, у којој смо у потпуности
измирили обавезе предвиђене
купопродајним уговором, током

П

које смо у рад пустили нову ливницу и у њој произвели 6.000
тона бакарних трупаца. Произвели смо и 9.342 тоне бакарних
цеви, план премашили за четири
одсто, произвели смо 27 одсто
више него у 2005. години, а утростручили производњу у односу на
период пре приватизације - прокоментарисао нам је прошлу пословну годину Владимир Захаров, директор фабрике која је
премашила и амбициозан план
реализације.
Пласирано је 38 процената
производа на тржишта западне
Европе – у Велику Британију,
Француску, Италију, Грчку и Холандију, 26 одсто у земље Источне Европе – Румунију, Естонију,
Чешку, Украјину и Словачку, затим
19 процената на домаће, седам на
тржишта бивших југословенских
република, и по пет на Блиски

Нова ливница је последња реч технолиогије

Радници су за сада задовољни условима рада и зарадама

Исток (у Израел и Турску) и Русију.
Податак да извоз учествује са 81
одсто у укупној реализацији речито говори не само о конкурентности, а 4,5 милиона долара инвестиција, не рачунајући ремонте у последње три године, говоре
о озбиљности новог власника.
Нова ливница је последња
реч технологије, запошљава 35
радника и има велику обавезу да

током ове године произведе
13.500 тона бакарних трупаца,
речено нам је у Фабрици бакарних цеви уз објашњење да им је
висок ниво инвестиција омогућио да комплетирају и заокруже
процес производње, смање
трошкове и побољшају квалитет.
У овој фабрици се десило и нешто што готово није забележено
у процесима приватизације код
нас: откада је промењен власник, не само да нико није отпуштен већ је запослено више од сто
младих и стручних радника. Сада
у фирми ради више од 500 радника, који зараде примају редовно, имају регрес, а и награде
за 20-так најбољих радника, о
Дану фабрике.
- Аконтација 25. у месецу и
плата 10. нешто су што ни једном
није изостало. Имамо одличне
услове за рад, комплетну заштитну опрему и послодавце који
инсистирају да је без изузетка
користимо - испричао нам је Радиша Васковић, пословођа Извлачионице.
У ову пословну годину у Фабрици бакарних цеви опет су ушли
амбициозно. Планом су зацртали
производњу 9.500 тона бакарних цеви, а Милко Пејовић, први
човек Продаје, рекао нам је да се
планови за сада добро остварују,
те да је од почетка године извоз
за око хиљаду тона бакарних
цеви већи од оствареног у истом
периоду лане.
07. јун 2007.
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НАУКА

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ВЛАСАЦ У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА СТРУЧЊАКА

“СТАРИЈИ БРАТ”
ЛЕПЕНСКОГ ВИРА
•

• Ове и наредне две године српско-британска екипа наставиће
истраживања на месту где би се ископававањима могло доћи до
сазнања која би била велико изненађење са научну и ширу јавност
рхеолошки локалитет Власац, који носи епитет “старијег брата” много познатијег Лепенског вира, у жижу научне и широке јавности поново је
ушао прошле године када је откривено да га није потопила акумулација створена градњом Хидроенергетског и пловидбеног
система “Ђердап” I. Прошлогодишњи налази отворили су пут да

А

се заједничка британско-српска
истраживања наставе у овој и наредне две године са веома добрим изгледима да се о култури Лепенског вира сазна далеко више.
Када су се прошле године у
време најнижег водостаја Ђердапског језера, због поплава у
горњем току Дунава, откриле велике дотад потопљене површине
на обалама, др Душан Борић са

Универзитета у Кембриџу, боравећи већ на овом простору у оквиру пројекта који је реализовао
заједнички са професором Јефтићем са Филозофског факултета
у Београду, одлучио је да то искористи и погледа макар неке од археолошких локалитета откривених у великој ђердапској кампањи
седамдесетих година прошлог
века, али ни слутио није да ће им

Осека Дунава открила богато налазиште
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С. Вукашиновић

се посрећити. На Власцу, који се
налази на око километар и по
низводно од Лепенског вира и
до којег се стиже само рибарским чамцем, отворио се занимљив простор који је већ у првим
ископавањима понудио сензационалне налазе.
- Мислили смо да је реч о ободима акумулацијом уништеног
локалитета који је 1970. и 1971. године откривен и делимично
истражен у пројекту који су водили проф. др Драгослав
Срејовић и Загорка Летица са Филозофског факултета. Показало
се, међутим, да нисмо били у праву, а откривањем етажне гробни-

Шта се све крије на том простору

це и низа других гробова закључили смо да се Власац као локалитет шири и простире и уз падину - каже др Борић, истичући да
се до овог локалитета дошло кроз
заједнички пројекат Универзитета у Кембриџу и Филозофског факултета у Београду, односно професора Милоша Јефтића са катедре за археологију, а да је вредност налаза омогућила обезбеђење средстава у Великој Британији за истраживања у овој и наредне две године и уз подршку
Министарства за науку и заштиту
животне средине Републике
Србије. - Убудуће ће истраживања
водити читав тим српских и стручњака са Кембриџа, јер смо добили прилику да широкој јавности
понудимо податке о томе како су
живели, чиме су се хранили, колико су били робусни, снажни,
којим су се активностима бавили
припадници културе Лепенског
вира.
Нова археолошка методологија даје неупоредиво веће могућности да се то учини. Уосталом,
прошлогодишњи налази понудили су и другачије временско лоцирање или, како се то каже, датовање, будући да је методом радиоактивног угљеника у лабораторији у Оксфорду могла да се
прецизира “старост”:
- Претходним истраживањима

Власац је датован у мезолитски период и у том смислу је хронолошки претходио Лепенском виру.
Сада смо дефинитивно утврдили
да, великим делом своје секвенце
и материјалом који имамо, он
претходи, али и даје континуитет
између мезолитског и ранонеолитског насељавања ове локације, те да је местимично коришћен и у време када и Лепенски вир
- појаснио нам је недавно др Душан Борић, наглашавајући да је
веома важно да се Власац, као
један од најзначајнијих локалитета
културе Лепенског вира, може
даље истраживати новим, најсавременијим методама.
Сам Власац има предност у
аутентичности самог локалитета,
будући да је Лепенски вир због
стварања ђердапске акумулације
морао да буде измештен. Популарност његових трапезоидних
станишта и скулптура снажног,
фасцинантног изгледа, неће бити
угрожена, иако су баш на Власцу
откривени прототипови трапезоидних кућа са огњиштима у
средишњем делу. Јер, Лепенски
вир је, како сада ствари стоје,
ипак врх те културе, чији се темељи крију и на том локалитету. Наравно, ако се не покаже другачије.
Јер, Власац би још могао да изненади научну и широку јавност.

Др Душан Борић

Колико ли су старе ове кости

07. јун 2007.
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ДРУШТВО

ИМОВИНА ''ТИМОГРАДЊЕ'' НА РАСПРОДАЈИ

ДОБАР ПАЗАР

ЗА БУГАРЕ
•

С. Божиновић

• Некад моћна фирма осуђена на ликвидацију, а део по део њене имовине ''утапа'' се
понекад и будзашто како би се намириле
обавезе према радницима

угарска фирма “Југокаолин”
купила је на јавној продаји
17. маја осам спратова који
су власништво “Тимоградње” у
десетоспратној згради усред
Зајечара. За 1.608 квадрата треба да буде плаћено 30 милиона
динара. Тако испада да је квадратни метар продат за око 220
евра, што је више него дупло јефтиније од тржишне вредности
пословног простора у граду. Иста
фирма је купила и циглану, такође власништво “Тимоградње”
за 13 милиона динара.
- Имовина мора да се распродаје, јер фирма дугује радницима за неисплаћене зараде,
на шта је обавезана правоснажном судском пресудом. Заступам 160 радника ове фирме, док
је преосталих 100 радника тужбе
против фирме поднело преко
мојих колега – рекао нам је
зајечарски адвокат Владимир
Костић.

Б

Адвокат Костић заступа ове
раднике од средине 2005. године. Иако су сви радници и даље
формално запослени у “Тимоградњи”, они од 2004. године не
примају плате. Тада су месечна
примања са топлим оброком износила од 7.000 до 11.000 динара.
Сви запослени су формално и
даље у радном односу, а од 2005.
године се налазе на плаћеном
одсуству. Да би добили оно што
им припада, тужили су фирму
па су пресудом Општинског суда
Зајечар од јануара 2006. године
сви добили спорове. Тако, фирма
у просеку сваком раднику дугује око 150.000 динара. Да би се
извршила наплата, морало је да
дође до продаје имовине – каже
адвокат Костић.
У имовину “Тимоградње” спадају седам целина: управна зграда и циглана, које су продате Бугарима, менза са стамбеним про-

Бивша зграда “Тимоградње

Адвокат Владимир Костић
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сторијама, гараже са магацином,тесарски погон, занатски погон и сепарација. Вештачењем је
утврђено да је вредност целокупне имовине 114 милиона динара.
- До сада је била једна јавна
продаја, и то на Спасовдан, док је
друга заказана за 28. јун, на Видовдан, и тада ће почетна цена
бити за трећину мања. Радницима још није ништа исплаћено,
јер су купци за сада уплатили
само 10 одсто вредности, а за
преосталих 90 одсто имају рок од
месец дана – каже адвокат.
Ова потраживања радника
утицала су на то да “Тимоградња”

као фирма није продана ни на
шестој аукцији. Наиме, на последњој аукцији за куповину је
требало платити 27 милиона динара. Међутим, нови власник би
по закону морао да преузме и дуговања према радницима, која
износе више од 30 милиона динара.
- На жалост, “Тимоградња” је
осуђена на ликвидацију. Некада
је овај гигант градио по целој тадашњој Југославији, градили су
у Африци, изградили Ђердап,
зајечарско насеље “Краљевица”...
Жалосно је како је све то уништено – каже адвокат Костић.

PRAVOSLAVQE - PRAVO@IVQE
Из историје Тимочке епархије

SVE[TENICI - MU^ENICI

Пали за веру и отаџбину 1913-1943.
ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1914.

