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КЛАДОВО - Директор

фонда ''Дијаспора за матицу",

Живадин Јовановић, и председ-

ник општине Кладово, Радован

Арежина, потписали су уговор о

донацији 10 милиона динара за

санацију саобраћајне инфра-

структуре у кладовском крају. Реч

је о средствима прикупљеним из

расејања од чланарине, поклона

и добровољних прилога која се

користе у решавању хуманитар-

них и социјалних проблема у ма-

тици.

- Фонд ''Дијаспора за ма-

тицу'' сарадњу са општином Кла-

дово успоставио је на Скупштини

одржаној 24. септембра, девет

дана после катастрофалних по-

плава, које су погодиле тај крај –

казао је Јовановић, некадашњи

министар иностраних послова

СРЈ. - Све чланове Скупштине

гануо је говор Радована Арежине,

председника општине, који нас је

обавестио о последицама, штети

и хаосу које су за собом оставиле

бујичне воде и полаве. Тада смо

донели једногласну одлуку да на

наменски жиро-рачун општине

Кладово за помоћ угроженим на-

сељима бесповратно уплатимо

три милиона динара. Нова дона-

ција, вредна 10 милиона, тро-

шиће се наменски за реха-

билитацију улица. Ово је још

један пример да се искаже соли-

дарност и хуманост и потврда

чврсте везе између матице и ра-

сејања.

На основу процене над-

лежних општинских служби,

новац дониран од Фонда биће

утрошен за реконструкцију по

једне улице у граду и у насељима

Брза Паланка и Грабовица.

- Из општине Кладово у

дијаспори живи и ради око 7.000

наших сународника, од коијих

очекујем да се ефикасније укљу-

че у реализацијиу развојних про-

јеката, али и да додатно помогну

мештане угрожених подручја. У

Фонду ''Дијаспора за матицу'' пре-

познали су невоље које су заде-

силе нашу општину и укупно су

нам донирали 13 милиона ди-

нара – надовезао се Арежина. -

Ових 10 милиона динара биће

усмерено на реконструкцију ули-

ца Пере Димитријевића у граду

(840 метара), Моше Пијаде (350

метара) у Грабовици и Хајдук Ве-

љкове улице (350 метара) у Брзој

Паланци.

М.Р.

СОЛИДАРНОСТ И ХУМАНОСТ ДИЈАСПОРЕ
Фонд ''Дијаспора за матицу'' донирао 10 милиона динара Кладову

Арежина и Јовановић

МАЈДАНПЕК - Одбор-

ници Скупштине општине Ма-

јданпек усвојили су Локални

акциони план запошљавања

општине Мајданпек за 2015. го-

дину, допунили Одлуку о ства-

рању услова за бољу досту-

пност и приступачност у кориш-

ћењу здравствене заштите на

територији општине Мајданпек,

али и изабрали Радомира Зеко-

вића за директора Туристичке

организације општине, Машу

Митровића, за директора  ЈП за

стамбена питања, а Душка Бан-

ковића, за в.д. директора ЈКП

“Комуналац” Мајданпек.

И на овој седници пуно

времена утрошено је на утврђи-

вање дневног реда. Представ-

ници опозиције замерили су

што се седнице сазивају по хит-

ном поступку, наводећи да ако

за поједине тачке има оправ-

дања,  нема разлога за хитност

неких других на дневном реду.

Затражили су и повлачење

тачке дневног реда која се од-

носила на смањење накнаде

заменици председника СО, те

да се у дневни ред уврсти пи-

тање водоснабдевања Доњег

Милановца у којем већ пар ме-

сеци вода из градског водовода

није за пиће. Тражили су да се

у дневни ред уврсти контрола и

смањење броја паса и мачака

луталица. Ови предлози нису

прихваћени, а Славиша Божи-

новић, председник локалног па-

рламента, истакао је да се

одбијање односи на ову сед-

ницу, а да би о тим питањима

требало да се расправља већ

на наредној седници.

Утврђивање локалног

акционог плана запошљавања

општине Мајданпек за 2015. го-

дину обележило је залагање за

ново запошљавање уз актива-

цију капацитета Бизнис инкуба-

тора чије се могућности готово

и не користе. На то је указао

Ервин Стојановић, в.д. дирек-

тора Бизнис инкубатора Ма-

јданпек, а подржали су и други

учесници у расправи.

Проблем запошљавања

оцењен је као тежак, а све до

сада предузимане мере као не-

довољне. Чуло се, такође, да

би евентуалним ребалансом

буџета требало предвидети ви-

ше пара за запошљавање, а за

усвајање овог плана одборници

су били једногласни. Већином

гласова усвојена је измена од-

луке о одржавању чистоће на

подручју општине Мајданпек

којом је одржавање јавне рас-

вете у свим насељима пове-

рено ЈП за грађевинско земљи-

ште и путеве које је до сада о

томе бринуло, само у Мајдан-

пеку, Доњем Милановцу и

Мосни. Једногласно је усвојена

одлука о одређивању оспособ-

љених правних лица од инте-

реса за заштиту и спасавање

на територији општине. Када је

реч о изменама Одлуке о при-

мањима одборника и чланова

Општинског већа којом је на-

кнада заменику председника

СО смањена са 30 на 15 хи-

љада динара, док су се чланови

Општинског већа одржавањем

радних састанака практично од-

рекли својих јануарских при-

мања, усвојена је већином гла-

сова, али је у расправи оштро

критиковано смањење накнаде

заменици председника, и то на-

звано кршењем Повеље о род-

ној равноправности. Допуњена

Одлука о стварању услова за

бољу доступност и приступач-

ност у коришћењу здравствене

заштите на територији општине

Мајданпек, отворила је и диску-

сију о блокади жиро-рачуна

Дома здравља услед дуговања

створених за време претходне

власти, али и расправу о томе

ко је више у области здравства

урадио.                                  С.В.

