
****БРОЈ 124 16.01.2015.****ЦЕНА 50  ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА У
МАЈДАНПЕКУ - МЕТА ВАНДАЛА

СТРАНА 9

СТРАНА 2

Истрага о инциденту у књажевачком кафићу ’’Мартини’’

ПОЛИЦАЈЦИ 
ПРЕБИЛИ 

МЛАДИЋА?
СТРАНА 11

У Зајечару одржан протест против актуелне власти

Басенски геолози на златном трагу у Малом Кривељу

ЛЕЖИШТЕ
КОЈЕ

ОБЕЋАВА
СТРАНА 6



Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26

Директор Љубиша Маринковић

Главни и одговорни уредник Дејана Стојановић

Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96 

Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com

www.timocke.rs

АКТУЕЛНО2 БРОЈ 124

ЗАЈЕЧАР – Протестни

скуп и шетња, којој је прису-

ствовало неколико десетина

Зајечараца, у организацији Бо-

шка Ничића, бившег градона-

челника, почела је и окончала

се изненађењем, јер је дојуче-

рашњи први човек града на Ти-

моку, уместо  Саши Мирковићу

и Велимиру Огњеновићу, акту-

елним челницима Зајечара,

највише времена и критика упу-

тио – дојучерашњим сабор-

цима!

- Протест није уперен

само против Мирковића – казао

је Ничић. – Напротив, сматрам

да су подједнако одговорни

девет одборника УРС који су

продали веру за вечеру и под-

ржавају политику актуелне вла-

сти, која град води у страх,

безнађе и лоповлук. Зато тра-

жимо нове изборе, у фер атмо-

сфери, који би показали коме

би Зајечарци указали пове-

рење.  

Иако бивши градона-

челник није тада поменуо на

кога од бивших сарадника

мисли, прва асоцијација био је

Иван Јоковић, који је у време

Ничићеве деветогодишње вла-

давине био председник Скуп-

штине и који данас у локалном

парламенту предводи одбор-

ничку групу ''Заједно за Заје-

чар''.

- Не бих да учествујем у

''бракоразводној парници'' из-

међу Ничића и Јоковића – није

пропустио прилку да поентира

Мирковић. – Јер, сада је очиг-

ледно да се ради о сукобу бив-

ших ''супружника'', који су неза-

довољни ''расподелом плена'',

односно 19 мандата, колико је

УРС освојио на претходним из-

борима.

Мирковић је додао да

му је сада и јасно зашто Ничић,

иако има одборнички мандат,

не долази на седнице СГ

Зајечара, јер би, како каже први

човек локалног парламента,

морао да одговара својим

дојучерашњим саборцима, а не

да се аргументима бори против

владајуће већине, окупљене

око СНС.

- Међутим, као широко-

гурд човек, ја позивам Јоковића

и Ничића да дођу на ''Прајд фе-

стивал'', под називом ''Зона то-

леранције'', који ће се одржати

у Зајечару и да ту покушају да

обнове свој однос – ироничан је

био председник СГ Зајечара.

Међутим, Ничић тврди

да није мислио на Јоковића,

већ на Душана Младеновића,

некадашњег председника заје-

чарског Г17 плус, који је, након

избора на којима је победио

СНС, прешао у СДПС Расима

Љајића, и данас са девет нека-

дашњих одборника УРС чини

део владајуће већине.

- Дакле, реч је о девет

лопужа, предвођених Младе-

новићем, који су покрали ман-

дате УРС и већ 18 месеци

гласају за Мирковићеве одлуке

– објаснио је Ничић. – Иван

Јоковић је, колико ја знам, опо-

зиција у локалном парламенту,

и труди се, баш као и ја, да

сруши ову накарадну власт.

Ничић је поручио да је

Мирковићу, који је и идејни тво-

рац ''Прајд фестивала'', место

на манифестацији ''Зона толе-

ранције''.

- Ето му прилике да по-

каже колики је Европејац и да

са својим ''другарима'' из ЛГБТ

популације на тој, како је он

зове, ''Зони толеранције'', про-

дубљује односе – није остао

дужан Ничић Мирковићу. –

Уосталом, актуелни председник

СГ Зајечара је, након најаве о

одржавању ''Прајд фестивала'',

и проглашен за геј икону.

С друге стране, Јоко-

вић, који је шеф деветочлане

одборничке групе ''Заједно за

Зајечар - Иван Јоковић Лабуд'',

истиче да нема намеру да, како

је дословце казао, ''комента-

рише глупе изјаве Саше Мирко-

вића''.

- Од момента када је

Мирковић преузео власт, ја сам

му највећа опозиција и најнапа-

данији човек на локалној теле-

визији, која је под контролом

још увек актуелног председ-

ника СГ Зајечара - каже Јоко-

вић. - На седницама локалног

парламента отворено говорим

о штети коју Мирковић и Вели-

мир Огњеновић (који је, зва-

нично, градоначелник, а запр-

аво је само марионета), свако-

дневно причињавају граду, али

зато увећавају своје богатство.

И, истине ради - ово је већ чет-

врти протест на коме окупљени

грађани, између осталог, скан-

дирају ''Мирковићу, лопове''.

Према томе, јасно је против

кога је револт Зајечараца упе-

рен. 

В. Н.

НИЧИЋ ИСПРОЗИВАО БИВШЕ САРАДНИКЕ
Изненађујући протест опозиције у Зајечару

Мирковић: ''Не желим да се мешам у бракоразводну парницу између Ничића и Јоковића''. Ничић: ''Мирковић

треба да продуби своје односе са пријатељима из ЛГБТ популације''. Јоковић: '' Од момента када је Мирковић преузео

власт, ја сам му највећа опозиција и најнападанији човек на локалној телевизији, која је под контролом још увек ак-

туелног председника СГ Зајечара''.

МАТЕМАТИКА

На претходним локалним изборима у Зајечару, одржа-

ним 2013. године, 22 мандата освојила је СНС, УРС је припало

19, коалицији око СПС шест, док је гласовима бирача ЛДП имао

три одборника у СГ Зајечара. Власт су, најпре, формирали на-

предњаци и социјалисти. У међувремену, УРС је нестао са по-

литичке сцене, а девет њихових чланова, као и један из редова

ЛДП су појачали владајућу већину у локалном парламенту, који

има 50 представника.

