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Ужице – Нео бич на скулп ту ра „Леб де
ћи Те сла” умет ни ка Дра га на Ра де но
ви ћа, по ста вље на у ужич ком Ма лом 
пар ку из ме ђу зда ња град ске ку ће и 
гим на зи је, при вла чи по гле де про ла
зни ка. Део је са др жај не ма ни фе ста ци
је „Те сла на Ђе ти њи” ко јом се Ужи це – 
где је пре 115 го ди на на пра вље на пр ва 
хи дро цен тра ла по Те сли ним прин ци
пи ма у овом де лу Евро пе, ко ја и да нас 
ори ги нал ним „Си мен со вим” ма ши на
ма про из во ди стру ју – на по се бан на
чин укљу чу је у да на шње обе ле жа ва ње 
159. го ди шњи це ро ђе ња Ни ко ле Те сле 
и Да на на у ке у Ср би ји.

Сво је по ча сти ге ни ју град Ужи це 
ода је про гра мом осми шље ним у са
рад њи са Удру же њем Ужи ча на у Бе о
гра ду и Удру же њем „Срп ски кри вак”. 
Уз „Леб де ћег Те слу”, да нас ће ов де мо
ћи да се по гле да му зеј ска по став ка о 
ста рој хи дро цен тра ли, а би ће одр жан 

и мул ти ме ди јал ни про грам у част 
зна ња и на у ке. 

О Те сли ће оку пље ни ма пред ста ром 
елек тра ном го во ри ти проф. др Бо жи
дар Ра ден ко вић и но ви нар Стан ко Сто
јиљ ко вић. При дру жу је им се и др Вла
ди мир Ре ко вић, ко ји је за ову при ли ку 
до шао из ис тра жи вач ког цен тра ЦЕРН 
из Же не ве. Овај на уч ник од ра стао је и 
шко ло вао се у Ужи цу, а већ осам го ди на 
у ЦЕРНу ра ди на нај сло же ни јим по
ду хва ти ма ис тра жи ва ња еле мен тар них 
че сти ца. Из Лон до на сти же Би ља на Те
шић, вр хун ска умет ни ца фо то гра ву ре, 
на дах ну та овим за ви ча јем, ко ја сво ја 
де ла већ го ди на ма из ла же у Кра љев
ској ака де ми ји у бри тан ској пре сто ни
ци. У кул тур ном де лу де ша ва ња крај 
хи дро цен тра ле уче ству ју пе ва чи бра ћа 
Те о фи ло вић, из во ђа чи ју нач ких пе са
ма уз гу сле ка кве је и Те сла во лео, мла
ди фол клор ци и дру ги. Б.Пејовић

Јабука – Свет 1917. го ди
не ни је био спре ман за Те
сли не иде је, па је та ко Вор
ден клиф то рањ за бе жич ни 
пре нос енер ги је у ко му ни
ка ци ју, ви сок 57 ме та ра 
срав њен са зе мљом на Лонг 
Ај лен ду, али је, исти на три
де се так пу та ума њен, ни као 
хи ља да ма ки ло ме та ра ода
тле у јед ном дво ри шту се ла 
Ја бу ка крај Пан че ва. Дво
ри ште при па да Сло бо да ну 
Ми лев ском, а и ма ке та тор
ња, ви со ка два ме тра и те
шка се дам де се так ки ло гра
ма је ње го во де ло. 

„Ни Те сли ду го ни ко ни
је мо гао да са зи да џи нов
ску гра ђе ви ну, јер је реч 
о је дин стве ном гра ђе вин
ском по ду хва ту, а 110 го
ди на по сле хтео сам да 
ви дим мо гу ли то ја да учи
ним. Знао сам да ће би ти 
про бле ма, јер то рањ ни је 
ни ква драт, ни пра во у га о
ник, ни је пи ра ми да, а ни 
ку па, већ је ок та гон и не ма 
ни јед не пра ве ли ни је. Ра
дио сам пет на ест ме се ци, 
на осно ву ори ги нал ног Те
сли ног цр теж из ли ста „Га
лак си ја”. Би ло је и но ћи без 
спа ва ња, ка да сам пре вр тао и пре ра
чу на вао про пор ци је, а у хо ду мо рао 
да из на ла зим и но ва ре ше ња, ала те 
и ма те ри ја ле. Са мо ку по лу на вр ху 

пра вио сам по ла го ди не, 607 по лус
фе ра на њој на пра вље но је од де чи
јих звеч ки. Те мељ је од че лич них 
про фи ла, но са чи од ар ма ту ре „де

сет ке”, а по што ни сам 
имао до вољ но нов ца од 
мо је пен зи је, „стра дао” 
је лет њи туш из на шег 
дво ри шта, при ча про
на ла зач Сло бо дан Ми
лев ски. 