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Седница СО Мајданпек

Одржана пета седница СО Мајданпек



БРОЈ 131 3ДОГАЂАЈИ

МАЈДАНПЕК - Вишего-

дишња агонија радника Фаб-

рике електропроизвода Доњи

Милановац, који годину дана

не раде, две године не примају

зараде, а још и дуже имају не-

плаћене порезе и доприносе је

пред разрешењем. Епилог је

крајње неповољан, јер је

већина од преосталих 42 рад-

ника,  без отпремнина, само са

радним књижицама одлучила

да напусти фабрику у којој су

деценијама радили, а која је

приватизована пре скоро

седам година.

Фабрика електропроиз-

вода Доњи Милановац је била

део Индустрије за прераду

Мајданпек до приватизације

пре скоро седам година. Њи-

хови проблеми почели су пре

пет година, када је на одре-

ђене указивало Опшптинско

веће Савеза самосталног син-

диката Мајданпек у дописима

Агенцији за приватизацију.

- Чини ми се да је још

2009. почели проблеми, када

смо, указујући на њих, пар до-

писа упутили Агенцији за при-

ватизацију, Сектору контроле.

У последње две године људи

нису примили зараду, нису им

уплаћени порези и доприноси,

упали су не својом, већ криви-

цом послодавца у ситуацију

недефинисаног статуса, без

могућности да дођу до радних

књижица, без оверених здрав-

ствених, а при том реч је о љу-

дима који имају 40-50 година

старости, када им је лекарска

помоћ изузетно важна, па су

морали да се сналазе – каже

Дејан Матејевић, председник

Већа СССС за општине

Мајданпек, Кладово и Неготин.

– Било је неколико састанака

са власником фабрике, слове-

начком ‘’Електроковином’’,

који је том приликом понудио

лепе приче о опстанку фаб-

рике и затражио стрпљење

радника уз наду да ће ове го-

дине бити боље. Међутим, по-

датак да је ФЕП дужан

пореској управи око 14 ми-

лиона динара на име зарада

запослених за порезе и допри-

носе и да су ЕПС дужни више

од 20 хиљада евра - не улива

наду. У сарадњи са инспек-

цијом рада, анализирана је си-

туација, након чега је у само

једном дану 17 радника од-

лучило да раскину радни

однос, без отпремнине, да се

пријаве тржишту рада и обез-

беде здравствене књижице.

Зараде и све остало што им се

дугује покушаће да добију

преко суда, али и ту ситуација

није ружичаста, јер је имовина

фабрике под хипотеком.

У Савезу самосталних

синдиката за општине Мајдан-

пек, Кладово и Неготин подсе-

ћају да су представку о про-

блемима запослених у ФЕП

Доњи Милановац и прошле го-

дине доставили Министарству

привреде, а од њих добили од-

говор да су они о томе обаве-

стили још четири министар-

ства и Републичко јавно тузи-

лаштво.

С.В.

НЕ ВЕРУЈУ НОВИМ ОБЕЋАЊИМА ВЛАСНИКА
У “ФЕП” Доњи Милановац радници на мукама

Дејан Матејевић

КЊАЖЕВАЦ - Друштвено

предузеће ''Бранка Динић'', некада уг-

ледна фабрика, у којој су се шиле ко-

шуље за целу Европу, званично не

постоји од 2010. године, када је обри-

сана из регистра Агенције за при-

вредне регистре. Јединствен начин

приватизације, незабележен у еко-

номској пракси, у којој су 870 радника

и четрдесетак правних лица постали

власници фирме, довео је до про-

блема, који и дан данас не могу да се

реше.

Решењем Трговинског суда у

Зајечару, имовина некадашње текс-

тилне фабрике "Бранка Динић" у Кња-

жевцу припала је радницима-су-

власницима и након уписа у катастар

непокретности, без њиховог одоб-

рења ниједан део преостале имовине

неће моћи да буде отуђен, односно

продат. 

Данас, бивши радници-сув-

ласници покушавају да заштите пре-

осталу имовину и наплате своје

власничке уделе. Многима од њих ду-

гују се отпремнине, повезивање рад-

ног стажа, зараде... 

- Имамо неисплаћене личне

дохотке, остарили смо тамо, здравље

изгубили и избачени смо на улицу као

вишак - сведочи Гордана Михајловић,

председница Одбора за чување имо-

вине "Бранке Динић".

У простору некадашње кон-

фекције данас ради седам, махом

текстиних фирми, које запошљавају

око 200 радника. Ситуација је тим

компликованија што су и садашњи ко-

рисници простора такође власници

дела имовине ''Бранке Динић'', за-

интересовани да се овај проблем ко-

начно реши, каже Дејан Миљковић,

власник приватног предузећа МДС. 

- Када смо ушли у овај про-

стор постојала је фирма која нам је

наплаћивала кирију. Та фирма је  уга-

шена и од тада више нема правног

наследника који може да располаже

том имовином. Фирме које тренутно

ту бораве одржавају тај простор и

плаћају порез на имовину, тако да није

тачно да корситимо овај простор без

накнаде. Ако не би те фирме плаћале

порез, онда би морали да га плате сви

власници са списка на коме је 886

радника и 49 правних лица - нагла-

шава Миљковић.