превару скупљани ноћу везаних
руку на леђа, као да иду код владике у Видин да се науче служити
7. МАТА КРИВОКАПИЋ. Ро- и појати. Ниједан није стигао тамо
ђен у селу Трешњевцу, у Црној већ је убијен изван града или на
Гори. Свештеник у Злоту од 3. јуна путу.
1902. до 6. новембра 1914. године.
9. РАДИСЛАВ ПЕШИЋ, свешУчествовао је добровољно у балканском рату 1912-1913. год., па у теник у Грљану од
почетку Првог светског рата по- 1910. до 15. новемново добровољно отишао на бра 1915. године.
фронт и јуначки погинуо као војни Убијен од Бугара
свештеник 8. пука 1. позива на по- заједно са Лазом Положају Бађинцу у 66 години жи- повићем на путу
Зајечар – Велики Извота.
вор хватајући се голим рукама за оштре бајонете у
одбрани живота. Најпре, били су
ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1915.
затрпани у један пешачки ров и
8. ЖИВОЈИН ТАСИЋ, рођен у када их је народ приметио, онда
су их Бугари негде пренели и заКњажевцу 21.
копали, тако да им се данас не зна
фебруара 1859.
гроб.
године, рукоположен 1883. год.
10. ЛАЗАР С. ПОПОВИЋ, роС пролећа 1884.
ђен у Звездану, од
год. долази на па1883. године свешрохију у Краљево
тениковао у ВелиСело (Минићево),
ком Извору, Крињеговом заслугом подигнута садашња црква. вељу и Рготини. ИзУбијен од Бугара. 12. новембра боден бајонетима
1915. год. Многи свештеници су на од Бугара 15. но-

вембра 1915. год.
11. ПЕТАР САВИЋ. Еп. Мелентије га је послао у
Русију као свога питомца ради изучавања сликарства.
Тамо завршио Духовну академију
1908. год. Свештеник у Слатини од 1910. до 1915. године када је 1. децембра на путу
из Зајечара у Велики Извор убијен
од Бугара.

14. ДОБРОСАВ МИЛЕНКОВИЋ, парох у Белом Потоку код
Сврљига (Књажевачко намесништво), који је убијен
од Бугара 12. децембра 1915. год. и
12. ПРОТА ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ,
чијој вредној успосвештеник и намесмени су парохијани
ник Књажевачки од
подигли спомен-плочу у белопо1911. до 12. децембра
точкој цркви.
1915. год., када је
убијен од Бугара.
15 ВОЈИСЛАВ А. МАРКОВИЋ,
свештеник у селу
Вина (Књажевачко
намесништво) од
1908. до 12. децем13. СИНЂЕЛ ВАСИЛИЈАН ЈЕВ- бра 1915. када је
РИЋ, родом из Нештина у Срему. убијен од Бугара.
Старешина манастира Свете
Тројице од 1896. до 12. децембра
1915. год., када је заклан од Бугара. Заједно са свештеницима књаТрећи наставак у следећем
жевачким: протом Лазом Петровићем, Петром и Милијом Биси- броју...

ПРАЗНИЦИ
СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА

Р

ћима; Добросавом Миленковићем, Бело-поточким и Војом Марковићем, Винским, побијени на
путу Књажевац – Зајечар, гроб
им се налази иза Вршке Чуке на
путу за Кулу.

одитељи Константинови беху цар Констанције Флор и царица
Јелена. Флор имаше још деце од друге жене, но од Јелене
имаше само овог Константина. Три велике борбе имаше Константин кад се зацари: једну против Максенција, тиранина у
Риму,другу против Скита на Дунаву и трећу против Византинаца.
Пред борбу са Максенцијем, када Константин беше у великој бризи
и сумњи у успех свој, јави му се на дану пресјајан крст на небу, сав
окићен звездама, а на крсту стајаше написано:овим побеђуј. Цар
удивљен нареди да се скује велики крст, сличан ономе што му се
јави, и да се носи пред војском. Силом крста, он задоби славну победу над бројно надмоћнијим непријатељем. Максенције се удави
у реци Тибру.Oдмах потом Константин изда знаменити Едикт у Милану 313. године да престану гоњења хришћана. Победивши Византинце, он сагради диван престони град на Босфору, који се од тада
прозва Константинопољ.
Но пред тим Константин паде у тешку болест проказну.Жречеви
и лекари саветоваху као лек купање у крви заклане деце.Но он то одби. Тада му се јавише апостоли
Петар и Павле и рекоше му да потражи Епископа Силвестра који ће га излечити од страшне болести.
Епископ га поучи вери хришћанској и крсти, и проказа исчезе са тела царевог.
Света Јелена, благочестива мајка царева, ревноваше много за веру Христову. Она посети Јерусалим и пронађе Часни Крст Господњи, и сазида на Голготи цркву Васкрсења
и још неке друге цркве по Светој Земљи.У својој осамдесетој години представи се ова
света жена Господу 327. године. А цар Константин надживе своју мајку још десет година
и упокоји се у 65 години у граду Никомидији. Тело његово би сахрањено у цркви Светих Апостола у Цариграду.

О БОГУ И О ЉУДИМA
Ако је трговина светињом
једини пут ка богатству, онда вам ја
најискреније саветујем: будите сиромашни.
Бог се не скрива од човека.
Грешан човек скрива се од Бога,
скрива се док га сасвим не изгуби
из вида.

Свети Владика Николај
охридски и жички

ПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
За време читања Јеванђеља на богослужењу, као и за
време великог и малог входа
и проповеди, где се ко од верника затекне у
цркви ту и стоји
док се та радња не
заврши.

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа тимочког господина Јустина страницу уређује информативна служба Црквене општине Зајечар
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МОЗАИК
ЗАЈЕЧАРСКИ ТАКСИСТИ ПРОТЕСТУЈУ ЗБОГ ВЕЛИКИХ НАМЕТА

ОПШТИНА НАС РЕКЕТИРА

!

• Председник Бошко Ничић: ''Одлука је донета и мораће да се поштује''

КАД

ХО

Дом ученика у Књажевцу, о коjем је п
сано у оквиру текста ''Домови спремни
нове станаре'', издаје собе и за туристе. То
најjефтинији смештај који се може наћи
граду. Преноћиште са доручком кошта 6
динара, а полупансион са доручком и веч
ром 700 динара. Места има за 40 гостију
током распуста, када ђаци оду на распу
Дом може да прими 110 гостију.
- Пансион у двокреветним собама ста
880 динара са боравишном таксом. Дом
налази у центру града. Смештен је покр
главног парка, недалеко од обале Сврљи
ког Тимока. На два минута хода су и аутоб
ска и железничка станица, а у близини
спортски терени, фудбалски стадион, тен
ска игралишта, стрељана... – каже нам д
ректор Милан Ћирковић.
Овде често бораве екскурзије, организ
ване групе и туристи који све више долазе
Књажевац откако је почео да ради нови зи
ско-туристички центар на 55 километа
удаљеној Старој планини.
Н.

ЗАЈЕЧАР

ОДГА

Таксиста Мија Јовановић поред свог возила

Око
50
слободних
зајечарских таксиста обратило се новинарима желећи
да изађу у јавност ''како их
општина рекетира''. Истакли
су да плаћају највеће таксе у
Србији и да су приморани
још и да рекламирају општину.
- Сви смо морали да на
табли на крову аутомобила
где пише ''такси'' уместо свог
имена, ставимо грб општине.
То смо морали да платимо
5.000
динара,
а
они
појединци који нису желели
да се таквом захтеву повинују платили су казну од
6.200 динара. Сада долазе
муштерије и питају зашто возимо општински такси. Не
верују нам да смо били приморани на то. Мене занима
по ком то закону ја морам да
рекламирам општину уместо

своју фирму и зашто су нам
за то узели 5.000 динара –
огорчен је Мија Јовановић.
Слободни таксисти се
жале и на високу фирмарину
коју плаћају општини. По њиховим речима, она је
најскупља у држави.
- Месечна фирмарина у
Књажевцу је 100 динара, а
код нас је до скоро била чак
1.666 динара. Знамо да су је
на последњој седници повећали шест пута, али нам решење о новој цени још није
дошло – казао је Бранислав
Милић.
Ипак, таксисти су највише
огорчени зато што морају да
лицитирају места у центру
града. Они су отишли у општину када је била заказана
лицитација и једногласно
изјавили да не желе куповину места, након чега су на-

пустили просторију. Сада долази до интервенције саобраћајне полиције, а неки од
њих ће платити казну за непрописно паркирање.
- Општинска власт је
одредила да у центру града
постоје само 10 такси места,
а нас има око 50. Сада треба
да лицитирамо места као да
су то тезге на пијаци. Почетна цена је 4.500 динара,
али како нас је пуно, могла
би достићи и 100.000 динара.
Зато смо се договорили да
нико не изађе на лицитацију.
По речима председника
општине Зајечар Бошка Ничића, Скупштина је одлуку о
лицитацији донела још пре
шест месеци и она ће морати
да се поштује..

Давне 1889. године тадашњи лис
објавио је следеће: '' Доносимо радос
цима. Поуздано смо обавештени да
просвете ставио у буџет свога минист

С. Божиновић

200.000 динара за грађење гимназ
Зајечару''.
Камен темељац положен је две годи
чела је да ниче друга гимназија у С
преко пута родне куће Николе Паш
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ЕМА ЂАКА У КЊАЖЕВАЧКОМ ДОМУ

ПАПРЕНО
СЛАЊЕ
ПИСАМА

ЕЛ ЗА ПЛИЋИ ЏЕП

Иако је савремена технологија поодавно
истиснула дописивање путем разгледница
и писма, још има заљубљеника у ову, сада
већ старинску комуникацију. А некад је и
морање послати писану реч, када се нешто
честита, или позива, или јавља... Али, ЈП
''ПТТ Србија'', односно надлежни у Пошти су
се досетили како да зараде и на овој комуникацији. Додуше, начин није нов, али су се
ови садашњи чиновницифино сетили да
традицију наставе.
Елем, једна једина марка за слање писма
кошта 20 динара, док за разгледнице , честитке и дописнице марка кошта 16 динара.
Али није то све. Наиме, на ову цену треба
платити још 10 динара, и то за све писане
пошиљке које су лакше од 20 грама. То што
се обавезно купује и лепи на писма, уз обавезну марку, надлежни у пошти зове – доплатна марка. Тако, ако вам и падне на ум да
неком напишете писмо, боље га назовите
телефоном. Биће сигурно јефтиније...

КА ГИМНАЗИЈА ПРОСЛАВЉА 170 ГОДИНА

ЕНО 166 ГЕНЕРАЦИЈА

мочанин'' зграда зајечарске полиције), који је својом упорт Зајечар- ношћу успео да убеди Београд да је Зајечару поМинистар требна оваква школа.
ва суму од
Тако је 13. маја 1891. године одржана свечаност полагања камена темељца. Уз песму
''Дижите
школе''
Јована Јовановића
Змаја и говоре представника школске,
цивилне и црквене
власти, у темељ је
спуштена флаша са
зејтином у коме се

зграде у

сније. Пои то баш
сада је ту

Фото Сека М.

