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ДРУШТВО

КАКВА ЈЕ ХИГИЈЕНА У ПРОДАВНИЦАМА

ПАЖЉИВО ПРИ КУПОВИНИ!
• Новинари ''Тимочанина'' истраживали су каква је хигијена услуге у продавницама Тимочке Крајине. Дошло се до разних података података, нарочито оних везаних за сухомеснате
производе. Уосталом, процените сами

З

ајечар, 15. јун, око 20,15
сати. Главна улица почиње
да се пуни шетачима док из
асфалта испарава дневна жега.
Леп излог познате продавнице
меса мами шетаче и многи од
њих улазе у осветљену, снабдевену и прохладну месару.
Иза фрижидера у ком се продаје месо појављује се насмејан
продавац и љубазно се обраћа
муштерији. Мантил, који би ваљда требао да буде бео, толико
има прљавштине на себи, оне
праве, црне, не од меса, да продавац више подсећа на дрвосечу него ли на месара. Услужује
госпођу која тражи млевено
месо. Пружа руку ка расхладној
витрини и шаком загребе одокативно једну гомилу самлевеног, па га баца на вагу. Након што
се зачуло ''пљус'', рекао је ''600
грама'', па умотао онај млевено-
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месни рукохват. Госпођа одлази
до касе, за њом остаје расхладна витрина у којој су свињска
срца толико црна као да су их
Египћани балсамовали.
У другом крају исте продавнице, такође љубазна продавачица, која уместо умазаног мантила има умазану црвену мајцу,
услужује муштерије. Руком, без
рукавица или хватаљки, мери
кобасице, сече саламе, додаје
сланину. На машини за сечење
сухомеснатих производа висе
делови исечених салама, негде
око 100 грама, а по њима гмиже
огромна мушица.
Ово је само један од призора који се може видети у зајечарским продавницама. На жалост,
мало је оних који на то обраћају
пажњу, а онима којима то засмета нису надлежни за издавање казни. На многим местима

муштерије су услужене руком, а
шта је продавац до тада додиривао, и када је последњи пут
опрао руке, остаје непознато.
Није то случај само са сухомеснатим продавницама. О хигијени
се не води рачуна и када се
муштерија услужује пецивом.
Најпре се дира новац, па онда
хлеб. Такав је случај у једној
продавници код железничке
станице. Тамо хлеб стоји иза касирке, тако да га једино она
може додати купцу. Након пипања новца, хлеб се без икаквог
папира голим рукама додаје и
нико на то не обраћа пажњу.
Међутим, најопасније је са
месним прерађевинама и месом јер је ту тровање најчешће.
У многим продавницама, као
што је то случај са једном продавницом у улици Љуба Нешић
у фрижидеру је била скоро црна

• Новинари “Тимочанина”
сланина, а изнад су незаштићене на било који начин, изложене погледу и бактеријама, висиле суве ногице и потамнела
сува ребра ( 14.06. око 10,50
сати).
У другој продавници меса , у
улици Никаола Пашић могло се
купити млевено месо црно-зелене боје и потамнела џигерица
( 15.06. око 14 сати), док се у истој
улици у драгстору продају тамно црне димњене кости ( 15.06.
око 13,20 сати).
Према званичним подацима, у Зајечару је за протеклих годину дана било око 400 тровања
храном. Међутим, тај број је
многоструко већи јер већина
оболелих остаје на кућном лечењу, и не пријави се лекару. Да
ли и колико нехигијена у овдашњим продавницама утиче
на тровање храном, за сада је непознато.
Познато је да је у летњим
месецима тровање храном изузетно често, углавном због високих температура. Познато је и
да нехигијена може проузроковати исто обољење, тако да
смо мало проверили неке продавнице у Бору, односно, колика је хигијена радника, нарочито оних који раде са месом и
месним прерађевинама.
Најпре смо обратили пажњу
да ли су расхладни уређају у
којима је смештено месо чисти.
Обишли смо специјализоване
објекте који се баве само продајом меса и на таквим местима
смо били задовољни. Како смо
сазнали од продаваца у месари
''Антић'', обавеза друге смене је
да по завршетку рада очисти
комплетан фрижидер, и тако
свакога дана. Али у продавници
''Мондо'', коју смо обишли 13.
јуна око 10 часова, уочили смо
након кратког обраћања продавачици да је стакло расхладне витрине прљаво. И решили
смо да на том месту проверимо
и остале елементе санитарноветеринарске исправности, наравно колико је то било у нашој

моћи. Најпре смо од љубазне
продавачице потражили 200
грама саламе шункарице,
уз молбу да нам исече на
танке парчиће. Комплетно
сечење и узимање комада
саламе продавачица је урадила без приручне хватаљке и без рукавица. Нећемо
овај пут залазити у дискусију да ли су продавачици биле довољно
чисте руке за тако
нешто, али је познато да прописи
ипак налажу нешто
друго. То нам је био довољан разлог да овом
објекту прибележимо
минус.
Готово идентична
ствар нам се догодила
пола сата касније у
продавници ''Млино
лупа'' код Комерцијалне банке у Бору.
Добили смо од љубазне продавачице све што смо
тражили, али
нам је салама била упакована без рукавица и без хватаљке. Никако не бисмо смели
да будемо лични у субјективни,
али на овом месту нисмо били
сигурни у хигијену радника и самог објекта.
Можда најбоље могу потврдити сами Борани каква је по
њиховом мишљењу исправност
меса и прерађевина и каква је
хигијена у продајним објектима
у овом граду.
- С обзиром на то да имам
бебу од десет месеци и да је
још увек дојим, беспрекорно
морам пазити шта једем, посебно када је реч о месу и прерађевинама од меса, и то у овим

топлим данима. Искрено да вам
кажем, близу где станујем је
објекат ''Макси дисконта'' и некако сам сигурна у исправност
намирница на овом продајном месту. Посебно је на
високом нивоу хигијена
расхладних уређаја, а запо-

Све у свему, слика исправности меса и месних прерађевина, као и хигијена готово свих
објеката, на неком је просечном
нивоу. Увек ће се у сваком граду
наћи малопродајни објекат где
ће продавачица направити кикс
и саламу упаковати без хватаљке. То значи да посла за
санитарне и ветеринаЛАЖНО СВЕТЛО
рске инспекторе има.
У једном мега маркету у Зајечару Довољно је само да просве сија и блиста. Продавци који раде шетају градом, остало је
на сухомеснатим производима увек све наша стварност и реносе рукавице, тако да све изгледа чи- алност.
Ако се зна да већ
сто. Али, постоји један детаљ који
мало ко зна. Наиме, светла у расх- јако дуго Мајданпек
ладним витринама су ''лажна'', од- нема свог тржишног ни
носно, сви производи имају другачију санитарног инспектора
боју него када се извуку ван витри- и да подручје ове опне. Та светла чине да саламе изгле- штине „покривају“ индају свежије, црвеније и чистије и спектори који долазе са
тек када се извади из витрине може стране, а углавном из
Бора, стање у продавсе видети разлика
ницама које продају
слени веома пазе на то месo и меснe производe може се
да саламу упакују сматрати повољним. Стиче се
са хватаљком. Си- утисак, бар на први поглед, да
гурна сам да се не трговци у продаји ове осетљиве
може десити супротно'' - каже робе поштују основна правила.
Славица Петковић Томић.
Купци тврде да није увек тако и
Сличног мишљења је и Јован имају своје разлоге због којих
Трнкић, студент Техничког фа- одређенe продавнице заобилакултета у Бору.
зе.
- Као студент се веома често
Међу продавницама мешохраним брзом храном, значи вите робе, а и уопште, у Мајданпљескавице, бурек и сендвичи пеку се месо највише купује у посу ми на менију готово свакога жаревачкој продавници „Унион
дана. До сада нисам имао про- МЗ“, тако да је питање како се
блема са тровањем, али ипак другима исплати да ову робу
готово све купујем на једном продају. У самоуслузи „Унион
месту. Недавно је колега имао МЗ“ купују и Доњомилановчани,
стомачне проблеме, и чини ми јер су цене знатно повољније, за
се да је јео сендвич са виршлом. поједине врсте меса и упола
Купио га је на киоску у центру ниже него у траду на Дунаву, док
града преко пута зелене пијаце, Мајданпечани имају конкрети тада је рекао да неће скоро није разлоге. Ова продавница
окусити виршле - објашњава увек има свеже месо, које се
студент Јован Трнкић.
сваког другог дана допрема са
фарме и из кланице истог власника. И то онако како је прописано: хладњачом. Ова продавница има сасвим издвојен део у
којем продаје месо, а и месара и
продавца, уз велике расхладне
и беспрекорно чисте витрине са
лепо транжираним месом. У
четвртак, 14. јуна око 14 часова,
када смо посетили ову продавницу, месар у белом мантилу је
на захтев муштерије изабрани
комад меса припремао за млевење, а продавачица мерила

сухомеснате производе. Са другом робом нису имали додира,
као ни са новцем, будући да се
плаћање обавља на каси. Ако нешто може да се замери, то је
мали простор, потреба за још
којом витрином и велика гужва,
посебно у шпицевима, за време
доручка, после завршетка радног времена и уочи празника.
У недавно отвореној самоуслузи „Делије“ у центру града,
за продају меса издвојили су
знатно већи простор и изузетно
лепо га опремили расхладним
витринама, чијој се уредности не
може приговорити, а у којој су
месо и сухомеснати производи
изузетно лепо изложени. Утисак
је, који смо потврдили и посетом
у четвртак, 14. јуна око 13 сати,
да ту санитарни инспектор не би
имао посла.
У Доњем Милановцу слика је
слична. Најбоље сређена продавница је супермаркет „Нена“.
Прегледно, чисто, са прозирном фолијом на сваком начетом
комаду, односно преко меса.
Највећа понуда је, ипак у самоуслузи „Милена“, а да то буде
очигледно и муштеријама, власник би морао да обезбеди макар
још једну расхладну витрину,
како би било видљиво све оно
што се продаје.
Треба рећи да меса ван фрижидера нема. Нема, додуше, ни
рукавица ни штипаљки на и у рукама продаваца, али се за узимање одређене врсте меса, типа
џигерице или млевеног меса,
посеже за пластичним кесама.
Прљавих трагова на витринама
и мува није било ни у једној
продавници у време када смо их
ми обилазили. Муштерије кажу
да су у појединим имали и таква
искуства, а осим тога да су видели како поједине продавнице
допремају месо, па им на памет
не пада да ту купују.
У Мајданпеку у последњих
годину дана није било случајева
тровања храном, нити епидемија цревних зараза.
Поштовани читаоци, уколико
имате негативна искуства при
куповини, а тиче се хигијене намирница, обратите се нашој редакцији, а ми ћемо предузети
потребне кораке да би истина
изашла на видело.
21. јун 2007.
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АФЕРА

ЛОВ У МУТНОМ У ОШ ”ЉУБА НЕШИЋ”

ОПШТИНА ШТИТИ
ДИРЕКТОРКУ?
•

• У реконструкцију школе уложено је милиона евра, а разне махинације прате радове. Иако је нелегитиман школски одбор
који је изабрао директорку, по том питању није ништа урађено.
Локална власт мудро ћути...

И

ако је председник Скупштине општине Рајко Стевановић обећао у телефонском разговору да ће примити новинара, није се јавио на
десетак позива која су му упућена везана за заказивање разговора. Без икаквог објашњења је избегао новинарска питања. То можда указује да су сумње тридесетчетири члана наставнићког већа Основне школе ''Љуба Нешић'' оправдане.
Наиме, они сумњају да иза директорке школе, Драгане Голубовић, и иза њених незаконитих
радњи стоји локална власт, а да
је све то повезано са реконструкцијом школе, односно
огромним средствима која су
ту уложена.
Да подсетимо: директорку
је изабрао нелегитимни школски одбор, што нам је потврђено и у Министарству просвете у
Зајечару, тако да је Скупштина
града требала да гласањем
потврди нове
чланове. Међутим, од тада
је прошло годину
дана, а Скупштина
ништа конкретно
не предузима. И
у вези реконструкције школе
постоје многобројне неправилности, као она да се школа гради без пројекта, о чему је
''Тимочанин'' већ писао.
Радови касне, нико није
одговоран и нико не
даје званична објаш-
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њења. Коме је све то у интересу?
-Постоје индиције да локалној самоуправи итекако одговара Голубовићка на место директора наше школе. У противном, до сада бисмо имали новог
директора. Разлог за то и те
како постоји, али нама није познат – рекао нам је Тихомир Начев, учитељ те школе и један од
потписника захтева за смену
директорке.
Иначе, уговор о реконструкцији потписали су председник
општине
Бошко
Ничић,
директорка Голубовић и Дино Бициато испред
''ИМГ''.
- Дирек-

торка је пре 15 дана од нас тражила да предложимо нове чланове за школски одбор, а ми
смо већ то учинили. Међутим,
она је тврдила како је општинска
власт наредила да се изаберу
други људи јер Општини не одговарају наши предлози. На наставничком већу смо тражили
смо да нам покаже тај допис
локалне самоуправе, али је она
одбила. Није нам јасно да ли Голубовићка говори неистину или
је општина заиста тако наредила – каже учитељ Начев.

ЗАПОСЛИЛА
РОДБИНУ
ЛОКАЛНИХ
ПРЕДСТАВНИКА
Према речима наставника и
учитеља, директора је путем запослења ''купила'' два члана
школског одбора.

Сузана Божиновић

- Најчудније је то што су та
двојица баш представници локалне самоуправе, значи, представљају општину. Она је на место помоћне раднице запослила Ану Игњатовић, супругу Радише Игњатовића који је испред општине гласао за њено
поновно именовање на место
директора. Запослила је и Марију Васиљевић, ћерку Живорада Васиљевића, такође члана
одбора испред општине. Марија је професор математике и
информатике, а примљена је са
100 посто радног времена што је
било ван памети јер за то није
било потребе. Она је примљена
у јулу, а у септембру је морала
бити пребачена у грљанску школу за 50 одсто радног времена
јер у нашој школи није било довољно посла. Обе раднице примљене су у стални радни однос. Због тих сумњивих запослења писали смо на многе
адресе надлежних. Тако је Велимир Гмушић, републички просветни инспектор у Београду
наложио да се преиспитају начини запослења наведених особа – казали су нам просветни
радници.

ШКОЛСКИ ОДБОР РАСПРОДАО
ИНВЕНТАР?
Како се зграда ове школе реновира, из ње се
износи сва дрвенарија, прозори, скидају се олуци, црепови и друго. Та гомила се свакодневно
може видети у дворишту школе. Како незванично сазнајемо, садашњи школски одбор је
надлежан да тај материјал прода, што је и учињено.
Сви црепови, од којих је већина поставњена скоро,
сви олуци као и дрвенарија (укључујући нове прозоре из приземња и неколико нових врата) продати су једној особи за изузетно малу суму – свега
200.000 динара.
Учитељ Тихомир Начев

ПРЕДСЕДНИК СО
''ЧУВА'' ДИРЕКТОРКУ?

она говорила у своје или у име господина
Стевановића – каже госпођа Милић.
По њеним речима, министарство просвете има могућност, у складу са законом,

да у оваквим ситуацијама, када нелегитимни школски одбор ''влада'' годину дана,
уведе привремене мере али то није учињено.