Након састанка са адвока-

том, бивши конфекционари, сувлас-

ници (њих око 300), изабрали су пе-

точлани одбор, односно своје пре-

ставнике, који ће, уз помоћ адвоката,

убудуће са садашњим корисницима

простора преговарати о евентуалној

продаји или уновчавању својих ацкија. 

Локална самоуправа спре-

мна је да разговара о начинима реша-

вања нагомиланих проблема бивше.

''Бранке Динић'', али само од тренутка

када представници сувласника буду у

ситуацији да понуде 100 одсто удела

над имовином некадашње фабрике. 

Љ. П.

ОД ВЛАСНИКА ДО ''ПРОСЈАКА''

Фабрички круг “Бранке Динић” (Фото: Књажевацинфо)

Некадашње успешно предузеће, ''Бранка Динић'', грца у проблемима 
Обележен Дан цивилне 

заштите

КЛАДОВО - На пригодној

свечаности у сали општинског

већа обележен је 1. март - Свет-

ски дан цивилне заштите. Како се

то ради на практичном примеру,

потврђено је током септембар-

ских бујичних поплава у општини

Кладово, јер су те активности до-

спеле у уџбенике.

- Штаб за ванредне си-

туације општине Кладово реаго-

вао је у правом тренутку, јер је

поступио па правилима које је

диктирала ситуација на терену.

Синхонизованим акцијама у то-

ме су успели, тако да се посту-

пање у условима катстрофа-

лних бујичних поплава сада

представља као пример добре

праксе. Заслуга за то припада

свим учесницима и поверени-

цима Цивилне заштите, који су

одлично контролисали ситуа-

цију и успешно координирали

дешавања на терену - казао је

Радован Арежина, председник

општине Кладово и комадант

општинског Штаба за ванред-

нме ситуације.                      М. Р.

ПРИМЕР
ДОБРЕ
ПРАКСЕ
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КЛАДОВО - У кладовс-

кој Великој Каменици, тешко

страдалој у катастрофалним

поплавама прошлогог септем-

бра, завршени су радови на

изградњи привременог пре-

лаза преко Велике реке, бу-

дући да је водена бујица

''збрисала'' мост који је деце-

нијама повезивао два крај тог

места. 

Након постављања три

цеви, набујала Велика река и

даље је правила проблеме

мештанима јер је претила да

због недовољне пропусне

моћи поново поплави део на-

сеља.То је био разлог за нови

пројекат и уградњу још четири

металне цеви. Радници су при-

ступили захтевном послу и,

упркос временским условима

који нису били најидеалнији за

грађевинске радове, успешно

је обављена припрема за по-

лагање седам металних цеви -

пречника 1.500 милиметара,

дужине седам метара и поје-

диначне тежине око 2.350 ки-

лограма. За њихово ''везива-

ње'' и друге радове утрошено

је више од 65 кубика бетона.

- Осим тога, уградили

смо и око 15 тона цеви које

имају одговарајућу пропусну

моћ. Сада смо дошли у ситуа-

цију да потпуно мирно можемо

чекати доток у кориту које при-

хвата воду из чак 20 киломе-

тара водотокова са околних

планина. Прелаз је алтерна-

тивно решење и биће у функ-

цији до краја октобра или до

почетка новембра, када се

планира завршетак изградње

моста дужине 60 и ширине че-

тири метара. Упркос свим про-

блемима који су нас пратили

током изградње прелаза меш-

тани су били стрпљиви и сада

је њиховим мукама дошао крај

- казао је Радован Арежина,

председник општине Кладово.

Пуштањем у функцију

привременог прелаза мешта-

нима Велике Каменице омо-

гућена је лакша комуникација

с једног на други крај насеља.

- Овај прелаз допри-

неће нормализацији живота у

насељу. До сада смо кори-

стили заобилазне путеве тро-

шећи много времена и новца,

тако да нам је свима сада лак-

нуло. Изградњом прелаза

нашим мукама дошао је крај -

задовољан је Војислав Богић,

члан Савета МЗ Велика Каме-

ница.

М. Р.

НЕИМАРИ “УКРОТИЛИ” РЕКУ
У Великој Каменици завршена изградња привременог моста

Завршена изградња моста

КЊАЖЕВАЦ - Планинарски спорт у Кња-

жевцу постоји 70 година. По завршетку Другог свет-

ског рата, почели су да се стварају услови за

бављење ''фискултуром''. У Фискултурном савезу

нашло се места и љубитеље пешачења, шетње,

скијања. Основано је Смучарско – планинарско

друштво ''Миџор''. Иницијатор, покретач и први

председник друштва био је Милисав Бошковић,

тада ''напредни омладинац''. 

Традицију, успостављену те 1950. године,

наставља Планинарско друштво ''Бабин зуб'', каже

његов председник Драган Беатовић: 

- Обновили смо рад 2007. године и данас

окупљамо бројне љубитеље планинарења, разних

узраста, све оне који су схватили да је земљу, њене

природне лепоте, културу, историју најједноставније,

најлепше и најздравије упознати пешачењем. Пла-

нинаримо већ седам деценија. Није ни чудо. На те-

риторији Књажевца имамо три планине -  Тупи-

жнуцу, Тресибабу, Стару планину, преко 60 врхова,

виших од 1000 метара. Развијамо се у квалитетни

спорт, који је свима нама представља велико задо-

вољство. Наставићемо да промовишемо овај по-

крет за здрав живот у здравој средини, да се

дружимо са љубитељима планине и природе у

Србији и Европи и да омасовимо своје удружење

новим, младим људима.