налазила повеља са потписима тадашњих владара и
политичара. Флашу са повељом спустио је немачки
архитекта Рихард Ланг који је касније узео српско
име, иначе деда по оцу нашег глумца Зорана Радмиловића. Гимназија,
садашња
зграда ОШ ''Љуба
Нешић'', усењена
је априла 1893.године.
Изнад
улаза, на првом
спрету, стајао је
натпис ''Науци и
отаџбини''. Зграда
је за тај период
била јединствена
грађевина по величини и изгледу
у Србији, тако да ''
сви који су посетили Зајечар, од
ратара до научника, дивили су
се здању које као каква величанствена палата краси
варош''.
Сада зајечарску Гимназију похађа око 400 ученика, 44 професора се брину о њиховом знању. Генерације професора, и 166 генерација ученика прошло
је кроз ову школу. А све је почело добром вољом тадашњег министра просвете да одвоји новац за
зграду...
С. Б.
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ЗАЈЕЧАРКА ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ НАЈЛЕПША ТИМОЧАНКА

ОСТВАРЕН САН
ИЗ ДЕТИЊСТВА
•

• Као девојчица маштала о светским модним пистама, да буде успешна као Наоми Кембел, комплетна личност као Џенифер Лопез,
сада је свесна која је све искушења чекају у послу којим намерава
да се бави, али је одлучна да се бори

a прошлонедељном избору
за мис Тимочке Крајине
осамнаестогодишња
Јелена Петровић, ученица треће
године Економске школе у
Зајечару, проглашена је за
најлепшу. Њена прва пратиља је
Марина Костић, такође из
Зајечара, док је друга пратиља
Милица
Миливојевић
из

Н

Књажевца.
- Када су прочитали моје име,
нисам веровала да ми се то
стварно дешава - износи Јелена
прве утиске са овог такмичења.
- Нисам знала шта ћу пре да
урадим, да ли да се поздравим са
пријатељима или родитељима.
Све је било тако нестварно.
Најлепша девојка Тимочке

фото: Саша Николић

У жирију није било дилеме
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Крајине каже да је још као дете
сањала модне писте, али да није
веровала да ово може да јој се
догоди.
- Очекивала сам да уђем у
ужи избор, али победи се,
искрена да будем, нисам надала
- каже Јелена. - Када сам се
пријавила за такмичење, сви
моји пријатељи су покушали да
ме убеде да не треба то да
чиним. Сматрају да су сви ти
избори за најлепшу девојку
намештени, нису хтели да будем
повређена и зато су ме тако
саветовали. Међутим, то на мене
није утицало и ја сам се ипак
пријавила. Више од годину дана
учествујем на модним ревијама
за једну агенцију из Пожаревца,
али пошто је ово било главно
такмичење, одлучила сам да се
опробам и нисам се покајала.
Ово је за Јелену било лепо и
важно искуство, а поред тога на
такмичењу је стекла и нове
пријатеље.
- Нисмо имале неке посебне
припреме - прича Јелена. - Дан
пред такмичење увежбавале смо
кореографију, како ћемо да се
крећемо по писти... Неке девојке
су биле врло напете, друге
опуштене. Од 18 сати до самог
почетка такмичења у 21 сат
остале смо у бек-стејџу, у
шаторима. Нисмо знале шта се
напољу дешава. Шминкери су
радили на нама, у току су биле
завршне припреме. Када су
бљеснули рефлектори и када су
многе девојке виделе колико се
људи окупило на Поповој плажи,
буквално су се укочиле,
завладала је паника. После је то
све некако ишло. Све време међу
нама су владали добри односи,
размениле смо телефоне, нека
искуства.
Лепотицу Тимочке крајине
очекују
бројне
обавезе:

Славица Марковић

путовање у Београд, потом у
Грчку на припреме за такмичење
за мис Србије, снимања реклама
и спотова, гостовања на
телевизији...
- Верујем да све то неће да ме
промени - каже Јелена. - За моју
породицу, којој много дугујем за
овај успех, јер ме је све време
подржавала, дечка и пријатеље
ја ћу и даље бити она иста
Јелена. Имам пуно другова и
другарица у Новом Саду,
Пожаревцу, Књажевцу, овде у
Зајечару, и то ме чини срећном.
Волим дружења. Веома је важно
да у оваквим моментима човек
има подршку породице, јер знам
неке другарице које су се
ранијих година такмичиле, а
нису имале подршку родитеља и
зато им је било много тешко.
Јелена је вредна девојка и
има много планова за будућност.
Планира
да
студира
на
Факултету за менаџмент, који јој
је као најлепшој Тимочанки
доделио стипендију, али и на још
неком од факултета. Желела би
да се опроба и у иностранству, да
попут Наоми Кембел, која јој је
узор успешне жене, прошета
неком од светских модних писта
и буде комплетна личност као
Џенифер Лопез.
- На такмичењу за мис Србије
свака од такмичарки ће имати
прилику да буде у контакту са
познатим модним креаторима,
али шта ће од тога испасти,
зависи од нас самих - каже
Јелена. - Није ми циљ да радим
ради новца, већ зато што волим
посао модела, што ту налазим
себе. Волела бих да будем у
лепом окружењу, међу добрим и
драгим људима.
Иако је добила титулу
најлепше девојке, Јелена је
скромна девојка, чија схватања
се баш много не уклапају у
време у којем живи, јер, на
пример, никада своје тело не би
наружила неком тетоважом, још
мање би га китила пирсингом.
- Мислим да то није потребно
ни једној девојци - каже Јелена. Не радим ништа посебно да бих
себе улепшала. Бавим се

На жалост, само једна од њих је могла да постане мис

гимнастиком из хобија, не водим
много рачуна о исхрани, не
држим дијете и волим пуно да
једем пециво. На пијем, не
пушим и веома мало времена
проводим поред телевизора.
Јелена је свесна каква све
искушења могу да се нађу пред
њом
и
на
какве
све
непријатности може да наиђе у

послу којим намерава да се бави.
- Свесна сам да у овом послу
има много уцена - каже Јелена. Имала сам прилике да чујем
приче неких искусних модела
кроз шта су све прошле и какве
су се замке око њих плеле. Неке
су закључивале уговоре са
агенцијама које их уопште нису
ангажовале, а у међувремену

нису могле ни за кога другог да
раде, те су морале да чекају и по
три године да би раскинуле
уговор. Моја намера је да
потпишем уговор са Мис-Ју
компанијом, али ће ме на том
путу и даље пратити моји
родитељи и дечко, јер је, на
жалост, то у Србији неопходно.
Свесна сам колико лепота може

фото: Саша Николић

да
буде
злоупотребљена.
Међутим, потребно је да се
човек бори и граби даље. Знам
девојке које су се бориле и
успеле и зато саветујем и другим
девојкама да се опробају на
оваквим такмичењима и да се
боре.

ЛЕПОТА JE
БОЖИЈИ ДАР
Јелена лепоту доживљава
искључиво као Божији дар.
- Бог сваком човеку даје
неки дар - каже Јелена. - Знам
да је Бог све време био уз
мене на овом такмичењу. Пре
изласка на писту молила сам
се Богу и ову победу доживљавам као његову вољу.
Лепо је бити најлепши али
није то све у животу. И без лепоте се може бити успешан
неким другим
Божијим
даром. Најважније је да човек
својим радом постиже успех
и резултате. Једино тада
може бити испуњен и срећан.
Мис Тимочке Крајине има
још један дар, а то је цртање.
Како каже, можда ће за њега
доћи време тамо после 26 године живота када прође
време модних писта. До тада
желимо јој много среће и успеха.

Велики планови: Јелена непосредно после проглашења
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ТУРИЗАМ

СВЕ ВИШЕ ЛУКСУЗНИХ БРОДОВА ЗАСТАЈЕ КОД НАС

ДОПЛОВИО И
„РЕЧНИ ОБЛАК“

• С.В.

• Раскошна лађа накратко боравила у
Доњем Милановцу, а 56 туриста могло да се
упозна са вредностима мале дунавске вароши
ек када се крочи на “River
Cloud II” (Речни облак),
постаје јасно да бродови
“Бетовен” и “Европа”, који од
прошле године пристају и у
Доњем Милановцу као бродови-хотели са три звездице,
представљају само солидну
средњу класу међу луксузним
лађама које плове Дунавом.
“Речни облак” је на дунавској
тури од Црне шуме (Шварцвалда) до Црног мора резервисан за богате туристе који
себи могу да дозволе луксуз
да за сваки дан проведен на
њему плате 350 до 380 евра.
Брод који је саграђен 2002. године, по начину на који је
уређен, требало би да подсети на оне који су некад пловили Мисисипијем.
То је велики речни бродхотел под португалском заставом. Има 44 кабине за
највише 88 путника, а у Доњи
Милановац је прошлог петка
допловио са 56 туриста из
Немачке, Аустрије, Француске и Грчке које је опслужи-

Т

вало 35 чланова посаде. Сваки путник на једном оваквом
броду који одише луксузом,
једноставном елеганцијом и
складом, може да рачуна на
кабину од 20 до 25 квадратних
метара , док им је у већ споменутим бродовима средње
класе на располагању само
пет до осам квадрата. Зато је
и дан на таквом броду јефтинији и кошта 120 до 150 евра,
зависно од врсте и комфора
кабине. На “Речном облаку”
оне су светле, изузетно лепе,
са луксузним купатилима, телевизорима опремљеним за
праћење сателитског програма, интернет прикључком,
добро снабдевеним баром.
Занимљиво је да су путници на „Речном облаку“ људи у
најбољим годинама, знатно
млађи од оних који су у Доњи
Милановац свраћали са “Европе” и “Бетовена”. Свима
њима Доњи Милановац је
посредством своје туристичке организације био добар
домаћин, упознајући их са

Тренутак када је “Речни облак” напуштао Доњи Милановац

вредностима ове мале дунавске вароши.
Капетан Михаил Декерс је
човек који је рођен на броду
и предодређен да то буде, будући да су му и отац и мајка
такође бродски капетани. Његовом љубазношћу завирили
смо у сваки кутак ове лађе пре
него што је брзином од 10

Као у најлуксузнијим светским хотелима: рецепција (лево) и бродски салон
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наутичких миља наставила
свој пут великом европском
реком омогућавајући путницима да за “тричавих” 3-4.000
евра на дунавској тури виде
специфичне лепоте Немачке,
Аустрије, Словачке, Мађарске, Србије, Румуније, Бугарске и, на крају, Украјине.

