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- Наш приоритет у овој

години биће смањење незапос-

лености и стварање пред-

услова за запошљавање мла-

дих, чиме би значајно сма-

њили, чак преполовили, број

незапослених на евиденцији

Националне службе за запош-

љавање. Нова радна места ви-

димо у покретању рада на

отварању новог рудника аме-

ричке компаније „Фрипорт“, која

ће постепено повећењем оби-

ма радова запослити око 1.000

радника у рударству, а познато

је да то за собом повлачи отва-

рање чак три пута више других

радних места која прате по-

требе запослених у про-

изводњи бакра - тврди Петро-

вић.

По речима првог човека

општине Бор, ове године пла-

нира се и отварање великог

шопинг мола, који би упослио

око 170 Борана, али и погона

словеначке ''Искра заштите'', у

коме би посао добило око 40

Боранки.

У 2015. години очекује

се санација мотела на Злот-

ским пећинама, за шта постоји

интересовање страних инве-

ститора, инфраструктурно уре-

ђење скијалишта на Црном

врху и његово уврштавање у

мрежу скијалишта Србије, али

и стављања борског аеро-

дрома у функцију развоја ту-

ризма и исплативости посло-

вања, за шта ће и у овом слу-

чају требати помоћ државе.

- Значајни ресурси за

запошљавање леже у развоју

туризма и пољопривреде. Сто-

га треба истаћи да смо за ову

години из буџета СО Бор из-

двојили преко 20 милиона ди-

нара за развој пољопривреде.

Намера нам је да у сваком бор-

ском селу омогућимо отварање

бар по једне фарме, на којима

ће у почетку радити чланови

неке породице са још по неким

комшијом или житељем села,

са тенденцијом повећања броја

запослених. Ове мере требају

да заустеве одлив младих са

села и обезебеде им сигурну

егзистенцију- каже Петровић и

додаје: - Ни сам не знам хо-

ћемо ли у свему овоме успети.

То зависи од много других фак-

тора, Али, сигуран сам да ћемо

ми све учинити да до реализа-

ције програма који смо за-

цртали дође.

Оцењујући резултате

рада актуелне власти у  Бору у

протеклој години челници ло-

калне самоуправа истакли су

да је преко 90 одсто договоре-

них послова у сеоским месним

заједницама урађено. За ин-

фраструктурно уређење град-

ских МЗ уложено је око 130 а

сеоских око 55 милиона ди-

нара. на то треба додати и 45

милиона динара уложених у са-

нирање и уређење школа. 

- Задовољан сам оним

што смо урадили током 2014.

године. Да ли је могло више, да

ли је могло организованије да

се ради? Да, увек може више

да се уради, али све то је ура-

ђено у врло тешким економ-

ским околностима. ''Колико

пара толико музике''- закључује

Петровић.

За све ово неопходно је

обезебедити квалитетну путну

инфраструктуру, сматрају у ло-

калној самоуправи, а посебно

је апострофирано ангажовање

држава на реконструкцији и

проширењу путног правца Бор-

Селиште, као саобраћајне жи-

ле куцавице за сваки облик

привредног и туристичког раз-

воја наше општине. Како је

речено на коференцији за ме-

дије, постоје уверавања над-

лежних, на челу са Зораном

Михајловић, потпредседницом

Владе и министарком грађеви-

нарства, саобраћаја и инфра-

структуре, да ће до санације

овог путног правца доћи још

током ове године.                 Б.П.

ЗАПОШЉАВАЊЕ, ПОЉОПРИВРЕДА, ТУРИЗАМ 
Конференција за медије Живорада Петровића, председника општине Бор

У овој години локална самоуправа у Бору интнезивираће програмске и финансијске ресурсе на развој туризма

и пољопривреде, који су, поред рударења, највећи потенцијал за запошљавање младих и предузимљивих људи, рекао

је Живорад Петровић, председник општине Бор. Протекла година оцењена као успешна у постојећим околностима.

СЛОВЕНЦИ У БОРУ
- Већ априла месеца очекујемо долазак делегације

словеначких привредника у Бор. Позваћемо их и пону-
дити им стварање свих неопходних услова да дођу и у
нашој општини отворе производне погоне и упосле наше
суграђане. Посебна повољност, које су они свесни, је по-
влашћени положај Србије према руском тржишту - каже
Петровић.

Живорад Петровић

Геолошка истраживања “Фрипорта”

БИРО РАДА
- Намера да сваког петка примам суграђане и упо-

знам се са њиховим проблемима претворила се у
својеврсну берзу рада. Чак 95-96 одсто њих је тражило
посао, 2-3 одсто тражи стан, а око један одсто социјалну
помоћ. У заказане термине долазило је и по 70-80 Борана.
Пријем ће се наставити сваког последњег петка у месецу,
због правеликих обавеза, али и због чињенице да је улога
локалне самоуправе да ствара услове за нова радна места
а не да запошљава - сматра Петровић. 
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НЕгОТИН – На незадовољ-

ство корисника система даљинског

грејања у Неготину високим рачунима

који су им уследили након што је по-

четком децембра локална само-

управа дала сагласност на одлуку

надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ о

утврђивању ценовника грејања и ус-

војила одлуку о новом тарифном си-

стему, коначно је стављена тачка.

Одборници Скупштине оп-

штине Неготин, поступајући по налогу

Министарства рударства и енерге-

тике, након што им је одборничка

група ЛДП указала на грешке и неза-

конитости у одлукама везаним за

грејање, донела је нова решења у

складу са законским актима и то за 12

одсто нижа. Тако ће Неготинцима

Јавно комунално предузеће „Бад-

њево“ морати да достави нове рачуне

за период од почетка грејне сезоне до

краја децембра, по новој одлуци која

је сада усклађена са Законом о енер-

гетици и Уредбом о грејању Владе Ре-

публике Србије. 

- Одлуке о цени грејања нису

имале правну основу, односно преви-

дом предлагача за цену услуге

грејања је наступила ова грешка коју

сада на седници СО исправљамо по

налогу Министарства енергетике.

Иницијативу за то је, морам да истак-

нем, дала Радмила Геров и била је

потпуно у праву када је то урадила.

Услед недовољне педантности адми-

нистрације ЈКП „Бадњево“, а и овде

локалне самоуправе је дошло до тога

да није уочено да је престала да важи

Уредба, а било је и других мањкаво-

сти у самој одлуци, па смо зато ста-

вили ван снаге те одлуке и усвојили

нове, према којима ће цене по испо-

рученом киловат-часу топлотне енер-

гије бити умањене. Корекција рачуна

ће бити обављена до 1. фебруара и

грађани ће добити нове по изгласа-

ним ценама, које ће важити и у на-

ставку ове сезоне – рекао је пре-

дседник Општине Неготин Јован Ми-

ловановић и додао да није искључена

ни могућност да ће се од надлежних

у ЈКП „Бадњево“ тражити одговор-

ност за пропусте у доношењу пред-

ходних одлука.