Скупу присуствовало неколико десетина Зајечараца

Демонстранте предводио Бошко Ничић
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КЊАЖЕВАЦ - У

складу са дугогодишњом

традицијом, свештеници Цр-

кве Светог Ђорђа на Божић

су посетили малишане на

Дечјем одељењу књаже-

вачке Болнице и даривали

их пригодним поклонима.

- Срећан сам што смо

у прилици да на овај најра-

доснији празник посетимо

болесну децу и да њима и

њиховим родитељима по-

желимо да наредни Божић

заједно прославимо у нашој

Цркви - рекао је протојереј

Синиша Ђорђевић, старе-

шина Цркве.

Он је посебно иста-

као пријатно изненађење

због чињенице да је и на

традиционалном налагању

бадњака и на светој литур-

гији у храму Светог Ђорђа

било присутно много мла-

дих и деце. "То на најбољи

начин сведочи да Књаже-

вац васкрсава у духовном

смислу", додао је Синиша

Ђорђевић.

На Дечјем одељењу

књажевачке Болнице тре-

нутно се лечи шесторо ма-

лишана. Њима и њиховим

родитељима пригодне по-

клоне уручили су свештени-

ци Цркве Светог Ђорђа, а

поклон-пакете предали су и

медицинском особљу у кња-

жевачком породилишту.

Уз честитке за најра-

доснији хришћански праз-

ник, упућене свим грађани-

ма Књажевца, протојереј

Синиша Ђорђевић и овом

приликом истакао је изу-

зетну сарадњу са локалном

самоуправом и председни-

ком општине Миланом Ђо-

кићем. "Као резултат те изва-

нредне сарадње, током ове

године требало би да за-

вршимо систем подног

грејања у Цркви. Ако се те-

лесно будемо загрејали у

овим хладним данима, ве-

рујем да ће и душа да нам

буде топла", завршио је Си-

ниша Ђорђевић.

И. Л.

ПОКЛОНИ МАЛИШАНИМА
Свештеници посетили децу у болници

Свештеници у породилишту

МАЈДАНПЕК - Црвени

крст Србије који је практично

од првог дана био сигуран ос-

лонац становништву које су

угрозиле поплаве, наставља

да помаже оштећенима. Тако

је за најугроженија домаћин-

ства у Бољетину, месту које је

у септембарским поплавама

на подручју општине Мајдан-

пек претрпело највише штете

обезбеђен нов контигент по-

моћи. У понедељак су за 150

породица у овом селу и још 15

у другим насељима мајдан-

печке општине, Орешковици,

Мосни и другим, допремљени

пакети са одређеним количи-

нама хране, намирница и гото-

вих јела, али и хемије. 

- Мештанима Боље-

тина помоћ ће и даље присти-

зати од Црвеног крста Србије

у оном виду који је најпотреб-

нији – каже Тања Голубовић,

секретар Црвеног крста Ма-

јданпек, најављујући да би

следећа испорука могла да

буде кроз материјал за кре-

чење.                                   С.В.

ПАКЕТИ ЗА 
150 КУЋА

Помоћ ЦК за Бољетин

МОСТ ВРАЋА ЖИВОТ СЕЛУ
КЛАДОВО - Под налетом

бујица Каменичке реке минулог сеп-

тембра није издржао ни мост, који

повезује две обале у том кладовском

насељу. Када се ситуација донекле

нормализовала, приступило се при-

нудном решењу, односно изградњи

привременог прелаза који није из-

држао пораст водостаја у децембру

због слабе пропусне моћи пропуста

за воду.

У том тренутку, једино ре-

шење било је рушење дела прелаза

због формирања вештачког језера

које је претило домовима мештана.

То је одсекло комуникацију људи

кроз насеље који су до рођака мо-

рали заобилазним путевима. Они

упорнији и нестрпљивији, због свако-

дневних обавеза, повремено за са-

обраћај користе стари мост, иако је

то ризично. Мештани кажу да их

стрпљење издаје, али њиховим не-

вољама ипак долази крај,  јер ће уз

ангажовање локалне самоуправе тај

проблем наредних дана бити решен,

будући да су створени услови за по-

правку оштећеног прелаза 

- Предузећу "Алмаг" пове-

рена је изградња три пропусне ме-

талне цеви пречника 1.500 мили-

метара, дужине седам метара и по--

јединачне тежине од по 2.350 кило-

грама – каже Бранислав Мајкановић,

директор кладовске Дирекције за из-

градњу, уз напомену да је у току из-

рада пројектне документације за

уређење обало-утврда Кеменичке

реке. - Те радове финасира ЈП " Пу-

теви Србије", док су остали послови

на повезивању две обале у надлеж-

ности Дирекције за планирање и из-

градњу Кладово.

М. Р.

Црвени крст Србије помаже мештанима Бољетина У Великој Каменици санирају последице поплава

Срушен мост у Великој Каменици
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НЕГОТИН - Комеса-

ријат за избеглице и миграције

позвао је избеглице из Хрват-

ске и Босне и Херцеговине да

се пријаве за доделу станова

у оквиру Регионалног стамбе-

ног програма Србије, који за

крајњи циљ има да стамбено

збрине 16.780 најугроженијих

избегличких породица. 

Јавни позив, између

осталог, упућен је и избегли-

цама и бившим избеглицама

из Хрватске и БиХ који живе и

на територији Бора, Кладова и

Неготина. У Бору је за програм

давања у закуп станова са мо-

гућношћу куповине понуђено

15, Кладову 10, а у Неготину

16 станова, који се додељују у

закуп по повлашћеној цени, уз

могућност куповине по цени у

складу са Законом о избегли-

цама. У Неготину је расписан

и јавни позив за избор корис-

ника четири стамбене једи-

нице по програму социјалног

становања у заштићеним

условима, које немају могућ-

ност куповине, већ се доде-

љују на неодређено време,

односно док су корисници у

стању социјалне угрожености

или док не реше стамбено пи-

тање на други начин. 

Услов је, како је са-

општено из Комесаријата, да

потенцијални корисници не-

мају решено стамбено питање

у Србији ни у земљи порекла

и да нису ништа продали ни

обновили у земљи порекла.

Све информације заинтересо-

вани могу да добију у канцела-

рији повереника за избеглице

и миграције у општинама и

градовима у којима се програм

доделе станова спроводи, као

и у Комесаријату за избеглице

и миграције у Београду. Рок за

подношење пријава са потреб-

ним доказима у општини Кла-

дово је 26.јануар, у Неготину

28.01. а у Бору 30.јануар.