ДРУШТВО

СРПСКА ПОСЛА

ДВОРИШТЕ НА СУДУ
•

М. Богдановић

• На жалост, код нас није ретко да комшије један другоме, с разлогом или пак чистим инаћењем (о цркнутој крави да и не говоримо),
стварају невоље, а случај из једне зајечарске улице то само потврђује
ећ четрдесет година Виолинка Спасић живи у
својој кући у зајечарској
улици Обилићев венац и двориште дели са комшијом.
Њен отац је још приликом
изградње куће купио део суседног плаца, површине тринаест пута три метра. У давно
склопљеном уговору пише
да је пазарио пешачки и колски пролаз који је годинама
коришћен. До пре две године
у кући поред њих је живела
старица са којом нису имали
никаквих проблема, али када
је она умрла, ту се доселио
њен унук, са којим Виолинка
и њена породица нису нашли
заједнички језик.
По њеним речима, комшија се прво бесправно прикључио на водоводну шахту

В

направивши огроман дуг
који, к ако к аже, сада она
мора да плати. Касније је у
њен пољски нужник прикључио канализацију, а поврх
свега затворио је пролаз који
је користила у минуле четири
деценије
Виолинка је поднела тужбу, коју је општински суд одбацио. Потом се обратила
Окружном суду, али је и ту одбијена, јер, наводно, тужба
није поднета у законом предвиђеном року. Разлози због
којих то није учинила, уз потврду неколико сведока, нису
уважени.
- Ја само тражим своја три
метра, како пише у уговору.
Нека комшија загради свој
део плаца, али нека ми остави тај простор да могу нор-

Спорни део дворишта

мално да пролазим и уносим
ствари, што сада не могу. Ми
се већ две године судимо, а
сада би требало да поднесем
тужбу Врховном суду. Ја за
то немам пара, а и спор би се
одужио на још две године каже Виолинка. - Поред тога,
комшија је на том простору
завезао куче, које непрестано
лаје. До сада сам четири пута
подносила пријаве комуналној инспекцији и - ништа.
Посадила сам и 10 чокота
грожђа, брескву и кајсију, али
је он то нечим испрскао, па су
саднице увенуле.
Како сама каже, не зна
више коме да се обрати да би Виолинка Спасић са уговором о куповини
јој се помогло да реши овај омогућено.
проблем. Не тражи ништа
Са друге стране, тужени
туђе, већ само оно што јој је С. С. (који је инсистирао да му
купопродајним уговором не помињемо име) пориче
све наводе Спасићеве, истичући како је суд пресудио
њему у корист. Он је, тврди,
неколико пут покушао да се
договори са Виолинком како
би све решили на леп начин,
ван суда, али то није било
могуће.
– Суд је одбио тужбу госпође Спасић, којој је наложено да ми исплати четрдесет
хиљада динара. То је све што
могу да вам кажем. Додаћу да
водим и други спор са њом, у
којем је осуђена на три месеца затвора, две године
условно, зато што ми је исек ла прик ључак за воду. Ја
сам, иначе, имао проблеме
са њом и њеном породицом
откако сам се доселио овде,
што могу да потврде и комшије. Покушао сам на леп начин да се договорим са њима,
али није вредело.
И у овом случају обе стране тврде да су у праву. Да ли
ће овај случај ипак доспети
до Врховног суда, остаје да се
види. До тада и једна и друга
страна ће бити незадовољне.
07. јун 2007.
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НАГРАДНА ИГРА

УПОЗНАЈМО КРАЈИНУ - ДРУГО КОЛО
Поштовани читаоци, од првог броја нашег листа почели смо са наградном игром
чији је смисао да боље упознамо наш регион кроз кратке текстове о неким занимљивостима међу којима и оних које, верујемо, нису познате широј јавности. Али, пажљивијим ишчитавањем сте и у претходном, првом, колу лако могли да дођете до одговора
на постављена питања и упишете их у наградне купоне. Ваш одзив, према броју досад
пристиглих коверата са купонима, показује да смо били у праву што смо ову игру покренули.
У прошлом броју сте видели које су награде у питању. Обећали смо, а то ћемо испунити, да ће у другом колу оне бити још вредније. Наравно, не поредимо се са великим
листовима или фирмама које организују игре се баснословним наградама.
Дакле, у јуну ће изаћи четири текста, са још толико питања и купона које треба правилно попунити. У последњем овомесечном броју, 28. јуна, на Видовдан, објавићемо
џокер-купон који може да вам замени само један евентуално недостајући купон.
Па, нека вам је са срећом!

РАЈАЧКЕ ПИМНИЦЕ
Неготин и крајинско виногорје познато је по добром и квалитетном вину. Добар глас се далеко чује, па је тако још
1885.год. глас о неготинским винима допиеро до Француске и Швајцарске, а
већ 1907. неготинска вина освајају медаље на лондонској изложби.
На Балкану не постоје специјално грађени објекти, ван села у близини винограда, као у Неготинској Крајини чија је искључива намена производња и
чување вина. У Рајцу, то је комплекс објеката-пимница (270) настао од половине осамнаестог до тридесетих година овог века. Пимнице, чије име још
нико није успео убедљиво да објасни али је остало у употреби И код мештана, али И гостију, грађене су од тесаног камена-пешчара украшене плитком
пластиком и груписане као већа рурална целина. Сличне су сачуване у селима Рогљеву и Смедовцу. У пимницама се може дегустирати и купити вино
припремљено и неговано на традиционални начин.
Рајачке пимнице се сматрају јединственом атракцијом јер представљају
прави мали камени град вина или, како га још називају "Српски Свети Стефан". Овом јединственом етнолошком комплексу нису одолели ни филмски
редитељи, па је неколико домаћих историјских филмова снимљено управо ту.
Некада се у чувеним Рајачким пимницама производило више од 400 вагона грожђа, а сада само 50-70.

Наградно питање:
Које године су неготинска вина освојила медаље на лондонској изложби?

ДРУГО КОЛО - КУПОН 1
Тачан одговор је
Име и презиме
Адреса
Телефон
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РЕЧ ЧИТАЛАЦА

УСПЕШАН ИЗБОР МИС, АЛИ...
Избор за мис Тимочке
Крајине који је одржан у
Зајечару на Поповој плажи
заслужује сваке похвале.
Најпре, организација је била
на највишем нивоу, и било је
као у светским метрополама. Више хиљада посетилаца имали су прегледност
целе бине, што је и најважније. Бакље које су красиле
мост преко Тимока улепшале су вече. Тако, организација је заиста била
светска! Једино ми није
јасно како би се одржало
такмичење да је падала
киша? Ипак, имам и неколико негативних критика.
Најпре, уопште ми није

јасно зашто је у паузи такмичења наступала група доведена из Београда. Јесу
задовољили квалитетом,
али зар у Зајечару, или
неком оближњем граду не
постоји оркестар који је
могао да свира? И ко је и колико платио њихов долазак
и наступ. Да није опет из буџета општине, односно, из
наших џепова? Друго, изјаве
лепотица које су читали водитењи биле су у најмању
руку чудне. Скоро свака
друга је ''у будућности желела да постане успешна пословна жена''! Даље, нека
питања на које су одговарале била су необична. На

ВРУЋИНЕ У
БОЛНИЦИ

буџет. И сви ми можемо сутра
да се разболимо и одемо на
лечење у нашу болницу. И
сви ми можемо због неке болести да у ходнику Дома
здравља чекамо сат, два. А то
је немогуће издржати јер те
просторије немају климу па
је врућина несносна. Замислите колико је тешко сваком
болеснику на толико високој
температури. Па, иако можда
ни једна општина у Србији
није свом Здравственом центру купила клима уређаје,
можда је време да ми то учинимо. Јер није ни свака општина доводила толике

Овим путем хоћу да се обратим локалној власти да помогне
Зајечарцима
јер
сматрам да она то може. Односно, желим да их замолим
да у зајечарску болницу и у
просторијама Дома здравља
уведу клима уређаје. Знам да
то није у надлежности општинара, али сматрам да се то
може учинити из буџета. Сви
ми на неки начин плаћамо
порез и пунимо новцем тај

пример, кога би волеле да
упознају. А водитељ је у једном излагању изјавио '' она
ће студирети медицину па
ће постати лекар''. Као да
може постати космонаут са
завршеним медицинским
факултетом. А волела бих да
напоменем и да су им оне
црвене хањине које су
представљене као ''вечерње'' биле као купљене
на бувљаку. Ове моје ситне
замерке су добронамерне,
да идући пут буде боље. Све
у свему, лепо је да се одржала оваква манифестација
која је мало разбила животну монотонију.

Живадинка Секулић,
Зајечар
екстра звезде да певају грађанима, а ми то чинимо. Било
би лепо да наша општина
буде прва по хуманости!
Миладинка Ж.
Зајечар

ОЦЕНЕ
ПРЕКО ВЕЗЕ
Не могу да верујем да и дан
данас деца завршавају школску
годину преко тетки, ујака или
комшија. Син ми већ три године
прича како једни те исти проведу
само две четвртине школовања

у школским клупама, а кад дође
крај године, иста та деца завршавају са одличним или минимум са
врло добрим успехом. Чујем како
завршавају и они који су мало лошији и који проводе више времена на улици него у клупи. Исти
случај- мамина и татина деца. Те
родитеље треба да буде срамота
што то раде за своју децу! Професори нису ништа бољи од тих
родитеља јер су и они део те
приче. Постоји већи део који
хоће да учини својевољно али
доста је и тих који траже новчану
надокнаду. Неки родитељи нуде
чак и новац професорима, а
какво је врема данас, ни луд не би
одбио.Протекција је одувек била,
и биће. А шта да радимо ми који
нисмо на високим положајима, а
немамо довољно новца за скупе
приватне часове?

Славољуб Ћ.Бор

РАДНО ВРЕМЕ
НА ШТЕТУ
ДЕЦЕ
Све више деце одлучују да
викенд проведу у граду са
својим вршњацима, или са
мало старијима од себе, и то
у кафићима, дискотекама или
на неким приватним журкама. Мало њих пожели да са
другом или другарицом оде
у биоскоп, позориште или
можда неко књижевно вече.
Излазе углавном пре поноћи
а враћају се рано ујутру. А све
то захваљујући кафићима
који раде и преко дозвољеног радног времена. Онда
следи алкохол, дрога... а
онда, у ко зна каквом стању
се враћају кући, неко колима,
неко пешака. Често се дешавају саобраћајне несреће,
вандализми, туче и друге непријатне стврари које могу
некоме и да угрозе живот. А
родитељ?Да ли су немоћни?
Шта треба да раде? Сазнајте
где се ваша даеца крећу и са
ким се друже. Разговарајте са
њима. Покажите им прави
пут, научите их да воле и да
цене људе и да воле живот.
Што се кафића тиче, напишите петицију и тражите да
се радно време скрати.
Љиља Јеленковић
Књажевац
07. јун 2007.
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УСПЕШНА СЕЗОНА ФУДБАЛЕРА ДОЊОМИЛАНОВАЧКОГ ПОРЕЧА

ДЕСЕТ УТАКМИЦА – ДЕСЕТ ПОБЕДА

• Тим који у толико мечева оствари гол разлику 36:4 заслужује поштовање

Фудбалери Пореча из Доњег
Милановца, као нови лидери
Окружне лиге Бор, сигурним корацима газе ка новоформираној
Поморавско-тимочкој зони, будући да овог пролећа не знају за
пораз. Популарни “аласи” добили
су свих 10 у пролећном делу одиграних утакмица уз гол разлику
36:4.
- Јесењи део првенства завршили смо на шестом месту са
девет бодова заостатка за лидером - каже Момчило Микуловић,
тренер Пореча који је екипу
преузео од трећег кола, после
катастрофалног старта. - Најважније је било играчима вратити
веру и самопоуздање, а када смо
у томе успели све је остало било
лако.
Микуловић хвали своје
играче, пре свега као одличан
тим састављен од добрих појединаца.
Навијачи, међутим, ипак издвајају допринос квалитетнх
појединаца. Голман Дарко Јовановић је у 10 пролећних утак-

мица само четири пута лопту
вадио из сопствене мреже, а на
домаћем терену учинио је то
само једном. Голгетер Жељко
Германовић је јесењем скору од

22 гола придодао још 12, па сада
руши сопствени и рекорд лиге у
броју постихнутих голова.
Једна од занимљивости која
се везује за пролећно такмичење

•

С. В.
доњомилановачких “аласа” је
што утакмице пред својом публиком играју под рефлекторима.
Они, наиме, своје утакмице одигравају на стадиону хотела “Лепенски вир”, који те услове
поседује, па поражени имају сва
права да се жале како су их заслепила светла рефлектора.