Планинарењем се у Србији бави 15000

људи. Овај спорт, атрактиван је и са аспекта ту-

ризма, рекао је у Књажевцу председник Планинар-

ског савеза Србије Борис Мићић: 

- Постоји симбиоза између планинарења,

туризма, здравља и образовања. Екологија покрива

све то. 

Поводом великог јубилеја, у Књажевцу је

Горска служба спасавања извела вежбу спасавања

из Тимока, одржане су трибине о рекреацији и еко

туризму, а у великој галерији Дома културе отворена

је изложба фотографија ''Планине'', аутора Фадила

Шаркија, мајстора фотографије и планинара.    Љ.П.

ЉУБАВ ПРЕМА ВРХОВИМА

Планинари на Бабином зубу (Фото: Књажевацинфо)

Седам деценија планинарства у Књажевцу 
Донација Црвеном крсту у Мајданпеку

МАЈДАНПЕК - Црвени крст

Мајданпек, спроводећи програм за дело-

вање у несрећама и одговор на несреће,

припрема тим за деловање у тим  условима

и помоћ угроженим лицима и жртвама не-

срећа, те спасавање. Јачајући капацитете у

том смислу раде се едукације, а добро-

дошла је и донација – моторне санке,  дар

једног од најпознатијих Мајданпечана, фуд-

балера Дејана Петковића “Рамба”.

Тања Голубовић, секретар ЦК

Мајданпек, подсећа да се на основу преузе-

тих међународних обавез , као и на основу

члана 6 и 7 Закона о Црвеном крсту Србије

спроводи програм припрема за деловање у

несрећама и одговоре на њих. 

-  Да би остварио своју обавезу,

Црвени крст Мајданпек мора јачати капаци-

тет за деловање у несрећама, а активности

везане за обуку нових чланова и доедука-

цију постојећих, организовање вежби, на-

бавку опреме и материјала, реализују се у

континуитету, пошто их је одједном због не-

достатка пара, немогуће обезбедити - каже

Голубовићева. - Црвени крст Мајданпек рас-

полаже јединицом за деловање у не-

срећама, која може да се активира у свим

приликама које то захтевају, а можемо се по-

хвалити и сјајном донацијом – моторним

санкама марке “артик кет” из Словеније, које

смо добили од фудбалера Дејана Петковића

“Рамба”.

Уз моторне санке и добро обучен

тим за деловање у несрећама, јасно је да ће

захваљујући овом ангажовању Црвеног

крста, вредној донацији и још вреднијим во-

лонтерима, чак и у екстремним зимским

условима, помоћ брже стизати до оних

којима је неопходна, па чак и када су они

веома удаљени, а путеви до њих непро-

ходни.                                                          С.В.

САНКЕ ОД
РАМБА
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КЛАДОВО - Када су се 15.

септембра на Текију обрушиле бујице,

клизишта и поплаве, проузроковане

обилним и несвакидашњим падави-

нама, тешко оштетивши село, Живојин

Болботиновић, не чекајући да се про-

гласи ванредна ситуација, са својим

синовима Жељком и Милошем и поса-

дом брода „Ђердап“ са заповедником

Јованом Пуфићем на челу, прискочио

је Текијанцима у помоћ. Стравични

призори уништених домова, реке

блата које су се сливале са брда низ

улице, стабла по десетак и више ме-

тара са све корењем – први су при-

зори које је затекао.

- Дао сам налог свим својим

радницима да свим ресорима који нам

стоје на располагању кренемо за Те-

кију и спасавамо људске животе. Када

смо стигли, народ је био уплашен, на

све стране јад и чемер. Са горње

стране Текије кренуло је брдо, са доње

Дунав. Људи нису имали где да иду.

Из Текије се нигде није могло - прича

Живојин.

Жика није чекао да неко на-

реди шта да се ради, већ је одмах

почео да евакуише људе. Његовим

бродом „Ђердап“, али и бродовима хо-

тела „Аква стар“ и „Ђердапа један“ из

Текије је у Кладово Дунавом, јер је тих

првих дана то било једино могуће,

евакуисано скоро 400 мештана. Међу

последњима и троје Жикиних унука

који су чекали евакуацију у кући Бол-

ботиновића, која се такође нашла на

путу бујица и клизишта. Све невољ-

нике сместио је у свој хотел, а у Текији

направио својеврсни кризни штаб који

је даноноћно помагао мештанима.

За овај подвиг награђен је

Сребрном плакетом у 52. акцији „Ве-

черњих новости“ за „Најплеменитији

подвиг године“.

- Наравно да сам поносан на

ову награду, али ми она, ни било какве

почасти нису биле ни на крај памети

када сам тог 15. септембра кренуо у

Текију да видим шта се дешава и да

видим да ли је неком потребна помоћ

– каже овај скромни човек који је у

свечаној сали Скупштине града Бео-

града, на  стрпљиво новинарима по-

нављао једно исто: - Нисам ја херој.

Хероји су моји Текијанци, радници РТБ

''Бор'' и њихов директор Благоје Спас-

ковски, који су нам са тешком механи-

зацијом први притекли у помоћ,

припадници Сектора за ванредне си-

туације, Војска Србије – истиче Болбо-

тиновић, који је наставио да помаже

својим Текијанцима уручивши им 10

ваучера десет ваучера од по 50.000

динара, 20 од по 70.000 динара за ку-

повину неопходног покућства, као и

ваучер од 100.000 динара за школу у

Текији, чијим ђацима обезбеђује и бес-

платну ужину. 

С.М.Ј.