Савет родитеља, који има 31 члана,
даје три предлога за школски одбор. Међутим, ти предлози нису усвојени.
- Након што смо добили налог да изаберемо нова три члана за школски одбор,
одржали смо састанак и потпуно легитимно изгласали троје родитеља и то једног адвоката, једног професора и једног лекара. То је било 27. септембра прошле године – каже нам Сузана Милић, председник
Савета родитеља школе ''Љуба Нешић'',
иначе дипломирани правник.
Међутим, ти предлози нису били прихваћени на седници СО.
- На петој седници Савета родитеља секретар школе Весна Дуцић нам је казала
како је председник СО Рајко Стевановић наложио да изаберемо друге чланове. Међутим, Дуцићка нам није показала ништа
написмено, тако да нисмо сигурни да ли је
Сузана Милић

Они наглашавају како је колектив школе сложан, да је наставничко веће изгласало за
школски одбор учитељицу Слободанку Павловић са 36 гласова
од укупно 45 радника, али да то
Голубовићка неће да прихвати.
Кажу да је директорка једини

кривац што се њихова школа
нашла на лошем гласу и да у
свом раду има низ пропуста.
- Напомињем да се против
ње води кривични поступак
пред Општинским судом у
Зајечару због злоупотребе службеног положаја везан за рено-

вирање санитарног чвора у школи где је утрошено седам милиона динара, као и за узимање
четири плата за васпитаче од
јануара до маја 2006.године, а
тада је школа имала само три
васпитача. У свим нормалним
државама локална власт би се

запитала да ли ту нешто није у
реду, а код нас чак на задњој седници прошле недеље није на
дневни ред ставњено питање
нелегитимног школског одбора – каже Тихомир Начев.
Ови просветни радници су
забринути колико ће зајечарских малишана бити уписано у први разред њихове школе која је вишемесечни предмет чаршиских прича. Како кажу,
колектив наставника је
стручан, што показују резултати осмака на пријемним испитима. Али, који
ће родитењ дозволити
да му дете иде у школу
где је директорка осумњичена за кривичне радње?
- Чињеница је да неко
овде и те како добро просперира, а све на штету
наших ученика. Да ли се
ради о политици или великим парама, надамо се
да ће утврдити надлежни
органи. За сада, једини
нам је циљ да добијемо
поштеног директора и да
радимо нормално, као и
све друге школе у граду –
једногласни су просветни
радници.
21. јун
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АФЕРЕ

ДОНАЦИЈИ НОРВЕШКЕ ВЛАДЕ ЗАГУБИО СЕ ТРАГ

УМЕСТО КЛИЗАЛИШТА
ДОБИЛИ КЛИМА УРЕЂАЈЕ
•

• Опрема за клизање вредна 200.000 евра замењена је за 24
клима уређаја вредних 7.000 евра. Боране занима ко је то учинио, у чије име, и где је остатак новца

К

ада су општински челници
у Бору 2002. године објавили да ће ускоро бити изграђено клизалиште и да ће Борани моћи преко зиме да уживају у чарима клизања, многи
грађани су се заиста обрадовали. То је значило да ће Бор, раме
уз раме са великим градовима у
Србији, постати центар где има
пуно савремених места за забаву. Тада се огласио Раде Михајловић, тадашњи потпредседник Извршног одбора Скупштине општине Бор и дао детаљно појашњење да ће на Стадиону за мале спортове бити
изграђено клизалиште.
Од тада до данас је прошло
пет година, а клизалишту још ни
трага ни гласа. Да несрећа буде

већа, до грађана Бора је недавно стигла штура информација да
је опрема која је те 2002. године
у виду донације пристигла у
Бор, а чија је вредност била 200
хиљада долара, замењена за, ни
мање ни више, 24 клима уређаја!
Узимајући у обзир да просечан
клима уређај сада кошта 250
евра, долазимо до рачунице да
је опрема од 200 хиљада евра замењена за опрему вредну само
7.000 евра. Логично питање свих
грађана Бора је следеће: ко је, и
са којим правом, урадио тако нешто? И, ако је све то у потпуности истина, да ли ће неко одговарати пред законом?
Клупко о овом случају је почело да се одмотава недавно, а
први човек општине Бор Бра-

нислав Ранкић каже да се и лично заинтересовао за тај случај.
- Видевши да постоји део папирологије за ту опрему, ја сам
исказао интересовање. Прво
што ми је речено, јесте да је
комплетна опрема за клизалиште мењана са неким приватником из Ниша за клима уређаје. Нисам могао да поверујем
- прича први човек Општине
Бор Бранислав Ранкић.
- Оно што Борани треба да
знају, то је да је комплетна опрема за клизалиште, вредна
200.000 долара, била поклон
Владе Норвешке. Документацију коју сам поседовао, предао
сам полицији и нека инспектори
утврде да ли је било незаконитих радњи, а ја сам посве сигу-

Д. Стојадиновић

ран да јесте – додаје Ранкић.
Пратећи ток приче, потражили смо Радојицу Траиловића, који је био директор Спортског центра у то време када је
пристигла опрема.
- Сећам се да је те године
стигла опрема и да нисмо имали где да је ускладиштимо. Имали смо коректан однос са директором Рударско- топионичарског басена Бор и договорили смо се да се опрема ускладишти у царински магацин, у
фабричком кругу Басена Бор каже Радојица Траиловић, додајући да је, према његовим информацијама, опрема компензацијом замењена за 24 клима
уређаја.
- Када сам дошао до ове фрапантне информације, цео случај
сам пријавио председнику Ранкићу и од тада трагамо за истином. Надам се да ћемо наћи одговорне за овакав поступак каже Траиловић.

ДОДАТНО УЛАГАЊЕ
ЗА КЛИЗАЛИШТЕ
500.000 ЕВРА
- Како се врло брзо испоставило, уз опрему коју смо добили и која је била вредна
200.000 евра, тачно нам је прерачунато да морамо ми као општина да обезбедимо још
500.000 евра за куповину неколико компресора који воду
претварају у лед - објашњава
раде Михајловић, тадашњи потпредседник Извршног одбора
СО Бор. Општина тада није имала тај новац и одлучено је да се
опрема ускладишти у магацине
Басена Бор. Ја сам тек недавно
сазнао да је опрема продата,
односно да је замењена за клима уређаје – каже Михајловић.
Спортски центар Бор
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ЗАТАШКИВАЊЕ НА ШТЕТУ ГРАЂАНА

АФЕРА ''КРЕЗОЛ''
БЕЗ ОКРИВЉЕНИХ
• Након што су недавно у Лазаревој пећини пронађена бурад са
канцерогеним материјалом, надлежни су најавили покретање
кривичних пријава против одговорних. Према сазнањима “Тимочанина”, до данас није покренута ниједна пријава

Н

а самом улазу у Лазареву
пећину почетком месеца
пронађено је 10 буради у
којима је чуван ''крезол'', материја за коју научници тврде да је
канцерогена. Неко неодговоран једноставно их је ту оставио,
не марећи за последице које су
се могле десити.
Још је неодговорније када
надлежни органи најаве да ће
покренути кривичне пријаве
против лица која су то учинила,
и све остане на томе. Да ли ће
неко некада у Бору одговарати
пред законом за то што је загадио природу и, што је још горе,
угрозио животе људи?
Остављањем буради на улаз
у пећину доведено је и здравље
Борана у питање, јер се близу тог
места налазе извори који део
Бора напајају здравом пијаћом
водом. Питање је шта би се десило да је ''крезол'' доспео у те
природне водотокове.
Бурад је ту стигла из борске
Фабрике лак жице. ''Крезол'' се
годинама користи у фабрици у
производњи, и увек је стизала из

иностранства, најчешће из Немачке. Од запослених у колективу сазнајемо да су одувек постојали и јасни прописи да испоручиоци робе морају да узму
назад буриће и ускладиште их
по прописима негде у Европи.
Наравно, то никада није поштовано, и ова бурад су са остацима крезола завршавала на ливади у кругу фабрике.
Наставак приче је још језивији од податка да су спелеолози пронашли буриће у пећини.
Довољно је само да кажемо да
су запослени годинама продавали буриће по симболичној
цени од 200 и 300 динара и да
многи сада кажу да су у њима киселили купус и да су од поклопаца правили плехове на којима
су пекли паприку.
Инспектор за екологију Емилија Алексов изашла је на лице
места када су бурићи пронађени у пећини и нагласила је да је
упозорила директора Фабрике
лак жице Велибора Ђерговића
да је крезол опасан и да је начињен прекршај.

- Ђерговић је упознат са прописима, што значи да зна да
овакав опасан отпад не сме да се
прода нити да се поклања. Мора
да постоји документ о карактеризацији отпада и о преузимању
и, једино што је могуће, јесте да
га уступи фирма која је овлашћена за то или да се амбалажа
врати лицу од кога је роба купљена - рекла је инспектор Алексов, посебно подвлачећи да ће
одговорни сносити последице.
Према сазнањима ''Тимоча-

• Д. Стојадиновић
нина'', бурићи који су пронађени у пећини увезени су из Румуније.
И, као и већина еколошких
инцидената у Бору, и овај ће вероватно проћи без кажњавања.
Свако чудо потраје три дана, а
Борани су већ некако навикли
на загађења, па и свако ново већ
помало личи на претходно.
Можда је зато већина грађана у
Бору равнодушна према оваквим стварима. Да се овако нешто
десило у Словенији, пола града
би изашло на улице и тражило
да се казне одговорни. Овако, у
Србији, у Бору, још увек се чека
да надлежни органи испуне
своје обећање и казне одговорна лица за недавни еколошки инцидент.

НАЈОДГОВОРНИЈИ
Надлежни еколошки инспектори су најавили да ће покренути кривичну пријаву против Велибора Ђерговића, директора Фабрике лак жице у Бору. Иако ова фабрика више деценија користи крезол у производњи, Ђерговић је недавно
изјавио да је он тек пре годину дана сазнао да је ова материја
канцерогена. Како тек онда звучи чињеница да су многи Борани
откупљивали буриће са остацима крезола за симболичну цену
и у њима киселили купус или на плеховима пекли паприке! Било
како било, на кривичну пријаву се још увек чека.
21. јун 2007.
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ДРУШТВО

БЕСПРАВНА ГРАДЊА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА “ЂЕРДАП”

ПОШТО ПАРЧЕ ОБАЛЕ?

• Дивље подигнути објекти заштићени су од стране ''оних на
власти''. Мештани и надлежне службе покушавају годинама да
томе стану на пут, али безуспешно

И

ако у Ђердапу Србија има
обале више него Црна
Гора морске, ако се ништа не предузме против бесправне градње која узима маха,
могло би се ускоро догодити да
јој од потенцијалног блага остану само „рестлови“ који нису по
вољи бесправних градитеља.
Најлепше локације, омиљена
излетишта и места око којих су
се спортски риболовци утркивали, постали су омеђени простор појединаца и недоступни
свима другима.
Најатрактивнији делови дунавске обале на подручју Националног парка «Ђердап» нарушени су изградњом викендица, камп кућица, прилаза за
постављање понтона, камп приколица, ћумурана и других
објеката који угрожавају аутен-
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тичност предела и природних
целина чија је јединственост и
била разлог да се подручје Ђердапа прогласи националним
парком.
- У 2003.години регистровали смо два, 2004. пет, 2005. године 18, а после тога још 21 случај дивље градње - каже Саша
Несторовић, директор Јавног
предузећа Национални парк
«Ђердап», додајући да је неколико случајева било усред заштићених природних подручја
у првом степену заштите.
- Сходно овлашћењима, о
томе смо обавестили надлежне
републичке инспекцијске органе, али је, на жалост, ту негде све
и стало, будући да нису пронађена решења да се бесправним
градитељима стане на пут.
Пријаве које подноси ово

Јавно предузеће су, додуше,
против НН лица, јер закон не
даје овлашћења њиховим људима да контролишу ко то заправо гради. Мештани углавном знају ко су градитељи и
због тога су револтирани. Јер,
они за државним земљиштем
нису посегнули иако су знали
све предности, лепоте и вредности са аспекта развоја туризма на Дунаву. Учинили су то
неки појединци, као по правилу
блиски властима, који бахато
рачунају на то да неће имати ко
да им се успротиви.
- Спортски риболовци писали су петиције, тражили да се ослободи омиљено место на самом рубу Поречког залива и
Ђердапског језера, место где је
на стотине њих пецало сваки
пут када је могло да пронађе

• С. Вукашиновић
мало места за себе, одакле пуца
поглед на комплетну Доњомилановачку котлину, на комплетан Поречки залив, а који је за
своју викендицу оградила једна
особа - испричао нам је љут од
муке спортски риболовац Н. Ц.
из Мајданпека.
Мештани су још огорченији:
- И шта сад мисли неко: да ја
нисам могао да заузмем парченце обале, да подигнем викендицу, па, кад дође време, да
и сам нешто организујем или
продам за велике паре? Наравно да сам могао, али бих имао
непријатности са властима каже један од оних којима је
добро позната изрека да се великим лоповима „скида капа“, а
малим – глава.
Мештани наиме, тврде да
људи који бесправно граде имају
прећутне дозволе „важних фактора“, благодарећи чему они и
могу да граде, а други треба да
поштују прописе. Годинама чувана општа добра постају тако
лак плен дрских појединаца.
- Само један случај бесправне градње, и то у првом степену
заштите, стигао је до суда. И поред тога што је од надлежних републичких органа било и решења за рушење, све је окончано
невеликом новчаном казном испричали су нам у Националном парку «Ђердап».
Да је бесправна градња проблем наших националних паркова, нису тајили ни у ресорном
министарству, истичући да без
велике и синхронизоване акције свих инспекција, иза којих
би стала и држава, не може да се
уради ништа чак ни на заштити
простора који су по дефиницији под посебном заштитом
државе. Међутим, то је било у
претходном сазиву. Добро би
било да се са новим добије и могућност да се проблем реши. У
противном, ђердапске обале,
којима смо склони да се похвалимо као српским морем, имаће
неки појединци.

НЕСВАКИДАШЊА АКЦИЈА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗЦ БОР

ЧИНОВНИЦИМА
ПРОВЕРАВАНИ КОМПЈУТЕРИ
•

Д. Стојадиновић

• Свим запосленим у управи Здравственог центра у
Бору који су у својим компјутерима имали игрице, смањена је плата. Јавности није била доступна информација колико радника је кажњено и колико износ је у
питању.

З

апослени у управи Здравственог центра у Бору недавно су се изненадили
када је у њихове канцеларије
ушла трочлана комисија која је,
по налогу помоћника директора Сузане Петровић, имала за
циљ да провери да ли се у компјутерима налазе игрице. Образложење је било јасно – игрице са Интернета су представљале потенцијалну опасност
по документацију пацијената, с
обзиром на то да су сви
компјутери били умрежени.
- Како ми је познат случај да
је у једном здравственом центру
у Војводини радник управе
играјући игрицу са Интернета
уништио добар део документације пацијената, а такође знајући
да игрице служе за попуну доколице која не сме да постоји у
управи ЗЦ у Бору, наложила сам
да се провере сви компјутери истиче Сузана Петровић, помоћник директора.
Детаљним прегледом је утврђено да компјутери неколицине
радника поседују игрице и састављен је списак запослених
којима је умањен лични доходак.
Реакција радника наравно није
била позитивна, али ипак остаје
утисак да је овакву дисциплину
потребно спровести у многим
предузећима.
- Ово је требала да буде интерна ствар и није било намењено за јавност. Када су новинари већ сазнали, нека се зна да
се као директор залажем за дисциплину и предан рад. Трудићу
се и надаље да управа Здравственог центра у Бору буде ефи-

касна - додаје Петровићева, не
желећи да открије колико су
кажњени дотични радници.
Поред ове, урађена је још
једна контрола одређене групе
радника у Здравственом центру у Бору. Наиме, без икакве
најаве, надлежни орган је извршио алко тест свих возача и
центру. Одмах ћемо поменути да
ниједан возач није имао ни трунке алкохола. Ипак, и они су се помало изненадили овим потезом
директорке Петровић.
- Морам признати да скоро
нисмо имали овакву контролу.
Истина, нико од нас не пије на

послу и знамо шта
значи возити болесне и повређене. Знамо и шта би
значило када бисмо изазвали и
најмању саобраћајну незгоду, а да
полиција измери
одређену количину алкохола. Сигруно би такав возач остао без посла - рекао нам
је један од возача желећи да
остане анониман, јер, како каже,
није надлежан да даје изјаве.
Напуштајући Здравствени

центар у Бору, остајемо при утиску да је радна дисциплина на
задовољавајућем нивоу. Камо
среће да је тако и у већини борских предузећа!