Сло бо дан се ни ту ни
је за у ста вио. У сво јој ку
ћи је на пра вио ма ли му
зеј по све ћен ве ли ка ну, 
а ње го вим ра до ви ма, и 
фо то гра фи ја ма ис пу ње
ни су и сви зи до ви ма
ле ра ди о ни це у ко јој је у 
де ло спро вео још два Те
сли на про на ла ска – ви
бри ра ју ћу плат фор му, 
ко ја се ко ри сти у ме ди
цин ске свр хе за ле че
ње ди ге стив ног трак
та и кућ ни вен ти ла тор 
без ло па ти ца, ко ји хла
ди, а да ни ко ме ни је ја
сно ка ко. 

Ми лев ски ка же да је 
же лео да под се ти на Те
сли ну тврд њу да би уз 
по моћ тор ња мо гле, још 
та да, да се ус по ста ве бе
жич не ра диове зе у чи
та вом све ту. Упра во да 
би то до ка зао, Те сла је, 
1904. го ди не из гра дио 

то рањ, ко ји је са узе мље њем и те ме
љи ма па рао не бо над Аме ри ком до 
ви си не од 181 ме тар. 

О.Јанковић

Ваљево – Ка ко по ста ти Бер лу ско ни 
на про сто ру Ко лу ба ре и бр да? Ка да је 
у пи та њу ку по ви на и го ми ла ње ме ди
ја, ни кад лак ше и по вољ ни је. До вољ
но је у џе пу има ти не ку хи ља ду евра 
и исто то ли ко се кре дит но за ду жи ти 
и по ста ти вла сник две ра дио и јед не 
те ле ви зиј ске ста ни це.

Ра дио Ва ље во бли зу по ла ве ка сло
ви за је ну од пр вих ра диоста ни ца у 
не гда шњој Ју го сла ви ји и Ср би ји. Од 
осни ва ња је еми то вао про грам у кон
ти ну и те ту без об зи ра на број не дру
штве не и еко ном ске кри зе, рас пад 
СФРЈ, агре си ју НА ТОа, ра зор ни ми
о нич ки зе мљо трес до по то њих ка та
кли змич них по пла ва. За овај бренд из 
ко јег се ис пи ли ло све што је у про те
клих не ко ли ко де це ни ја би ло и оста ло 
од зна ча ја за но ви нар ство овог кра ја, 
Аген ци ја за при ва ти за ци ју је од ре ди
ла по чет ну це ну за про да ју, од но сно 
при ва ти за ци ју од 3.337 евра. Уко ли
ко се не про да у пр вом кру гу у дру гом 
ће она би ти ни жа за 33 про цен та и из
но си ће 136.000 ди на ра, од но сно 1.124 
евра. Без об зи ра на то што је ова ра
диоста ни ца у сто по стот ном вла сни
штву гра да, пра ва је бру ка што на 
по ну ђе ну це ну ни је би ло ни ка кве ре
ак ци је. Мо жда су осни ва чи за бо ра ви
ли на њен ми ну ли рад: од пр вих „шет
њи” са гра ђа ни ма, бде ња, ука зи ва ња 
на зна чај кул ту ре и тра ди ци је за је
дан крај и на род, пр ве же тве не сно по
ве, пре ба ча је нор ми, афир ми са ња не
про ла зних вред но сти, па све до за ба ве 
и спор та у ко јем је из ове ра диоста
ни це кру ни са но не ко ли ко вр хун ских 
ре пор те ра по пут Јор да на Ива но ви ћа, 