Иначе, стамбене једи-

нице додељују се у оквиру чет-

вртог потпројекта Регионалног

стамбеног програма Србије,

који је вредан 11,8 милиона

евра, а подразумева донацију

261 станова, 30 монтажних

кућа, 300 пакета грађевинског

материјала за завршетак за-

почетих грађевинских објеката

и 70 сеоских домаћинстава. 

Регионални програм

стамбеног збрињавања је за-

једнички вишегодишњи про-

грам Србије, Босне и Херцего-

вине, Црне Горе и Хрватске,

који има за циљ да обезбеди

трајна стамбена решења за

око 27.000 најугроженијих из-

бегличких породица, односно

за око 74.000 људи у региону.

Само у Србији, у којој борави

16.780 породица, Регионални

стамбени програм вредан је

330 милиона евра.

С.М.Ј.

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ У
БОРУ, НЕГОТИНУ И КЛАДОВУ

Комесаријат позвао избеглице да се пријаве за доделу станова

Зграда за избеглице у Неготину

OGLAS
Poslovni prostor "Konak-Park" izdaje se u za-

kup radi obavljanja ugostiteljske delatnosti na period

od 10 godina. 

Početna cena zakupnine iznosi 244.865,34 di-

nara mesečno, uvećane za procenat rasta potroša-

čkih cena na malo dva puta godišnje.

Ponude se podnose najkasnije do 19. januara

2015. godine do 11 časova na adresu opštine Soko-

banja ulica Svetog Save 23.

Otvaranje prikupljenih pisanih ponuda izvršiće

se 19. januara 2015. godine sa početkom u 11:15

časova u velikoj sali sokobanjske opštine, navedeno

je u oglasu.

Zakupac je obavezan da finansira radove, koji

imaju karakter investicionih radova, neophodne za

stavljanje objekta u funkciju, a za uložena sopstvena

sredstva, ima pravo na umanjenje zakupnine u izno-

su od najviše 50% od mesečne zakupnine, za period

koji odgovara visini uloženih sredstava, bez mogu-

ćnosti priznavanja svojinskih prava na nepokretnosti

po osnovu ulaganja sredstava. Troškove adaptacije i

uređenja, koji nemaju karakter investicionih radova

neophodnih za stavljanje objekta u funkciju, koje za-

kupac izvodi za svoje potrebe uz saglasnost zakupo-

davca, snosi zakupac bez prava na naknadu.
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НЕГОТИН – Љубитељи му-

зике, гости и поштоваоци лика и дела

Стевана Стојановића Мокрањца и

овог 9. јануара, као и сваког, окупили

су се у његовој родној кући да обе-

леже 159. годишњицу рођења родо-

начелника српске музике. У његову

част наступили су студенти Факул-

тета музичке уметности из Београда,

а одржана је и промоција 16. броја

часописа “Мокрањац“.

- Ове године 9. јануар има

још већи значај, јер је и почетак вели-

ког јубилеја неготинских музичких

свечаности – потсетила је Драгана

Кнежевић, в.д. директора Дома кул-

туре „Стеван Мокрањац“, који је 9.

јануара прославио и Светог Сте-

фана, славу установе. 

Обред резања славског ко-

лача у присуству бројних гостију оба-

вио је Епископ Тимочки Иларион, уз

саслужење свештенства црквене оп-

штине Неготин и Манастира Буково.

- Испратили смо годину Мокрањца, у

којој смо обележили век од смрти

композитора и дочекали годину у

којој ћемо, у част ствараоца, у свет-

ским размерама признатог и пошто-

ваног, организовати још један

музички фестивал „Мокрањчеве

дане“. И ова година протећи ће у

знаку Мокрањца, која ће, уз наше

заједничко залагање, бити обеле-

жена 50. јубиларним празником му-

зике у септембру. Најзначајнији

српски композитор са ових простора,

својим стваралаштвом, преданошћу

и залагањем испунио је мисију коју је

сматрао неопходном за свој народ.

Наша је дужност да му се на до-

стојанствен начин одужимо. Заједно

Неготин и Србија поштујући Мокрањ-

чево дело и Мокрањчев фестивал.

Задатак локалне самоуправе, органи-

затора манифестације, Дома културе

и грађана општине Неготин, у којој је

на данашњи дан рођен наш Стеван

Мокрањац, да највећи догађај у Него-

тину,  буде незабораван за све госте

фестивала и нашег града. Велика је

то одговорност, али и задовољство.

Потрудићемо се свим снагама да овај

задатак успешно обавимо - рекао је

Јован Миловановић, председник оп-

штине Неготин.

У част дана рођења славног

српског композитора у његовој родној

кући приређена је и промоција 16.

броја часописа „Мокрањац“, који су

представили др Соња Маринковић,

професор на Факултету музичке

уметности у Београду, иначе главни и

одговорни уредник овог издања, и др

Бранка Радовић, селектор Фести-

вала.

- Часопис ''Мокрањац'' је

једна велика хроника фестивала, на-

учни одјек фестивала који наме-

њујемо будућности и не само да

представља белешку онога што је

био фестивал, већ је то часопис, који

на један научни начин обрађује теме

које су биле окосница претходног фе-

стивала – каже др Соња Маринковић.    

У музичком делу програма

наступили су студенти Факултета му-

зичке уметности на одсеку виолине

Милица Жугић и Љубомир Тројано-

вић, изводећи дела Баха, Моцарта и

Боривоја Поповића.                     С.М.Ј.

У ЧАСТ РОДОНАЧЕЛНИКА СРПСКЕ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ 
Обележен дан рођења Стевана Стојановића Мокрањца

Са промоције часописа “Мокрањац”

И ова година протећи ће у знаку Мокрањца, која ће

бити обележена 50. јубиларним празником музике у сеп-

тембру.