Рекордери пролећног дела: ФК “Пореч”

ОНИ КОЈИ ДОЛАЗЕ: ЈАСМИН ЋАТИЋ

ЗАЈЕЧАРСКА “ПЛАВА ЧИГРА”

• Некада је Милош Милутиновић трчао тако меко да човек
није имао утисак да додирује земљу. Његови су дриблинзи
били муњевити, непредвиђени, па је са лакоћом “избацивао” своје чуваре. Прозвали су га “Плава чигра”.

Јасмин Ћатић, Тимоково дете,
који је од петлића стигао до оне
“страшне” кадетске селекције
која је играла у Квалитетној лиги
Србије, много подсећа на Милана Милутиновића.
Од малих ногу био је међу
најбољима, ако не и најбољи.
Истицао се не по снази већ по таленту. Делује слабачко, али у
њему је “динамит”, његови шутеви не само да су прецизни,
него умеју да буду и страховито
снажни. Често погађају циљ.
Поред чувене утакмице са
Партизаном, када је цео тим дао
и више него што је могао, када
после утакмице 15 дана скоро
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нису могли да ходају, најбољу
партију пружио је против ОФК
Ниша у Нишу овог пролећа 14.
априла. Са два поготка и бриљантном игром одушевио је гледаоце и новинаре.
Са 16 година увршћен је у сениорски погон. Са њима је тренирао и повремено улазио у
игру. Пошто је житељ Лубнице,
где му је и породица, игра на
двојну регистрацију за Раднички.
Недавно се у дресу тог тима
на првенственој утакмици са
Кабловима поигравао са својим
чуварима.
На утакмици финала купа
зајечарског округа са Рударом из

Подвиса, само што је
ушао у другом поливремену, узео је
лопту око центра, у
свом стилу преварио
своје чуваре и у маниру расног стрелца
пласирао
лопту
поред
истрчалог
голмана у гол.
Преживљавао је
тешке тренутке када
је Тимок био бољи у
купу од Партизана.
Радовао се победи
своје екипе, али му је
било и жао тима чији
је навијач.

•

Јасмин Ћатић са лоптом

М. Николић

КЛУБ ПРАКТИЧНОГ СТРЕЉАШТВА У ЗАЈЕЧАРУ

НИЖУ САМО УСПЕХЕ

• У овом на нашим просторима врло младом спорту зајечарски колектив је међу најмасовнијим у Србији, са свих такмичења његови
чланове доносе медаље, а неки су и дугогодишњи државни прваци

већини случајева нашем народу је тешко да усвоји новине које нису свакидашње у
нас, па је такав случај био и са
спортом под називом практично
стрељаштво који је на светском
нивоу организован у ИПСЦ (International Practical Shooting Confederation). Овом спорту, већ давно популарном у свету, требало је
неколико десетина година да би
почео да се развија и на нашим
просторима.
Од 1992. године клубови са
територије Србије настојали су
да се што боље упознају са колегама из земаља које дуго негују
овај спорт, тако да су путовали у
Грчку, Чешку, Француску, Аустрију,
па и САД. Поучени искуствима
стеченим у тим познанствима и
дружењима, 1998. године неколико клубова у Србији, од којих је
један од водећих наш ИПС клуб –
Зајечар, кренуло је у оснивање
нове федерације која би популарисала ову врсту спорта. После
неколико месеци мукотрпног
рада, састанака који су се одвијали не само у разним градовима већ и на одмаралиштима
крај ауто-пута, проблема са правницима и разним законима, Федерација практичног стрељаштва је била основана. Клубовима
оснивачима је тада остало само да
овај спорт презентују на најбољи
начин и помогну оснивање што
више нових клубова и чланова
жељних да се њиме баве овом
врстом спорта.
На челу са својим председни-

У

ком Бобаном Бошковићем,
зајечарски ИПС клуб је окупио
спортисте
не
само са ових простора већ и из
градова као што
су Ниш, Београд,
Параћин, Ћуприја
и Лесковац. По
бројности чланова он је један од
највећих клубова у Србији. Сада
има око 40 чланова, а њих 15 је у такмичарском погону.
Узимајући у обзир овај
податак, није ни чудо да су
из његових редова произашли
неки од најбољих и најперспективнијих спортиста овог спорта на

нашим просторима.
Актуелни државни првак
Србије у дивизији
Production Љубиша Момчиловић,
који то звање
осваја већ пет година за редом,
своје прве кораке
начинио је баш у
овом клубу. Такође,
садашњи
првак у дивизији
Open Андрија Радивојевић, такмичи се
под ознакама ИПС клуба – Зајечар, као и
државни првак у класи
Lady Маја Јовановић, која ово
звање континуирано осваја од
самог почетка постојања овог

• М. Богдановић
спорта у Србији. Морамо нагласити да ни председник клуба Бобан Бошковић, са своје 53 године,
не заостаје за млађим члановима,
те се увек са државних, као и међународних такмичења, враћа са
неком од медаља.
ИПС клуб - Зајечар сваке године организује такмичења у нашем граду, на којима се окупљају
сви најбољи појединци како из
наше земље тако и из иностранства. Ове године ће 1. и 2. септембра у Зајечару бити одржано
седмо коло Првенства Србије лиге
у тактичком пуцању, како се такође назива овај спорт.
Ни чињеница да су медијски
запостављени и да само мали
број грађана зна за постојање
овог колектива, чланове овог веома успешног клуба не омета у постизању успеха. Са сваког такмичења они се врате са бар неколико медаља и један су од најуспешнијих спортских колектива у
Тимочкој Крајини.

Једно од првих такмичења у Зајечару  организатори и победници

ПРЕТПЛАЋЕНИ НА МЕДАЉЕ

У самом врху: Трифуновић, Илијић и Јанковић

Књажевачки дизачи тегова,
чланови “пауерлифтинг клуба”,
заређали су са успесима на домаћим и међународним такмичењима. На недавном отвореном
међународном првенству Црне
Горе у Подгорици у потиску са
равне клупе Далибор Илијић је у
категорији до 82,5 килограма
освојио прво место. Он је подигао 165 килограма, док је његов
клупски колега Срђан Трифуно-

• Н. Ненковић
вић заузео друго место у категорији до 67,5 килограма.
Сличан успех “Херкули са Тимока” постигли су и на државном купу у “бенч пресу” у Вршцу.
Илијић је и овде био први, Трифуновић је заузео друго место, а
само степеник иза победника
био је и трећи Књажевчанин, Небојша Јанковић, који се такмичио
у категорији до 75 килограма.
07. јун 2007.
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ИЗ СТАРОГ ТИМОЧАНИНА

О ЗАШТИТИ ИМОВИНЕ СЕЉАКА

АКО ЈЕ МАЛА
ДА СЕ НЕ ДЕЛИ

• У броју 26 од16. јуна 1881. године лист пише ''да у Србији већина
наших сељака немају преко пет дана ораће земље, куће и окућнице'' па би требало узаконити да се тако мали део имовине не
може распарчавати међу наследницима јер не би био ''од вајде
ономе кој га има''

а ово питање можемо да
одговорима то: да је радикална влада и радикална
странка, према краткоћи времена од кад је на управи, а и наређењу самога Устава, односно
реда послова, који се имају
најпре извршити и учинити, тако
рећи, крају привела сређивање друштвених односа. Ово се
огледа у законима, којима се
уводи Устав у живот, у законима: о пословнику у народној скупштини, закону о избору народних
посланика, закону о
штампи и зборовима;
закону о о општинама, о уређењу главне контроле, уређењу
финансијске управе
и преустројству
управе фондова, закону црквеном, закону о
уређењу округа и срезова; о
преустројству судова, о министарској одговорности; о независности судској; и о државном
савету. У свима овим законима,
који су махом донети, сем закона о уређењу контроле и финансијске управе и преустројству
управе фондова, што је остало за
идућу сесију, радикална је влада и странка тачно обележила и
осигурала права и дужности
појединаца, права и дужности
општине и држава. Одредила и
тачно обележила рад свакога
јавног службеника и све то хармонично подвргла јавној контроли, те да сваки у држави, општини, цркви итд. Види шта који
службеник ради, како ради и
колико ради.
Да се пак ти друштвени односи боље утврде, влада и
странка побринули су се да фи-

Н
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нансијско стање земље и држава поправи и среди – да се уништи дефицит. Па не само то, него
да се финансијско стање државно и унапреди, како би приходима истога држава као целина,
или боље народна скупштина,
могла да даде правилан, смишљен правац у друштвеним и
привредним одношајима. А да
народна скупштина могне тачно
и поуздано да сачува народне потребе, постоје
остале установе, а
које стоје у тесној вези са
овим.
З а

то су и
одузети
монополи дувана, соли, одузета
државна железница,
уведена трошарина и закон о непосредној порези измењен у духу правичности како
би сви сталежи подједнако сносили терете при поправци
државних финансија.
Уз ово је радикална влада и
странка предузела да рашчисти положај и у привредним односима појединаца. Па како се
привредни односи грађана деле
на три групе: на односе које
ствара стални капитал, на односе које ствара обртни капитал
и на односе које ствара рад, то је
радикална влада предузела да у

првим односима створи јасан
положај и донела је потребне законе.
Што се тиче регулисања односа из прве групе, довољно је
да укажемо на ова два закона:
закон о шумама и закон о катастру, нарочито на овај последњи. И једним и другим законом
иде се на то: да се у нашим привредним односима створи јасна
ситуација, а то је врло важно.
Тако, кад се законом о шумама
тачно сазна колико има државне и општинске шуме и земље, и
кад се према њему још групишу
све општинске шуме , општини
пак која нема општинске шуме и
земље држава мораће дати, и
даље кад се законом о катастру тачно сазна, шта је
чије у целој земљи,
колике је величине и какве
каквоће,
или

б о љ е
кад
се
државним примером тачно утврди
колико на једног грађанина долази зиратне земље,
а колико под шумом, онда ће
држава и народно законодавство ухватити тачан рачун колико од свију грађана – сељака
у Србији располажу са том
својином, или колико непо-

кретне имовине може доћи у
циркулацију, у обрт.
Ми држимо да ће се катастром засигурно утврдити да у
Србији већина наших сељака
немају преко пет дана ораће
земље, куће и окућнице. Кад се
катастр изврши и ово што рекосмо о немању већине сељака
утврди, онда ће тек и закон 471
грађ. Пост. По коме се сељаку не
може продати пет дана ораће
земље, добити своје практичне
вредности, јер ће онда бити
олакшано и влади странцида
оду још један степен више и да
узаконе: пошто се катастром
утврдило да већина наших сељака нема преко пет дана ораће земље, куће и окућнице, не
може с њоме да располаже нити
да у обрт дође, већ остају неповређена, то би поменуто законом наређење добило своје
практичне вредности, узакоњава се да између заједничара и
наследника, на коме при деоби
неби било пет дана ораће земље
на главу, или ако би свега имали
пет дана ораће земље, онда да
између таква заједничара и наследника не може бити ни деобе.
Јер кад се нешто не може да
прода и тим путем да то дође у
циркулацију, а нарочито кад се
то чини за то, што је законом
признато да је за једну
породицу пет дана
ораће земље таман толико колико је потребно да се за годину
дана од тога прихода издржава и она и
стока, онда је сасвим
логично да се између
таквих заједничара и наследника са толиком количином зиратне земље не
може извршити ни деоба
услед које се имање тако исценка и иситни да није од вајде
ономе кој га има, већ на против
услед плаћања на њега још од
велике штете бива, која често наводи на вршење кривичних
дела.