Бран ка Ви ћен ти је ви ћа или Дра га на 
Или ћа. Ни ко не зна где ће и у чи јим 
ру ка ма за вр ши ти на ки ло ме тар ским 
тра ка ма „шту де ра” и „ухе ра” сни мље
на до ку мен тар на гра ђа и дра го це на 
фо но те ка. Где ће за вр ши ти гла со ви 
пра ве пле ја де спи ке ра ко је је у ову ве
шти ну уво ди ла ле ген дар на Дра га Јо
наш. И на да све су штин ско пи та ње, да 
ли ће јед на ова ква ра диоста ни ца, ко ја 
је од осни ва ња у слу жби гра ђа на, од
но сно њи хо вог ин фор ма тив ног сер ви
са, има ти пра ву за ме ну ако се до дат но 
окр њи и уни зи. Због та квог „пре ви да”, 
за Ва љев це озло гла ше на Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју, ко ја је прет ход но у цр
но за ви ла не ко ли ко во де ћих при вред
них ко лек ти ва, на пи јац је ис те ра ла је
дан од ов да шњих град ских су ве ни ра и 
за штит них зна ко ва ну де ћи га по це ни 
ни жој од про сеч ног млеч ног гр ла си
мен тал ске ра се.

При бли жна це на од 3.337 евра од
ре ђе на је и за про да ју Јав ног пред у зе
ћа за ин фор ми са ње, из да ва ње и мар
ке тинг РТВ Пру га из Лај ков ца. Ипак, 
не што од до сто јан ства са чу ва но је код 
ТВ Љиг из исто и ме не ва ро ши на Ибар
ској ма ги стра ли, ко ја се про да је по по
чет ној це ни од 10.490 евра. Скеп ти ци 
и по ли ти ча ри оп ште прак се ка жу да 
су по ну ђе не це не, ипак, при хва тљи ве 
под усло вом да бу де за ин те ре со ва них 
ку па ца. Ме ђу тим, ка ко је по о дав но 
ели ми ни са на мак си ма да чо век вре
ди оно ли ко ко ли ко се ње го ва реч по
шту је и да ју је сме ни ла она да про фит 
и ин те рес ва ља ју бр да и до ли не, по сто
ји осно ва на сум ња да не ке јаг ме не ће 
би ти.  БудоНововић

Смедерево– Де ве де се тих го ди на про
шлог ве ка по чео је су но врат срп ског 
по љо при вред ног ги ган та „ Го до мин”, 
на да ле ко по зна тог по чу ве ној сор ти 
гро жђа од ко је се пра ви ло ви но „сме
де рев ка”, а ових да на на вр ши ло се де
сет го ди на от ка ко је ком би нат зва нич
но за вр шио у сте ча ју. Др жа ва као да 
је за бо ра ви ла да је у  Сме де ре ву ика
да по сто ја ла фир ма у чи јем је вла сни
штву би ло ви ше од пет хи ља да хек та ра 
ви но гра да и воћ ња ка, нај ве ћи под зем
ни вин ски по друм у овом де лу Евро пе 
из ко га су у свет од ла зи ле то не ви на по 
ко ме се про сла ви ло име гра да на Ду
на ву. Да нас је имо ви на бив шег ги ган
та пот пу но упро па шће на. Не про да та 
зе мља за пар ло же на, управ на згра да 
са бла сно раш чу па на док уме сто за по

сле них по њој ше та ју зми је, вин ски по
друм уру ша ва вла га и не бри га, а бив
ши рад ни ци по ла ко из у ми ру. Ако је 
др жа ва за бо ра ви ла, они ко ји су ра ди
ли у „Го до ми ну” – ни су. Као со на жи ву 
ра ну го ми ла ју им се го ди не без ре ше
ног ста ту са, без дав но за ра ђе них пла та 
и от прем ни на. Око 450 њих оста ло је 
на ули ци и чи та ву де це ни ју уза луд но 
се бо ре и на да ју. Ни је ма ли број оних 
ко ји су ту на ду по не ли у гроб, не до че
кав ши шта им сле ду је.

Пе де се так бив ших рад ни ка оку пи
ло се на де се то го ди шњи цу сте ча ја и 
упа ли ло све ће пре ми ну лим ко ле га ма. 
Сим бо лич но су „са хра ни ли” ста ри „Го
до мин” и за тра жи ли од над ле жних да 
им омо гу ћи да на пра ве но ви по љо при
вред ни ком би нат и ви нар ску за дру гу.