ЦВЕЋЕ

На Мокрањчеву бисту, рад Небојше Митрића, у дворишту

његове родне куће цвеће су положили представници локалне са-

моуправе, институција културе из Неготина и Београда, школа које

носе његово име и месне заједнице Мокрање, из кога Мокрањчева

породица води порекло.
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БОР – Недалеко од школе у

Малом Кривељу басенски геолози

буше пету бушотину и 17. децембра,

када смо их посетили, били су на 700

метара дубине од пројектованих хи-

љаду. Руководилац сектора за геоло-

гију Рудника бакра Бор Трајча Тончић

рече нам да су прошлогодишње и ово-

годишње  бушотине показале садржаје

бакра од 0,25 одсто до 0,64 одсто, па се

на основу њих, а и ранијих (када овакви

садржаји нису били занимљиви јер се

трагало само за богатим муглама) овде

очекују прогнозне резерве од око 500

милиона тона руде са средњим садр-

жајем бакра од 0,33 одсто.

- Центар лежишта „Мали Кри-

вељ“ је отприлике код овдашње школе

где минерализација бакра почиње од

саме површине терена и иде до 600,

па и  800 метара дубине – објашњава

Тончић, пошто је са пословођом пре-

гледао управо извађена језгра. - Овде

се издвајају два слоја. Први је од саме

површине, па до неких 250 метара, где

је садржај 0,35 одсто бакра. Следи пр-

ослојак јаловине од 10 до 50 метара,

а испод њега, на дубини од 300 до 500

метара је најбогатије орудњење чији

садржај бакра иде од 0,4 до 0,6 одсто.

У том делу садржаји злата су изнад 0,2

грама по тони, што је одмах за онима

у „Борској реци“,  а боље него у свим

осталим порфирским, великим лежиш-

тима РТБ-а. Врло је важно и то што у

површинским деловима лежишта не

постоји  оксидни бакар, што је изу-

зетно повољно за прераду те руде.

Пројектом је предвиђено да

се лежиште „Мали Кривељ“ потпуно

истражи у наредне две године са око

20 километара истражних бушотина.

Тончић наглашава да око овог ле-

жишта постоје још три блока минера-

лизација сличног садржаја бакра које

се такође јављају скоро од саме по-

вршине, па до дубине од 150 метара.

Подсећа и да су недалеко одавде, на

Кривељском камену, завршена истра-

живања и уоквирено лежиште од 75

милиона тона руде са 0,28 одсто бакра

и 0,1 грам злата по тони. И то лежиште

почиње одмах испод површине терена

и простире се до 300 метара дубине.

„Кривељски камен“ нема оксидне

руде, па су оба лежишта веома пер-

спективна за добијање бакра и злата у

наредном периоду. 

Временске (не)прилике пре-

кинуле су започета теренска истражи-

вања у околини Минићева, па ће се

она наставити на пролеће, да би у дру-

гој половини године биле урађене

прве бушотине. Истраживања око ста-

рог борског јаловишта наставиће се

чим тај простор буде враћен у надлеж-

ност РТБ-а из кога је искључен 2006. и

предат држави, односно Светској

банци за рекултивацију. - Тај простор

нам је веома интересантан – каже Тон-

чић - јер тамо је старо јаловиште са

око 30 милиона тона јаловине, садр-

жајем бакра изнад 0,25 одсто и злата

од 0,5 грама по тони. Ту су и Оштрељ-

ски планири са 150 милиона тона јало-

вине из старог борског копа која

садржи изнад 0,2 одсто бакра. Седам-

десетих година прошлог века испод

старог борског јаловишта пронађено је

порфирско лежиште „Борски поток“,

али тада РТБ није имао бушилице које

би могле испод 1.000 метара дубине

тако да простор није истражен до

краја. Прогнозне резреве „Борског по-

тока“ су изнад 200 милиона тона руде

бакра са средњим садржајм 0,5 одсто

али мислим да се ради о већем ле-

жишту и бољем садржају бакра и

злата. Савременим методама откопа-

вања са запуњавањем, тзв. паста тех-

нологијом, могуће је експлоатисати

таква богата рудна тела било где да су

– испод насеља, градова, па и јало-

вишта.                                             Љ. А.

ЛЕЖИШТЕ КОЈЕ ОБЕЋАВА
Басенски геолози на златном трагу у Малом Кривељу

Минерализације  са 0,25 до 0,64 одсто бакра почињу

од саме површине и досежу 600 до 800 метара дубине.

Геолози на терену

НЕГОТИН – Министар по-

љопривреде и заштите животне

средине проф. др Снежана Бого-

сављевић Бошковић и генерални

директор компаније „Rigоni di Аsiа-

giо“ Андреа Ригони потписали су у

Неготину уговор о закупу 190 хек-

тара земљишта у државној својини.

На овој површини италијанска ком-

панија, једна од највећих у про-

изводњи органске хране, намерава

да сади лешник. Италијани имају

намеру да на овом подручју орган-

ску производњу заснују на по-

вршини од 3.000 хектара.

- У Бугарској смо у послед-

њих десет година инвестирали 25

милиона евра. Овде за почетак за-

купљујемо 190 хектара, са наме-

ром да ширимо површине наре-

дних година. Намера нам је да на

овим просторима заснујемо засаде

лешника – каже Андреа Ригони.

Компанија „Rigоni di Аsiа-

giо“ намерава да на закупљеној по-

вршини инвестира у заливне

системе, а са повећањем прои-

зводње, у зависности и од квали-

тета рода, и у прерађивачке капа-

цитете. 

- Не ради се тек о пуком по-

дизању органских засада, већ о

плану за заокруживање процеса

производње и израда прерађивач-

ких капацитета. Циљ је да се орган-

ски производи, пореклом из Србије

пласирају не само на домаће, већ

и на европско и светско тржиште.

Ово је важно и за наше локалне по-

љопривреднике из Неготина, Бора,

целе Тимочке Крајине да се укључе

и направе добру сарадњу и коопе-

рацију са овом италијанском ком-

панијом, јер ће тако побољшати

квалитет своје производње и обез-

бедити сигуран пласман својих про-

извода – каже министарка проф. др

Снежана Богосављевић Бошковић.

Италијани су правилом

пречег закупа дошли до почетних

190 хектара на 20 година, уз могућ-

ност обнове уговора на још 20. Оп-

штина Неготин, иначе, даје у закуп

2.700 државних ораница.

- Иако смо прошли кроз три

ванредне ситуације нисмо оду-

стајали од тога да привучено инве-

ститоре у општину Неготин. За

почетак је закупљено 190 хектара

површина, на 20 година, уз закуп-

нину од 65.000 евра на годишњем

нивоу, од којих 60 одсто иде репуб-

лици, а остатак нашој општини.