Одборници су усвојили  и од-

луку о измени тарифног система за

обрачун топлотне енергије за та-

рифне купце, пре свега због реша-

вања проблема обрачуна и наплате

испоручене и измерене топлотне

енергије како за физичка, тако и за

правна лица. Усвојено је и решење о

утврђивању валуте плаћања обра-

чуна за период јануар – септембар

2015. године са јасним одређењима

плаћања варијабилног и фиксног

дела за сваки обрачун од јануара до

септембра појединачно.

- Варијабилни део смањен

12% ретроактивно почев од 15. ок-

тобра. Од јануарског рачуна плаћање

грејања промењено тако да се пола

варијабилног дела плати одмах, а

пола након пет месеци. Практично,

грејање ће се за ову грејну сезону

плаћати на 9 месеци. Обрачун ума-

њења за октобар, новембар и децем-

бар грађани треба да добију до

01.02.2015. године. Прихватили су

наш амандман да се за оне грађане

којима је за октобар, новембар и де-

цембар повољније да плате по м2

уради таква калкулација, као и да се

предложена цена од 196 дин/м2

умањи за 25,18 дин/м2. На седници

сам говорила и о потреби да се уведу

мерачи, не само у подстаници него и

у свакој згради, како се не би на-

плаћивали губици у мрежи, а да се

провери и ефикасност котлова у сми-

слу аутоматске регулације темпера-

туре. Општина треба да помогне да

се добије већа енергетска ефикас-

ност а самим тим би и рачуни били

мањи – каже Радмила Геров, шефица

одборничке групе ЛДП.

ЈКП „Бадњево“ је наложено

да у року од осам дана по пријему оп-

штинског закључка корисницима

услуга грејања достави понуду за за-

кључење уговора са међусобним пра-

вима и обавезама, али и да пре-

дставницима Скупштине станара или

кућног савета омогући да обавезно

присуствују током очитавања стања

потрошње топлотне енергије. Нало-

жено им је да у том року доставе из-

вештај о начину на који су регулисана

права и обавезе између овог пред-

узећа и ДОО Бруната, које је на под-

ручју Неготина уграђивало калори-

метре у подстаницама и делитеље

топлоте у становима.

Одборници су дали саглас-

ност и на одлуку Надзорног одбора

ЈКП „Бадњево“ о учешћу у програму

рехабилитације система даљинског

грејања у Србији – фаза IV, Немачке

развојне банке у висини од 300.000

евра у циљу повећања енергетске

ефикасности на територији општине

Неготин.

Усвојена је и одлука о ут-

врђивању доприноса за уређење гра-

ђевинског земљишта, која ће се

примењивати од 1.марта, а која одре-

ђује поступак обрачуна и наплате до-

приноса за уређивање грађевинског

земљишта, зоне, врсте намене обје-

кта, висину коефицијената зоне и на-

мене, износ и поступак умањивања

доприноса, као и друга битна питања

из ове области.                           С.М.Ј. 

ОДЛУКЕ О гРЕјАЊУ УСКЛАЂЕНЕ СА ЗАКОНОМ
Одржана 11. седница Скупштине општине Неготин

Седница СО Неготин

МАјДАНПЕК - У Савезу

самосталних синдиката Србије

за општине Мајданпек спрове-

дени су редовни избори на којим

је  за председника поново иза-

бран Дејан Матејевић из Мајдан-

пека. Њега су за ову дужност

предложила сва три повере-

ништва Кладово, Неготин и

Мајданпек, тако да је на ову

функцију поново изабран човек

који је ову дужност већ обављао.

Изабран је нови Надзорни

одбор, изабрани су и нови чла-

нови Већа, тако да се у пуном,

оснаженом саставу наставља

рад.

-  Констатовали смо да је

период пред нама један од најте-

жих. Донели смо закључак да ће

нам приоритет у даљем раду

бити потисивање колективних

уговора и очување постојећих

радних места. Нажалост, потпи-

саних колективних уговора у јав-

ном сектору, у јавним предузећи-

ма немамо због познатих раз-

лога, јер смо били суочени са не-

функционисањем локалне само-

управе,  имали привремени ор-

ган, ванредне локалне изборе и

чекали да се конституише нова

локална власт, па очекујемо да

ће сада доћи до преговора и раз-

говора који ће водити ка потписи-

вањуколективних уговора - каже

стари, а нови председник овог

синдиката задовољан чињени-

цом што је поновним избором на

најбољи начин оцењено функ-

ционисање у претходном ман-

дату.                                       С.В.

ДЕјАН МАТЕјЕВИЋ, 
ПРЕДСЕДНИК

ВИДАКОВИЋ, ЗАМЕНИК
БОЉЕВАЦ - На ванредној седници Скупштине општине Бољевац

усвојена је одлука о грађевинском земљишту, која у складу са новим Зако-

ном о планирању и изградњи, регулише начин издвајања доприноса за из-

градњу објеката у различитим зонама на подручју општине. На предлог

председника Општине Небојше Марјановића, одборници су тајним гласа-

њем, за његовог заменика изабрали Жанка Видаковића, уместо Слађана

Богдановића, који је поднео оставку на ову функцију. Формирана је, такође,

и нова одборничка група СНС-Александар Вучић-Бољевац, коју чини 16 од-

борника локалног парламента. З.М.

Избори у Савезу самосталних синдиката Србије 

Заседање бољевачког парламента

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Зато што је недавно „био један од организатора протеста про-

тив општинске власти, чиме се оградио од политике коју воде извршни

органи општине Неготин“ са места члана Општинског већа са 23 гласа

ЗА разрешен је дипл.правник и предузетник Драгослав Цветковић. Од-

борници владајуће коалиције су са 25 гласа ЗА за новог већника изаб-

рали студента нишког филозофског факултета  Дејана Тодоровића (31),

рођеног у Мајданпеку.
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КЊАЖЕВАЦ - Стотину

грађана Књажевца изнело је

пред Тимочки клуб ини-

цијативу да се из општинског

еко фонда издвоје средства за

субвенционисање пројеката

енергетске ефикасности у ин-

дивудуалним домаћинствима

и стамбеним зградама.

Због лоше изолованих

зидова, дотрајале столарије,

свако домаћинство у Кња-

жевцу за грејање зими и рас-

хлађивање током лета,

потроши огроман новац из

кућног буџета. Грађани знају

колико је важно побољшати

енергетску ефикасност, зато и

предлажу да се из општинског

еко фонда издвоје средства за

суфинансирање изолације

кућа, показало је истражи-

вање Тимочког клуба, рађено

кроз прекогранични пројекат,

посвећен климатским проме-

нама, каже директорка Сне-

жана Павковић.

- Како живимо у тешкој

економској ситуацији, људи

кажу да им је тешко да само-

стално крену у то. Они смат-

рају да део средстава која се

издвајају кроз Фонд за за-

штиту животне средине, може

да буде усмерен на субвени-

ционисање приватним лицима

или скупштинама станара за

подршку реновирању, уре-

ђењу фасада, стављању изо-

лације... Али, локална самоу-

права тешко може да сарађује

са појединцима, лакше је да то

буду скупштине станара, као

правна лица. Неопходно је у

наредном периоду покренути

грађане да се удруже, што ће

им омогућити да аплицирају

код Фонда, или код Дирекције.