21. јун 2007.

13

ПОЛИТИЧКА АРЕНА

ЗАШТО ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕШИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ
НЕМА ШКОЛСКИ ОДБОР?

С

вака школа мора да има као
обавезни орган управљања
Школски одбор. Школски одбор се састоји од 9 чланова – 3
бира Наставничко веће као представнике запослених, 3 бира Савет
родитеља и 3 су из Општине. Чланове овог органа именује и разрешава Скупштина општине.
Ове школске године Наставничко веће ОШ „Љуба Нешић“ је у
складу са Законом изабрало своја
три представника за Школски одбор. Родитељи су на својој седници
одржаној 27. 9. 2006. год., вршећи
избор својих чланова Одбора, предложили 6 кандидата. Закон налаже
тајно гласање и због тога су родитељи на истој седници саставили комисију чији је задатак био да прати
регуларност и резултате гласања.
По извршеном гласању комисија
је констатовала:
-да је укупно било 30 гласачких
листића, 29 важећих и 1 неважећи
листић,
-да је „Савет родитеља тајним
гласањем већином гласова донео
одлуку“
-да су од 6 предложених кандидата изабрана 3 за Школски одбор.
Ова одлука је достављена Општини на даљу процедуру.
Општина није на својој следећој
седници ставила на дневни ред
изјашњавање по достављеној јој
одлуци, иако је то њена законска
обавеза, јер овај орган, Школски одбор, мора да постоји у свакој школи у земљи. Једино ОШ „Љуба Нешић“ нема овај орган управљања!
Након неколико одржаних седница скупштине општине и констатовања да се ово питање није нашло на дневном реду скупштине, запослени ове школе обратили су се
Демократској странци – видевши у
њој странку која може да помогне
у настојању да се законски прописи поштују, што је, иначе, случај у
свим школама у општини. Поред на-
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стојања одборника ДСа да се ово питање уврсти у дневни ред предстојеће седнице, били
су одбијени навођењем неких процедуралних разлога. Овај
орган, који је највише
требало да се придржава законских прописа и да указује осталима на њихове недостатке, није поставио
питање зашто једна
школа нема орган
управљања и ко, уствари, управља овом школом, ко доноси и потписује одлуке које су
неопходне за рад ове
васпитне установе.
Ово питање повлачи
и друго питање, а то је
да су све одлуке донете у овом периоду, заправо, незаконите. Да подсетимо да
је орган – Школски одбор, који тренутно доноси одлуке, неправилно
именован, састављен од чланова
изабраних на састанку са којег ни
записник чак не постоји!
И општински инспектор је констатовао ову неправилност и потврдио да је у овквој ситуацији
скупштина општине дужна по Закона да одмах покрене поступак за
преиспитивање акта о именовању.
У поновном настојању одборника Демократске странке ово питање је најзад дошло на дневни
ред 24. седнице Скупштине општине одржане 24. 4. 2007. год., што значи да је школа осам месеци радила
без легално изабраног органа управљања. На овој седници на дневни
рад је стављено именовање чланова за школске одборе других
школа на подручју општине Зајечар
(школе из Рготине, Малог Јасеновца, Великог Извора и три зајечарске
школе: „Хајдук Вељко“, Економскотрговинска и Трговачка школа).

Приликом изгласавања ни за једну
поменуту школу није било никаквих
проблема, осим за „Љуба Нешић“.
Иако је већина одборника гласала
за усвајање одлуке о предложеним члановима Школског одбора,
председник општине је тражио да
се гласање понови, јер је „посумњао
у регуларност гласања“ (вероватно
не би посумњао у регуларност да је
већина одобрника гласала против).
И поред покушаја појединих одборника да укажу на регуларност
гласања, истичући и повреду пословника, дошло је до ситуације
да се на иницијативу председника
општине понови гласање и то јавним прозивањем и изјашњавањем
присутних одборника, којом приликом су одборници СПС-а гласали
против избора предложених кандидата за школски одбор, а да су
при првом гласању гласали ЗА избор кандидата.
Након тога се сазивају по хитном поступку нове седнице Савета
родитеља и Наставничког већа на
којима им се наређује да предложе

нове чланове за Савет школе, пошто
предложени нису изабрани на поменутој седници СО. Закон, иначе,
дозвољава интервенцију овог органа – Општине, само ако се установи да је избор чланова или њихово разрешење било нерегуларно,
што овде није био случај. Питање је
и да ли је председник СО уопште
препоручио поновно бирање чланова одбора, јер ни директор школе ни секретар школе нису ни Наставничком већу ни Савету родитеља показали икакав писмени акт
упућен од стране председника СО,
већ су његове „писмене“ наводе
усмено образложили. Пошто је реч
о врло важном питању, овакав акт,
ако је уопште и постојао, требало је
да буде приложен у материјалу за те
седнице.
На седници запослених директорка је инсистирала на поновном
бирању једног члана за Школски одбор, позивајући се на постојање
сукоба интереса – да је наставник
члан одбора истовремено и родитељ ученика. Иако је постојао кан-

дидат изабран још септембра 2006.
год., аргументом да Општина тражи избор члана и уз образложење
да процедура мора да се испоштује макар и исти кандидат био
изабран, приступило се избору
члана за Школски одбор. Истакнута су 3 кандидата и од 46 присутних
36 је гласало за учитељицу која је
добила и у септембру кандидатуру
за члана Школског одбора.
На седници Савета родитеља
истакнуто је да није јасан разлог
због којег би се поново бирали чланови за Школски одбор, када су у
септембру у складу са Законом и на
регуларан начин изабрани чланови за одбор (што се може видети из
записника). Секретарица школе је
рекла да је председник СО наредио
да се бирају други чланови за одбор. Родитељи су већином гласова одлучили да се јавно изјасне да
ли потврђују већ донету одлуку
или ће поново бирати своје представнике за Школски одбор и том
приликом је јавним гласањем потврђена одлука са септембарске
седнице.
И тако се враћамо на почетак
приче, без изгледа да се питање избора чланова Школског одобра
ОШ „Љуба Нешић“ у Зајечару у
неко скорије време реши, јер за
седницу Скупштине општине заказане за 12. 6. 2007. год. ово питање није стављено на дневни ред.
Оливера Јеленковић,
шеф ресора за културу
ДС-а у Зајечару

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

О

пштински одбор Српске радикалне странке у Зајечару
сматра да је приоритет у
трошењу средстава којима располаже локална самоуправа на страни решавања проблема од животног значаја за грађане општине
Зајечар: асфалтирање улица и путева, изградња водоводне и канализационе мреже, тротоара, уличне расвете и слично. Осим тога,
приоритет за Српске радикале јесте
ублажавање изузетно тешког социјалног положаја великог броја
грађана као последица „величанствених“ досовских реформи које у
континуитету трају осму годину.
Мора се наћи модел, поред исплате социјалне помоћи, кроз бенефиције у цени комуналних услуга.
Све друге друштвене потребе морају да чекају и да имају мању важност.
Имајући у виду чињеницу да све
општине, а посебно оне које нису
по вољи коалиције у Влади Србије,
имају неприкладно мале буџете,
као казну што грађани баш њима
нису указали поверење (а зашто би
када њихове локалне шефове нико
не узима за озбиљно, јер је углавном реч о компромитованим људима), морамо да се понашамо
више него домаћински и да крајње
скромно трошимо општински буџет.
Због тога позивамо Председника
општине да, као једини наредбодавац за извршење буџета (народ-

ски речено: без његовог потписа ни
један динар општинских пара не
може да се потроши), по два пута
размисли пре него потроши и
најмањи део буџетских средстава.
Општински одбор Српске радикалне странке инсистира на праведној и правичној подели, односно равномерном учешћу у решавању приоритета, како у градским
тако и у сеоским срединама. Ми тражимо од Председника општине да
заједно превазиђемо формалне
проблеме у (не)функционисању
Прве месне заједнице (Тимок), због
Савета који је у рукама Демократске
странке, коју то апсолутно не интересује, и урадимо све оно што је
у значајној мери урађено у осталим
градским месним заједницама.
Сматрамо да и грађанин на рубу
градске месне заједнице мора да
има исте, или бар приближно једнаке, услове за живот достојан човека у 21. веку.
Што се тиче решавања многих
проблема у селима, ми сматрамо да

сва села морају имати подједнак
третман и залажемо се за наш познати принцип „сваком селу у току
једне буџетске године мора се решити један витални проблем по
листи приоритета коју сами мештани одреде“.
Верујемо да су ови принципи
применљиви у вршењу власти и
једини исправни у овим тешким
временима. Ако су времена тешка,
тај терет треба подједнако да поделе сви грађани. Поштен однос,
без лажи и обмана, према грађанима, уз солидарност, једини је пут
којим можемо да издржимо и дочекамо лепша и успешнија времена, када ћемо много лакше решавати проблеме грађана. Српска радикална странка је спремна да се у
потпуности стави у службу грађана
Општине Зајечар.
Српска радикална странка
Општински одбор Зајечар
Стефан Занков

ТОПОВИ И ТАБАЧИ ЗА СНЕГ
ВАЖНИЈИ ОД ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Зајечарско лето ће, по свим приликама,
бити изузетно вруће, без обзира на то што је
председник обећао да ће нас расхладити снежним топовима.
Демократска странка Србије покушава да
својим предлозима општински естрадни брод
врати на прави курс решавања важних животних проблема, али са оваквим кормилаЛаром, на жалост, насукавање је изгледа
неизбежно. Недавно смо имали седницу Скупштине општине на којој се средства повећавају
и троше нерационално. Повећање није уследило због привредног раста, већ је општинска каса
пунија због све већих намета. Буџет цури тамо где
водоноше без поговора извршавају задатке.
Средства се, као по правилу, у нашој општини

увек преносе онима који не решавају проблеме,
већ нам у маниру шпанских серија стварају
привид културног чуда и увек с образложењем
да је све бесплатно. Да ли има оних који врују да
је то џабе, како каже наш народ, не знамо, али
знамо да то кошта на стотине хиљаде евра годишње.
Извештај о хигијенској исправности воде је
показао да је ситуација алармантна и да
многи мештани у сеоским срединама користе воду која је хигијенски неисправна, а у многим селима у току летњих месеци воде неће бити
уопште. Неке сеоске средине, за које су већ
урађени пројекти, могу бити брзо помогнуте, само је потребно да општинска власт схвати
шта је њен задатак.

Демократска странка Србије, сада као опозициона , а у наредном периоду после локалних
избора као странка која ће бити део општинске
власти, пита:
- Да ли су нам важнији домови културе у неким селима, где за годину дана нема ниједног славља, топови и табачи за снег, терен за боћање,
певачи два пута месечно, спајање рукометних
клубова Бора и Зајечара или здрава пијаћа
вода, реновиране амбуланте у селима, аутобуске
линије до многих села, урађени путеви и стварање услова за привлачење капитала и отварање
нових радних места?
Демократска странка Србије
Јован Пенчић
21. јун 2007.
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ЗАНИМЉИВОСТИ СА БОЉЕВАЧКОГ ЦРНОРЕЧЈА

КЊАЖЕВАЧКЕ ТРУБЕ
ДО ГУЧЕ СЕ ЧУЛЕ !
•

• - Прва труба Тимочке Крајине је по пети пут постао Саша
Трандафиловић, а назив најбољег оркестра је припао оркестру
“Златне трубе”, који ће уз “Тимочане” и оркестар младих “Дармар”, сви из Књажевца, представљати тимочко трубаштво на
наредном Драгачевском сабору у Гучи. Најлепша пастирица на
“Црноречје” дошла из Мрчајеваца. Осанићани одушевили
жири.

Д

ругог викенда у месецу
јуну, у 37 година дугој традицији, одржана је смотра
изворног стваралаштва под називом “Црноречје у песми и
игри” , на којој је у три дана певало, свирало и играло близу хиљаду аматера из Србије и Бугарске.
Међу двадесетак аматерских
група из црноречких и и других
села, најбољи су били Оснићани,
па Шарбановчани и житељи Ма-

лог Извора.
У такмичењу фрулаша, од
њих тридесетак, деветоро се
пласирало за републичку смотру
у Прислоници, а најдуже инструменте су имали Ивица Петровић (рикало од четири метра) и Иван Томић (фрула – штап,
од једног метра) из Осанице код
Жагубице.
Међу трубачима, назив
најбољег оркестра су освојили
дувачи “Златних труба”, док је

други оркестар “Тимочани” из
Књажевца. Оба оркестра су “визирали” пасош за Гучу.
За Гучу се пласирао и млади
оркестар “Дар-мар”, такође из
Књажевца.
Прва труба Тимока је, по пети
(јубиларни) пут, постао Саша
Трандафиловић, капелник оркестра “Тимочани“.
Најлепша пастирица, Александра Лечић (15), на “Црноречје” је дошла из Мрчајеваца,

“Златне трубе”
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Р. Миладиновић
а њене пратиље су Јелена Ћирић из Добрујевца и Сања Станојевић из Малог Извора.
Смотру је, отворио Небојша
Марјановић, председник општине, који се по традицији, дугој 37 година, са најлепшим чобаницама провозао фијакером
на челу колоне фолклорних аматера. По први пут, после 36 година, наступ аматера је био на
платоу у центру града, као и на
првом Црноречју, а саобрћај и
све службе су нормално функционисале, док је осталих 35
смотри одржавано на градском
стадиону.
“Црноречју” је присуствовао
и угледни гост из иностранства
Олег Булгаков, руски аташе за
културу у Београду, који је истакао да би волео да дође до размене фолклорних група Бољевца и Русије.

Фолклорна група из Куле - Бугарска

Олег Булгаков са сарадницима

Градоначелник са чобаницама на челу колоне
“Тимочани” најбољи тимочки оркестар

Саша Трандафиловић – прва тимочка труба
Најлепше пастирице Црноречја

21. јун 2007.
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ПРОФЕСИЈЕ

ОКОЛИНУ ПРЕТВАРА У ДУБОРЕЗ

К

ладовљанин Милош Петрић резбари дрво откад
зна за себе, а када се уђе у
његов стан, застане дах од лепоте 850 фигура урађених у дуборезу. Са регала и полица, сталажа и витрина помно посматрају фигуре лепих жена, лепотица са разних избора за мис,
дива филмског платна, певачица, забављачица... Иконе у дуборезу су прекриле зидове.
Ипак, доминантна је највећа фигура коју је Милош назвао ''двадесети век'', у којој је у дуборезу
склоп људи и животиња, у једној
целини цео свет.
- Почео сам на Тари, у родном селу Бесеровина, као дечачић. На Тари сам радио од јавора, овде на Дунаву од леске, а у
далекој Африци на ''дрвету љубави''–прича Милош.
Он каже да у дрвету види
оживљавање неких далеких корена, њихово очување за нова
поколења, и жели да све што је
видео створи од дрвета.