Они су инсистирали на земљишту

које није обрађивано 20 година, с

обзиром да ће на њему засновати

органску производњу. Имају оз-

биљне и дугорочне планове закупа

великих површина у нашем крају,

јер им одговара карактер зем-

љишта и клима – каже председник

општине Неготин Јован Миловано-

вић.

Министарка пољопри-

вреде потписала је уговоре о за-

купу 20, односно 40 хектара са

Љиљаном Тодоровић из Прахова и

Славишом Живановићем из Карбу-

лова, који у атару Михајловца, од-

носно Тамнича, намеравају да се

баве ратарском производњом. 

С.М.Ј.

ЛЕШНИЦИ ДОНОСЕ ЗАРАДУ
Италијанска компанија „Rigоni di Аsiаgiо“ заснива органску производњу у Неготину

Проф. др Снежана Богосављевић Бошковић и Андреа Ригони потписују уговор

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Потписивању уговора са „Rigоni di Аsiаgiо“ и пољопри-

вредницима присуствовао је и Зоран Кнежевић, директор Управе

за пољопривредно земљиште, као и бројни гости и Крајинци за-

интересовани за органску производњу о којој је краћу презентацију

одржао Бранислав Ракетић из Министарства пољопривреде и за-

штите животне средине.

Италијани закупили 190 хектара земљишта у држав-

ној својини, на 20 година.
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БОР – Емотивно, уз смех и

понеку сузу, заменица генералног ди-

ректора РТБ за економију Мирјана

Антић, директор пројекта „Нова то-

пионица“ Драган Маринковић, и

возач Ратко Гвозденовић прославили

су заједно, са најближим сарадни-

цима, први пензионерски дан. Свеча-

ним ручком у хотелу „Језеро“ на

Борском језеру почастили су (о свом

трошку) пословне пријатеље и колеге

у знак захвалности за дугогодишњу

сарадњу. А и зато што се тако ваља,

кажу. Иако у струци немају ниједну

додирну тачку, послови које су годи-

нама обављали у РТБ-у Бор повези-

вали су их малтене свакодневно. Три

новопечена пензионера углас су

рекла да им је била част и привиле-

гија што су радни век провели у Ба-

сену. 

Драган Маринковић је у том

расположењу и наставио: - Богами,

нећу никада заборавити ону 2012. го-

дину када су нам за Дан рудара у

госте долазили Ивица Дачић, Млађан

Динкић и Милан Бачевић. Због једне

моје реченице тада, Благоје и ја

нисмо разговарали десет дана –

почео је причу Драган. Наставио ју је

Спасковски, сада уз смех и призање

да је цео догађај претворен у заним-

љиву анегдоту.

Бенетон

- Дан уочи тог 6. августа,

зове ме Дачић и каже: „Слушај, хоћу

да ми набавиш црвени шлем за оби-

лазак топионице. Мало после њега,

јавља се Млађа и тражи плави шлем.

На крају, зове и Бачевић и тражи

шлем беле боје. Размишљам шта да

радим, који шлем на главу ја да ста-

вим и одлучим: носићу рударски

шлем зелене боје. Дође и тај дан, све

спремно, сачекам госте у генералној

дирекцији и одатле их поведем у то-

пионицу. Кад оно, шеф протокола

Кривељановић заборавио да однесе

у топионицу зелене шлемове, сви до

једног остали у дирекцији. Видим ја

то, ал’ касно. Шта ћу, куд ћу, кренем у

разгледање без шлема. У једном тре-

нутку Дачић ме пита: „Је ли, а где је

теби шлем?“, а Драган ће брже-

боље: „Не зна за коју боју да се од-

лучи.“ 

Спасковски се одлучио, а то

се види и на фотографијама из 2012.,

за шлем беле боје.

Рударска мајка

– Благоје Спасковски је био

један од мојих првих учитеља, не у

струци, већ у вођењу послова, свако

у својој области. Када сам почињала

да радим, мој тадашњи ментор еко-

номије ми је рекао да морам да упо-

знам човека који треба да ми буде

узор у усавршавању и доказивању у

струци. Отишла сам те 1976. године

у борску флотацију и упознала се

тамо први пут са Благојем у плавом

радном мантилу – испричала је

Мирјана Антић којој су пословни

партнери РТБ дали надимак „Рудар-

ска мајка“.  

– Имала сам добре учитеље

и у струци и ван ње, људе који се ме

научили да препознам бакар и како

се он производи, а то је суштина. Без

обзира на то да ли смо економисти

или инжењери, морамо да ценимо

труд свих струка у овом комплексном

послу који траје изузетно дуго, а који

се у срећнија времена лако ефектуи-

рао. Говорим о томе да је бакар

метал који, на срећу, има озбиљно

тржиште и који РТБ Бор даје дуго-

рочну перспективу и сигурност да ће,

без обзира на светску кризу која је

пролазна и врло често шпекулативна,

убудуће живети успешније и боље.

Била ми је привилегија и част да

будем и део тима који је посредно

учествовао у изградњи нове топио-

нице. Била сам логистичка подршка

у области финансирања и чини ми се

да није било узалуд. Прошли смо

разне провере и тестирања, све је то

сада иза нас, па очекујем с не-

стрпљењем да потече нови бакар –

рекла је Мирјана Антић.  

Г. Т.В. 

РАД У БАСЕНУ - ПРИВИЛЕГИЈА
РТБ ''Бор'' у пензију испратио људе који су цео радни век провели у тој компанији

КЊАЖЕВАЦ – Винари из

Књажевца препознали су значај ускла-

ђивања са Европом у тој области и

први у Србији започели процес регист-

рације географског порекла по новим

стандардима. Нова ознака наћи ће се

прво на етикетама вина "Винарије

Јовић" из Потркања и подрума "Уро-

шевић" из села Равна.

- Географско порекло по ста-

ром систему је било поприлично неде-

финисано, а интересантно је то што

није признато и што важи само унутар

Србије. Са новим системом очекујемо

да исти принципи важе за све како би

се заштитили од многих који неле-

гално наступају, од много плагијата, да

не причамо о упаду разноразних вина

са страних тржишта", каже председник

удружења произвођача вина са гео-

графским пореклом Саша Јовић, Ви-

нарија "Јовић".