Део новца из фонда за

заштиту животне средине

може у овој години да буде

опредељен за пројекте енер-

гетске ефикасности, како би се

грађанима помогло да побољ-

шају услове живота, истиче за-

меница председника општине

Љубица Николић.

- Ове године јесмо

определили средства у Фонду

за заштиту животне средине, у

чијем програму постоји део

који се бави начинима са-

радње локалне самоуправе и

грађана. Ове године и Дирек-

ција за развој, урбанизам и из-

градњу, својим програмом,

определила је 10 милиона ди-

нара за уређење фасада у

граду – за индивидуалне ста-

нове и колективно становање.

Формирање скупштина ста-

нара у свакој стамбеној згради

убрзало би решавање не само

овог већ и свих других зајед-

ничких проблема, а Тимочки

клуб најављују и организацију

форума на коме би се разгова-

рало о енергетској ефикасно-

сти у Књажевцу.

И. Л.

ИЗОЛАЦИјА ШТЕДИ НОВАЦ
Из еко фонда за изолацију зграда

Књажевац

МАјДАНПЕК - Колективном изложбом 22

члана Удружења уметника Мајданпек у граду под Ста-

рицом је половином јануара почела нова излагачка се-

зона у Градској галерији. Ако је судити по резултатима

редовног годишњег конкурса на основу којег се изра-

ђује програм, љубитељима уметности у овом граду

предстоји низ изузетно лепих изложби и догађаја у

којима ће уживати и упознавати стваралаштво  пажње

вредних уметника. Јер, већ током наредног месеца

предстоји изложба акрила на платну и мозаика  „Моја

путовања“ Мариа Берова, сликара из Бугарске, после

које ће уследити „Слике из живота“, изтложба уља на

платну Марије Темишановић, сликарке из Мајданпека

коју ће у априлу заменити „Чекање, изложба слика и

вајарских дела на тему Први светски рат чији је аутор

Петар Анђелковић, сликар из Кучева. Пред крај априла

и током маја на своје време може рачунати Бранислава

Стојановић, сликарка из Бора и њена изложба уља на

платну, сувих пастела и акварела „Бакарна жена“, а

затим и Арт група Мајданпек односно групна изложба

као ВИ Мајски салон уметности „Масум“. У плану је и

да се фотографијама кроз изложбу „Разгледнице из

Атине“ представи Бранислав Бркљачић, фотограф из

Београда, а потом и Дане Фирулеско, уметник из

Мајданпека изложбом мозаичких радова „Фиру Арт мо-

заик“. Томислав Петровић, сликар из Београда ће пред-

ставити уникатне цртеже „Реверанс – Наклон

госпођици Линији“. Током августа, посетиоци Градске

галерије ће моћи да погледају најновију поставку „Из

живота старог Мајданпека“ које из свог легата при-

према Удружење за Мајданпек, да би потом била при-

казана изложба „Љубав и сан“, слике испод стакла

Загорке Заге Србовић, сликарке из Нереснице, а затим,

„Поетична импресија“ Живанке Драгошановић, умет-

нице из Мајданпека, а онда и фотографије најпре, Ми-

лана Клческа из Мајданпека, а онда и Борислава

Миловановића, из Фото клуба „Дунав“ Бор.                С.В.

ПРЕДСТОјИ 
БОгАТА СЕЗОНА

ОПРЕМА ЗА 
НОВОРОЂЕНЧАД

КЛАДОВО - У Нову

годину кладовско породи-

лиште ушло је са савреме-

ном опремом, коју је дони-

рала амасада САД у Бео-

граду. Реч је о гинеколошком

столу за прегледе, кревету за

бебе и инфрастолу, чија се

вредност процењује на око

50.000 евра.

- Захваљујћи љу-

дима добре воље добили

смо и инфузионе пумпе и

пулсне оксиметре . То ће до-

принети побољшању квали-

тета рада у нашем породили-

шту у коме је опрема са којом

располажемо очувана, али је

и застарела - казала је др

Слађана Натошевић, дирек-

торка ЗЦ "Кладово".

Донацији Амбасаде

САД највише се обрадовао

др Мирољуб Мијајловић, на-

челник Гинеколошко-акушер-

ског одељења.

- Донацијом инфра-

стола, створени су оптима-

лни услови за смештај беба

после порођаја. Реч је о апа-

рату помоћу којег се новоро-

ђенче греје, а ако је то потр-

ебно може да му се апликује

кисеоник. У случају ренима-

ције постоји могућност за

вештачку вентилацију плућа

новорођене бебе - објаш-

њава др Мијајловић 

Кладовско породи-

лиште је уз помоћ донатора

током прошле године добило

функционалнији и конфор-

нији изглед, захваљујући ан-

гажовању локалне самоупр-

аве, ''Ђердап -услуга'' и При-

вредног друштва "Хидроелек-

тране Ђердап''. Упркос томе,

породилишту у градској бол-

нице још недостају порођајни

сто и транспортни инкубатор.

Локална самоуправа издво-

јиће новац за куповину транс-

портног инкубатора - обећао

је председник општине Радо-

ван Арежина.

- Покретни инкубатор

током године може, а и не

мора  бити у функцији, али

кад затреба онда је веома

битно да имамо савремени

уређај за транспорт беба до

Београда или Ниша. Реч је о

инвестицији од око пола ми-

лиона динара, које смо ми бу-

џетом за ову годину наменски

издвојили Здравствени цен-

тар, тако да ће тај проблем

бити решен до краја јануара -

обећао је Арежина.         М. Р.

У градској галерији и ове године

Део опреме пристигле у болницу

Донација Амбасаде САД породилишту у Кладову
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БОР – После много година у

оронуле хале борске флотације улази

нова опрема линије за прераду топио-

ничке шљаке као део великог, недавно

завршеног пројекта нове топионице и

фабрике сумпорне киселине. Уз стару,

овде ће се превасходно прерађивати

шљака из нове флеш-пећи и конвер-

тора и тако омогућити да се стигне до

пројектованих искоришћења бакра.

Као прва А-фаза нове линије, 26. де-

цембра завршено је и пуштено у

пробни рад, а осмог јануара и зва-

нично предато на коришћење борској

Флотацији, постројење за дробљење

и сејање шљаке са транспортним си-

стемом до млевења. Наредну (прву Б-

фазу) чини постројење за млевење са

домељавањем, односно нови верти-

кални млин чији су темељи урађени и

очекује се испорука, док завршну (или

другу фазу) чини комплетна линија

нових флотационих машина.  

Према речима Јовице Анђ-

еловића, руководиоца пројекта, капа-

цитет дробљења и просејавања је 150

тона шљаке на сат, а на млевење од-

лазе комади до 16 милиметара. Ком-

плетно постројење за прераду нове

топионичке шљаке је капацитета

340.000 тона годишње и у њему ће

моћи да се преради 290.360 тона

шљаке из флеш-пећи (са 1,4 одсто

бакра) и 49.650 тона конверторске

шљаке (са шест одсто бакра). По-

стројењем ће се аутоматски управ-

љати након уградње анализатора.

Они ће пратити читав систем прераде

шљаке, омогућити искоришћење

бакра од 84 одсто и производњу кон-

центрата са 30 одсто овог метала.