ХЕРОЈ ТЕКИЈСКЕ КАТАКЛИЗМЕ
Награђен Живојин Болботиновић за „Најплеменитији подвиг године“

Живојин Болботиновић

АКАДЕМИК

Сребрну плакету Живојину Болботиновићу уручио је

председник жирија, академик Матија Бећковић.

- Најважнији задатак човека на земљи јесте да буде човек.

Стари наук је да не вреди журити ако си на погрешном путу, ни

одустати ако си на правом. Жири "Најплеменитијег подвига го-

дине" имао је леп и узбудљив задатак. И, није вагао ни кметовао

подвиге него се дивио и клањао онима који су их починили – ис-

такао је Бећковић.
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БОР - Крај фебруара на

површинском копу “Велики Кри-

вељ” очекују са испуњеним пла-

ном бакра у руди, али поло-

вичним дометом у раскривању.

Од 784.000 тона руде, колико је

планирано за други овогоди-

шњи месец, кривељски рудари

су за 22 дана дали 581.600 тона

или око 95 процената. Пошто је

садржај метала био нешто већи

(0,259%) него што се у плану

рачунало (0,219%) то је у поме-

нутом периоду дато 1.567 тона

бакра у руди. Тиме је надокна-

ђен мали подбачај у тонама

руде, а сасвим је извесно да ће

поново бити пребачен месечни

план бакра у њој. У јануару је

тај пребачај износио 11 одсто

(планиране су 1.874 тоне, а

остварено 2.088 тона).

Међутим, у јануару је

било у плану да се уклони и

1,680 милиона тона јаловине, а

дато је 1,102 милиона тона, што

је 66 процената. У фебруару се,

за 22 дана, стигло тек до 601.540

тона, што је мање од половине

планираних 1,64 милиона тона

јаловине. Кључан утицај на

такав биланс, по оцени управ-

ника копа Милана Делића,

имало је стање (расквашених)

путева, а посебно број (не)рас-

положивих камиона за превоз

јаловине.

- Ипак, раскривање севе-

розапдног дела копа није угро-

жено – истиче Делић. – Угла-

вном се иде по плану. Међутим,

са садашњим бројем располо-

живих возила морали смо да

дамо благу предност руди, али и

да сачувамо нека од возила како

би, након ремонта трапова, мо-

тора и амортизера, дошла до из-

ражаја у марту, по бољем вр-

емену. Време у фебруару није

ишло у прилог ни добром раду

транспортног система (прокли-

завање, чести застоји због поме-

рања и нивелације одлагача). А,

јасно је и да се одвоз јаловине

на планире зими директно одра-

жава на количине због дужине и

стања тих путева. Међутим,

управо се завршавају ремонти

три тешка камиона у радиони-

цама на старом борском и кри-

вељском копу тако да почетак

марта очекујемо са планираним

бројем тешких возила, бољим

путевима, а тиме и са више јало-

вине.

Што се тиче опреме за

бушење и утовар стање је, пр-

ема речима нашег саговорника,

стабилно. Има довољно буши-

лица а на располагању су и че-

тири багера. У наредних десе-

так дана на северозапад копа

изаћи ће још један од нових ба-

гера, а пошто су ту и најповољ-

није транспортне релације, пр-

евезене количине руде и јало-

вине допринеће остварењу

планова. Одводњавање, тако-

ђе, добро функционише, не-ма

великог прилива на дно копа

нити замрзавања. Код минера

све иде по плану, а недавно је

замењена и трака за превоз

руде од примарне дробилице

до места где се складира пре

него што крене на даље усит-

њавање и флотирање.

Љ. А.

БЛАГУ ПРЕДНОСТ ДАЛИ РУДИ
На највећем копу у РТБ ''Бор'' у фебруару

Добијено 1.567 тона бакра

КЊАЖЕВАЦ - Општина

Књажевац донела је одлуку да све

напуштене објекте у селима, по-

пут школа и задружних домова,

стави на располагање потенцијал-

ним инвеститорима. Ову погодно-

ст искористили су Горан Поповић

и Оливер Јеленковић, отворивши

у Доњој Каменици погон за про-

изводњу аксесоара од коже. 

У ''Рецики'' ће се израђи-

вати торбе, новчаници, каишеви,

сувенири од коже, каже директор

Горан Поповић: 

- У старту имамо шест за-

пошљених радника, али је план

да се њихов број повећава. Јако је

битно да раднике обучимо за оно

што је нама потребно. Произво-

дња је специфична, ми смо више

креативни студио, што изискује

квалификоване раднике, који знају

свој посао.

Поповић и његов партнер

у послу Оливер Јеленковић први

су привредници који су искори-

стили пружену руку књажевачке

локалне самоуправе, наглашава

председник општине Милан Ђо-

кић.

- Пре само неколико ме-

сеци ово је био напуштен и руини-

ран објекат. Сада у једном делу

тог објекта имамо функционалну

производњу. У другом, Туристичка

организација и Удружење при-

вредника формираће туристички

пункт, где ће сви који крену ка Ста-

рој планини моћи да купе нешто

од сувенира. Добијамо један нов,

интересантан садржај у селу које,

као и сва српска села, не живи

баш интензивним друштвеним жи-

вотом.

Ђокић очекује да ће слич-

них примера бити и у другим кња-

жевачким селима и приградским

насељима.

- Иницирани писмима о

намерама, која су нам доставили

привредници, заинтересовани за

организацију производње у дому у

Трговишту, месној заједници, која

је, практично приградско насеље,

дали смо и тај дом на оглас и на-

дамо се да ће се неко од књаже-

вачких (што би нам било најдр-

аже), или инвеститора са стране,

определити да нешто од својих

производних активности органи-

зује баш у дому у Трговишу истиче

Ђокић.