Н

-Градио сам електрану
''Бајина Башта'', а затим дошао у
Кладово на градилиште ''Ђердап'' и ту упознао садашњу супругу Живанку. Она се бринула
о кући док сам ја по свету учествовао у градњи још шест хидроцентрала, бринула о наше
троје деце – каже Милош.
Он је градио 36 брана и електрана у бившој Југославији, а у
Африци је учествовао у градњи
''Аензада'', једне од највећих
електрана.
Сада уместо електрана гради
фигуре и експонате од дрвета,
има их 850, а каже да му је циљ
да их буде 1.000.
- Мојим стопама су кренули
ћерка Драгана и син Предраг,
остали помажу и навијају. Предраг израђује бродиће и чамце,
док Драгана оживљава корење
дрвета правећи мање сувенире.
А ја, мене љубав ка дуборезу
неће напустити све док ме руке
служе ...
Д. Јеремић

ЗА ДОБРОГ САЈЏИЈУ ИМА ПОСЛА

екада је у Зајечару било
много занатских радњи,
на сваком кораку по једна. Сада, када је техника прогнала традицију, атракција је
имати у граду неку занатску радњу.
Срећом, у Зајечару постоје
две часовничарске радње. Иако

су мобилни телефони прузели
одговорност показивања тачног времена, још увек се, мада
све ређе, носе и ручни сатови.
Породица Митровић из Бора
има две часовничарске радње.
Једна је у Бору и она је једина
такве врсте у овом граду, а друга у Зајечару.

Маринко Митровић
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- Свакодневно путујем из
Бора овде на посао, док супруга и деца раде у тамошњој радњи. Поправњамо све врсте сатова, почев од ручних, зидних,
оних старинских, па до савремених. Након завршене електротехничке школе три године
сам изучавао занат часовничара
у Бањалуци где сам рођен.
Стручни испит за сајџију сам положио у Сарајеву – каже Маринко Митровић.
Своју прву радњу је отворио у Пули где је и упознао садашњу супругу која је такође
завршила занат сајџије. Након
Пуле, прешли су у Сремску Митровицу, али је тамо била велика конкуренција, тако да су се
ради посла преселили у Мајданпек.
- У Мајданпеку смо били
једина часовничарска радња,
али смо за годину дана поправили све сатове, тако да више
није било посла. Одлазимо у
Бор и већ десетак година тамо

успешно радимо. У Зајечар сам
дошао пре око три године. Имамо троје деце који су буквално
одрасли у радњи, и они ће наставити наш посао – прича нам
Маринко.
Он каже да чврсто стоји иза
квалитета свог рада, тако да даје
гаранцију годину дана.
-Неки људи доносе часовнике на поправку не марећи за
цену, јер су им драга успомена.
Често поправка може да буде и
скупља од вредности часовника.
Претежни кварови су прљавштина и пренавијеност. Иначе,
када се измире сви трошкови,
остаје једна просечна плата. Рецимо, само закуп локала плаћам
30.000 динара месечно. Тражио
сам помоћ од општине у виду
јефтинијег закупа негог од њихових локала. Било је обећања,
али за сада ништа. Надам се да
ће општина ускоро изаћи у сусрет нама који се бавимо старим
занатима – каже Маринко.
Драгана Живковић

PRAVOSLAVQE - PRAVO@IVQE

Из историје Тимочке епархије

SVE[TENICI - MU^ENICI

Пали за веру и отаџбину 1913-1943.
ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1918.
28. ЈАКОВ ВУКОВИЋ, рођен
1850. године у Чеву, Црна Гора.
Основну
школу и
Богословију је
завршио
на Цетињу. Рукоположен
је
за
свештеника 1893. год. Неколико
година касније, као пребеглица
долази у Србију и служи најпре
у Луки код Бора (1897-1901), а
затим као парох у Мајданпеку
предано служи од марта 1901.
до интернације у Бугарску августа 1916. године. Са женом
Милосавом имао је кћер Милицу и синове Филипа, Саву и
Јована. Извршио је темељну
оправку старе цркве Св. Апостола Петра и Павла, а на национално мешовито локално
становништво оставио дубок
траг, неки су из римокатоличке
вере прешли у православну. За

време окупације Бугари су га
још у Мајданпеку испребијали и
стављали на разне муке, а онда
одвели у Бугарску. Прича се да
су Бугари од њега тражили да
спомиње бугарског цара приликом богослужења и изношења Часних дарова на Великом
входу Св. Литургије, док је он то
категорички одбио речима:
„Убите ме, ја га споменути нећу!“.
После пребијања и мучења од
Бугара умире 4. маја 1918. године у месту Шуменско.
ЛЕТО ГОСПОДЊЕ 1943.
29. ИВАН ДИКИЋ, рођен 20.
јануара 1918. године у селу
Ргошту,
Књажевац,
где је завршио основну школу. Четири
разреда
гимназије
завршио у
Књажевцу,
а шесторазредну богословију
1940. год. у Сремским Карлов-

ПРАЗНИЦИ

Краљевица код Зајечара где су убијена четири свештеника

цима. Рукоположен за ђакона 7.
априла, а за свештеника 27. јула
1942. год. и постављен за пароха габровничког. Бугарска казнена експедиција, ради одмазде за своје погинуле војнике,
убила га је 7. октобра 1943. год.
у 16 сати испред куће, док су у
кући били попадија са одојчетом старим пет месеци. После
убиства увукли су га у подрум
куће, жену отерали, а кућу запалили. Тога дана Бугари су запалили целу Габровницу и поубијали све мушкарце који су се

СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ТЕОДОР СТРАТИЛАТ

затекли у селу – 26 парохијана.
Тело оца Ивана је мало изгорело, а пошто је подрум био
отворен свиње или псета су му
појели обадве мишице. Сахрањен је на гробљу у родном
Ргошту 11. октобра 1943. год. у
11 сати. На опелу је чинодејствовало пет свештеника уз
учешће готово читавог села и
многих из околине, иако је падала киша.

Протојереј
ИГОР Ивковић

О БОГУ И О ЉУДИМA

Молим новинаре наше да се старају да
зидају душу и карактер нашег народа
обазривим и мудрим писањем.Морална
вај светитељ празнује се (в. 8. фебруар), а 8. јуна пак празнује се пренос моштију
одговорност модерног новинара није
његових из Ираклије у Евхаиту. Тако
ништа мања од моралне одговорности
беше и завештао свети Теодор при
свештеника и учитеља.И још је већа јер
страдању, своме слуги Вару: "Тело моје", рече,
је његов утицај шири. Један безобзиран
"положи у Евхаити на имању мојих предака".
новинар у стању је да распне душу наСвети Анастасије Синајски записао је ово
родну на крст греха и злочина, као што је
чудо од иконе светог Теодора: у месту Карједан савестан новинар опет у стању да
сату близу Дамаска била је једна црква у име
је васкрсне.
светог Теодора Стратилата. Када Сарацени
Свети Владика Николај
покорише Дамаск, једна група Сарацена са
охридски и жички
женама и децом настани се у тој цркви. На
зиду је био фреско лик светог Теодора. Један
Сарацен пусти стрелу и удари лик светитеПОНАШАЊЕ У ЦРКВИ
љев у лице. На једанпут крв потече из лика.
Не задржавајмо се на пролазу, кроз среУскоро после тога цела та група Сарацена
дину храма до целивајуће иконе, да би
изумре ту у цркви. Свети Анаони који су стигли после нас
стасије вели, да је он лично био
могли да прођу.
у тој цркви, видео лик светитеСвеће ће мо купити и упаљев на двору и трагове од стилити у миру и тишини.
нуле крви.

О

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа тимочког господина Јустина страницу уређује информативна служба Црквене општине Зајечар
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БОЉЕВЧАНИ ПРОТИВ ДУВАНСКОГ ДИМА
Током недавног обележавања Светског дана
борбе против пушења, неколико Бољевчана је
заувек оставило цигарете. Неки од оних који нису
били у стању да се заувек одрекну дувана, нису
тога дана запалили ни једну цигарету, а међи
њима је био и тидесетогодишњи Милета Илић из
села Бачевице.
- Када сам чуо за обележавање Дана борбе
против пушења и видео акцију и дељење брошура активиста Црвеног крста на Градском тргу,
иако сам ујутру пушио, више нисам запалио ни
једну цигарету - рекао нам је Илић.
Иако Црвени крст Бољевца ову акцију води
током читаве године, она се сваког пролећа активира предавањима и филмовима међу основцима
и средњошколцима. Драгица Ковачевић, секретар Црвеног крста, окупила је многе, почев од лекара до ученика основних и средњих школа у
борби против пушења.
- Заиста сам импресионирана интензивним активностима и пријемом на који је, како међу непушачима тако и пушачима, примљена акција
борбе против пушења - рекла нам је Марина
Војиновић из Завода за јавно здравље у Зајечару,
која се већ давно укључила у ову акцију.
Р. М.

Током протекле недеље оп
је француска делегација, и
шеф мисије за децентрализ
дин Бенуа Шнајдер, помоћни

За Дан борбе против пушеља Милета Илић оставио цигарете

КАД НЕВОЉА ЗАК

ПРОГЛАШЕН ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Од 14 одликаша међу ученицима завршног разреда у ОШ „Девета бригада“ у Бољевцу два су била у конкуренцији за ђака генерације.
- Преовладао је нешто већи број награда из посебних предмета, па смо Дијану Павловић прогласили најуспешнијим ђаком
ове школске године - рекла је Надица Петровић, директорка
ОШ „Девета бригада,“ уручујући Вукову диплому овој ученици.
Дијана Павловић нашла се међу првима на ранг листи елитне
Математичке гимназије у Београду. Поред многих награда у
књигама и новцу, дар своје школе, ђаку генерације је ДВД
плејер и фотоапарат поклонио Љубиша Нинковић, власник
Фото „Трефа“ из Бољевца.
Р. М.
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У серији од 30-так углавном шумских пожара који су изазвали огромну материјалну штету на подручју општине
Мајданпек изгорео је и салаш породице
Новице Марковића из Мосне на месту званом Чока Њалта. Кућа, штала, помоћне
зграде, опрема, алати, дрва, ракија, све је
изгорело за само сат-два, када се ватрена
стихија из околних шума пренела на ово
домаћинство на осами које је петочланој
породици Марковић било значајан допунски извор прихода.
- Од свог рада издржавам породицу,
жену и троје деце, два средњошколца и
једну основку, па нам је салаш омогућавао
значајне допунске изворе прихода. Ни
крив ни дужан, остао сам без имовине од
које у великој мери зависи егзистенција
моје породице - каже Новица, искључујући
сваку могућност да је пожар изазван намерно, макар око његовог имања: - Са
свима сам у добрим односима. Колико
могу, помажем свима - каже човек коме
није тешко да старијим мештанима који
живе на околним имањима из продавнице
купи и камионом са којим ради у шуми довезе сточну храну, брашно и све друге
кућне потрепштине.
Они који су пролазили крај имања на
Чока Њалти, где је само згариште остало
од салаша Марковића, памте да је испред

куће, крај чесме са до
увек била и флаша р
ници намерници зас
када се о тај вид гост
огрешио, а у гашењу
тходили оном у којем
Новица је учествовао
гих мештана:
- Сада сам у тешкој
је неопходна, па сам
„Србија шумама“ и
«Ђердап» и од свих д
ћања, али... - каже Но
да је Општинска ком

РАНЦУЗИ ОБЕЋАЛИ ПОМОЋ

НЕОБИЧНА ПРОДАВНИЦА

пштину Зајечар посетила Амбасаде Француске, који су обећали да ће Зајечарто госпођа Жили Жоре, цима изаћи у сусрет где год то буде било могуће.
овану сарадњу, и госпо- У Француској има 36.000 општина и постоје многи
ик саветника за сарадњу градови који желе да се братиме са неким градом
попут вашег. Биће ми задовољство да
будем посредник у томе, али тек наредне
године када код нас прођу избори. У том
случају, имаћете сву подршку и помоћ, наравно и сарадњу, што се тиче привреде,
културе, спорта – рекао је Шнајдер.
У поподневним сатима у сали зајечарског позоришта господин Пјер Шардоне,
аташе Одељења за лингвистичку сарадњу
Амбасаде Француске, и Неж Пруву, представник Француског културног центра
Ниш, одржали су презентацију француског
језика уз приказивање фотографија те
земље. Предавање је било намењено родитељима и ученицима четвртих разреда
зајечарских школа, који наредне године
треба да се определе за други страни
језик, а у циљу приближавања француског
језика нашој култури.
С. Б.

КУЦА НА ВРАТА...

обром водом, на столу
акије и чаше, да путстану, предахну. Нитопримства нико није
пожара који су прем му је изгорео салаш
о знатно више од дру-

ситуацији. Помоћ ми
се обратио општини,
Националном парку
добио одређена обевица, објашњавајући
мисија штету проце-

нила на 13 хиљада евра: - Мене је највише
изненадило када су ми казали да за дозволу за изградњу куће на месту на којем
је стара била деценијама треба да припремим близу хиљаду евра - испричао нам је
човек коме су нечији немар, непажња,
ватра и пожар за једва сат времена променили имовинско стање, а на одређени
начин и живот. Сада се пита хоће ли обећана помоћ стићи, јер, колико год да се
неком чини да је штета невелика, за њих је,
каже, огромна.
С. В.

Недавно је у Зајечару, у Чупићевој улици, отворена продавница погребне опреме. Можда
ништа и не би било необично да се у истој продавници не продаје и – сточна храна. По речима
продавца, многи без проблема улазе, стану између два ковчега и затраже храну за стоку. Међутим, има и оних који вичу са улице, дозивајући
власника, и траже да им се мали џакови сточне
хране изнесу на улицу. Сигурно због малера...
Д. Ж.