- Сви радови на ревитализа-

цији старе опреме и уградња нове за-

почели су у другој половини септембра

прошле године – каже Анђеловић. - У

састав овог постројења улази тзв. ки-

палиште које је комплетно реконструи-

сано, почев од зграде и сипке, до

пријемне решетке на којој се одвајају

крупни комади. Потпуно је саниран и

бетонски бункер од 200 кубика и ком-

плетно замењен плочасти трнанспор-

тер Т1 новим транспортером-додава-

чем са фреквентном регулацијом (про-

извео га је АТБ ФОД Бор). Од старе

опреме остала је „SАYМОNS“ при-

марна дробилица (из 1927. године!)

која је ремонтована. Ремонтовани су и

транспортери Т2 (33,2 метра) и Т3 (23

м). 

У току су радови на првој Б-

фази у којој је најважнија уградња вер-

тикалног млина. Млин је на путу из

Америке ка Србији и очекује се да у

Бору буде око 10. фебруара. Та фаза

подразумева и ремонт млинске сек-

ције, односно замену облога у млину

са куглама (испорука “Мецо мине-

ралс”), и уградњу две нове хидроцик-

лонске батерије. Једна је код млина са

куглама, док ће друга „хранити“ верти-

кални млин. Ту су и припадајуће

муљне пумпе (укупно их је 20 у целом

систему, а 10 у првој Б-фази) као и

пратећи цевоводи: за пулпу, за про-

цесни и инструментални ваздух, за по-

вратну и заптивну воду. Вертикални

млин (ВТ 400), као највећа технолошка

новина нове линије, већ је представ-

љен басенским стручњацима крајем

прошле године. Висок је 11,5 метара и

служиће за домељавање шљаке са

циљем да се добију што ситније че-

стице (40 микрона), постигне веће ис-

коришћење бакра и оствари бољи

садржај овог метала у концентрату. Та

фаза послова подазумева и повези-

вање вертикалног млина са по-

стојећим “ДЕНВЕР” - флотационим

машинама.                                          Љ.

УСПЕШАН ПРОБНИ РАД
Нова линија дробљења шљаке у борској флотацији

НЕгОТИН – Десет милиона тона фосфогипса, нуспроизвода у преради

фосфорне киселине, већ годинама стоји у фабричком кругу некадашњег гиганта

- Индустрије хемијских производа Прахово. Ова изузетно опасна материја, која

у зависности од фосфата, који се користе у процесу производње, има око 50

врста нечистоћа, простире се на површини од 56 хектара. Уз то, чак 12 хектара

заузимају и велике количине пепела, који, такође, упозоравају мештани Прахова,

Радујевца, Самариновца, Душановца, Кобишнице, Србова, Буковча и Мило-

шева, није адекватно ускладиштен.  

- Из фабрике се фосфогипс, као водени раствор, цевима транспортује

до депоније. Због катастрофалног стања цевовода годинама је долазило до цу-

рења овог раствора, тако да је фисфогипсом контаминирано више од 100 хек-

тара плодних ораница у праховском и радујевачком атару. Дешавало се више

пута и да се ова опасна материја у стању раствора, преко преливне бране ди-

ректно уливала у Дунав. Ми нисмо против “Еликсира”. Стало нам је да се при-

вреда развија, али они запошљавају 300 радника, а ова депонија угрожава нас

4.000 који живимо у овим селима. Некад су нас звали малом Калифорнијом, а

сада смо долина смрти - каже Власта Абрашевић, из еколошког друштва “Пре-

пород” из Прахова.

“Еликсир Прахово”, који је приватизовао производне капацитете ИХП,

намерава да на површини од 46,5 хектара направи ново складиште фосфо-

гипса, али се томе жестоко противе мештани ових крајинских села, тражећи од

њих да одмах, без одлагања реше овај велики еколошки проблем. “Еликсир Пра-

хово” је, наиме, тражило сагласност од Министарства пољопривреде и заштите

животне средине Републике Србије за студију о процени утицаја на животну сре-

дину, пројекта складишта фосфогипса. По овом пројекту, складиште би се гра-

дило у више фаза.

- Биће заштићене подземне воде, пошто ће целом дужином складишта

бити непропусна фолија, а на ободу складишта фосфогипса биће рециркула-

циони канали тако да ће се сва вода враћати у процес производње. Неће бити

изливања у Дунав, као што је то до сада био случај. Поднели смо захтев и до-

били решење надлежног министарства за рекултивацију и ремедијацију ове де-

поније, и извесно време на њој ћемо депоновати гипс, под строго прописаним

условима, све док не завршимо ново складиште – каже Бранко Марковић, за-

меник генералног директора “Еликсир Прахово”.

Мештани, међутим, немају поверења у нове власнике хемијске инду-

стрије, због искуства са предходном депонијом од два милиона тона пиритне

изгоретине коју је “Еликсир” продао Кинезима. У каналима и јарковима око Пра-

хова и данас се налази пиритни прженац, који је због неадекватног транспорта

обојио све путеве и куће у црвено.

- Општина Неготин и Борски округ међу водећима су у републици и у

Европи по обољевању од карцинома гениталних органа и дојке. Само у 2013. у

општини Неготин су од малигних болести оболела 103 Крајинца, што је за ову

општину велики број. Ова студија је идилична, у њој је све у реду, анализирана

је чак и бука, али не и хемијски састав фосфогипса, који је радиоактиван. Сто-

чарство је у овим крајевима замрло, њиве су контаминиране, а мештани и да

желе да се баве органском производњом тешко да би то могли због загађеног

земљишта – каже примаријус доктор Синиша Челојевић, специјалиста аку-

шерства и гинекологије и председник удружења “Гергина”.

Мештани упозоравају да су најштетнији састојци фосфогипса калцијум-

диоксид, олово-оксид, магнезијум-сулфат, фосфорна, флорна и натријумова

једињења, као и производи радиоактивног распада урана, који се налази у по-

четној сировини за производњу фосфорне киселине - фосфату. 

- Распадањем радиоактивног низа урана образује се радиоактивни

радон, који контаминира животну средину. Радон се у организам уноси респи-

раторним путем, а брзо се преноси у крвни систем и тако транспортује до свих

осталих органских система – истиче Данило Петровић, професор биологије и

председник неготинског Еколошког друштва „Бадем".                                  С.М.Ј.

СТОП ДЕПОНИјИ фОСфОгИПСА

Депонија фосфогипса

Дроби и просејава 150 тона шљаке на сат

Протест мештана крајинских села 

фОЛИјА

Иако их у “Еликсиру” уверавају да ће поставити и непропусну

заштитну фолију дебљине 1,5мм да спрече контаминацију подземних

вода и земљишта, мештани кажу да неће дозволити нову депонију већ

ће се против ње борити свим средствима, од петиција до блокаде пу-

тева и фабрике.
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КЛАДОВО - После ин-

спекцијског прегледа Републичког

водопривредног инспектора Не-

нада Живковића установљено је

да је у погону кладовског пред-

узећа "Делта" крајем прошле го-

дине из сепаратора масти и уља,

који се користи за прикупљање за-

уљених вода, на површину уместо

чисте сепарисане  изашла зауље-

на вода па је приступљено њего-

вом пражњењу. Правовременом

интервенцијом запослених, спре-

чено је да масна вода стигне до

тока река Дунав, констатовано је у

записнику који је потписао Живко-

вић.