Љ. П.

СУВЕНИРИ ОД КОЖЕ
Отворена мала радионица у Доњој Каменици 

Кренула производња у “Рецики”

КЛАДОВО - Представ-

ници локалне самоуправе потпи-

сали су уговоре са пет

послодаваца код којих је посао до-

било неколико незапослених Кла-

довљана, старијих од 50 година,

којима је до одласка у пензију пре-

остало 36 месеци. Реч је о про-

граму који се финансира из бу-

џета, посредтвом Локалног савета

за запошљавање. Уговори о раду

са незапосленим лицима закљу-

чени су на 12 месеци и допринеће

решавању њиховог статуса.

- Ово је програм једин-

ствен у Србији, јер решава статус

категорије незапослених лица која

су сви заборавили. Уз подршку по-

слодаваца, ми смо им обезбедили

годину дана радног ангажовања, а

након тога биће две године на еви-

денцији НСЗ која ће им исплаћи-

вати одговарајућу надокнаду до

одласка у пензију. Због ограниче-

ног буџета нисмо могли да упос-

лимо већи број лица, јер је за ту

намену издвојено 1,1 милион ди-

нара. На нама је да кроз одређене

уштеде у општинском буџету ство-

римо услове за ново запошља-

вање те категорије становништва -

објашњава Јован Стингић, пред-

седник Локалног савета за запош-

љавање. М. Р.

ПОСЛОМ ДО
ПЕНЗИЈЕ
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БОР - Управни одбор Рудар-

ско-топионичарског басена (РТБ)

''Бор'' усвојио је план пословања ком-

паније у 2015. години који, поред

осталог, подразумева производњу

47.074 тоне катодног бакра, 1.186 ки-

лограма злата, 7.488 килограма

сребра и 339.177 тона сумпорне ки-

селине. Овако конципиран план бор-

ском Басену требало би да донесе

бруто добит од 24 милиона долара. 

- Све производне задатке у

плану пословања за ову годину ура-

ђене су да се обим и квалитет рудар-

ске производње и њене ефикасне

прераде у новим металуршким по-

стројењима повећа - казао је Благоје

Спасковски, генерални директор

РТБ. - Преко нам је потребно да по-

већамо производњу у свим активним

рудницима, али и припремимо терен

за отварање нових лежишта. За фи-

нансирање свих ових инвестиционих

улагања потребно је око 200 милиона

долара. Стога смо, поред сопствених,

планирали и екстерне изворе финан-

сирања, пре свега за проширење

рудника „Церово“, уз могућност стра-

тешког партнерства или кредита за

ову инвестицију, као и за активирање

мајданпечког лежишта „Чока Марин“

и подземног рудника „Борска река“.

Управни одбор РТБ сложио

се са констатацијом првог човека

компаније да је рударство специ-

фична грана у коју се непрестано

мора улагати како би се одржала

само постојећа производња. Зелено

светло је, тако, добио и програм от-

варања рудника „Церово“, односно

лежишта „Церово 2“ и „Церово при-

марно“ у његовом комплексу, као и

предлог за израду студије изводљи-

вости за та лежишта. 

Говорећи о преради увозног

концентрата, први човек Басена је

истакао, да су врло близу договора,

који подразумева да ће РТБ го-

дишње, уз 250.000 тона домаћег кон-

центрата бакра, у новој топионици

прерађивати и додатних 150.000 тона

те сировине, чиме би капацитет новог

металуршког постројења бити маки-

симално попуњен.

УО РТБ усвојио је информа-

цију о ликвидацији „Јубоса“, мешови-

тог предузећа које су својевремено

формирали НИС и РТБ. Фирма је ос-

нована давне 2006. године и требало

је да се бави откопавањем, транспор-

том и прерадом топионичке шљаке.

До реализације послова због којих је

предузеће формирано није никада

дошло, али досад није постојала са-

гласност НИС да се оно ликвидира,

иако је РТБ и раније то предлагао.

Сагласност НИС добијена је тек не-

давно, па ће ово „предузеће на па-

пиру“ тек сада бити званично ликви-

дирано.                                      Г.Т.В.

ДОБИТ 24 МИЛИОНА $
Инвестиције од 200 милиона долара у борско рударство

Благоје Спасковски

КЛАДОВО - У феб-

руару је ХЕ “Ђердап 1” ЕПС

испоручила 538,9 милиона

киловат-часова електричне

енергије  - 51 одсто више од

плана који је у другом  у ме-

сецу у години износио 359

милиона киловат-сати стр-

ује. Од почетка године, хид-

роцентрала код Кладова

произвела  је 1,1 милијарду

киловат-часова електричне

енергије или 57,4 одсто

више од плана за тај пе-

риод. При тренутном дотоку

од 7.500 кубика воде у се-

кунди, дунавска фабрика

струје производи дневно  20

милиона киловат–сати стр-

ује. То наговештава преба-

чај и мартовског плана, јер

је за реализацију норме од

499 милиона, потребно да

моћне машине  дневно ис-

поруче 16 милиона кило-

вата струје.

М. Р.

РЕКОРД
‘’ЂЕРДАПА’’
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НЕГОТИН - Екипа „Не-

готинске гимназије“ победник је

Сусрета омладине Неготина

(СОНГ) у категорији средњо-

школаца, док је код основаца

победа заслужено припала

ученицима основне школе „Ве-

ра Радосављевић“. Обе фина-

лне вечери окупиле су велики

број младих, који су својим при-

суством и подршком својим фа-

воритима показали да је орга-

низовање Сусрета омладине

Неготина, традиционалне кул-

турне манифестације овдаш-

њег Дома културе „Стеван Мо-

крањац“ – пун погодак. Екипе је

оцењивао стручни жири у са-

ставу: Милан Радосављевић,

Рада Анђелковић и Марко Ко-

стић.