РАДОВИ УНИШТИЛИ АСФАЛТ
Доњомилановачка улица која води ка гробљу била је асфалтирана и изгледала је, мање-више, нормално до септембра прошле године, када су почели радови на канализационој мрежи.
До те инвестиције, на коју се деценијама чекало, дошло је захваљујући донацији немачке владине организације ГТЗ. Али,
како је одлучено да њена траса буде по средини улице, није познато, а још мање зашто одмах по завршетку радова улица није
санирана. Остала је тако да презими, а влага и
промет возила
утицали су да се
асфалтни слој
све више урушава, па га сада
на многим местима и нема. По
лошем времену
прави је подвиг
проћи овом улицом, како пешице
тако и
аутомобилом.
У Доњем Милановцу је овог пролећа асфалтирано више
улица, поред осталог и неке којима фрекфенција саобраћаја и
не иде у прилог. Градски оци кажу да ће после тендерске процедуре, која је почела, и улица према градском гробљу стићи на
ред за асфалтирање. Кажу, није могло раније, а већина Доњомилановчана видела је које су улице добиле приоритет.
На улици ка гробљу, прави „кратери“: колико је спорост надлежних коштала возаче аутомобила, нико није израчунао.
С. В.
21.јун 2007.
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СПОРТ
ВЕЛИКИ УСПЕСИ СА МАЛО ГОДИНА

КАРАТИСТКИЊА
СА ВИОЛИНОМ
•
М. Богдановић

• Иако је једна од најмлађих чланица Градског карате
клуба Зајечар Дуња Живић освојила је преко 100 медаља
и једна је од најуспешнијих младих спортисткиња

И

Дуња Живић у показном ставу

ако има тек девет година Дуња
Живић је већ освојила преко сто медаља. Карате је почела да тренира
када је имала само четири године јер се
њен старији брат бавио овим спортом па је
често ишла на његове тренинге и тако заволела ову вештину. А Осим што је успешна
каратисткиња, она се још бави и одбојком,
глумом и свира виолину. Како сама каже,
све може да се постигне ако се време

Дуња Живић у нашој редакцији
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добро испланира.
Дуња потиче из праве спортске породице. Њена мајка је, такође, била каратисткиња, отац фудбалер, а старији брат Филип
који има 12 година са успехом тренира фудбал у зајечарском Тимоку и свира хармонику. У Градском карате клубу Зајечар
истичу да је Дуња једна од најуспешнијих
такмичарки иако спада међу најмлађе чланове. Тренира три пута недељно у сали ''
Партизана '', а тренер јој је Мирослав Радојковић. – Недавно сам положила за црни
појас. Такмичим се у катама, борбама и део
сам ката - тима. Волим да тренирам и никада ми то не пада тешко иако су тренинзи
понекад напорни. Највише волим када на
тренинзима вежбамо само технику, јер ми
је то најзанимљивије, каже Дуња. Иако је
до сада освојила много медаља на домаћим и иностраним такмичењима, са поносом истиче два друга места у катама и
борбама на Европском првенству у
Украјини. – То ми је највећи успех до сада,
нарочито јер се ради о тако великом такмичењу. Надам се да ћу у будућности
освојити још пуно медаља, искрена је
Дуња.
Бавећи се каратеом, она је доста и путовала. Обишла је Украјину, Аустрију, Мађарску и Хрватску, а највише јој се допала
баш Украјина. Она каже: '' Можда ми је ова
земља остала у најлепшој успомени због
освојених одличја, али и зато
што смо путовали четири
дана аутобусом у оба правца.
Колико је било напорно, толико је било и лепо. ''
Глума је једна од Дуњиних
највећих љубави. По њеном
признању, одувек је маштала
да постане глумица. Недавно
јој се тај сан и остварио јер је
постала члан глумачке секције зајечарске глумице Селене Ристић. – Када је Селена
долазила у нашу школу да
одабере талентовану децу,
била је убеђена да ја нећу
моћи да се посветим глуми
јер имам толико обавеза. На

И ТЕНИСЕРКА У НАЈАВИ
Колико је Дуња свестрана личност говори и податак да ускоро намерава да почне да тренира тенис.
Још увек није сигурна како ће све те
обавезе да уклопи у свој дневни распоред, али жеља постоји.– Овај спорт
сам заволела гледајући наше тенисере који постижу велике успехе, а
најомиљенија тенисерка ми је Ана
Ивановић, каже Дуња.

Ово је само део њеног труда

сву срећу, преварила се и ја сам добила
улогу у представи '' Хајдук Вељко из наше
улице. '' Играћу каратисткињу која помаже
Чучук Стани, јер је ово један модеран
Хајдук Вељко. Премијера ове представе ће
бити изведена 18. јуна у позоришту Зоран
Радмиловић, раздрагано објашњава Дуња.
Пре неколико дана ова деветогодишњакиња је са успехом полагала испите за
трћи разред музичке школе где свира виолину. Постиже успехе чиме год да се бави.
Одличан је ђак основне школе '' Љубица
Радосављевић Нада '', а и одбојка јој добро
иде.
Током летњег распуста Дуња неће
имати такмичења у каратеу, али ће зато ићи
на припреме са одбојкашким клубом. Ипак,
највише се радује путовању на Малту где
ће са родитељима провести већи део лета.

НАШИ УСПЕШНИ СПОРТИСТИ

ТИМОЧАНКА У
РЕДОВИМА НАЈБОЉИХ

• Шеснаестогодишња Боранка Јелена Првуловић, Јелена је члан
кадетске репрезентације Србије у кошарци из Југоисточне Србије

О

д 26. јула до 5. августа у
Летонији ће бити
одржано
кадетско
Европско првенство у кошарци
за жене. За грађане Тимочке
Крајине разлог више да се
прати ово првенство је и
присуство Боранке Јелене
Првуловић, која има само 16
година и која јe једина из
југоисточне
Србије
у
репрезентацији. Разлог више
да наредни редови буду
посвећени управо њој.
Јелена је рођена 1991.
године. Као мала памти да је
увек поред себе имала лопту и
да јој је то била готово
свакодневна играчка.
- Где год је била лопта, и ја
сам била поред ње. Биле су ми
занимљиве и остале играчке,
али лопта је била свакодневни
реквизит у мојим играма. Када
је реч о кошарци, оно чега се
прво сећам, јесте да је старији
брат Владимир почео да
тренира кошарку и да сам ја са
својих осам година први пут
отишла на тренинг са њим. Тада
ми је било занимљиво да
трчкарам по терену и да се
добацујем са другом децом.
Искрено, нисам имала осећај
правог тренинга, била сам још
увек мала - присећа се својих
почетака Јелена Првуловић.
- У Бору је 2001. године
отворена школа кошарке и
тражила сам од тате, који је у то
време био кошаркашки тренер,
да ме упише. Наравно, он је то
са задовољством урадио и то,
уствари, доживљавам као мој
прави почетак бављења
кошарком. Тада сам имала 10
година, али сам редовно ишла
на тренинге, трудила се и
марљиво радила - објашњава
Јелена.
- Сећам се да бисмо тада
увек на крају тренинга одиграли

кратку утакмицу између себе и
да бих готово увек имала
највише поена. Нагласила бих
да сам већ тада имала
поприличну висину и била сам
најмлађа на тренингу.
Први тренер Јелене
Првуловић био је Зоран Ђорић.
Уз његово залагање, тадашња
екипа пионирки почела је
такмичење у адекватној лиги.
Утакмице су пуно значиле за све

тренер Зоран Ђорић.
Када на свакој утакмици
играч постиже по двадесетак
поена, неминовно је да се за
њега заинтересују боље и веће
екипе. Тако је било и у
Јеленином случају.
- До 2004. године редовно
сам тренирала у Бору и тада ме
је позвао тренер и рекао ми да
је за мене заинтересована
екипа Дубочице из Лесковца.

Јелена Првуловић

девојчице.
- Памтим да је већ тада на
утакмицама Јелена постизала у
просеку између 15 и 20 поена.
И тада је била најмлађа и сви
смо је тада доживљавали као
велики потенцијал. Одувек сам
знао да ће се бавити кошарком,
јер је, једноставно, рођена за то
- прича тадашњи први Јеленин

Нисам имала много представе
шта значи када је неко
заинтересован за тебе, али када
је тата дошао да поприча и види
шта су они понудили, све је
попримило
другачију
димензију. Тада сам имала 12
година.
Управо то је моменат када
Јелена одлучује, наравно у

• Д. Стојадиновић

договору
са
својим
родитељима, да прихвати
понуду екипе из Лесковца.
- Када сада погледам слике
како сам изгледала са 12 година и
када сретнем неко дете које има
управо толико, изгледа ми
несхватљиво како сам ја тада
могла сама да кренем у непознат
град и како сам се снашла.
Претпостављам да сам успела да
се одржим, јер сам се руководила
само кошарком. Само ми је било
важно да редовно тренирам, да
идем у школу и да скоро сваки дан
могу да се јавим родитељима и
кажем да је тренинг протекао
добро и да сам добро. Пуну
захвалност свом успеху дугујем и
тадашњем тренеру Јовану
Поповићу.
Ипак, није све било лако и
савршено на почетку.
- Морам поменути да сам на
почетку, када сам отишла у
Лесковац, скоро сваки дан плакала.
Недостајали су ми родитељи,
недостајао ми је брат, моја соба,
пријатељи. Ипак, знала сам да
нема повратка.
Јелена и тада марљиво
тренира, редовно похађа школу и
одлична је на свим пољима. Из
кошаркашког клуба Краљево
стиже понуда 2005. године. Ова
екипа је тада била у Првој Б лиги.
Након уласка Јелене у екипу,
Женски кошаркашки клуб
«Краљево» улази у Прву лигу.
Јелена и данас игра у овој екипи.
-Завршила сам прву годину
Гимназије у Краљеву и одлична
сам. Кошарка ми је још увек
примарна и добро ми иде. Ипак, у
свему томе има пуно одрицања,
пре свега, у томе што не стижем да
будем са другарицама колико
желим. У Бор, односно кући, идем
на свака два и по месеца. Без
обзира на то, ипак остајем своја и
решена да успем у кошарци и
дођем до самог врха – поручује
млада Јелена.
21. јун 2007.
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СПОРТ

ЈУБИЛАРНИ КРАЈИНСКИ ПОЛУМАРАТОН

ПЕНЗИОНЕР МАРАТОНАЦ

• Седамдесетшестогодишњи пензионер из Београда увеличао је
крајински полумаратон и стигао десети на циљ. За собом има
више од 750 трка

М

еђу петнаест такмичара окупљених на
овогодишњем, традиционалном,
двадесетом
Крајинском полумаратону, који
се, у знак сећања на чувену
битку из Првог српског
устанка, 1807. године, код Малајнице и Штубика, одржава на
стази дугој двадесет и један километар, од села Штубика до
Неготина, био и Милоје Андрић, пензионер из Београда,
који за пет дана прославља се-

УЧЕСНИЦИ

Најмлађи учесници овогодишњег Крајинског полумаратона,
били
су
с е д а м н а е с то го д и ш њ и
Бојан Станојевић из Бора,
који је заузео осмо место и
његов вршњак из Неготина, Иван Спасојевић,
који је кроз циљ протрчао
петнаести, последњи. У
„трци задовољства“, на
стази дугој шест километара, најмлађи учесник
био је деветогодишњи
Марко Станковић из
Зајечара, који је на циљ
стигао последњи, а најстарији, двадесеттрогодишњи
Милош Симеоновић, такође из Зајечара, који је на
циљ стигао други.
Међу шест девојчица
које су од укупно 16 такмичара, учествовале у овој
трци најмлађа је била десетогодишња Наташа Поповић из Зајечара, која је
на циљ стигла осма, а
најбољи пласман је имала
једанаестогодишња Јелена
Митић, такође из Зајечара,
која је заузела шесто
место.
24
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Милоје Андрић

дамдесет и шести рођендан.
Андрић који је, до одласка у
пензију, радио као дипломирани инжењер геодезије,
почео је да трчи од настанка
Београдског маратона, а до
сада је истрчао преко 750 трка,
пошто не прескаче ни једну,
где год је могуће стићи.
Милоје сам финансира
своје спортске активности, што
му не представља нарочит
проблем, јер трчање доживљава као свој хоби, који мора
нешто и да кошта. Не оптерећује га ни вожња аутобусом до
Неготина, или неког другог
удаљеног места, јер зна да га
тамо чекају пријатељи, са
којима воли да се дружи.
-Крајински полумаратон ми
је деветнаеста трка у овој години, међу којима је било шест
полумаратона и један маратон.
Очекујем да ћу, до краја године, имати још толико. И
поред тога што су тешка вре-

мена, важно је наставити традицију. Зато сам и ове године
овде, да подржим своје
пријатеље у Неготину, поготову
Николу Плавшића, који је оснивач овог полумаратона – каже
Милоје Андрић, додајући да

• Ж. Драгишић
њему ништа није тешко и да се
осећа јако добро.
Андрић је члан Атлетског
клуба “Ветеран” и до сада је
освојио преко двадесет медаља на разним балканским
такмичењима, као и преко шездесет пехара, у земљи и иностранству, пошто трчи сваку
трку од једног до стотину километара.
- За мене сезона трка почиње другог јануара, када сам
обавезно на стази у Марсаћу,
код Краљева, а завршава се
тридесет и првог децембра,
када трчим на Ушћу. Пошто
стално трчим, нису ми ни потребни посебни тренинзи –
каже Милоје Андрић.
На овогодишњем Крајинском полумаратону, на коме је
већина такмичара могла да се
сврста у генерацију Милојевих
унука, он је, од укупно 15 такмичара, на циљ стигао десети,
са временом од два сата 13 минута и 48 секунди.
- Наравно да ме не брине
крајњи пласман. Уосталом, ако
га упоредим са прошлогодишњим, он је нешто бољи. Мени је
увек било важно да трку истрчим до краја, а то сам успео и
овог пута – каже Милоје, одмах
након трке, не показујући
знаке умора, након претрчане
стазе од Штубика до Неготина.

Дечији цртежи за добродошлицу маратонаца

РЕЧ ЧИТАЛАЦА

ТРЕБА ЛИ НАМ
ДОМ ЗА СТАРЕ ?

К

о зна када сам задњи пут
прошао крај „Павиљона“.Пре два дана и то ми
се десило и најежих се када
сам угледао објекат и панораму око њега.Страхота! Некада
дивно место за провод и забаву сада је разорен,зарастао у

ливада за шетње и могућност
да је сами корисници култивишу, близина града а није у
граду.
Знам, проблем су финансиска средства. Па сада у врести.Јер такав један објекат у
мену донација за све и свашта
скоријој будућности биће преможда би се нашла и донација
ко потребан можда баш очеза један објекат хумане намене.
вима и мајкама који сада своју
децу воде у провод на Попову
плажу. Незапошљеност а и повремена запошљења неће
обезбедити солидну пензију

Бар за скромни почетак од рецимо десетак соба са могућношћу касније доградње,када
могућности и потребе буду захтевније.
Треба бар покушати.
Ж. Маринковић
Зајечар

САМОВОЉА „ТИМАСА“
коров а ливада испод пута зарасла у траву,коров и саморасло дрвеће, а остаци љуљашки и клацкалица за дечију
игру,сабласно извирују из траве и шибља.Само коју деценију раније ово место по значају било је равно садашњој
Поповој плажи а можда и значајније.
Како помоћи „Павиљону“?
Изградња Дома за старе на
овом комплексу свакако би
било од вишеструке кори-

да од ње пристојно живе. Питање је какво ће запошљење
имати и ова деца која се сада
безбрижно љуљају и клацкају а
још да издржавају старе и изнемогле родитеље. Зато се треба благовремено припремити.
Изградњом Дома решио би
многима хуманији остатак живота. Само место у географском смислу је идеално: заклоњено од ветрова (горњака),
окренуто ка истоку, близу Дома
здравља и болнице, пространа

П

итам се, а и вас, ево, питам: може ли се некако
решити проблем градског превоза са Шљиварског
брда до Вишњара?
Питају ме комшије: „Шта то
би?! Где је градски аутобус у
време када деца иду у школу,
када се одлази на контролу
код лекара, на посао, пијацу, куповину?“ и с правом питају, јер
доскора је бар некако функционисао превоз у 7,30 са
Шљиварског брда, а сада та
линија уопште не постоји: укинута је,као и све остале седмодневне линије.
Челници на аутобуској станици који праве распоред куда
ће који возач и са којим аутобусом сваког јутра да крене,па
макар са једним путником, на
наше интервенције одговарају,
упорно и професионално хладно: „Па, аутобус је отишао, линија редовно ради.“ Питамо се:
где то и која „Тимасова“ линија
редовно ради?!
Да није добре воље возача
који у то време стиже из Ласова, возећи путнике из наших
подтупижничких села, сваког
јутра сем недеље, до Зајечара,
да нас покупи у већ пун ауто-

бус и довезе до града, сви бисмо закаснили: и деца у школу,
и запослени на посао, и болесни у Дом здравља ...
Чекајући превоз у 7.30 доживљавамо сваког јутра стрес
до дубоког револта, већ дуже
време, питајући се: одакле толика неодговорност и самовоља појединаца у односу на
људе са Шљиварског пута?
Имам осећај да, због своје смелости као
грађанке, што
сам се осмелила да критикујем
и износим своја запажања, треба да будем кажњена заједно са
својим комшијама, а казна је чекање и ходање пешице.
Питам се шта би било да сам
похвалила људе који су свих
ових година правили распоред и возаче, људе који су, чувајући свој посао и фирму у
којој раде, редовно, и у минут,
били на стајалишту, возећи на
линији Шљиварски пут - Вишњар, и сви грађани били задовољни.
Каква би казна била примерена за људе на Шљиварском путу?
Мирјана Живановић
Зајечар
21. 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!