- Пред Нову годину, меш-

тани села Кладушница, код Кла-

дова, пријавили су полицији да је

из рециклажног центра исцурила

већа количина опасних материја

на обалу Дунава. Након инспек-

цијског прегледа надлежног  Ре-

публичког водопривредног инспе-

ктора установољено је да је реч о

зауљеној води из сепаратора

масти и уља која није угрозила жи-

вотну околину. Правоременом ин-

тервенцијом запослених масна

вода није стигла у реку, иако се

тврдило да су опасне материје ис-

цуреле из две цистерне и као зна

шта још - говори Млден Генчић,

директор "Делте", и подсећа да се

ниво уља и масти у сепаратору ре-

довно контролише, тако да је пре-

ливање на време заустављено .

- Услед обилних падавина,

прилив зауљених вода био је бржи

него што је сепаратор могао да их

преради. Радници су то одмах

уочили и приступили пражњењу, а

на места на која се масна вода из-

лила сипали су песак и шљунак,

јер су то најбољи абсорбери. Уста-

новљено је да количина зауљене

воде није угрозила животну око-

лину - каже Генчић.

Мештани Кладушнице, њих

седамдестак, сумњају у његове на-

воде и кажу да су забринути због

тога што им је погон за складиш-

тење и рециклажу отпадног уља у

комшилуку. Директор "Делте", пак,

уверава да за то немају разлога

јер је његова компанија по закону

предузела све мере за заштиту

животне средине и подсећа да је

2013.година добила признање Ев-

ропске бизнис асоцијације за ква-

литет производа и међународну

лиценцу за рад.

- Група мештана је упорна

у намери да докаже да смо загађи-

вачи животне средине, иако смо

прошле године о свом трошку оба-

вили контролу емисије штетних га-

сова. Имамо најсавременију опр-

ему и филтере, али њима то није

довољно. Компанија "Делта" прва

је у Србији на Дунаву отворила

терминал за снабдевање бродова

горивом и мазивом, а затим и фаб-

рику за рециклажу отпадног брод-

ског уља и зауљених вода. У

међувремену, кроз терминал је ди-

стрибуирано више од 150.000

тона нафтних деривата и прера-

ђено 6.500 тона бродског уља, а

да, притом, ни једна нафтна мрља

није доспела у Дунав - закључио

је Генчић.

М. Р.

КОМЕ СМЕТА ''ДЕЛТА''
На Дунаву није било акцидента

Младен Генчић

Из погона “Делте”
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БОР – И са минималним

бројем људи током ледених праз-

ничних дана на површинском копу

“Велики Кривељ” успешно су за-

почели  годину у којој се од њих

доста очекује, па би управник

Милан Делић желео да се настави

са таквим еланом. Током  јануара

кривељски рудари треба да отко-

пају 870.000 тона руде са 1.874

тоне бакра и уклоне 1,68 милиона

тона јаловине. За 15 дана они су

дали 416.260 тона руде (што је

98,8 одсто полумесечног плана),

са 940 тона бакра у руди. Укло-

њено је и 597.370 тона јаловине

или нешто преко 73 одсто плани-

раних полумесечних количина. –

Крај месеца очекујемо са рудом и

бакром по плану јер смо и сада на

том нивоу – каже Делић. – Али, по-

трудићемо се да се што више при-

ближимо циљу на  јаловини јер

нам  време засад иде наруку а

имамо и довољно камиона.

Ради испуњења овогодиш-

њих планских опредељења у

којима је наглашена тежња за

већим количинама и руде и јало-

вине, багери су размештени још

крајем минуле године. Док три

раде на источној страни копа, чет-

врти је последње недеље децем-

бра изашао на северну (кота 425)

и почео да раскрива тај преостали

дела Четвртог захвата. Он већ

приводи крају другу етажу  (410) и

одмах почиње трећу. На њој се

очекује и нешто руде, за разлику

од још ниже, треће етаже, где се

рачуна на знатно више. Први

слојеви јаловине, због пањева, во-

жени су на планир, док се сада

већи део, ради уштеда горива, од-

вози  на транспортни систем, а

њиме у стари борски коп.

- Предузимамо све мере у

складу са пројектом, наравно и мо-

гућностима, како би се произвело

више домаћег концентрата – каже

Делић. - Планирамо озбиљне ре-

монте механизације, али се на-

дамо и обнављању утоварне и

транспортне опреме. Њоме бисмо

подигли капацитете,  проширили

коп и припремили више богатије

руде из нижих слојева, а са њом и

количине бакра у концентрату.

Последњег месеца ми-

нуле године кривељски коп дао је

855.600 тона руде (што је преко 98

процената плана). Бољим садр-

жајем не само да је “испеглан” тај

незнатни подбачај, већ је и преба-

чен план бакра у руди за 12 одсто,

па су уместо 1.864 дате 2.102 тоне.

Сличан је однос руде и бакра у

руди за целу годину јер је био пла-

ниран откоп 10,18 милиона тона

руде, а остварено 9,9 милиона

тона. Међутим, и ту је захваљујући

нешто бољем (средњем) садржају

метала премашен план бакра у

руди, па је уместо 22.809 тона,

лане дато 24.020 тона или пет про-

цената више. У “Кривељу” су задо-

вољни количинама руде и оним

што она садржи, међутим на јало-

вини се подбацило и у децембру, а

и збирно за целу годину. Требало

је да се уклони 24,389 милиона

тона јаловине, а остварено је

14,52 милиона тона или око 60

одсто годишњег плана.

- План за децембар је био

1,855 милиона тона јаловине, а

дали смо 1,06 милиона тона, што

је опет нешто испод 60 процената

– каже Делић. - То је тридесетак

процената ниже од учинка на јало-

вини претходна три месеца када

смо стизали и до 95 процената ме-

сечног циља и у директној је вези

са великим невременом током

прве две недеље децембра када

су снег и лед оковали источну

Србију и оставили је без струје. За

разлику од РБМ, коп “Кривељ”

тада није стао, али су нам тешкоће

са стујом, путевима, механиза-

цијом, ипак, поквариле растући

тренд у раскривању од половине

августа до краја новембра. 

Љ. А.

БРЖЕ ДО ПЛАНИРАНИХ КОНТУРА  
Раскривање и ове године приоритет копа “Велики Кривељ”

Banca Intesa i MasterCard donirale su 10,55 miliona dinara na namenski

račun Vlade Republike Srbije za obnovu porodičnih kuća u Kladovu koje su oštećene

u septembarskim poplavama. Sredstva su prikupljena u humanitarnoj kampanji „Bu-

dite deo dobrog dela“ tokom koje su Banca Intesa i MasterCard izdvajale 10 dinara

iz sopstvenih sredstava za svako plaćanje platnim karticama u zemlji i inostranstvu.

“Upravo zahvaljujući donacijama kao što je ova i donatorima kao što su

Banca Intesa i MasterCard  država je bila u mogućnosti da za 17.700 porodica, čije

su kuće ostećene, isplati novčanu pomoć u ukupnom iznosu od 4,2 milijarde dinara,

kao i da stambeno zbrine 119 porodica čije su kuće srušene u poplavama,” rekao je

Marko Blagojević, direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. 