- Средњошколци су на

великој извођачкој сцени него-

тинског Дома културе прика-

зали одличне програме и код

победника су одлучивале нија-

нсе. У овом случају, победник је

са 266 поена екипа „Неготинске

гимназије“ која је извела пред-

ставу „Како је умро Брус Ли“.

Жири има речи хвале и за дру-

гопласирану екипу МШ „Стеван

Мокрањац“, којој је у збиру при-

пало 263 бода за представу

„Кафанче на таванче''. Са од-

личним наступима публици су

се представили и основци. Та-

кође, у нијансама, бољи су

били ученици ОШ „Вера Радо-

сављевић“, који су се састали

са својим вршњацима из ОШ

„Вук Караџић“ - каже професор

српског језика Марко Костић,

члан жирија.                      С.М.Ј.

ОДЛУЧИВАЛЕ НИЈАНСЕ
Гимназијалцима и екипи ОШ „Вера Радосављевић“ титула победника СОНГ

Такмичари из ОШ “Вера Радосављевић”

Андрија Терзић (Фото: Књажевацинфо)

МАЈДАНПЕК - Музеј у

Мајданпеку је пред реализа-

цијом једног пројекта који ће

омогућити да заокружи своју

ликовну збирку, а пошто су

претходно већ заокружене

археолошка и етнолошка. Уз

помоћ Министарства култу-

ре, за откуп уметничких радо-

ва за попуну и допуну збирке,

Музеју у Мајданпеку имаће

ускоро више вредних радова

сликара из Србије.

Музеј у Мајданпеку је

пројекат за попуну ликовне

збирке, реализовао у сара-

дњи са Миланом Боснићем,

истакнутим ликовним умет-

ником из Мајданпека, каже

Александар Репеџић, в.д. ди-

ректора Музеја у Мајданпеку,

и додаје да ће заинтересо-

вана мајданпечка ликовна

публика  већ за неких месец

дана када у Музеју планирају

да на пригодан начин пред-

ставе све нове радове, моћи

да ужива у делима Андреја

Бунушевца, Нине Тодоровић,

Предрага Терзића, Селене

Тртовић и Ведрана Ивано-

вића. Јер, Комисија за јавне

набавке је свој посао окон-

чала и у току је потписивање

уговора са ауторима.                         

С.В.

ЗАОКРУЖЕНА 
ЛИКОВНА ЗБИРКА

КЊАЖЕВАЦ -  У вели-

кој галерији Дома културе у

Књажевцу представљен је

роман “Преко пута – истина”,

Ужичанина Андрије Терзића. 

Свој литерарни првенац Тер-

зић је, по сопственом при-

знању, написао случајно, же-

лећи да на папир стави ис-

тину о свом животу и животу

младих људи које је сретао у

Ужицу током бомбардовања,

у детињству, школским да-

нима, или током боравка у

Холандији. Занимљива и су-

рово искрена прича једног

талентованог момка који пи-

ше као да пролази кроз из-

весно прочишћење и сазре-

вање, није равнодушном

оставила ни књажевачку пуб-

лику. 

Роман ''Преко пута –

истина'' објављен је у ок-

тобру прошле године у изда-

вачкој кући ''Арте''. Ова ауто-

биографска прича одмах је

нашла пут до читалаца и на

последњем Сајму књига би-

ла је један од најпродавани-

јих наслова.

Љ. П. 

РОМАН О ИСТИНИ
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БОР - У Ватрогасно-спаси-

лачкој чети у Бору међу 32 ватро-

гасца-спасиоца за своје место избо-

рила се и - Катарина Предић (25), из

мајданпечког села Мосна. Једина је

девојка ватрогасац, која подједнако

обавља све тешке задатке и дужно-

сти заједно са колегама. Иако ради

непуне две године, међу колегама је

омиљена и равноправна, тако да

имају само речи хвале за младу и

храбру колегиницу.

- Мене су одувек привлачила

необична занимања, поготову што је

ово хуман позив. Одмалена сам у не-

посредном додиру са ватрогасном

службом, јер сам одрастала у селу

Мосна, надомак Доњег Милановца,

поред самог Ватрогасног дома.

Првобитно сам примљена

на посао у Неготину. Међутим, након

пар дана проведених тамо, премеш-

тана сам у главну јединицу у Бору,

како бих стекла најосновнија знања

пре почетка курса. Мој ментор, Горан

Милојевић, трудио се и свакодневно

радио са мном четири месеца да би

ми што више објаснио и показао,

како теоријски тако и практичан,

посао који раде ватрогасци спа-

сиоци. Након завршеног курса у Пан-

чеву, на коме сам такође била једина

девојка, обучена сам како се при-

ступа догађају од самог позива који

добијамо у Командно-оперативном

центру, па све до изласка на саму ин-

тервенцију и поступка спашавања

људских живота, што ми је пуно по-

могло у даљем раду - прича Ката-

рина.

Иако је посао ватрогасаца

динамичан и ризичан, због околно-

сти на које наилазе ови хумани

људи, Катарина себе не може замис-

лити ни у једном другом занимању.