ДОКОЛИЦА

ЗАШТО ЈЕ БОЉЕ БИТИ МУШКО

ЗАШТО ЈЕ БОЉЕ БИТИ ЖЕНА
1. Не добијате хистеричан
напад ако вам отпадне неколико
власи косе са главе!
2. Шансе да вас ухвате у љубавној афери су много мање
него кад су у питању мушкарци!
3. Ако доживите бродолом,
место у чамцу за спасавање вам
је загарантовано!
4. Фрајери још увек мисле да
морају да плаћају ваше рачуне,
а ви можете уштеђени новац да
инвестирате рецимо у новог
момка!
5. Боље бити татина цурица,
него плачљиви мамин дечкић!
6. Потпуно вам је јасно шта се
крије иза 20цм.
7. Неће вам узети возачку дозволу ни због највећег прекршаја у саобраћају (шифра:
крокодилске сузе)!
8. Мушкарци могу Ривалда
само да уздижу у небеса а ви можете и у кревет с њим!
9. Кад вас питају да ли желите
да се удате добијате прстен који
касније можете добро да уновчите!
10. Мушкарци имају краћи
животни век, а жене инкасирају
животно осигурање!
11. Не морате да чекате да вас
смрт растави већ, кад приметите
да је веза отишла до врага можете да одете без објашњења!
12. У женске магазине стављају боље и вредније поклоне!
13. Чим подигнете прст да
стопирате, неко ће да стане!
14. Не добијате слом живаца

када комсија купи ауто бољи од
вашег!
15. Увек знате да је дете ваше!
16. Жене се брже и лакше напију што се позитивно одражава
на буџет.
17. Ретко залутате и то углавном зато сто што вас није блам
да питате за прави пут!
18. Можете да усрећите многе
продавце ципела!
19. Не морате да знате имена
свих националних фудбалских
клубова и резултате од 1980-те
године!
20. Не морате месецима да
станујете са непознатим типовима у соби и носите исте маскирне зелене крпице као они!
21. Последице бурне ноћи
можете да сакријете помоћу пудера!
22. Не морате да се бријете
сваког јутра!
23. Никоме не морате да кажете колико имате година, то питање се дамама не поставља!
24. Немате гомилу одеће која
је офарбана, у машини за прање
веша, или прогорена пеглом!
25. Постоји цела војска робова која се брине за твој изглед
и душевно стање!
26. Не морате да реновирате
кухињу након једног пипремљеног јела!
27. Када испеглате нешто од
гардаробе то се и види!
28. На крају крајева, жене су
те које одлучују колико ће се
људи родити!

1. Можеш да оставиш хотелски
кревет ненамештен.
2. Када неко критикује твој рад,
не мораш да паничиш да те сви потајно мрзе.
3. Цела гаража је твоја.
4. Не мораш да рибаш WC.
5. Можеш да се истушираш и
спремиш за 10 минута.
6. Телефонски разговори су готови за 30 секунди.
7. За годишњи одмор од 5 дана
ти треба само један кофер.
8. Фудбал понедељком увече.
9. Ред испред мушког WC-а је
80% краћи.
10. Твоји другови ти не попују
сваки пут када смршаш или се
угојиш.
11. Не мораш да памтиш свачији рођендан.
12. Када вртиш канале на ТВ-у, не
мораш да застанеш на сваком где
неко плаче.
13. Твој изглед није фактор у
разговорима за посао.
14. Не спопадају те типови са хокејашким маскама.
15. Не мораш да теглиш торбу
бескорисних ствари свуда где пођеш.
16. Разумеш засшто су стрипови
смешни.
17. Презиме ти остаје целог живота.
18. Ако неко заборави да те позове на неку прославу, још увек
може да ти буде пријатељ.
19. Можеш да са ортаком, у тишини, сатима гледаш фудбал, без
помисли "Можда је љут на мене?".

20. Све време си у једном расположењу.
21. Можеш да се дивиш Клинту
Иствуду, без жеље да личиш на
њега.
22. Знаш много више начина да
отвориш флашу пива.
23. Можеш да седиш раширених
ногу, без обзира шта си обукао.
24. Нико и не примети да имаш
34 и да си нежења.
25. Све на твом лицу може да
остане у оригиналној боји.
26. Можеш да будеш председник.
27. Цвеће може све да среди.
28. Три пара ципела је више него
довољно.
29. Можеш да лупиш шта хоћеш и
да се не бринеш "шта ће други да
мисле".
30. Можеш да скинеш мајицу
када је врућ дан.
31. Не мораш да правиш генерално спремање сваки пут када долази мајстор.
32. Даљински управљач је само твој.
33. Можеш да свратиш до
пријатеља, без поклона.
34. Мислиш да је идеја фризирања пудлице смешна.
35. Нова обућа не нажуљи и изгребе твоје ноге.
36. Механичари ти говоре истину.
37. Увек има спорт на неком каналу.
38. Када идеш у клозет, не мораш
да се претвараш да идеш да се
"освежиш".
39. Смрт Леди Ди је за тебе само
још једна вест.

ПЕТНАЕСТ КОРИСНИХ
МИСЛИ ИЗ ЖЕНСКОГ КУТКА

1. Немој се заносити да нешто можеш променити на мушкарцу, осим
ако носи пелене.
2. Штa требаш урадити кад ти мушкарац залупи врата с спољне стране? Закључај их изнутра.
3. Ако су већ једног мушкарца послали на Месец, требало би бити
изводљиво да их све пошаљу!
4. Не допусти да мисли твог мушкарца лутају. Премале су да би биле
саме вани.
5. Увијек изабери млађег мушкарца. Ионако никад не сазру.
6. Мушкарци су сви исти - имају различите фаце само да бисмо их
могле распознати.
7. Дефиниција нежење: мушкарац који је пропустио прилику да унесрећи неку жену.
8. Није истина да жене праве кретене од мушкараца. Већина мушкараца се диви томе "Ураде сами!"
9. Једини начин да мушкарца наведеш да нешто уради је да му кажеш да је престар за то.
10. Љубав је слепа, али брак је искуство које отвара очи.
11. Ако баш желиш мушкарца који ће бити везан за тебе, потражи
га у болници за душевне болести.
12. Синови Израела лутали су пустињом 40 година. Ето, и у древна
времена је мушкарцима било испод части путовати путем.
13. Ако те пита волиш ли картање, реци "да, али само кредитним картицама".
14. Запамти да имати смисао за хумор њему не значи причати вицеве, него се смијати његовим.
15. Сви су људи створени једнаки. На несрећу, то се односи и на мушкарце.
07. јун 2007.
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ДОКОЛИЦА
Шале

Занимљивости

Родила близанце
са 60 година

Једна шездесетогодишња Американка која
је родила близанце захваљујући вештачкој оплодњи - постала је најстарија жена у САД која
је родила близанце, јавили су медији у тој земљи. Психотерапеут Фрида Бирнбаум, која се прошле године подвргла вештачкој оплодњи, породила се царским резом у медицинском цен-

тру Универзитета Хакенсак у Њу Џерзију, пише
дневни лист „Стар-Ледзер”. Близанци су рођени
у уторак и тешки су по два килограма. Фрида
Бирнбаум и њен супруг, њујоршки адвокат, у
браку су 38 година и већ имају троје деце: шестогодишњег дечака, 29-годишњу ћерку и сина
од 33 године. „Немам утисак да ми је 60 година”,
рекла је после порођаја Фрида Бирнбаум, која
је објаснила да је желела да управо сада роди

дете како би показала женама у тим годинама
да је могуће родити дете, а не бити осуђиван у
друштву. Децембра 2006. једна шездесетседмогодишња Шпањолка постала је најстарија породиља света. Царским резом је родила близанце, који су њена прва деца.

Трава на Трафалгар
скверу
Чувени Трафалгар сквер у Лондону доживео
је необичну трансформацију када је његов
сиви плочник покривен травнатим тепихом. Око
2.000 квадратних метара траве постављено је
у четвртак на трг у оквиру кампање коју је организовао Туристички савез Лондона с циљем
промовисања „квартова-села” британске престонице, која је историјски настала спајањем неколико села. Посетиоци могу да се опруже на
лежаљкама или директно на импровизованом
травњаку и да ту прочитају новине и мало
предахну од градске вреве. „После једног оваквог искуства, наши суграђани ће можда пожелети да истраже и друге делове града”, казао је
један од организатора, наводећи да је за „озелењавање” Трафалгар сквера било потребно 40
тона траве. Трг је добио име у знак сећања на
поморску битку код Трафалгара 1805. године,
када је адмирал Хорације Нелсон до ногу потукао здружене француске и шпанске флоте.
Трафалгар сквер ће свој зелени тепих задржати само током наредна два дана.

Робље за издајнике “Кока Коле”
Двојица некадашњих службеника „Кока-Коле” осуђени су на робију због покушаја да тајне те компаније продају главном ривалу - „Пепсију”, саопштио је данас суд у америчкој држави Џорџија. Џоја
Вилијемс и Ибрахим Димсон осуђени су на осам односно пет година затвора и по 40.000 долара глобе, јер су, заједно са још једним оптуженим, понудили „Пепсију” узорке нових производа „Кока-Коле”
за 1,5 милиона долара. Представници „Пепсија” одмах су узбунили амерички Федерални истражни
биро (ФБИ), чији су агенти у неколико наврата исплатили „издајницима” веће новчане суме и на крају
их ухапсили у тренутку када је тројка очекивала коначну исплату, односно више од милион долара.
Пресуда трећеоптуженом Едмунду Донахјуу биће објављена накнадно. Након данашње пресуде, представници две ривалске компаније разменили су куртоазне изјаве, при чему је председник управног
одбора „Кока-Коле” Невил Ајсдел конкуренцији захвалио на помоћи. Портпарол „Пепсија” изјавио је
да је његова компанија „срећна што је била од помоћи”. Аналитичари америчког тржишта капитала
сматрају да „Кока-Кола” и „Пепси” вреде по 100 милијарди долара.