За добијање нове ознаке ви-

нари су морали да израде обимну сту-

дију и елаборат, док је држава у тој

области претходно успоставила не-

опходне законске оквире.

- Европска Унија тражи, а

тиме и наш правилник о географском

пореклу да произвођачи дефинишу

шта је то специфично и заједничко за

сва њихова вина у односу на климат-

ске, земљишне услове или факторе

човека који утиче на квалитет и специ-

фичности вина - каже Дарко Јакшић,

шеф групе за винарство Министарства

пољопривреде и заштите животне

средине.

Очекује се да нова ознака

географског порекла буде добар под-

стицај и развоју туризма.

- Вино може да буде про-

извод који повезује и туризам и пољо-

привреду. Путеви вина, путеви ри-

мских императора су нешто што може

да употпуни туристичку понуду Кња-

жевца - каже  председник општине

Књажевац Милан Ђокић.

Регистрација ознаке "Књаже-

вац" биће завршена у наредна два ме-

сеца. Ова ознака као и све будуће

ознаке географског порекла постаће и

део јединствене електронске базе

ознака Европске Уније, што ће омо-

гућити да наша вина буду представ-

љена потенцијалним купцима из целог

света.      

Е.Н.Т.

ВИНА ЗА ЕВРОПУ

Винарија “Јовић”

Пензионери са Спасковскким

ДВЕСТА НА САТ

Говором добродошлице заједничке госте први је поздра-

вио Ратко Гвозденовић Рале. Дрхтавим гласом, због треме и уз-

буђења, није могао да задржи сузе, па је само кратко рекао: 

- Не знам шта да вам кажем, осим  хвала свима што сте

дошли. Уосталом, мој посао свих ових година и није био да при-

чам, него да возим – рекао је доброћудни Рале.

- Рале је возач рекордер. Знам да смо једном, када сам

из Београда хитно морао да одем у Неготин, тај пут прешли за

само сат и 39 минута. Мерио ја! – прискочио је у помоћ шалом

генерални директор РТБ Благоје Спасковски. Уместо „домино

ефекта“ због Ралетових суза, салом се проломио смех.

Књажевачки винари испунили све стандарде Металци писали 

министру привреде

РЕШЕЊЕ ЗА ИМТ
КЊАЖЕВАЦ - Одбор и

Скупштина поверилаца Друштве-

ног предузећа ИМТ у стечају обра-

тили су се Министарству привреде

и министру Жељку Сертићу мол-

бом да организује састанак на коме

ће се разговарати о бројним про-

блемима са којима се годинама

боре некадашњи металци, попут

повезивања радног стажа, исплате

отпремнина, зарада и поштовања

судских извршних решења.

Одбор и Скупштина пове-

рилаца у писму наводе да су пред

мартовске изборе ове године од

државне секретарке мр Стане Бо-

жовић добили обећање да ће им

заказати састанак у Министарству,

али да, упркос инситирању, до тог

састанка до данас није дошло.

Подсећа се да је највећа

фабрика у Европи за производњу

мотокултиватора са прикључним

оруђима, одлуком државе, петог

децембра 2008. године отишла у

ликвидацију, о чему су радници

обавештени након две недеље.

Након две године у ликвидацији,

15. децембра 2010. у Привредном

суду у Зајечару уводи се стечај,

који и даље траје.

И. Л.
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МАЈДАНПЕК - Сви у Новој

години очекују да их обасја срећна

звезда. Неки верују у чуда, а неки

срећу траже ашовом и будаком, али

не на градилишту. По љутом мразу,

чак и усред ноћи, трагачи за благом

лутају по планинским врлетима и за-

влаче се у многобројне пећине око

Мајданпека у потрази за митским бо-

гатством. Они копају тамо где "козе

пасу под ручном" и у тминама под-

земља у нади да ће пронаћи драго-

цене античке предмете или ризнице

хајдука који су пресретали турске ка-

раване. 

- Да им понудиш паре да ти

ископају неку рупу у дворишту грдно

би се увредили, али кад чују за зако-

пано благо, није им тешко да заба-

дава копају ноћу у планини, по цичи

зими, у камењару, ризикујући живот -

коментарише Мирко Шаларевић, из

мајданпечког удружења грађана

"Праурија", стојећи на рубу рупетине

широке око три метра, дуге око пет и

дубоке исто толико.

Овај ископ направљен је у

стеновитом тлу на само десетак ко-

рака од литице која се вертикално

сурвава стотинак метара дубље у

Понор, где Рајкова река грмећи преко

камених громада пропада под земљу.

Рупетина у коју би без проблема

стала два аутомобила није једина на

ветровитом планинском врху, њу

окружује сијасет нешто мањих јама.

- Ископана земља је још ме-

кана, није стигла да се смрзне, значи

да су ноћас копали - ишчуђава се ис-

торичар Славиша Јеремић, из "Прау-

рије", који се бави очувањем и

промоцијом баштине мајданпечког

краја. - Овде се одраста с причама о

закопаном благу, али неко их остави у лепим успоменама из детињства, а

неки их схвате преозбиљно. Проблем

је што копачи у потрази за благом из

бајки уништавају право богатство, без

премца у Европи. Реч је о сведочан-

ствима о седам миленијума дугој ис-

торији рударства у Мајданпеку и

његовој непосредној околини.

Дуго се веровало да најста-

рији рудници овог краја потичу из вре-

мена Римљана, али археолошка

истраживања на брду Окно крај села

Рудна Глава померила су границу не-

колико миленијума уназад, у млађе

винчанско доба, око 5.000 година пре

нове ере, у неолиту. Утврђено је да

реч о најстаријем руднику бакра у Ев-

ропи, али ископавања су обустав-

љена 1989. а локалитет је препуштен

ерозији и пропадању.

- Ипак то није био крај от-

крића о праисторијском рударству у

североисточној Србији, које је имало

веома широк захват - каже Јеремић. -

Налази на брду Праурија на улазу у

Мајданпек показали су су да се овде

рударило у исто време када и на Руд-

ној Глави. У близини града утврђено

је постојање неколико неолитских на-

сеља, међу којима је посебно интере-

сантно оно у Капетановој пећини. Она

се налази у стени која доминира над

околином као природно утврђење.

Б.С.

ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ ХАРАМБАШЕ РАЈКА
Археолошка налазишта у Мајданпеку на мети дивљих археолога

НЕКИ КОПАЈУ, НЕКИ ОТИМАЈУ 

Све цивилизације које су у последњих седам миленијума про-

шле Мајданпеком и околином тражиле су драгоцене метале. - Неки су ко-

пали, а неки су богами и отимали, као легендарни харамбаша Рајко. Он

је несумњиво историјска личност јер мноштво топонима овог краја носи

његово име. Село Рајково, Рајкова столица, Рајково седло .... У ствари о

харамбаши Рајку се готово ништа не зна, јер овај крај има поред миле-

нијумске традиције рударства исто толико дугу традицију смена станов-

ништва. У време освајачких похода привучених причама о благу, као и у

време пада технолошких знања овај рударски крај је потпуно расеља-

ван. Тако су се на све стране шириле легенде о благу, због којих је су

после неког времена рудари и остали трагачи изнова долазили - каже

историчар Славиша Јеремић.

“Дивљи археолози” за собом остављају пустош
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КЛАДОВО - Прва

беба рођена у кладовском

породилишту ове године је

дечак који је на свет дошао

на Бадњи дан, тежак нешто

више од три килограма и

дугачак 51 сантиметар. Бе-

бу Николу и мајку Славицу

Дајесковић из села Кор-

бово, посетили су представ-

ници локалне самоуправе -

председник општине Радо-

ван Арежина и његов заме-

ник Борислав Петровић и

уручили им пригодне покло-

не. Мајка и беба су добро.

- Осећамо се добро,

порођај је протекао без про-

блема. Никола је живахна

беба, он је мој понос - ра-

досна је мајка, којој је овај

малишан - четврто дете .

Прворођена беба од

општине Кладово добила је

златник и поклоне у опреми,

а беби пакете добиле су и

две новорођене девојчице .

- Слика се стално по-

навља. Док се у великим

градовима деца рађају не-

колико минута после по-

ноћи ми на принове чекамо

неколико дана од Нове  го-

дине. На почетку 2015. го-

дине наша радост је знатно

већа јер су се после дечака

у року од два дана родиле

још две девојчице. Локална

самоуправа чини све да

подстакне наталитет. У

2014. години исплатили смо

једнократну помоћ у износ

од 40.000 динара за 78 но-

ворођених беба, док је 12

породица у којима је рођено

треће дете добило по 100

хиљада динара. Прошле го-

дине, локална самоуправа

је уз подршку ХЕ ''Ђердап",

бројним инвестицијама оп-

леменила изглед породи-

лишта у коме мајке сада

имају знатно конфорније

услове - говори Арежина.

У 2014. години у кла-

довском породилишту је ро-

ђено 88 беба. Мајке су на

свет донеле 46 дечака и 42

девојчице. То је осамнае-

сторо деце мање него у

2013. када је у Кладову ро-

ђено 106 малишана.

- Тај тренд пада ната-

литета присутан је веђ годи-

нама. Колико је то драсти-

чно најбоље показује пода-

так да ће за седам година у

четири осмогодишње школе

у кладовском крају у први

разред бити уписано само

90 првака. То је аларм који

нас упозорава да морамо

нешто предузети у борби

против беле куге - упозо-

рава др Мирољуб Мијајло-

вић, начелник кладовског

породилишта.

У последњем месецу

минуле године Кладово је

било богатије за 10 станов-

ника, с обзиром да је у де-

цембру рођено седам деча-

ка и три девојчице. Ако се

по јутру дан познаје јануар

би могао бити берићетнији.                                  

М. Р.

НИКОЛА, ПОНОС МАЈКЕ СЛАВИЦЕ
Прва беба у Кладову рођена на Бадњи дан

Арежина дарива бебу

БОЉЕВАЦ - Традициона-

лни Божићни успон на Ртањ окупио је

овог викенда више од 730 планинара

из 65 друштава из целе Србије.

Освајањем планине Ртањ званично

почиње сезона планинарења у

Србији.

Божићни успон на врх ове

планине добрим делом су покварили

су залеђена стаза и лоше време, па

је велики број учесника одустао од

освајања самог врха. Срећом све је

прошло без већих невоља, а није

било тежег посла ни за припаднике

Горске службе спасавања.

Била је то напорна акција за

учеснике Божићног успона на Ртањ,

за чију је организацију било задужено

планинарско друштво Драган Радо-

сављевић из Зајечара. Уку- пна ду-

жина стазе до врха Ртња, на 1.565

метара, је 12 и по километара и уме-

реним ходом се прелази за око шест

сати.                                             Б. П.

БОЖИЋНИ УСПОН

Успон на Ртањ

РИБОЛОВ УЗ ДОЗВОЛЕ 
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ - У складу са одредбама новог

Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, доз-

воле за рекреативни риболов у заштићеним подручјима, попут

Националног парка Ђердап, издаваће корисник тог подручја,

у овом случају истоимено Јавно предузеће и те дозволе ће

важити само за то подручје. Јединствене дозволе за рекреа-

тивни риболов на овом подручју неће важити, а они који од-

луче да лове на подручју Ђердапа исправу ће моћи да купе у

овом предузећу или код риболовачких удружења у окружењу.

С. В.

Планинари на Ртњу

ПОЧЕЛО КУПАЊЕ
КЊАЖЕВАЦ - Базен

„Бањица“ већ три деценије

представља омиљено ме-

сто за купање у току лета,

не само за Књажевчане већ

и за житеље околних гра-

дова. Трећу зиму заредом,

љубитељи пливања могу да

уживају у благодетима то-

пле воде.

У Јавном предузећу

„Спортско-туристички  ре-

сурси Књажевац“,  кажу да

је ово још један корак ка

унапређењу туристичке по-

нуде Књажевца и околине.

Такође, температура воде

од 27, и температура ваз-

духа у хали од 28 степени,

представљају идеалне ус-

лове за рекреацију у зим-

ским месецима. Радно вре-

ме базена је од 12 до 18 ча-

сова, а цена улазнице 100

динара. 

И. Л.
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КЊАЖЕВАЦ - Излазак са

друштвом у ноћи између 26. и 27. де-

цембра у књажевачки кафић ''Мар-

тини'', за Ненада Николића претворио

се у ноћну мору. Он каже да је од

тројице полицајаца, који те ноћи нису

били на дужности малтретиран и пре-

тучен без икаквог разлога. 