Трајанова табла
Као наслеђе од непроцењиве вредности, на подручју Општине Кладово откривене су и сачуване камене плоче
на којима је уклесан текст био посвећен заврсетку радова два велика градитељска подухвата у Ђердапу - Пут кроз Ђердап и изградња римског канала у близини Хидро електране "Ђердап 1".
Плоче су познате као Трајанове табле.
Пут кроз Ђердап заврсен је 103. године и овај велики подухват
овековећен је натписом на плочи, која је позната као Трајанова
табла (Табула Траиана).
Трајанова табла, која је уклесана у стену правоугаоног облика
(3,57x1,62 м). На табли је уклесан текст на латинском језику који
гласи:
"ИМПЕРАТОР ЦЕЗАР, БОЗАНСКОГ НЕРВЕ СИН, НЕРВА, ТРАЈАН АВГУСТ ГЕРМАНИК, ВРХОВНИ СВЕСТЕНИК, ЗАСТУПНИК НАРОДА ПО
ЦЕТВРТИ ПУТ, САВЛАДАВСИ ПЛАНИНСКО И ДУНАВСКО СТЕЊЕ, САГРАДИ ОВАЈ ПУТ".

Наградно питање:
Које године је завршена изградња тебле ?

ДРУГО КОЛО - КУПОН 3
Тачан одговор је
Име и презиме
Адреса
Телефон
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ПРВИ УЛИЧНИ СВИРАЧ У ЗАЈЕЧАРУ

К

рајем протеклог месеца у
Зајечару се појавио први
улични свирач који скоро
свакодневно амбијент у центру
града оплемењује звуцима своје
хармонике. Звуци француских и
бечких валцера, шансона, чардаша и других познатих мелодија
уз звуке његове хармонике атмосферу у центру Зајечара приближавају европским и светским
туристичким метрополама.
Реч је о самоуком хармоникашу Славољубу Петровићу(39) из
Бољевца, незапосленом техничару за контролу животне средине,
који на овај начин повремено зарађује за живот. Овим послом се
бави од 2000. године, када је са
својом хармоником први пут отишао у Грчку и од тада током наредних година обишао многе градове у овој земљи - Солун, Кавалу,
Серес, Катерини, Пефкохори, Ханиоти. У последње време теже се
добија грчка виза, а и живот у
Грчкој је поскупео, па је почео да

свира и у нашим градовима – Београду у улици Кнез Михајловој, Новом Саду, Сокобањи, а сада и
Зајечару. У Сокобањи је имао проблем са милицијом, па је због тога
лично посетио начелника Полициске управе у Зајечару, Ивицу
Ивановића. Начелник Ивановић га
је примио како доликује, саслушао
га, а након тога обећао да више
неће бити проблема.
Чак му је препоручио
да засвира и у Зајечару,
што је Славољуб и прихватио.
Како сам каже,
Славољуб свира музику која не изазива
бес и мржњу и не говори о злу и патњи.
Свира музику која
изазива позитивну
енергију и углавном
говори о љубави. Циљ
му је да својом музиком доприноси продуховљењу
људи.

Врeменска прогноза за
Тимочку Крајину

Каже и да је свирање овакве музике и његов својеврсни протест
због због све веће експанзије
шунда, пре свега у новокомпонованој музици. Улични свирач је,
по њему, знак слободе једног
друштва и наводи да су у неким
земљама, на пример у Италији,
улични свирачи много поштовани.

Четвртак
21.јун
Петак
22.јун
Субота
23.јун
Недеља
24.јун
Понедељак
25.јун
Уторак
26.јун
Среда
27.јун

• мр Дејан Крстић

Зајечарци су свог првог уличног свирача одлично примили.
Многи застану да оставе бакшиш
и уживају у нежним звуцима хармонике. Славољуб каже да да га
је пријатно изненадила велика
добронамерност и култура
Зајечараца, која је, по његовом
мишљењу, много већа од, на пример, културе Београђана.

Славољуб Петровић

Грмљавина
Излазак Сунца: 4:52
Влажност: 44%; поп. 52%
Падавине: 30% ; поп. 30%
Претежно сунчано
Излазак Сунца: 4:53
Влажност: 44%; поп. 56%
Падавине: 0% ; поп. 0%
Сунчано
Излазак Сунца: 4:53
Влажност: 42%; поп. 56%
Падавине: 0% ; поп. 0%
Сунчано
Излазак Сунца: 4:53
Влажност: 45%; поп. 56%
Падавине: 0% ; поп. 0%
Сунчано
Излазак Сунца: 4:53
Влажност: 48%; поп. 57%
Падавине: 0% ; поп. 0%
Сунчано
Излазак Сунца: 4:54
Влажност: 51%; поп. 62%
Падавине:0% ; поп. 0%
Претежно сунчано
Излазак Сунца: 4:54
Влажност: 52%; поп. 59%
Падавине: 0% ; поп. 0%
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ИЗ АРХИВА

ИЗ НАШЕ ИСТОРИЈE

КАКО ЈЕ ТО НЕКАД БИЛО

С

лављима и баловима,
којих је, зачудо, било, ђаци
нису могли присуствовати,
осим светосавској приредби и
“торжеству” на крају године. И то
само свечаном делу. Забаве су
биле само за старије, а држане
су у “Великој кафани”. Али тамо
где није било строгих наставничких очију, ђаци су живели
свој живот: играо се клис, свињица и мета, купало се на турском јазу, на комишањима по периферији остајало се до дубоко
у ноћ, испијали се пиво и комињак у кафани “Плуг” или у
Брестаку играло коло уз виолину чувеног Шанка и његову песму о несрећној љубави са Бонком. Кад Илија Шокарија запева
чувену песму “Разболе се гривна мамина”, заборављала се и
школа и тежак ђачки живот.
Тек крајем 19. века Зајечар
личи на модерну варошицу. У
1250 “прилично лепих кућа”
има око седам хуљада становника. Гради се прва пруга, до Радујевца на Дунаву, која постаје
најбржа веза са Београдом:
путује се непуна два дана. Раде
пивара и циглана, умножавају се
занатске и трговачке радње. Граде се модерне зграде: болница,
пошта, еснафски дом, команда

дивизије, суд. Отвара се прва читаоница. Калдрмисане су улице,
засађени дрвореди, избушено
чак 18 артеских бунара, на Краљевици засађено прво зимзелено дрвеће.
Почетком новог века уведено је електрично осветљење у
вароши и изграђена пруга уског
колосека до Параћина. У Београд се стизало за један дан.
У недељу, 13. маја 1891. године обављено је полагање камена темељца за зграду зајечарске Гимназије. Била је то народна свечаност, а град окићен зеленилом и заставама. У општинском прогласу, тим поводом, писало је како “постављањем камена темељца нашој гимназији постављамо темељ образовања нашој деци на дику и
понос наше општине и државе”.
У темељ зграде, у шупљину издубљену у средини великог
истесаног камена, спуштенаје
једна флашица напуњена зејтином и у њу стављена повеља са
потписима владара, председника Владе, председника Општине и директора Гимназије.
Пројекат зграде урадио је Рихард Ланг, који је, оженивши се
у Зајечару, променио име у Радмило. Био је то деда чувеног

Зајечарца Зорана Радмиловића.
С прочеља, на зграду је постављен натпис “Науци и отаџбини”.
1893. годин Гимназија из старе уџерице прераста у нову
зграду, чувену у оно време по
својој лепоти, која се “могла мерити са најлепшим лицејима париским”.
И живот ученика се, као и
све, видно променио: носе се
кравате, у старијим разредима и
црна одела. Уместо старих игара дошле су нове: куглање и
билијар. Иако забрањене за њих,
биле су велики изазов за младе
школарце. Посебном обавезом
и правом сматрало се укључивање у партијски живот. На партије је била подељена цела земља, те ђаци нису хтели да заостају за старијима. То се у оно
време звало “партизанство”.
Под оваквим приликама десила се једна необична појава у
зајечарској Гимназији – емимиграција ученика, запамћена као
secesio plebes. Сматрајући да је
смена директора, радикала, напад и на ученике, његове истомишљенике, ђаци одлуче да се
преселе у другу Гимназију. Примио их је директор крагујевач-

ке Гимназије, а пут до Крагујевца био је организован као по
војним прописима: ишло се пешке, унапред су били организовани исхрана, коначиште, превоз пртљага... Бунтовници су се
вратили наредне године, а њихов добротвор-дирeктор искусио је последице своје доброте:
отпуштен је из службе.
Гимназија је у ово време
представљала средиште културног живота града. Многобројне су ђачке дружине: литерарна, соколска, позоришна...
Периферијске игранке замењене су баловима, на којима се
играју Учитељско коло, Зајечарка, Србијанка...
Ако је Србија у много чему
заостајала за светом, предњачила је у ратовима. Ретко је која
генерација промакла, а да је
звона нису позивала у рат. И
увек је тад, док јече топови и
војничке трубе, морало да умукне школско звоно, а наставници
су очас постајали војници.
Почетком Српскотурског
рата, 1876, школа је распуштена
у време самих испита. Турци
заузимају Зајечар, те се највећи
део становништва исељава, а
настава је могла да почне тек наредне године, по истеривању
Турака.
Убрзо, већ на јесен, поново
се прекида рад у школи. По избијању Рускотурског рата,
Србија је поново у рату, а школа
ће морати да сачека пролеће
1878. и Санстефански мир да би
поново окупила ђаке у, ионако
скромну, зграду, из које је све опљачкано.
Тимочка буна ће, 1883. године, накратко, опет пореметити рад у школи. Милош Марковић, наставник историје и географије, због умешаности у Буну,
биће отпуштен из државне службе.
Наставак у следећем броју...

Стари Зајечар
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Борко Мирковић,
професор српског језика,
просветни саветник

ДОКОЛИЦА

НАЈДЕБЉИ ЧОВЕК НА СВЕТУ
41-годишњи Мануел Уриб, тренутно најдебљи човек на свету, успео је од почетка године да скине 90 килограма уз помоћ доктора и нутрициониста.
Када је Мексиканац из Монтереа у јануару упутио очајни
позив у помоћ, био је тежак око 560 килограма. Уз специјално дизајнирани начин прехране богат беланчевинама отада је
изгубио 90 килограма.
Осећам се боље, могу се помало протегнути и помакнути, рекао је др. Барyју Сеарсу, човеку који је осмислио зонску дијету,
а за Урибеа је посебно прилагодио.
Побољшање значи да Мануел сада има једва довољно снаге
да се накратко исправи у кревету и намести покривач, но његов
циљ је скинути још 350 килограма.
Већ као адолесцент тежио је преко 100 килограма, а од 1992.
године тежина му је почела још више неконтролисано расти због
хормоналног поремећаја.
Последњих пет година везан је уз железни кревет, поред којег
држи телевизор и рачунар преко кога сам освежава
своју Интернет страницу.
Засада се држи дијете – тек ако губљење килаже застане и успркос његовим напорима, размислиће о операцији, изјавио је.

НАЈМАЊА РИБА
НА СВЕТУ

Научници из Европе и Сингапура открили су најмању рибу
на свету, врсту која живи у влажним мочварним подручјима
југоисточне Азије и која је, када
досегне максималну величину,
велика као комарац. Новопридошли члан у свет биоразноликости далеки је сродник шарана, кажу научници који су
своје откриће објавили у британским стручним часописима.
Танушна и прозирна, та досад
неухватљива риба живи у киселим мочварама индонезијског

острва Суматре и малезијског
дела Борнеа. Стручњацима је
требао посебан стереоскопски
микроскоп да би измерили рибу.
Најмањи примерак нове врсте
била је одрасла женка са Суматре која је од носа до репа била
дуга само 7.9 милиметара, што је
чини најмањом рибом на свету

НАЈВИШЉА ЖЕНА НА СВЕТУ

Холанђанка,млада пла- тара и тешка 146килогравуша (нисмо успели про- ма.
наћи име)
Јел можете да замислиОна је висока 2,41 ме- те каква је то "зверка"?

НАЈСТАРИЈА
ЖЕНА НА
ПЛАНЕТИ

Бразилијанка Мариа Оливиа да Силва 1880 године рођена, је са 126 година најстарија жена на нашој земљи.
Она је проглашена већ пре 2
година као најстарија жена на
свету по бразиљаснкој књизи
гинес рекорда РанкБрасил.

НАЈГЛУПЉИ
ПЉАЧКАШИ БАНКЕ

Да Силва је по исправној документацији могла доказати
да је родјена 28.Фебруара
1880 у Сао Паулу. Жена има
више од 400 унука, праунука
и прапраунучића... Да Силва
је мајка десеторо деце, 4 уз то
усвојена. Има више од 400
потомка
како
новине
изјављују. Само још један
усвојени син(59 година) је
остао жив...

Титулу најглупљих пљачкаша банака у Великој Британији
освојила су три Шкотланђанина. Они су покушали да опљачкају
Краљевску банку Шкотске у месту Ротсај, али су се најпре заглавили у ротирајућим вратима. Пошто им је особље банке помогло да се извуку, захвалили су свима, окренули се и напустили зграду. Неколико минута касније су се вратили и службеницима саопштили да желе да опљачкају банку, али им нико није
поверовао. Када су тражили 5.000 фунти у кешу, благајник им се
насмејао у лице, убеђен да се шале. Да би показали да су озбиљни,
један од пљачкаша
је покушао да прескочи шалтер, али
се саплео и сломио
чланак. Друга два
пљачкаша су покушали да побегну,
али су се поново
заглавили у ротирајућим вратима,
одакле их је извукла полиција.
21. јун 2007.
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ДОКОЛИЦА
Занимљивости
Оглас

Светско првенство
у гађању питама

амо четири дана након објављивања огласа, један јужнокорејски милионер добио је одговоре од 200 кандидата заинтересованих за женидбу са његовом ћерком
коју је у огласу описао као „малу растом и поодмаклих година”. Овај шездесетогодишњак
чији идентитет није саопштен, са богатством
процењеним на 100 милијарди вона (107 милиона долара), жели да нађе младића који би
се оженио његовом ћеком, наводи агенција за
склапање бракова из Сеула ангажована у овом
случају. „Отац жели да пронађе зета који ће водити њихову породицу у којој нема мушких наследника”, кажу у агенцији. Будућа невеста,
хришћанске вере, стара је 38 година и школована у САД. „Упркос два велика недостатка,
поодмаклих година и сувише ниског раста, она
је у свему другом јако добра”, написао је забринути отац у огласу.
Претенденти стижу са свих страна, нимало
забринути не баш идеалним особинама потенцијалне веренице. „Сто милијарди вона је
огромна сума. Бити члан тако добростојеће породице уопште није лоше”, коментарисао један
од могућих зетова.

Тексасу је одржано јубиларно четрдесето првенство света у гађању америчким
питама на којем су ове године у финалу
учествовале 32 четворолане екипе.
Сви учесници морали су да се придржавају
строгих правила - „фенси” одевени морали су
да стоје без померања поред стола преко
пута супарничког тима и да искључиво левом
руком гађају своје ривале.
Организатор је за првенство наручио 2.600
празних пита које је напунио са 317 килограма брашна и воде. Како не би били оптужени
за разбацивање хране, организатори су користили искључиво брашно коме је истекао
рок употребе.
Према речима Мајка Фицдералда, који је то
такмичење први пут организовао пре 40 година, све је почело када је неколицини мештана на једној локалној забави након два-три
пића на памет пала идеја о одржавању првенства у гађању питама. Након готово двочасовне
борбе, проглашен је победнички четверац
„Етос”, који се тако назвао према имену ресторана у коме су сви запослени.

