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 УПР:РЕСАВИЦА-ДРАГОСАВЉЕВИЋ-ВОДОВОД 
 
 Рударска домаћинства Ресавице добила питку воду 
 
 РЕСАВИЦА, 5. августа (Танјуг) - Државни секретар у Министарству рударства и 
енергетике Златко Драгосављевић данас је становницима рударског насеља Ресавица, 
седишту Јавног предузећа подземне експлотације угља (ЈП ПЕУ), предао на употребу 
нови водовод капацитета 45 литара воде у секунди.  
  "У изградњу водовода, влада, општина Деспотовац, мештани из самодоприноса 
и ЈП ПЕУ инвестирали су 1.000.000 евра", изјавио је Танјугу Драгосављевић.   
 Реч је о првој фази изградње, а у другој, до краја године, воду из овог водовода 
добиће рударска насеља Сењски Рудник, Крива река и Војни пологон "Пасуљанске 
ливаде", најавио је он.   
 Ресавица има око 3.000 становника, углавном, рударских породица и њихова 
потреба за водом је десет литара у секунди, а из новог водовода добијаће четири пута 
више и свој проблем снабдевања питком водом решили су за неколико наредних 
деценија, објаснио је Драгосављевић, који је до 1.јула био генерални директор ЈП ПЕУ.   
 Отварање новог водовода је у оквиру програма обележавања Дана рудара - 6. 
августа, који ће сутра, по рударској традицији, у шест сати најавити плотуни у Руднику 
мрког угља "Рембас", а пола сата касније дувачки оркестар улицама Ресавице.  
 (Крај) да/дл  
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СРБ-ДРУШТВО-ОДБРАНА 
 
ЗНАЧКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ ВБА И ВОА 
 
БЕОГРАД, 05. август 2010. (ФоНет) - Влада је донела Уредбу о 
врсти, облику и садржају службене легитимације и изгледу 
значке Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне 
агенције, које ће поседовати овлашћена лица и особе које 
раде у њима, а немају тај статус. 
 
Службена легитимација овлашћеног службеног лица ВБА састоји 
се од троделних склапајућих корица са спуштеним лежиштем за 
значку, значке ВБА, идентификационе картице и картице 
овлашћења. 
 
Троделне корице службене легитимације овлашћеног службеног 
лица ВБА израђене су од природне коже црне боје, димензија 
100 са 75 милиматара, на чијој унутрашњој страни се налази 
значка ВБА, величине 75 са 55 милиметара, као и отвори од 
провидне фолије за идентификациону и картицу овлашћења. 
 
Значка службене легитимације овлашћеног службеног лица ВБА 
има облик штита тамноцрвене боје са преломљеним доњим 
луком, обрубљеним златном бојом на којем је представљен 
двоглави сребрни орао са златним криновима и круном. 
 
Изнад црвеног штита налази се трака златне боје на којој је 
текст црне боје: Војнобезбедносна агенција, у два реда. 
 
Сребрни двоглави орао је у полету, високо уздигнутих крила, 



а на грудима му се налази мали штит полукружног облика 
црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са 
по једним оцилом у сваком пољу. 
 
У дну штита, наслањајући се на реп сребрног орла, налази 
се полукружна трака златне боје са четвороцифреним 
идентификационим бројем црне боје. 
 
Службена легитимација припадника ВБА који нема статус 
овлашћеног службеног лица је величине 85,5 са 54 милиметра и 
штампана је на пластичној картици. 
 
Значка легитимације овлашћеног службеног лица ВОА израђена 
је на високополираној површини, елипсастог облика, димензија 
65 са 60 милиметара има облик штита златно жуте боје, 
испресецаног линијама које представљају мрежу земљине 
кугле са матираном позадином сребрне боје. 
 
Доњи део штита је уплетен у гнездо од ловоровог и 
храстовог лишћа, на који је положен мач, а полувенац и мач 
су обавијени у бојама српске тробојке. 
 
Изнад полувенца је хромирана високополирана површина на 
којој је утиснут идентификациони број овлашћеног службеног 
лица, чије цифре су црне боје и величине три милиметра. 
 
Према Уредби, усвојеној на седници Владе Србије 29. јула, 
издавање службених легитимација припадницима ВБА и ВОА 
обавиће се у року од 90 дана од њеног ступања на снагу. 
 
(крај) мб/дал 12:03 
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СРБ-ДРУШТВО-ОДБРАНА 
 
ЧЕСТИТКЕ РЕЧНОЈ ФЛОТИЛИ 
 
БЕОГРАД, 05. август 2010. (ФоНет) - Министар одбране Драган 
Шутановац и начелник генералштаба генерал-потпуковник Милоје 
Милетић упутили су данас припадницима Речне флотиле честитку 
поводом њиховог празника - 6. августа.
 
"Желим вам да и у наредном периоду постижете успехе у 
извршавању задатака и наставите са изградњом оперативних 
способности ваше јединице", навео је Шутановац у честитки. 
 
"Професионалним радом и односом према постављеним 
задацима, одржали сте ниво оперативних способности ваше 
јединице, потврђујући сопствену стручност и оспособљеност", 
истиче се у честитки Милетића. (крај) мб/дал 11:37 
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ФоНет-ЕКСТРА-ЧЛАНАК 
 
ГРАД ТРАЖИ ПРАЗНУ КАСАРНУ 