P r a v i l o i g r e:
Popunite tabelu tako da svaki red, svaka kolona i svaki 3 h 3 blok sadr`i brojeve od 1 do 9.

Судоку 1
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Судоку 2

После дужег времена срели се Мујо и Хасо.
Како си Мујо? Шта радиш?
Па знаш каква је ситуација, прикључио сам се
зеленим береткама.
Што болан?
Па тамо ми је отац, браћа су ми тамо,
пријатељи... Па ето и ја.
А где си ти?
Ја сам вала у четницима.
Откуд тамо!?
А ето, тамо ми је фрижидер, телевизор,
видео...

***

Жали се Мујо Хаси како се јутрос изнервирао у пекари:
Уђем ја и тражим бурек и јогурт. Каже он мени:
Немамо јогурта.
Добро, може ли две погачице и јогурт?
Али нема јогурта.
Кифла и јогурт!
Али нема јогурта!
Ђеврек и јогурт!
Али човече, нема јогурта!!!
Прекида га Хасо:
Ух, да сам ја био на твом месту, ја би узео онај
јогурт и разбио му га о главу!

***

Отишао Хасо први пут у позориште, па га пита
Мујо:
Јел ба, Хасо, па како је било?
Ма не питај. Јако досадно, да сам једва издрзао. Једино је добро
било кад су на крају делили капуте. Ја узо три комада.

***

Нашли се Енглез, Француз и Босанац на пустом
острву. Самовали
они тамо, самовали али им се најзад посрећи да
улове златну
рибицу која им обећа да ће свакоме испунити по
једну жељу.
Каже прво Енглез:
Желео бих да се нађем у Хајд парку. Одједном
нестане.
Онда казе Француз:
Желео бих да се нађем на Монмартру. Нестане
и он.
Окреће се Босанац около и почне да кука:
Шта ћу ја овде сам... Желео би да ми се врате
моји јарани. Није прошло десет секунди и они се
појаве.

Шах - мат у два потеза

ВОДОРАВНО
1.Неусклађеност, раскорак, 8. Области под управом Емира, 9. Музички инструмент, 10. Град у Јапану, 11. Тона, 12. Планина у западној Србији, 13. Комедија Бранислава Нушића, 14. Хемијска
ознака иридијума, 15. Војнички хлеб, 17. Азот, 18. Цистрна за превоз течности, 19. Град са фотографије, 26. Нееластичан, 27. Видокруг, 28. Планина у Србији, 29. Грчко слово, 31. Врста лагане
обуће, 32. Прилично мале, 34. Водити ратове, 36. Женско име, 37.
Широке праве улице, 38. Учитељ спортиста, 40. Чувена црна манекенка, 41. Иницијали Славка Перовића, 43. Иван Цанкар, 44. тениски клуб(скр), 45. Државна шума, 46. Део намештаја, астал, 47.
Обдарени видовидошћу, 50. Име књижевника Војновића, 52.
Филм Косте Гавраса, 53. Ампер, 54. Име певачице Лигорио, 55Одбојкашки савез Србије, 57. Ловина, 59. Стара мера за земљу, 61.
Показна заменица, 63. Налепница, 65. Врста цвета,
љиљан(мн.),Планина у Турској, 69.Складишта за жито, 70. Део аутомобила(мн.).
УСПРАВНО
1.Град у Србији, 2. Изасланик, 3. Произођач сита, 4. Вулкан у Сундском мореузу,између Јаве и Суматре,5. Женско име, 6. Отац
(слов.), 7. Пето и десето слово азбуке, 11. Бодља, 13. Страно мушко
име, 16. Предсобље (фран.), 18. Убрзано ходање, 19. Упалити се,
20. Црквено проклетство, 21. Вршити јотовање, 22. Главни град
Јерменије, 23. бивши фудбалер Партизана Дамир, 24. Полудраги
љубичасти камен, 25. Иницијали Радмиле Андрић, 26. Досадни
инсекти, 27. Пара, 28. Житељка македонског града, 30. Кисеоник,
33. Бивши мађарски репрезетативни фудбалер Михаљ, 34. Ауто
ознака Руме, 35. Саставни везник, 37. Скраћеница за број, 39. Полутар, 42. Упутити позив, 45. Камерунски фудбалер Самуел, 46.
Солисти, 48. Француски композитор Лео, 49. Трећи вокал, 51.
Један од Неањиних синива, 56. Филмска звезда, 58. Један родитељ, 60. Армија (скр.), 62. Показна заменица, 64. Страно женско
име, 66. Прилог за место, 67. Италија, 70. Хемијска ознака бора
А. Новаковић

СУДОКУ 1: 986347215-421568739-753192684-815276943-637419852-294835167-549621378-178953426-362784591 СУДОКУ 2: 162473589-795862413-438159276-519386742873241965-246795138-327918654-681524397-954637821 ШАХ: 1.gf7! 1...Kf6 2.fg8S#; 1...Kh7 2.f8S#; 1...De8: 2.fe8S#; 1...Lf7: 2.Df7:# УКРШТЕНЕ РЕЧИ. ВОДОРАВНО:
1. НЕСКЛАД, 8. ЕМИРАТИ, 9. ГИТАРА, 10. ОСАКА, 11 Т, 12. ТАРА, 13. ДР, 14. ИР, 15. ТАИН, 17. Н, 18. ТАНК, 19. ЗАЈЕЧАР, 26. КРУТ, 27. ПАНОРАМА, 28. ГОЧ, 29. РО, 31.
ПАТИКЕ, 32. ОМАЛЕ, 34. РАТОВАТИ, 36. САЊА, 37. БУЛЕВАРИ, 38 ТРЕНЕР, 40. ИМАН. 41. СП, 43. ИЦ, 44. ТК, 45. ЕТАТ, 46. СТО, 47. ВИДОВИИ, 50. ИВО, 52. З, 53. А,
54. ЕША, 55. ОСС, 57, УЛОВ, 59. РАЛ, 61. ТО, 63. ЕТИКЕТА, 65. КРИНОВИ, 68. АРАРАТ, 69. АМБАРИ, 70. БРАНИЦИ.. УСПРАВНО: 1. НЕГОТИН, 2. ЕМИСАР, 3. СИТАР, 4. КРАКАТАУ, 5. ЛАРА, 6. АТА, 7. ДИ, 11. ТРН, 13. ДИК, 16. АНТРЕ, 18. ТРЧАЊЕ, 19.ЗАПАЛИТИ СЕ, 20. АНАТЕМА, 21. ЈОТОВАТИ, 22. ЕРИВАН, 23. ЧАКАР, 24.
АМЕТИСТ, 25. РА, 26. КОМАРЦИ, 27. П, 28. ГОСТИВАРКА, 30. О, 33. ЛАНТОШ, 34. РУ, 35. И, 37. БР, 39. ЕКВАТОР, 42. ПОЗВАТИ, 45. ЕТО, 46. СОЛЕРИ, 48. ДЕЛИБ, 49.
И, 51. ВУКАН, 56. СТАР, 58.ОТАЦ, 60. АРМ, 62. ОВИ, 64. ИРА, 66. НА, 67. И, 70. Б.

РЕШЕЊА

07. јун 2007.
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ТВ ПРОГРАМ

Н Е Д Е Љ А 10. јун

С У Б О Т А 9. јун

П Е Т А К 8. јун

Ч Е Т В Р Т А К 7. јун

RTV
Zaje~ar

34

RTV
Kwa`evac

RTV
Bor

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.30
14.00
15.00
15.05
16.00
17.30
18.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Љубав за љубав (р)
Агро сат (р)
Отворени студио(р)
ВЕСТИ
Чувари природе (р)
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Култура
Тефтер
РЕЗИМЕ 2
Серија
Питајте председ.
Булевар
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Mega saund
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Lek iz prirode
Auto market
Dnevnik 1
Muzi~ka kutija
Otvoreni studio
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

14.00
14.15
15.00
15.15
15.45
17.00

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
13.00
13.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.45
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Дечија Серија
Тефтер (р)
ВЕСТИ
Селу на поклон (р)
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Само за жене
Отворено говорећи
РЕЗИМЕ 2
Серија
Филмски програм
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Dokumentarni pr.
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Ku}ica u cve}u
Bez recepta
Dnevnik 1
Sve po spisku,
muzi~ka emisija
Auto fle{
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00

07.00
08.00
09.00
09.05
09.35
11.00
12.00
13.00
13.45
15.00
15.05
17.00
17.30
18.00
19.45
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00

ВЕСТИ
Фарма (р)
ВЕСТИ
Гуливер
Слатко,љуто,кисело
Моја драга школа
ВЕСТИ
Спортић
Мобил Е
ВЕСТИ
Филмски програм
Бесне глисте
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Недељни барометар
РЕЗИМЕ 2
Серија
Спортски снимак
РЕЗИМЕ 3

07.00
07.05
08.00
09.00
09.05
09.30
11.00
12.00
14.00
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00

ВЕСТИ
Дечија Серија
Фарма
ВЕСТИ
Селу на поклон
Агро сат
Ауто спринт
ВЕСТИ
Недељни барометар
ВЕСТИ
Бесне глисте (р)
РЕЗИМЕ 1
Нешто сте ми поз.
Дом плус
Недељом увече
РЕЗИМЕ 2
Серија
Добро ти вече Срб.
Нека живи R & R
РЕЗИМЕ 3

07. јун 2007.