Милионер тражи зета

С

У

Пси отпуштени због недоличног понашања
Два пса мешанца која су као припадници тајландске полиције прошла обуку за врхунске трагаче
за дрогом, отпуштена су са посла због тога што су мокрила на пртљаг путника и „сексуално узмемиравала” жене на аеродрому. Пси Мок и Лаи, прошли су обуку у оквиру програма који је иницирао краљ Бумибол Адуљадед, а чији је циљ био да се напуштени пси науче да помажу полицији. Пси су добили многобројне похвале за рад на аеродрому у близини границе Тајланда са
Лаосом и Мјанмаром - озлоглашеном зоном познатом као „златни троугао”, у којој се производи опијум - али су ипак добили отказ после бројних жалби путника. „Он је волео да се помокри
на пртљаг који би њушкао тражећи дрогу”, рекао је бивши Моков тренер, полицијски потпоручник
Дакапоп Камхон. „Много је горе било то што је волео да скаче женама у крило и да их њуши између ногу”, додао је он. „Пси су били бољи од расних паса које имамо, али нису могли да се ослободе навика стечених на улици. Понашање им је заиста било непримерено”, рекао је Камхон.
Мок и Лаи сада раде на једној фарми где чувају пилиће и свиње.

P r a v i l o i g r e:

Шале
Пошаље муж своју жену саму на годишњи
одмор па је после седам дана зове на мобилни
телефон и пита где се налази. Жена одговара на
позив и каже:
Ја сам на Сави у Прибоју.
Муж ће на то:
Лудо једна, па Прибој је на Лиму, није на
Сави!
А жена ће:
Ево, даћу Сави телефон па нека ти он каже.

***

Седе губавац и наркоман у затвору. Губавац почеше једно уво и оно отпадне, и губавац га баци
кроз прозор. Тако уради и с другим ухом. Удари
руком о зид, она отпадне а он и њу баци кроз
прозор... Удари ногом у решетке, она отпадне,
а он и њу кроз прозор...
А наркоман ће на то:
Е, брате, још мало па си напољу...

***

Био човек на мору и решио да се лепо окупа,
али имао је веома скуп сат. Остави га он на
плажи, на пешкиру, а поред сата остави поруку:
"Не дирај, првак у боксу". Када се вратио, види
он нема сата, али има једна порука: "Брига ме,
првак у трчању".

***

Два искусна падобранца одлуче да након скока
што дуже слободно падају без отварања падобрана. Скоче они из авиона на 7.300 метара. Кад
су пали на 500 метара, каже први:
Да отварамо?
Јок.
100 метара, сад?
Јок.
Два метра, сад?
Е, ти кo да никад ниси скакo са два метра!

***

Улази контролор у аутобус. Дође до једног
дечка и затражи:
Ајде, мали, да ти видим карту.
Мали одговори:
Ја сам Србин!
А овај ће на то:
Дај, мали, немој да се зезаш него покажи
карту!
Тек ће возач:
Немој, колега, да ми дираш дете!
На то ће контролор:
Извини, Србо, нисам знао да је то твоје дете!

Popunite tabelu tako da svaki red, svaka kolona i svaki 3 h 3 blok sadr`i brojeve od 1 do 9.
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РЕШЕЊА

СУДОКУ 1: 378692154-619435728-245187396-453879612-862351479-791246583-537968241-186724935-924513867 СУДОКУ 2: 359478126-642351879-178962534783594612-524613798-961827345-296135487-417286953-835749261 ШАХ: 1.Kh2! 1...Kf1: 2.Ld3#; 1...d1D 2.Tf2#; 1...d1S 2.Te1# MАГИЧНИ ЛИКОВИ : Ако сте ликове 3,6 и 2, са десне стране, сместили у одговарајуће, са леве стране, добили сте познату мисао Јована Дучића ( «Благо цара Радована» ) : «Има људи који
су храбрији пред смрћу, него пред животом. » СКАНДИНАВКА: Водоравно : СП, Т, Н, К, ТАПИЈА, ПИНТЕР, АНИЦА, РАКУРСИ, НАСА, БАЛИ, НЕС, МАЛИ,
ПАКЕТИ, НТ, СО, КОРИТА, АЦА, ИГО, ЗОЈА, ГРИЛ, ЈАСМИНА, ГРАЈА, ТЕНКОВИ, ГОБЛЕН.

Аутор скандинавке и магичних ликова:Живојин ДРАГИШИЋ
МАГИЧНИ ЛИКОВИ: Ако од понуђених шест ликова, са доње стране, пронађете три одговарајућа (по облику и распореду слова), и сместите их на горњу страну, добићете познату мисао из дела Јована Дучића, «Благо цара Радована».

Скандинавка

Магични ликови

ТВ ПРОГРАМ
RTV
Zaje~ar

RTV
Kwa`evac

Буђење у седам
Серија - Излог страсти (р)
Баџи, мали хеликоптер (р)
Мој град (р)
ВЕСТИ
Љубав за љубав (р)
Баџи, мали хеликоптер
Отворени студио(р)
ВЕСТИ
Чувари природе (р)
Серија - Излог страсти
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Култура
Ко је ко у Тимочкој Крајини
РЕЗИМЕ 2
Веселе седамдесете
Питајте председника
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
09.30
10.00
12.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.45
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија-Излог страсти (р)
Баџи, мали хеликоптер (р)
Мој град (р)
ВЕСТИ
Ко је ко у Тимочкој Крајини
Питајте председника (р)
ВЕСТИ
Селу на поклон (р)
Серија - Излог страсти
Веселе седамдесете (р)
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Изблиза / Само за жене
Отворено говорећи
РЕЗИМЕ 2
Веселе седамдесете
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

С У Б О Т А 23. јун

07.00
08.00
09.00
09.05
09.30
10.00
12.00
12.05
13.30
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 / Дом плус
Кућица у цвећу
Серија - Дистрикт (р)
ВЕСТИ
Мој град (р)
Мобил Е
ВЕСТИ
Филмски програм
Бесне глисте
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Недељни барометар
РЕЗИМЕ 2
Серија - Дистрикт
Спортски снимак
РЕЗИМЕ 3

07.00
07.05
08.00
09.00
09.05
09.30
10.00
12.00
14.00
15.00
17.00
16.30
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00

ВЕСТИ
Баџи, мали хеликоптер
Фарма (р)
ВЕСТИ
Селу на поклон
Агро сат
Серија - Дистрикт (р)
ВЕСТИ
Недељни барометар
ВЕСТИ
Бесне глисте (р)
Мали концерт
Нешто сте ми познати
Дом плус / Гуливер
Недељом увече
РЕЗИМЕ 2
Серија - Дистрикт
Добро ти вече Срб.
Нека живи R & R
РЕЗИМЕ 3

П Е Т А К 22. јун

Ч Е Т В Р Т А К 21. јун

07.00
08.30
10.00
10.00
12.00
12.05
13.00
14.00
15.00
15.05
16.00
17.30
18.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Н Е Д Е Љ А 24. јун

RTV
Bor
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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 27. јун

У Т О Р А К 26. јун

П О Н Е Д Е Љ А К 25. 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
18.00
19.45
20.00
21.00
21.30
22.30
00.00

Буђење у седам
Серија - Излог страсти
Дечија Серија
Ауто спринт (р)
ВЕСТИ
Моја драга школа
Дечија Серија
Нешто сте ми познати
ВЕСТИ
Отворено говорећи
Серија - Излог страсти
Веселе седамдесете
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Спортска арена
РЕЗИМЕ 2
Веселе седамдесете
Документарни 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
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
19.45
20.00
21.00
21.30
22.00
00.00

Буђење у седам
Серија - Излог страсти (р)
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Писмо–глава (р)
Дечија Серија
Кућица у свећу (р)
ВЕСТИ
Серија - Излог страсти
Веселе седамдесете (р)
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Мобил Е
Огледало / Дебата
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
09.30
10.00
12.00
12.05
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Буђење у седам
Серија-Излог страсти (р)
Дечија Серија
Мој град (р)
ВЕСТИ
Филмски програм
Баџи, мали хеликоптер
ВЕСТИ
Бисери Источне Србије (р)
Серија - Излог страсти
Веселе седамдесете (р)
РЕЗИМЕ 1
МОЈ ГРАД
Чувари природе
Судбине / Златни пресек
РЕЗИМЕ 2
Веселе седамдесете
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

СКУБИ ДУ
Скуби Ду и његова екипа паметњаковића састављена од Фредиа (Фреди Принц Јр.), Дафни (Сарах Микел Гелар), Шеги (Матхев Лилард), и Вилме (Линда Карделини) путују на Спуки Исланд
(Острво Језе) да би истражили серију паранормалних појава у
том познатом летовалишту. Њих ангажује власник овог острва
Емил Мондавариус (Рован Аткинсон), јер страхује да је острво
заиста уклето, што би му сигурно отерало све госте.
Скуби Ду је данска дога, има надимак “Скуб” или “Скуберт”.
Плаши се авети, вампира, зомбија, мумија… Чак и сопствене сенке. Кад постане страшно опасно, Скуби наставља даље… колико
може! Скуби и његов “газда” Шеги су најбољи пријатељи и сродне душе, нераздвојни су, увек гладни, беже од духова, али их на
крају победе. Кључ до његовог срца, и што му једино помаже
да скупи мало храбрости је - Скуби ужина - због ње би урадио
све.
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ПОТРАЖЊА

Вишем физиотерапеуту
потребан посао. Поседујем
искуство у раду, завршио сам
курс за масера, познајем рад на
рачунару и имам возачку
дозволу Б категорије.
Тел. 064/ 190 7032

Услуге масаже: физиотерапеутске, антицелулит,
релаксационе...
Тел. 064/ 190 7032

ПОНУДА
Плац од 8 ари, урбанизован
на потезу Оскоруша, Зајечар.
Тел. 019/ 23 750
019/ 422 404
Плац од 20 ари на Белом
Брегу, Зајечар. Цена 2000
евра.
Тел. 019/ 431 789
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Плац од 22 ара, подручје
Београда - општина Гроцка село Умчари. Цена 3000 евра.
Вреди погледати.
Тел. 063/ 274 903
Плац
погодан
за
стовариште или пословни
простор
у
насељу
Вишњар, Зајечар, 40
метара од асфалтног пута,
струја, вода, телефон.
Тел. 019/428 365
063/708 7797
Плац од 15 ари на старом
путу за Звездан, иза
стрелишта. Излаз на два
пута. Цена 5000 евра.
Тел. 063/ 775 0983
Плац од 7,5 ари на старом
путу за Звездан, иза
стрелишта, излази на два
пута. Цена 2600 евра.
Тел. 063/ 775 0983
Плац од 3,2 ара са темељом
за кућу, на Шљиварском путу,
Зајечар.
Тел. 019/ 425 053
063/ 847 8910
Њива од 10 хектара у
Планиници.
Тел. 019/ 425 070
063/ 876 6893
Плац код вражогрначке
рампе у Зајечару, површине 5
ари. Цена 3000 евра, може и
замена за ауто.
Тел. 019/ 435 - 399
064/ 172 9067
Плац на мору од 10 ари,
100 метара од обале, у
месту Стрп-липци, између
Котора и Херцег новог.
Тел. 064/ 176 7632
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Плац од 5 ари у насељу
Оскоруша код касарне у
Зајечару.
Тел. 019/ 410 479
064/ 176 7632
Плац од 4 ара, у викенд
насељу Винце. Цена по
договору.
Тел. 064/ 244 8117
Плац од 6,5 ари са
започетом
кућом
у
Књажевцу,
насеље
Ластавичко поље.
Тел. 019/ 432 435
Плац од 10 ари у насељу
Пазариште на главном
путу за Звездан, преко
пута бензинске пумпе.
Тел. 019/ 415 179
064/ 313 4461
Парцела од 45 ари са
спроведеном водом, 100
метара од асфалта у насељу
Котлујевац у Зајечару, у
целини или на плачеве.
Тел. 019/ 26 199
064/ 473 3496
Плац од 45 ари у целости
или на парцеле, изнад
пумпе ОМV,код ресторана
Беба у Зајечару.
Тел. 019/ 26 199
064/ 473 3496
Плац од 6 ари у Вишњару,
Зајечар.
Тел. 019/ 421 258
064/ 486 9350
Издајемплац од 4 ара у улици
Ивана милутиновића, Зајечар.
Тел. 019/ 425 716
Плац од 6 ари на
Шљиварском путу 77,
Тел. 019/ 422 819

Плац у насељу Вишњар,
до главног пута, површине
5 ари, Зајечар. Цена 1200
евра.
Тел. 019/ 430 383
Плац на Белом Брегу,
Зајечар, површине 10 ари,
са могућношћу прикључка
воде и струје.
Тел. 019/ 436 225
Плац у Муљаку, Зајечар.
Звати након 19:00
Тел. 019/ 425 653
Плац на Белом брегу у
Зајечару, улица Боривоја
Цоловића, уведена струја,
асфалтирано,
могуће
парцелисање по договору.
Тел. 019/ 425 299
063/ 890 5559
Плац од 5 ари у Неготину
иза
насеља
Вељко
Влаховић.
Тел. 019/ 556 038
063/ 749 4384
Њива у Великом Извору
поред пута за Халово.
Тел. 019/ 460 109
Дајем на коришћење плац
од 10 ари за стовариште и
слично, у улици Ивана
Милутиновића у Зајечару.
Звати увече.
Тел. 019/ 431 780

ПОТРАЖЊА
Потребан плац од 30 ари
на главном путу Зајечар Звездан.
Тел. 019/422 666
065/422 6666

ПОНУДА

Стан у центру Зајечара.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Гарсоњера од 26 м² у
насељу Краљевица, Зајечар.
Тел. 062/ 609 910
Једнособан стан од 45 м² у
Бољевцу (преко пута
обданишта).
Тел. 063/ 101 8586
Трособон стан у строгом
центру код пијаце, 75+10
м², цг, две терасе, високо
приземље.
Тел. 019/ 429 411
063/ 190 8804
Гарсоњера у Соко Бањи,
строги центар, фул опремљена.
Тел. 063/ 403 415
Гарсоњера намештена у
Прахову у колонији, са
погледом на Дунав, 150
метара. Повољно.
Тел. 063/ 453 410
Гарсоњера у строгом
центру Соко Бање.
Тел. 063/ 403 415
Мењам једнособан стан
са парним грејањем,
површине 46 м² у насељу
Котлујевац за стан у улици
Ивана Милутиновића или
у насељу Влачић.
Тел. 063/ 717 6958