– Од по чет ка сте ча ја умр ло је 83 
ко ле ге. Ми пре жи ве ли хо ће мо да ра
ди мо и до би је мо оно што нам при па
да. Упу ти ли смо пе ти ци ју На род ној 
скуп шти ни да под за кон ским ак том 
пре ки не сте чај. Тра жи мо да бив ши 
рад ни ци за је дан ди нар от ку пе пре
о ста лу имо ви ну и до би ју 0,10 хек та
ра по го ди ни ста жа, и да от прем ни не, 
ко је нам се та ко ђе ду гу ју уло жи мо у 
ства ра ње но вог „Го до ми на” и ви нар
ске за дру ге, јер је у на шем по дру му 

би ла пр ва та ква у Ср би ји – ре као је 
Ви то мир Ми ло је вић ко ји је у ком би
на ту ра дио 24 го ди не.

Ми ло је вић је по ру чио да је сра мо та 
што су рад ни ци по ред сил них плод
них хек та ра оста ли глад ни.

Ван па ме ти је, ка зао је он, да рад
ни ци ком би на та ко ји је, по ред 5.300 
хек та ра њи ва, по се до вао хлад ња чу, 
два по дру ма, ра ди о ни цу ам ба ла же, 
се мен ски цен тар, три ре сто ра на, је
дан мо тел, два од ма ра ли шта у Пор

то ро жу и Цри кве ни ци, 141 трак тор, 
број не ка ми о не и про дав ни це, оста ну 
со ци јал ни слу ча је ви. Та ко ђе, сма тра 
да је сра мо та што је у та ко ја кој фир
ми про гла шен бан крот.

Рад ни ци су, ка жу, сла ли пи сма на 
адре се мно гих ми ни ста ра, бив ших 
и са да шњих, Аген ци ји за при ва ти
за ци ју, над ле жном су ду, сте чај ном 
управ ни ку, ло кал ној са мо у пра ви, 
али од го во ра не ма. Тра жи ли су да 
се на пра ви пре сек про да те и не про
да те имо ви не, жа ли ли се да је у ме
ђу вре ме ну све про па ло и уни ште но. 
Ме ђу тим, не ма ни из гле да да ће сте
чај би ти окон чан у до глед но вре ме, 
а не ма ни ку па ца. 

– Мо ра ће мо на кра ју да ту жи мо 
др жа ву за не до ма ћин ско га здо ва ње 
имо ви ном, чи ме је по ве ри о ци ма сма
ње на вред ност ка пи та ла – на ја вљу је 
Ми ло је вић ко ји за јед но са бив шим 
ко ле га ма стра ху је да ни ка да не ће на
пла ти ти по тра жи ва ња. А ду гу је им се, 
ка же, у про се ку по 4.000–5.000 евра: 
за ра де од 2002. до 2005. го ди не и 200 
евра по го ди ни ста жа за от прем ни не. 
По след њи но вац, по 11.000 ди на ра, 
до би ли су 2008. го ди не.

Је дан број ин ва ли да ра да до био је от
прем ни не, али због не у пла ће них до
при но са и ви ше го ди шњих ру па у ста жу 
при ма ју при вре ме не пен зи је, нај ви ше 
до 6.000 ди на ра, па се осим са бо ле шћу  
бу квал но бо ре и за оп ста нак.

У „Го до ми ну” је у злат но вре ме ра
ди ло око 1.500 рад ни ка. Не што ви ше 
од 600 њих до че ка ло је сте чај у фир
ми ко ји је по кре нут 8. ју ла 2015. по
сле не ко ли ко не у спе лих јав них тен
де ра за про да ју.

Шта је још пре о ста ло од имо ви не 
не ка да шњег ги ган та, не ма зва нич
них про це на. Не зва нич но реч је о 
де се так од сто од укуп не вред но сти. 
Рад ни ци ми сле да је оста ло 1.000 до 
2.000 хек та ра зе мље и вин ски по друм 
стар 106 го ди на, ко ји са да по тра жу ју 
бив ши вла сни ци у про це су ре сти ту
ци је. Управ на згра да, не ка да ста ме на 
и вред на око че ти ри ми ли о на ди на ра, 
да нас је ру и на без вред но сти.

 ОливераМилошевић

Бивширадницитраже
земљузановикомбинат
Око 450 бивших запослених у „Годомину” на кон сте ча ја чи та ву 
де це ни ју уза луд но се на да ју да ће до би ти пла те и от прем ни не

Радници комбината „Годомин”

Радио-станицајефтинија
одсименталца
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