20.45
21.30
22.00
22.30
23.00

16.00
16.05
16.20
18.00
19.00
19.15
20.15

Datum
Vesti
Igrani film
Auto sprint
Vesti
Farma
Dok an|eli
spavaju
22.00 Vesti
22.15 Igrani film

16.00
16.05
16.20
18.00

Datum
Vesti
Igrani film
VEZE, emisija o
saobra}aju
19.00 Vesti
19.15 Metropole i
regije sveta
19.45 Tajm aut
20.45 Dobro ti ve~e...
22.00 Vesti
22.15 Igrani film

TV
Majdanpek

RTV
Kladovo

Вести
Серија
Вести
Емисија - ТВ врташка
Патрола
Дневник
Реч народа
Емисија
Више од вести
Емисија -“Свет новца”
Обавештења
Дневник
Емисија -“Свет новца”
Вести
ТВ ординација
Емисија - Алт. медиц.
Дневник
Серија
Емисија - ТВ врташка
Серија

12.00
12.20
14.20
15:00
16.00
16.30
17.10
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
21.30
22.00
22.20
00.00

Najava programa
Tojota - svet div.
Serija
Serija
Kladovske vesti
Moj doktor
Infok
Sajam info
Kladovske vesti
U nasem ataru
Infok, oglasi
Crtani film
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Серија
Више од вести
Емисија -ТВ врташка
ТВ ординација
Дневник
Реч народа
Кућица у цвећу
Вести
Емисија - Живот је
Обавештења
Дневник
Емисија - Ауто маркет
Више од вести
Путоказ
Емисија - Путопис
Дневник
Серија
Емисија - ТВ врташка
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
15.00
16.05
16.30
17.00
17.10
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.15
21.30
22.00
22.25
00.00

Najava, infok
Tojota - svet div.
Muzicka emisija
Serija
Serija - rep.
Kladovske vesti
Gejm over
Infok
Auto fles
Kladovske vesti
Casa oaza
Infok
Crtani
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija:
Kladovske vesti
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

24.00

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

14.00 Филм
Обавештења
16.00 Емисија - Ауто маркет
16.45 Емисија - Лек природе
17.30 Емисија - Екологијса
18.30 Алтернативна медиц.
19.00 Емисија - Фарма
САТНИЦА
20.00 Старе емисије РТК
Рекламе 5. блок
20.30 Здрави и сити
21.15 Емисија - Ауто спринт
22.00 Филм

12.00
12.20
13.00
15.00
16.00
16.30

Najava programa
Serija
Zvezde f. diska
Moj doktor - rep.
Kladovske vesti
Upakovana
nostalgija
18.00 Kladovske vesti
18.30 Kozmo kozmetika
19.00 Infok
20.00 Kladovske vesti
20.30 Razgovori
21.15 Infok
21.30 Seija
22.00 Kladovske vesti
22.30 Film
00.00 Repriza d. prg.

12.00
12.05
14.00
15.00
17.00

Najava programa
Zabavni program
Muzi~ki program
Filmski program
B92 (ukqu~ewe )

14.00
16.00
16.45
17.15
18.30
19.15
20.00
21.00
21.30
22.00

12.00
12.20
13.00
15.00
15.05
15.30
16.00
16.30
17.15
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

12.00
12.05
14.00
15.00
17.00

Najava programa
Zabavni program
Muzi~ki program
Filmski program
B92 (ukqu~ewe )

17.30
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.05
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

Филм
Емисија - Ауто флеш
Здрави и сити
Емисија - Фарма
Кућица у цвећу
У нашем атару
Добр ти вече Србијо
Слика села
Емисија – Путопис
Филм

Najava programa
Serija
Muzicka emisija
Infok
Kozmokozmetika
QUDI
Kladovske vesti
Razgovori - rep.
U nasem ataru
Nedeqne vesti
Iz ugla kulture
Infok
Nedeljne vesti
Tojota svet div.
Infok
Serija
Kladovske
nedeqne vesti
22.30 FILM
00.00 Repriza d. prg.

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

С Р Е Д А 13. јун

У Т О Р А К 12. јун

П О Н Е Д Е Љ А К 11. јун

RTV
Zaje~ar

RTV
Kwa`evac

RTV
Bor

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.45
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Ауто спринт (р)
ВЕСТИ
Моја драга школа
Дечија Серија
Нешто сте ми поз.
ВЕСТИ
Отворено говорећи
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Спортска арена
РЕЗИМЕ 2
Серијa
Екстремни живот
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
18.15
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Sportski prgram
Datum
Vesti
Serija
Beli luk i pap.
Kaza oaza
Svet novca
Dnevnik 1
Farma
Sportska hronika
Turizam: Gejt A3
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

14.00
14.15
15.05
15.15

07.00
08.30
10.00
10.30
12.00
12.05
13.00
13.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.45
20.00
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Средишта св. култ
Дечија Серија
Слатко,љуто,кисело
ВЕСТИ
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
Квизотека
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Додатни час
РЕЗИМЕ 2
Серија
Филмски програм
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
18.15
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Pismo - glava
Datum
Vesti
Serija
Investicije
Sportska hronika
Dnevnik 1
Auto market
DIREKTNO
TV vizita
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

14.00
14.15
15.05
15.15
15.45
17.00
17.30
18.00
18.30

07.00
08.30
10.00
10.30
11.45
12.00
12.05
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Буђење у седам
Серија
Дечија Серија
Мој град (р)
Мобил Е
ВЕСТИ
Филмски програм
Дечија Серија
ВЕСТИ
Серија
Серија
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Чувари природе
Моје друго ЈА
РЕЗИМЕ 2
Серија
Отворени студио
Љубав за љубав
РЕЗИМЕ 3

07.00
09.00
10.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.05
16.20
17.15
17.45
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
23:00

Jutarwi program
Serijski film
Vesti
Vesti
Vesti
Folk {ou
Datum
Vesti
Serija
TV vizita
DIREKTNO
Dnevnik 1
Moj doktor
Auto sprint
Dnevnik 2
Serija
TV vrte{ka
Glas Amerike

17.00
17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.15
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

19.00
19.30
20.05
20.15
22.00
22.30
23.00
23.30

14.00
14.05
14.15
15.05
15.15
17.00
17.30
18.00
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.30
22.00
22.30
23.30

Вести
Серија
Више од вести
Емисија - ТВ вртешка
Обавештења
Дневник
Реч народа
Емисија-Ауто маркет
Вести
Више од вести
Лек из природе
Дневник
Спорт плус
Актуелности
Везе
Дневник
Серија
ТВ Вртешка
Серија

TV
Majdanpek

RTV
Kladovo
12.00
12.20
13.00
14.20
14.50
15.00
16.05
16.30
17.20
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
20.15
21.30
22.00
22.30
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
Svet renomea
Serija:
Infok
Serija
Kladovske vesti
AUTO FLES
Zivot je..
Kladovske vesti
Gejm over
Infok
Crtani film
Kladovske vesti
SERIJA
Infok
Serija
Kladovske vesti
FILM
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Серија
Више од вести
ТВ Вртешка
Актуелности
Дневник
Спорт плус
Вести
Алтернативна медиц.
Обавештења
Дневник
Реч народа
Слика села
Више од вести
Свет малог бизниса
рекламе
Дневник
Серија
ТВ Вртешка
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
14.50
15.05
16:00
16.30
17.30
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
21.30
22.00
22.30
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
VIP
Razgoliceni
Infok
Serija
Kladovske vesti
Casa oaza
Iz ugla kulture
Kladovske vesti
Sportski tren.
Infok
Crtani film
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti,
Film
Repriza d. prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

Вести
Више од вести
Серија
Више од вести
ТВ Вртешка
Дневник
Реч народа
Емисија - Живот је
Вести
Више од вести
Емисија - Ауто флеш
Дневник
Реч народа
Везе ( реприза)
Вести
Патрола
Емисија - Свет новца
Дневник
Серија
Серија

12.00
12.20
13.00
14.20
15.00
15.05
16.05
16.30
17.30
18.00
18.20
19.00
19.30
20.00
20.30
21.15
21.30
22.05
22.25
00.00

Najava programa
Tojotin svet div.
Pevaj mi sokole
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Gate 3
Kozmo kozmetika
Kladovske vesti
Zivot je...
Infok
Crtani
Kladovske vesti
Serija
Infok
Serija
Kladovske vesti
Film
Repriza d.prg.

12.00
12.05
13.00
14.00
14.10
15.00
16.00
16.05
18.00
19.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
24.00

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

Najava programa
Serijski program
Serijski program
Vesti
Zabavni program
Muzi~ki program
Vesti
Filmski program
Serijski program
Dnevnik TV
Majdanpek
Koktel dana
Filmski program
Muzi~ki program
Glas Amerike
(re-emitovawe)
Dnevnik TV
Majdanpek (R)
B92 (ukqu~ewe)

ПРЕДЛОГ

Пирати са Кариба: На крају света
’’Пирати са Кариба’’ иду ’’На крај света’’ да би током неколико морских дана доживели догодовштина вредних неколико авантуристичких живота и решили загонетки више него сви детективи заједно. Амбициозно - да! Пренатрпано - несумњиво!
Ипак, пиратска екипа некако излази из скоро тросатног сценаристичког вртлога - не толико захваљујући пиратском братству и јединству или романси двоје младих са здравим зубима, већ због свих прљавих, румом натопљених пирата, са поквареним зубима и превртљивим, али херојским срцима.
Много тога се може доживети у трећој авантури ’’Пирата са Кариба’’. Интересантно - то је уједно и лоше и феноменално. Магична мапа и компас, шкриња Дејви Џоунса, хиљаде наутичких миља и исто толико заплета, пирати - сваки са својим личним плановима, естаблишмент - одлучан да заувек завлада морима, једна велика романса и безброј великих издаја, свет мртвих... Много лоптица су у ваздуху морали
да држе редитељ Гор Вербински и сценаристички дуо Тед Елиот & Тери Розио. Колико добро се ауторским тим снашао, зависи искључиво од ’’пирато-метра’’ у срцима гледалаца. Свако га има, само питање је како је баждарен.
07. јун 2007.
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ГЛЕДАЋЕТЕ У ПОЗОРИШТУ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”

Четвртак, 14.јун у 20 сати

"Бурна ноћ"

Субота, 09. јун у 20 сати

"Авантуре Срећка и Плачка"

Трг ослобођења
- интерактивна представа која води
децу кроз незаборавне авантуре
Срећка и Плачка
- глуме: Наташа Петровић, Драгана
Младеновић, Владимир Милошевић

Недеља, 10. јун у 20 сати

"Караоке фестић" ФИНАЛЕ
Трг Ослобођења

Врeменска прогноза за
Тимочку Крајину

Четвртак
7. јун
Петак
8. јун
Субота
9. јун
Недеља
10. јун
Понедељак
11. јун
Уторак
12. јун
Среда
13. јун
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Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 4:54
Vla`nost: 49%; pop. 59%
Padavine: 10% ; pop. 30%
Mestimi~ni pquskovi
Izlazak Sunca: 4:54
Vla`nost: 47%; pop. 58%
Padavine: 30% ; pop. 0%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 4:53
Vla`nost: 47%; pop. 59%
Padavine: 0% ; pop. 30%
Grmqavina
Izlazak Sunca: 4:53
Vla`nost: 46%; pop. 56%
Padavine: 30% ; pop. 0%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 4:53
Vla`nost: 46%; pop. 55%
Padavine: 0% ; pop. 10%
Delimi~no obla~no
Izlazak Sunca: 4:53
Vla`nost: 48%; pop. 63%
Padavine: 10% ; pop. 40%
Pquskovi sa grmqavinom
Izlazak Sunca: 4:52
Vla`nost: 55%; pop. 65%
Padavine: 40% ; pop. 10%