Издајем собу за два
ученика или студента у
строгом центру Зајечара
до “Маxi” маркета.
Тел. 063/ 760 9974
Издајем
гарсоњеру
порвшине 30 м² за самца
или самицу у породичној
кући са посебним улазом
и струјомером, парно
грејање, кабловска+тв.
Цена 75 евра.
Тел. 063/ 775 0983
Мењам стан у строгом
центру града за кућу.
Звати од 14:00 до 21:00
Тел. 019/ 425 873
Трособан двоетажни
стан у Нишу, површине
80 м², локација Бубањ.
Звати од 15:00 до 21:00
Тел. 019/ 744 686
063/ 861 1964
Стан са цг у строгом
центру Зајечара.
Тел. 019/ 425 070
063/ 876 6893
Трособан
конфоран
стан од 78 м² у строгом
центру Зајечара, у улици
Сверозара Марковића
1/18. Звати од 7:00 - 19:00
Тел. 011/ 489 2751
064/ 167 6568
Издајем
једнособан
намештен стан у насељу
Кључ 3, са парним грејањем.
Тел. 019/ 735 141
064/ 216 4492
Стан од 43 м² у Винчи
код Београда, сунчана
страна зграде, велика
тераса, први спрат,
очуван стан у новој
згради, интерфон и
телефон.
Тел. 064/ 244 8117
Издајем собу са купатилом
и кухињом ученицима или
студентима, у Нишу код
природно - математичког
факултета.
Тел. 019/ 426 607
064/ 321 8061
Двособан стан од 56 м² у
насељу Кључ 4 у
Зајечару.
Тел. 019/ 415 402
064/ 358 8092.
Стан од 45 м² у Соко
Бањи у центру града до
поште. Веома повољно.
Тел. 019/ 415 302
064/ 460 1080

Двособан
стан
са
парним грејањем, кабловском ТВ, интерфоном,
у
насељу
Краљевица у Зајечару.
Тел. 019/ 26 199
064/ 473 3496
Издајем собу за ђаке
или самце у насељу
Краљевица, Зајечар.
Тел. 019/ 430 401
064/ 935 0992
Хитно
на
продају
двособан стан 50+8 м²,
са централним грејањем,
други спрат, у насељу
Кључ 3, у Зајечару,
реновиран
прошле
године. Цена 18500 евра,
може замена за мањи уз
доплату.
Тел. 019/ 417 254
065/ 352 1339
Мењам двособан стан у
насељу Кључ, за одговарајућу кућу у Зајечару.
Тел. 019/ 424 683
Намештен стан са цг,
телефоном, посебан улаз
за више лица.
Тел. 019/ 422 353
Мењам стан од 35 м² за
кућу сличне површине.
Тел. 019/ 415 536
Трособан стан у Нишу код
социјалног. Може и замена за
мањи у Зајечару уз доплату.
Тел. 019/ 430 383
Гарсоњера од 25 м²,
новоградња, код парка
Св.Саве у Нишу.
Тел. 018/ 244 090
Једнособан стан од 30
м², новоградња, код
парка Св.Саве у Нишу.
Тел. 018/ 244 090
Стан новоградња у Нишу у
улици Милентијева 27,
приземље, од 32 м², строги
центар града.
Тел. 019/ 422 353
Гарсоњера у Соко
Бањи, екстра локација,
одлично опремљена.
Тел. 063/ 403 415
Издајем стан у Соко
Бањи.
Тел. 063/ 485 829
Издајем стан у Соко Бањи,
комплетно
опремљен,
кухиња, купатило, кабловска тв, паркинг место.
Тел. 063/ 485 829

ПОТРАЖЊА

Потребна
гарсоњера
или једнособан стан до
150 еура у Београду за
два студента.
Тел. 063/ 889 2955
Купујем гарсоњеру у
Бору.
Тел. 062/ 198 2409
Купујем гарсоњеру у
Зајечару.
Тел. 062/ 198 2409
Купујем стан до 30 м² у
Бору.
Тел. 062/ 198 2409
Купујем двособан стан у
Зајечару.
Тел. 064/ 573 7718
Купујем гарсоњеру или
једнособан
стан
у
Зајечару.
Тел. 064/ 876 5657
Купујем
мању
викендицу или плац на
црногорском приморју.
Тел. 019/ 734 495
Потребан једнособан
стан
у
насељу
Краљевица, Зајечар, до
шестог спрата.
Тел. 019/ 432 358

ПОНУДА
Кућа спратна са гаражом
и помоћним просторијама у
улициПлитвичка6уЗајечару.
Тел. 019/ 431 088
019/ 415 944
Кућа, локал и помоћне
просторије у Зајечару у
улици 29. новембра број 3.
Тел. 019/ 23 750
019/ 422 404
Две куће од тврдог
материјала са комплетним
имањем у селу Врбица.
Тел. 062/ 345 156
Кућа од 180 м² са помоћним
зградама и 5 ари плаца у
насељу Подлив, Зајечар.
Тел. 019/ 423 391
Незавршена кућа у Зајечару,
код касарне. Тегола кров,
по+пр+сп, струја, затворена
столаријом, савремени стил.
Погодна за малу привреду.
Тел. 063/ 400 032

Кућа од 95 м² са
гаражом у улици Николе
Пашића 262. Цена 15000
евра.
Тел. 063/ 719 5977
Две куће на истом плацу,
површине 120 м² и 180
м², у Неготину.
Тел. 063/724 3849
Кућа од 90 м² у насељу
Вишњар, Зајечар, са
плацем од 4 ара, кућа је
легализована. Цена по
договору.
Тел. 063/ 740 7031
Недовршена кућа код
хотела Лепенски вир у
Доњем
Милановцу,
површине 130 м² са
гаражом и 5 ари плаца.
Цена по договору.
Тел. 030/ 582 649
063/ 741 8915
Кућа са 9 ари плаца у
Грљану,
уведена
трофазна струја и вода.
Тел. 019/ 410 856
063/ 773 2420
Издаје се стара кућа у
дворишту,
мало
купатило, сјајна кухиња,
соба 20 м², центар
Зајечара, за самца или
самицу. Цена 75 евра.
Тел. 063/ 775 0983
Кућа у центру Зајечара
са три посебна улаза,
купатила, кухиње, парно
грејање. Може замена за
стан у центру уз доплату.
Тел. 063/ 775 0983
Кућа од 55 м² у улици
Бранка Радичевића 18 у
Негорину, са летњом
кухињом, на 4,3 ари
плаца. Веома повољно.
Тел. 019/ 545 055
063/ 778 3904
Продајем или мењам
кућу у Доњем Милановцу од 200 м² са 7 ари
плаца под воћњаком, 150
метара од Дунава за стан
у Зајечару.
Тел. 030/ 582 818
063/ 813 1085
Кућа у Звездану са
помоћном зградом и 12
ари под воћњаком и
баштом. Уведена струја,
телефон, градски водовод и асфалт до куће.
Одмах усељива.
Тел. 063/ 845 0091

Кућа од 80 м² у насељу
Пазариште, Зајечар, са 7
ари плаца, вода, струја,
телефон. Легализована.
Тел. 063/ 846 9885
Мењам
кућу
у
Сутомору, 200 метара од
мора, за стан у Нишу.
Тел. 063/ 851 7874
Кућа од 102 м² на плацу
од 17 ари, са помоћним
просторијама
у
Планиници.
Тел. 019/ 425 070
063/ 876 6893 Кућа у
селу Вртиште код Ниша
код хотела Наис.
Тел. 064/ 124 9909
Кућа са 12 ари плаца у
улици Карађорђева број
30, Неготин.
Тел. 019/ 425 752
064/ 124 9947
Кућа од 145 м², спратна,
са 4 ари плаца и
помоћним просторијама.
Веома повољно!
Тел. 064/ 145 1998
Половина
куће
у
Зајечару, преко пута
цркве.
Тел. 019/ 421 905
064/ 163 2997
Кућа са плацем од 5 ари
у Вишњару, Зајечар, 300
метара од болнице.
Тел. 019/ 421 935
064/ 213 8077
Кућа од око 64 м² у
Малом
Извору
код
Књжевца, са плацем од
30 ари. Цена 1500 евра.
Тел. 030/ 427 986
064/ 266 364 Старија
кућа са плацем у
Сјеници.
Тел. 019/ 420 743
064/ 554 6431
Издајем намештену собу
у Зајечару са употребом
купатила и кухиње, у
насељу Кључ 3, за једну
ученицу или млађу
запошљену жену. Цена
екстра повољна!
Тел. 019/ 417 254
064/ 352 1339
Кућа од 300 м² на Белом
Брегу, Зајечар, са 10 ари
плаца. Цена по договору.
Тел. 064/ 374 7939
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МАЛИ ОГЛАСИ
Кућа од 160 м², у улици
Отона Жупанчића 4,
уређена, усељива, на
плацу од 5 ари.
Тел. 019/ 423 341
064/ 389 6624
Кућа у Великом Извору,
хитно!
Тел. 019/ 436 047
064/ 400 8264
Кућа у Минићеву поред
пута Зајечар - Књажевац,
са
стамбеним
и
економским
делом,
укупне површине 9 ари
са излазом на три улице,
веома
погодна
за
пословни простор.
Тел. 019/ 430 680
064/ 410 5382
Кућа са локалом у
центру Брзе Паланке, 100
метара од Дунава.
Тел. 064/ 440 0666
Кућа
са
парним
грајањем и 8 ари плаца.
Може замена за трособан
стан уз доплату или за
трособан
стан
и
гарсоњеру.
Тел. 019/ 26 199
064/ 473 3496
Две куће са парним
грејањем од 120 м² и 90
м², на плацу од 8 ари,
заједно или посебно или
мењам за станове по
договору.
Тел. 019/ 26 199
064/ 473 3496
Кућа од 200 м², нова,
веома повољно, са 5 ари
плаца, на Милошевском
путу.
Тел. 011/ 587 097
064/ 484 6095
Кућа у центру Неготина,
у
улици
Стефаније
Михајловић 33.
Тел. 011/ 587 097
064/ 484 6095
Кућа од 90 м² са плацем
од 5 ари, у Љубљанској
56 у Котлујевцу, Зајечар.
Уведена струја, вода и
телефон.
Тел. 064/ 524 3411
Кућа
у
насељу
Вишњар, површине 90
m² са плацем од 4 ара,
кућа је легализована.
Цена по договору.
Тел. 063/ 740 7031
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Кућа са имањем у селу
Тамнич, погодан за
расељена лица, може
преко
комитета
за
избеглице.
Тел. 019/ 432 182
064/ 878 1843
064/ 232 9560
Кућа од 100 м² у
Минићеву на плацу од 5
ари.
Тел. 019/ 26 112
064/ 233 7436
Кућа од 200 м² у Зајечару
у улици Новосадска 10.
Тел. 065/ 200 2955
063/ 776 4299
Кућа од 160 м² у улици
Ивана Милутиновића у
Зајечару.
Тел. 019/ 425 716
Кућа од 200 м² спратна
са подрумом и гаражом, у
улици Љубе Нешића 50,
са улазом из 4. јула бб иза
Кристал кафане. Кућа се
налази на плацу од 2 ара.
Тел. 019/ 27 750
Две куће по 200 м² са 3
ари плаца у улици
Космајској,
Зајечар,
уведени
вода,
канализација, трофазна
струја, два телефона, цг,
одмах усељиве.
Тел. 019/ 422 353
Кућа од 250 м² са 45 ари
плаца
у
насељу
Оскоруша,
Зајечар,
новоградња,
уведена
вода, трофазна струја,
одмах усељива.
Тел. 019/ 422 353
Кућа са 6 ари плаца у
селу Боровац. Може и на
коришћење или чување.
Тел. 019/ 415 302
064/ 460 1080
Кућа са 2 улаза у ужем
центру Зајечара. Кућа је
спратна са сутуреном,
гаражом и помоћним
просторијама.
Тел. 019/ 428 179
Кућа од 72 м² у Зајечару,
са 3 ара плаца у улици
Зорана Радмиловића 19.
Тел. 019/ 423 086
Већа породична кућа у
Грлишту са економским
објектима, одмах усељива.
Може
замена
за
одговарајући стан у Зајечару.
Тел. 019/ 431 128
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Кућа у низу од 160 м² у
насељу Кључ 3, Зајечар,
са термо изолацијом, цг,
климом.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Трособан стан од 70 м²,
новоградња, дељив, у
центру града.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Недовршена кућа од 120
м² са 5 ари плаца и
помоћним објектом.
Тел. 019/ 416 664
064/ 334 1945
Кућа у Бруснику са
водом, струјом, телефоном, од 80 м² +50 м²
подрума, 20 ари плаца са
воћњаком и 3 хектара
земље.
Тел. 019/430 093
Део приземне куће у
првој зони у Зајечару, са
три одељења и два
предсобља, на плацу од 4
ара. Цена повољна. Звати
након 20:00
Тел. 019/ 426 415

ПОТРАЖЊА
Кућа од 200 м² у улици
Јеремије Илића бб на
Белом брегу у Зајечару.
Тел. 064/ 352 4353
Купујем кућу са два
улаза у ширем центру
Зајечара.
Тел. 064/ 573 7718
Купујем кућу, плац,
локал или стан у
приземљу у Зајечару, на
потезу од Два Брата до
насеља Краљевица и од
Интерекса
до
библиотеке.
Тел. 064/ 876 5618
Купујем мању кућу у
Звездану.
Тел. 019/422 666
065/422 6666
Викендица од 100 м² са
виноградом, воћњаком и
њивом, на Белом Брегу,
Зајечар, насеље Церак.
Тел. 063/ 838 1408

Викендица са 12 ари
плаца
и
воћњаком,
уведена струја, у насељу
Вишњар у Зајечару.
Тел. 019/ 432 080

ПОНУДА

Викендица у Неготину,
Радујевачки пут, са 50 ари
плаца, веома повољно.
Тел. 062/610 344
Викендица код хотела
Ртањ, са воћњаком и 30
ари са природним извором
водом.
Тел. 019/ 415 581
063/ 190 1093
Викендица са воћњаком,
виноградом и баштом у
Бадњеву код Неготина.
Повољно.
Тел. 063/ 453 410
Викендица на Братујевцу
са 30 ари плаца и бунаром.
Тел. 063/ 474 286
Воћњак-шљивик,
површине 1 хектар у месту
Пазариште, Зајечар.
Тел. 019/ 420 976
063/ 883 3051
Викендица према Грљану
са 18 ари плаца под
воћњаком и виноградом, 300
метара од пута.
Тел. 064/ 176 7632
Викендица од 51 м² у
Гамзиградској бањи, ограђен,
парк, подрум, тераса, воћњак,
струја, вода, асфалтирано.
Панчевачка 113.
Тел. 019/ 450 321
064/ 335 2336
Викендица на Ненчином
брегу, на плацу од 6 ари,
површине 210 м². Уређено
приземље и спрат са
степеницама за поткровље.
Могућ сваки договор.
Тел. 030/ 60 554
064/ 460 7643
Викендица од 120 м² у
Бадњеву, са плацем од 12
ари под воћњаком. Може
замена за другу вредност.
Могућ сваки договор.
Тел. 019/ 808 638
021/ 445 417

ПОНУДА
Киоск површине 4 м² у
ужем центру Зајечара.
Тел. 019/ 423 795
019/ 420 976
Локал у улици 29.
новембра број 3 у
Зајечару.
Тел. 019/ 23 750
019/ 422 404
Издајем
зграду
за
пословни простор у
насељу Вишњар, Зајечар,
до асфалтног пута,
струја, вода, телефон.
Тел. 019/428 365
063/708 7797
Издајем или продајем
пословни простор у
Неготину на платоу
испред
железничке
станице, површине 70 м².
Тел. 019/ 545 055
063/ 778 3904
Два киоска Термовент и
један киоск од 10 м².
Тел. 019/ 425 553
064/ 321 7659
Киоск у Чупићевој број
5 у Зајечару, код насеља
Два брата.
Тел. 019/ 424 201
Издајем повољно локал
у Књажевцу на Тргу
ослобођења 10. Локал је
у дворишту продавнице
Борели, бивши билијар кафе Rojal. Локал чине
две просторије које се
могу издати посебно. За
ближе информације обратити се у продавницу
Борели.
Тел. 019/731 897
Издајем трособан стан
за пословни простор у
Нишу у улици Учитеља
Тасина 11а код социјалног.
Тел. 019/ 430 383