- Ја се сећам само неких

слика, пошто сам губио свест и сећам

се само детаља. Сећам се да смо код

мене седели тог дана, а онда отишли

у ''Мартини'', наруичили пиће као сав

нормалан свет, веселили се играли. 

Сећам се да сам отишао у

тоалет и ту ми се губи слика. Следећа

сцена је да лежим на поду и покуша-

вам да се одбраним од удараца –

каже Николић.

Након што је у хитној служби

одбио лекарску помоћ, овај двадесе-

тогодишњак одведен је  у полицијску

станицу, а затим у Зајечар на треж-

њење, где се још једном вратио да би

одлежао 48 часова под оптужбом да

је извршио кривично дело напада на

службено лице.

- Један старији полицајац,

кога добро познајем, легао је преко

мене, држао ме за главу и питао:

''Синко шта је било, шта се десило?''

Сећам се и да су ми подметнули

нешто да потпишем, неке изјаве, које

нисам потписао – наставља овај мла-

дић.

О тој децембарској ноћи у

’’Мартинију’’ и ван њега сведоче и Не-

надови другови.

- Тројица полицајаца су

скочили на Ненада, угурали га у тоа-

лет, ударали га флашом у главу,

након чега је он пао испод лавабоа -

каже Стефан Томић.

- За тренутак сам гвирнуо по-

гледом и видео Ненада како лежи

испод лавабоа и добија ударце од по-

лицајаца, којих је било минимум

тројица - сећа се Данијел Благојевић.

- Ненад је лежао на улици,

буквално у бари, преплављен крвљу,

поцепан, само у доњем вешу. То је

слика коју никад нећу моћи да забо-

равим. Вукли су га преко улице. Поли-

цајац му је држао пендрек око врата,

да је једва дисао - каже Милош Бран-

ковић.

Полиција се, поводом овог

случаја, огласила саопштењем у коме

се наводи да се Ненад непристојно

понашао, да је поломио украсну

лампу, након чега су му пришли поли-

цијски службеници, легитимисали се

и упозорили га на понашање. 

- Како је он наставио са на-

рушавањем јавног реда и мира, један

од полицајаца је догађај пријавио де-

журној служби. Када је патрола

дошла приликом интервенције Нико-

лић је и даље пружао отпор, а када су

полицајци покушали да му ставе ли-

сице, саплео се и пао. Приликом до-

вођења ударао је по полицијском ауту

и ногом ударио полицијског службе-

ника, а искористио је прилику и нанео

лакше телесне повреде другом поли-

цијском службенику, упућујући пре-

тње по живот њима и њиховим поро-

дицама. По налогу Основног јавног

тужилаштва одређена му је мера за-

државања до 48 часова због сумње

да је извршио кривична дела напад

на службено лице, ометање службе-

ног лица, као и угрожавање сигурно-

сти на штету осталих полицијских

службеника. Против осумњиченог је

поднета кривична пријава и биће

спроведен надлежном тужилаштву -

наводи се у саопштењу.  

Огорчени због свега што се

десило, Ненад Николић, као и његова

породица кажу да нико не може да

буде изнад закона. 

- Имам вртоглавице, изгубио

сам апетит. Ујутру кад устанем, имам

јаке главобоље. Када завршим то са

лекарима, видећемо шта ћемо даље.

То ћу са родитељима да одлучим -

каже Ненад Николић. 

- Ови полицајци су нам

уништили живот. Да ли су то намерно

учинили? Ово нема ни у хорор фил-

мовима. Развукли су га као хијене,

растргли га...50 људи је гледало. Сви

су гледали, цео град зна, а јавност

ћути, само да се стави нешто испод

тепих - огорчен је Ненадов отац Зла-

тан. 

Е.Н.Т.

ПОЛИЦАЈЦИ ПРЕБИЛИ МЛАДИЋА?
Истрага о инциденту у књажевачком кафићу ’’Мартини’’

Кафић “Мартини”

ЗАЈЕЧАР - Зајечарска полиција пресекла је још један  кријумчарски

канал у околини града. Том приликом ухапшено је шест особа из Зајечара које

су својим такси возилима превозиле осам ирегуларних миграната. 

Двојици од ухапшених, А. Т. (22) и Б. Ц. (30) је по налогу основног јавног

тужиоца одређено задржавање, док ће против четворице осумњичених бити под-

нете кривичне пријаве због постојања основа сумње да су извршили кривично

дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи.

А, бољевачка полиција је, приликом контроле саобраћаја на државном

путу Зајечар – Параћин, ухапсила Н.П. (1971) из Зајечара, који је такси возилом

превозио тројицу ирегуларних миграната из Сирије. Oсумњичени је ухапшен и

спроведен заменику основног јавног тужиоца у Зајечару са кривичном пријавом

због сумње да је извршио кривично дело недозвољен прелаз и кријумчарење

људи.

УХАПШЕНИ 
АЗИЛАНТИ

ПЕТАРДА РАЗНЕЛА ШАКУ
БОР – Дечак из Бора, стар само осам година, тешко је повређен

када му је у руци експлодирала петарда. Малишану је потпуно откинут

палац, као и врх домалог прста и он је одмах упућен на операцију у нишки

Клиничко-болнички центар.

- Малишан је примљен са тешким повредама леве шаке – речено

нам је на Одељењу ортопедије Опште болнице у Бору. – Како је установ-

љено, експлозија му је откинула палац и део домалог прста. Указана му

је прва помоћ, после чеге је, на инсистирање родитеља, пребачен у нишки

КБЦ где је оперисан.

Наши саговорници кажу да је, упркос повредама, дечак добро

прошао јер је успео да, напосредно након експлозије, махинално одбаци

петарду од себе. У супротном, постојала је реална опасност да остане

без – целе шаке.

- Малишан је, када је мало дошао к себи, казао да је реч о пе-

тарди која се међу децом назива ''динамит'', јер је и по величини и по из-

гледу слична тој врсти експлозива – кажу у полицији. – Међутим, по

тврдњама малишана, он петарду није купио, већ ју је, наводно, пронашао

док се са друговима играо у парку.                                                           E.Т.

Тешко повређен осмогодишњи дечак

О Г Л А С

Оглашавам неважећом радну књижицу на

име Бојан Чукић, ЈМБГ 1702964751011, Ул. Међеда

Усеиновића бр. 33, Бор.
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