Blagojević je rekao i da ne treba zaboraviti da je Banca Intesa od početka

bila uz građane Srbije pogođene poplavama i da je do sada na namenski račun

Vlade Srbije donirala ukupno 16,55 miliona dinara kako bi pomogla u saniranju

posledica koje su poplave ostavile za sobom. On je istakao da će ova donacija od

10,55 miliona dinara značajno pomoći porodice ugrožene u nedavnim poplavama u

istočnoj Srbiji i da je upravo to dokaz društvene odgovornosti dveju kompanija, ali i

dokaz njihovog poverenja da će pomoć doći u prave ruke. 

„Ova, poslednja u nizu donacija naše Banke, jedinstvena je jer je nastala

kao izraz solidarnosti dve partnerske kompanije i uz angažovanje gotovo milion

građana, i njihove potrebe da se zauzmu za drugoga u teškom trenutku. Iz tog ra-

zloga želela bih da zahvalim svim našim klijentima koji koriste MasterCard kartice

Banca Intesa, a koji su sa milion plaćanja u samo mesec dana podigli vrednost

donacije na 10,55 miliona dinara. U ime svih njih upućujem najlepše praznične želje

porodicima koje su ostale bez svojih domova u poplavama, uz obećanje da ostajemo

posvećeni njihovim potrebama sve dok za to postoji nužnost.“, izjavila je Maja Kolar,

direktor Sektora za PR i marketing komunikacije Banca Intesa. 

Generalni direktor kompanije MasterCard za tržišta Balkana, Artur

Turemka, izjavio je: „Veoma nam je drago što smo bili u prilici da doprinesemo u

sanaciji posledica poplava u Srbiji u saradnji sa našim dugogodišnjim partnerom

Banca Intesa. Osim prikupljanja sredstava, naš cilj je bio i da ohrabrimo ljude da

iskažu solidarnost, omogućivši našim korisnicima kartica da pomognu svojim

sugrađanima time što će svoja svakodnevna plaćanja obavljati MasterCard i Maestro

karticama. Kako bi doprinela u sanaciji posledica poplava na Balkanu, naša kom-

panija je takođe donirala 100.000 EUR finansijske pomoći Crvenom Krstu, namen-

jenu za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini. “

Pored kampanje „Budite deo dobrog dela“ u okviru koje je izdvojeno 10,55

miliona dinara za pomoć ugroženim porodicama u opštini Kladovo, Banca Intesa je

odmah po proglašenju vanredne situacije, uputila novčanu donaciju u vrednosti od

6 miliona dinara, ali i životne namirnice u iznosu od 5 miliona dinara. Takođe, banka

je svojim zaposlenima čiji domovi su bili uništeni ili značajno oštećeni u poplavama

uplatila 5,73 miliona dinara pomoći, a putem specijalnog namenskog računa za-

posleni banke prikupili su više od 1,5 miliona dinara za pomoć svojim kolegama.

Uz to, Banca Intesa je oslobodila provizije sve uplate na namenske račune

za podršku građanima u nevolji, a svim klijentima iz ugroženih opština, kako fizičkim

licima, tako i privrednim subjektima ponudila je olakšice u vidu reprograma kako bi

im omogućila da se fokusiraju na rešavanje nastale situacije.

BaNca INteSa I MaStercard uputIle 10,55
MIlIoNa dINara za oBNovu kuća u kladovu

Милан Делић, управник копа

Пошто су на истоку већ стигли до руде, од почетка

године се и у северном делу  највећег басенског рудокопа,

према пројекту за Четврти  захват, увелико уклања јало-

вина са циљем да се временом дође до већих количина бо-

гатије руде, а тиме и бољег концентрата за нову

топионицу.

www.kladovo.org.rs
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КЛАДОВО - Урош Живановић (26), из

Бора, победник је 20. Богојављенске трке за

Часни крст одржане у граду на Дунаву. Он је био

најбржи у конкуренцији 14 одважних пливача

колико се надметало на стази дугој 33 метра и

освојио златни крст и новчану награду у износу

од 20.000 динара. Друго место заузео је Кладов-

чанин  Марко Мартиновић, прошлогодишњи по-

бедник, док је Боранин Младен Пејић (21) био

трећи. Међу храбрим пливачима била је и Свет-

лана Вуковић (48), са 11 учешћа рекордерка

пливања које представља део српске тради-

ције. Учеснике витешког надметања са Дунавс-

ког кеја бодрило је око 3.000 Кладовчана. Знак

за старт трке дао је епископ Тимочки господин

Иларион. Пре традиционалног надметања одр-

жана је литија од храма ” Свети Ђорђе ” до Ду-

навског кеја.  Покровитељ такмичења је била

локална самоуправа.                                    М. Р.

УРОШУ ЗЛАТНИ КРСТ
Богојављанско пливање у граду на Дунаву

Арежина уручује награду Живановићу

КЛАДОВО - Јавно пред-

узеће "Јединство" спровело је

термовизијско снимање стамбе-

них објеката прикључених на си-

стем даљинског грејања у

Кладову и Брзој Паланци. На-

мера је да се уоче места на

којима се манифестују топлотни

губици, а за снимање је кориш-

ћена опрема хидроелектране

"Ђердап".

Сада су на реду анализе,

које ће дати одговор на питање

шта је потребно урадити да се

елиминишу губици у испоруци

топлотне енергије. Реч је о по-

ступку који је у кладовском крају

примењен први  пут ове грејне

сезоне.

- Суштина је да се сагле-

дају параметри који проузрокују

топлотне губитке, а на основу

тога ми ћемо подешавати режим

грејања. Истовремено, добиће-

мо реалну слику објеката и кри-

тичних тачака  у становима, тако

да ће њихови власници тачно

знати шта им ваља чинити по пи-

тању изолације, замене стола-

рије и других мера које могу

допринети уштедама током испо-

руке топлотне енергије. Основна

је намера да се сви заједно

укључимо у рационалнију по-

трошњу енергената и топлотне

енергије - објашњава Зоран Пет-

ровић, директор ЈП "Јединство".

Током сезоне, котларни-

це у граду и Брзој Паланци греју

139,5 хиљада метара квадратних

пословног и стамбеног простора.

Примењујући иновације и ме-

тоде енергретске ефикасности,

потрошња угља са 1.000 сма-

њена је на 850 тона, а значајне

уштеде бележе се и у потрошњи

мазута.

М. Р.

ПУТ  ДО 
ЕКОНОМИЧНИјЕг

гРЕјАЊА

БАјКЕРИ
ДАРИВАЛИ МАЛИШАНЕ

КЊАЖЕВАЦ - Књажевачки бајкери су поводом српске Нове

године даривали малишане који се лече на дечијем одељењу бол-

нице.

Као и сваке године бајкери су донели деци пакетиће са слат-

кишима и тако их обрадовали у, за њих, тешким тренуцима. Овој

лепој акцији одазвали су се сви мото клубови из Књажевца.

Иако бајкери важе за жестоке момке, књажевачки љубитељи

двоточкаша руше стереотипе и показују да имају велико срце. На-

стављајући једну лепу традицију даривања малишана који се лече

на дечијем одељењу болнице у Књажевцу, бајкери су и ове године

донели поклоне деци која празнике не проводе код куће. Поклоне је

поделио, како и доликује, Деда Мраз.

- Одлучили да поводом српске Нове године деци која су ста-

ционирана у књажевачкој болници, донесемо пакетиће и пожелимо

им добро здравље и брз опоравак. Ту смо акцију спровели испред

свих књажевачких бајкера и мото клубова - каже Иван Стојановић из

мото клуба “Сенке”.

Бајкери су показали овим малишанима да Деда Мраз мисли

и на њих.

- Донели смо им слаткише, али мислим да то њима није то-

лико битно колико сам моменат да се неко сетио за њих и да их мало

разонодимо у њиховом проблему собзиром да су ту где су - додаје

Стојановић.

Више пута су ови момци и девојке показали своју хуманост

и жељу да помогну онима којима је помоћ најпотребнија. Ово је само

прва хуманитарна акција у низу које су планиране за 2015. годину,

поручују књажевачки бајкери. И. Л.

Завршено термовизијско снимање зграда

Бајкери у књажевачкој болници

Радници ЈП “Јединство” на терену
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МАјДАНПЕК – Иван

Младеновић (35), радник ''За-

штите'', предузећа задуженог за

обезбеђивање имовине Рудар-

ско-топионичарског басена (РТБ)

''Бор, пронађен је мртав у стра-

жарском пункту, у погону флота-

ције Рудника бакра ''Мајданпек''

(РБМ). Прве претпоставке го-

воре да је у питању самоуби-

ство, али то тек треба да по-

тврде истражни органи, након

увиђаја.

- Младеновић, који је

важио за узорног радника,

дошао је у петак на посао на

време – испричао нам је један

од његових колега. – Попили смо

кафу, а ја сам га замолио да за-

твори прозор, јер је у просторији

било хладно. Он ми је весело уз-

вратио: ''Хоћу, не брини''. Након

тога, ја сам отишао до купатила

да оперем руке.

У том тренутку – зачуо се

пуцањ. Младеновићев колега је

истрчао из купатила и на поду

стражарског пункта угледао тело

стражара. Крај њега је био служ-

бени пиштољ, док му је из ране

на глави текла крв.

- Одмах сам позвао по-

лицију, чије су екипе убрзо

стигле на лице места – на-

ставља наш саговорник. – За

њима је стигла и Хитна помоћ,

која је само могла да констатује

смрт несрећног стражара.

По сазнањима, више де-

таља биће познато након уви-

ђаја. Оно што је познато је да

Младеновић, који је важио за

узорног радника, за собом није

оставио опроштајно писмо. До

места где је несрећни стражар

страдао било је немогуће прићи,

јер је стражарски пункт смештен

унутар мајданпечког рудника,

који обезбеђује полиција, која

никоме не дозвољава приступ

месту трагедије.

Да ствар буде чуднија,

на исти дан, пре три године, у

Бору се испред седишта ''За-

штите'', хицем у главу из службе-

ног пиштоља убио тадашњи

командир у том предузећу Вито-

мир Стоилковић (51), који је, не-

посредно пре самоубиства,

добио отказ уговора о раду у тој

фирми.

Столиковић је, како је

тада установљено, себи пресу-

дио хицем из пиштоља у главу. За

собом је оставио опроштајно

писмо у коме је навео да је окрив-

љен без кривице и да са тим није

могао да живи, због чега се одлу-

чио да себи одузме живот.

У ''Заштити'', баш као ни

у полицији и тужилаштву нису

желели да коментаришу траге-

дију у РБМ, све док се не заврши

увиђај и обави обдукција тела

несрећног Младеновића.      В. Н.

ПРОНАЂЕН МРТАВ РАДНИК ''ЗАШТИТЕ''
tрагедија у фабричком кругу Рудника бакра Мајданпек

Самоубистви Витомира Стоилковића

БОЉЕВАЦ – Припадници

Одељења криминалистичке поли-

ције из Зајечара лишили су слободе

А.М. (39), наставницу у једној основ-

ној школи у околини Бољевца, код

које је претресом пронађено 10 па-

кета са укупно 75 грама чистог хе-

роина, који је био намењен даљој

продаји.

Подаци нашег листа говоре

да су полицајци већ дуже време

пратили А.М. Када је она јуче кре-

нула према Зајечару, пресрели су је

и у њеној ташни, уредно наслагане,

пронашли су 10 пакета хероина.

Клупко је, потом, почело да се одмо-

тава и траг је полицију довео до

М.Љ. (27), против кога је у току већ

неколико судских поступака због

препродаје наркотика.

Претпоставке говоре, а

истрага тек то треба да потврди, да

је А.М. била уживалац опојних

дрога, и да је додатни приход, поред

плате од подучавања малишана,

остваривала радећи као чувар

дроге која је припадала М.Љ. мада

је, повремено, радила и као курир.

Не зна се да ли је А.М. деци

држала наставу док је била под

дејством хероина, али је овај случај

изазвао прави шок у бољевачкој јав-

ности. Полиција се, тренутно, не

оглашава све док не буде окончана

истрага.

Оно што је познато је да су

против А.М. и М.Љ. поднете пријаве

због недозвољеног држања и став-

љања у промет опојних дрога, након

чега им је одређен дводневни при-

твор. Даљи поступак преузело је

Више тужилаштво у Зајечару.

Истовремено, припадници

Министарства унутрашњих послова

из Неготина су приликом претреса,

по налогу судије за претходни по-

ступак Вишег суда у Неготину, у кући

И. З. (35) пронашли око 80 грама

марихуане, 10 грама хероина и око

2 грама кокаина.                        Е. Т.

НАСТАВНИЦА ДИЛОВАЛА ХЕРОИН?

Хероин пронађен код наставнице

УХВaЋЕНИ СА ДУВАНОМ
БОЉЕВАЦ – Прпадници Полицијске станице из Бољевца  лишили

су јуче слободе Б.Ј. (38), из Београда, и С.Ц. (45), из Бора, јер је претресом

њиховог возила, у селу Луково, у гепеку и на задњем седишту пронађено

170 килограма резаног дувана. Осумњичени су са кривичном пријавом, која

је поднета због сумње да су извршили кривично дело недозвољен промет

акцизним производима, спроведени основном јавном тужиоцу у Зајечару. 

Шок међу професорима у Бољевцу

Резани дуван пронађен у колима

Иван Младеновић
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БОР – Адвокат из Бора

Петар Јелић, бранилац Данојле Ма-

тијашевић (48), оптужене да је са

још 11 особа учествовала у нелегал-

ној продаји регресираног ђубрива из

„Азотаре Панчево“, тврди, да му је

због тог случаја исечена гума на

приватном аутомобилу, због чега је

недавно имао тежак удес недалеко

од Бољевца!

- Након саобраћајне не-

среће код бољевачког села Оснић,

у којој је, поред мене, тешко повре-

ђено још двоје људи повређено,

установљено је да ми је исечена

предњи леви пнеумеатик, због чега

је мој ауто и прешао на супротну

страну коловоза – каже Јелић. – Та-

кође, дан пред полазак на пут, јер је

било заказано суђење мојој клијент-

кињи, неколико сведока је потрдило

да су видели два мушкарца како

петљају нешто око мог аута.

Јелић, такође, наглашава

да су он и Матијашевићева пре го-

тово годину дана добили претећа

писма са метком, умрлицом и мара-

мицом која се користи на сахра-

нама, али да починилац до данас

није откривен

- На службену адресу сти-

гло ми је писмо које је по жигу на ко-

верти послато из Ћуприје - каже

Јелић. - У њему је био метак, ка-

либра девет милиметара, марамица

са црном ружом и умрлица на којој

је словима исеченим из новина, пи-

сало „Заборави Данојлу, или...“. Ум-

рлица је, такође словима исеченим

из разних часописа, била допуњена

и речима „са дубоким болом, јав-

љамо да је наш отац, супруг, син и

брат...“

Јелић је писмо одмах пре-

дао полицији и против НН лица под-

нео кривичну пријаву због

угрожавања сигурности. Он каже да

је добијао и усмене претње, које по-

лиција проверава, а у којима му је

преко посредника, поручено да „ће

му бити отфикарена глава“, као и

СМС поруке, са непознатих бројева

телефона са једном једином речју -

„буммм“.

Пре Јелића, писмо сличне

садржине добила је и Матијаше-

вићева, која је у тренутку приво-

ђења била власница борске

кланице „Полет плус“ и Пољопри-

вредног добра „Добричево“ код Па-

раћина. У писму, осумњиченој у

афери „Азотара“, а која се налази у

кућном притвору и има електронску

наруквицу, је такође са словима

исеченим из новина, написано „За-

борави Добричево или...“.

Када су ухапшени, као

кључни човек који је приведен због

сумње да је учествовао у махина-

цијама са регресираним ђубривом

био је Саша Драгин, некадашњи ми-

нистар пољопривреде. Матијаше-

вићевој се стављало на терет да је

посредством Кланице „Полет плус“,

наводно, узела 2.000 тона регреси-

раног ђубрива преко борске и него-

тинске задруге „Ратар“ и „Слатина“,

које су, како се наводи у кривичној

пријави, биле само фиктивни купци.

То ђубриво није плаћено, због чега

је „Азотара“, како се тврди, пре-

трпела штету од готово 29 милиона

динара.

Матијашевићевој се на

терет ставља и да је од „Азотаре“

узела и 2.596 тона нерегресираног

ђубрива, које није плаћено, тако да

је према том предузећу направљен

дуг од 62,7 милиона динара. Бивша

директорка Кланице „Полет плус“ се

током саслушања бранила да не ду-

гује „Азотари“ ништа, будући да је то

предузеће, као залог, требало да

преузме род у меркантилној пше-

ници у замену за ђубриво.

Првооптужени у афери „Аз-

отара“ је Саша Драгин, некадашњи

министар пољопривреде. Суђење у

овом поступку почело је крајем феб-

руара 2014. године.                     В.Н.

јЕЛИЋУ ЗАСЕЧЕНА гУМА НА АУТУ?
Адокат осумњичене у афери ’’Азотара’’ тврди да су покушали да га убију

Петар Јелић

СТЕЧАјЕВИ
јелић каже да су и у ПД ''Добричево'', али и у кланици

''Полет'' уведени фиктивни стечајеви, како би Матијашевићева
остала без те имовине.

- Реч је о некада врло моћним људима који су, користећи
полуге моћи, на криминалан начин исфабриковали целу ''афе-
ру'' - каже јелић. - Реч је о имовини велике вредности и зато се
ти људи, а надлежнни знајуо коме је реч, не презају од тога ни
да нас заплаше или убију, због чега моја клијенткиња има поли-
цијску заштиту.

НЕгОТИН – Драган Ми-

лицановић (42), власник и ди-

ректор ДОО “Милицан комерц“

и председник Управног одбора

ДОО „Интегра моторс“ из

Новог Београда, правоснаж-

ном пресудом Апелационог

суда осуђен је на три године

затвора због тога што својим

купцима није испоручио

плаћена возила, вредна више

од 19 милиона динара, а

новац је задржао за себе.

Милицановић је, дока-

зано је у овом судском про-

цесу, који се још од 2005. води

против њега,  преузео 17 мото-

цикала, различите врсте и ку-

бикаже од београдске фирме

ПТП “УПП“ и изложио их у са-

лону који је тада имао у Него-

тину. Моторе је продао за

више од 2,3 милиона динара и

новац задржао. Продао је и

осам мотора које је по уговору

о пословно-техничкој сарадњи

преузео од панчевачког ДОО

„Карт-ин“. Од њих је возила

преузео 2004. а новац од про-

даје 700.000 динара, такође,

задржао. 

У периоду од 2003. до

2005. Милицановић је напла-

тио седам аутомобила, али

купцима, претежно из Него-

тина и околине, плаћена во-

зила никада није испоручио.

Користећи чињеницу да је у то

време био председник Управ-

ног одбора од новобеоград-

ског  ДОО „Интегра моторс“,

као увозника 2005. је преузео

седам ''дачија'', које је продао,

али је 56.690 евра задржао.

Појединим купцима није до-

ставио документацију о про-

даји, па они због тога нису

могли да региструју возила.

Нека од плаћених возила, три

Дачије Логан по цени од по

7.900 евра, као и једно чију је

наплату почео путем лизинга,

није ни доставио новим влас-

ницима.  

- Уплатио сам 14.250

евра у динарској противвред-

ности 20. маја 2004. у његовој

тадашњој канцеларији у „Ми-

лицан комерцу“ у Неготину  за

''тојоту јарис''. Аутомобил је

требало да ми буде испоручен

до 24.06.2004. али га никада

нисам добио, нити су ми

враћене паре. Годинама

чекам ову пресуду. Иако имам

све папире, никад нисам

добио аутомобил нити ми је

враћен новац. Гастарбајтер

сам био 40 година и Милица-

новић ме је данима опседао

да купим ауто, а онда ме пре-

варио и лагао да касни испо-

рука из разноразних околно-

сти. Срамота је од државе што

годинама није завршавала

овај процес, а надокнаду ћу

добити, макар и у Стразбуру –

прича један од преварених ку-

паца, Светислав Перић, из Не-

готина.

Апелациони суд је на-

ложио Милицановићу да

појединим оштећеним стран-

кама, међу њима и ХЕ „Ђер-

дап два“ на име имовинско

правних захтева, надокнади

штету. За то му је дат рок од 30

дана по правоснажности пре-

суде, под претњом принудног

извршења.                      С.М.Ј.

ПРОДАВАО ВОЗИЛА, ПАРЕ ЗАДРЖАО
Апелациони суд правоснажно осудио Драгана Милицановића на три године затвора 

ПОТПРЕДСЕДНИК
Након афере која је потресла фудбалски клуб

„Хајдук Вељко“, због које је бивши председник био и ухап-
шен због злоупотребе службеног положаја и утаје новца,
међу новим руководиоцима овог фК нашао се и Драган
Милицановић, коме је припала функција потпредседника.
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