- Ово занимање нам је,

може се рећи, и део породице - смеје

се Катарина. - Јер, моја старија се-

стра Биљана, је такође ватрогасац у

Доњем Милановцу. И, слободно могу

да кажем да је она мој узор, јер ми је

са одушевљењем причала о послу

који ради, па је тако подстакла и

мене да се опробам у овоме. Смат-

рам да нисам погрешила -додаје Ка-

тарина.

Иако најчешће ради у Ко-

мандно- оперативном центру, са ко-

легама из чете учествује у свим

активностима које имају, па и прису-

ствовању на тежим интервенцијама.

Рад у трећој смени је у почетку био

напоран за ову младу девојку. Међу-

тим, временом се због љубави

према послу на све навикла.

- Када је недавно нестала

струја у Мајданпеку, моје колеге и ја

смо данима учествовали у пружању

помоћи тамошњим мештанима. Није

било нимало лако гледати исцрп-

љена стара лица и малу децу. Ра-

дили смо на одржавању агрегата,

подели ћебади и пакета за социјално

угрожена лица - појашњава наша са-

говорница.

Колеге су је јако лепо при-

хватиле и у свему јој помажу и труде

се да јој што више знања пренесу,

тако да су допринели да још више

заволи захтеван посао којим је од-

лучила да се бави.

- Поред моје сестре, колеге

су моја највећа подршка и при-

јатељи. Међу нама влада велика

хармонија, сви смо једна велика по-

родица и дружимо се и помажемо

једни другима и ван посла. Позивам

све девојке које жуде за адренали-

ном  да се одлуче на за овај племе-

нит и хуман позив, јер помоћи

људима који су у невољи је нешто

непроцењиво за човека - уверава

нас ова храбра девојка.

M.M.

КАТАРИНА ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ
Једина жена ватрогасац у Бору о свом животном позиву 

Катарина Предић

БОЉЕВАЦ – Милија Бејић

(75), звани Јова, из бољевачког села

Валакоње, протекле три деценије

спава – под крушком!

Милија је, наиме, кућу сагра-

дио пре више од 30 година, али је свој

дом направио тако да у њему једно од

најзначајнијих места заузима, баш -

крушка. Племенито дрво има корен у

једној од соба Бејићевог дома, одакле

пролази кроз таван и грана се изнад

крова.

- Мислиш, сигурно, да сам

шашав – смеје се Милија на непостав-

љено питање. -  Нисам, пријатељу, ни

луд ни блесав. Једноставно, пре више

од три деценије сам наследио од оца

једну ливаду и на њој крушку. И, то је

било све моје имање.

Јова је три месеца спавао под

крушком. Стави, вели, сламу испод

крошње, преко сена метне простирку,

покрије се и тако је данима дочекивао

јутро.

- Љута сиротиња, шта ћеш –

наставља Милија. - А, онда сам скупио

неку цркавицу и почео да зидам кућу.

Било ми је жао да посечем крушку.

Била ми је први дом који сам имао, а

прва кућа се, кажу наши стари, никада

не руши. Их, ни сам не знам колико ме

је пута то дрво заштитило од кише и

пружило ми сигурност. Пробудим се

ноћу, и изнад себе угледам крошњу

крушке. Као да ми је говорила: ''Спавај,

Милија, ја те чувам''.

Скупиле се Јовине комшије

да му помогну да граде кућу. Али, Ми-

лија не да да се крушка посече. Узалуд

су биле молбе, претње да ће напу-

стити посао, преклињања, закли-

њања...

- Не може и готово, тако сам

им казао. Или ће се кућа градити око

крушке или се неће ни зидати. На крају

су комшије попустиле. Као да су имали

избора – грохотом се насмеја Милија.

И, тако. Цигла по цигла. И, све па-

жљиво, да се крушка не оштети.

- Дођосмо до тавана, а ком-

шије ме моле – ''Пусти, Милија, да,

макар, грање поткрешемо'' – сећа се

Бејић. - Одговорио сам им да ћу пре

срушити све што сам направио, него

да повредим крушку.

Шта ће, куд ће комшије. Виде,

Милија је одлучан. И, опет се латише

посла. Цреп по цреп, летва по летва,

даска по даска и - завршише кров.

Изнад њега, Милија каже поносно, из-

дигле се и разгранале гране крушке.

Прошло је отада више од 30

година, а крушка и данас стоји у Ми-

лијиној кући. Редовно је овај домаћин

одржава. Окопа око ње, нађубри, окре-

чи је... Одсече, невољно, гране које су

се сасушиле, јер је дрво старије од јед-

ног века.

- Видиш, та је

крушка старија од мене – открива нам

Милија малу тајну. - Засадио ју је још

мој деда. Први ми је дом, понављам,

била. И, запамти – прва се кућа никада

не руши...                                         В.Н.

КРУШКА РАСТЕ ИЗ - КУЋЕ

Милија Бејић показује крушку

У дому Милије Бејића централно место заузима дрво

РАКИЈА И ЏЕМ

Иако стара више од века, Бејићева крушка и дан-данас доноси

плодове.

- Сакупим ти ја од ње и до 50 килограма крушака – смеје се Јова.

- Направим мало ракије, мало џема. И, тврдим ти, а ти, ако не верујеш,

питај све у околини – боље ракије и џема нема нигде. Осећа моје дрво

да га волим, зато ми тако и враћа.

ДОБРА КОЛЕГИНИЦА

- Од самог почетка смо видели да је Катарина заинтересована

за посао. Стално је питала о свему што је стварало недоумице код ње и

записивала је у свесци само тачне и проверене информације, које је до-

бијала од старешина. Као млади радник  који нема пуно искуства ми смо

заиста задовољни њеним ангажовањем. Она толико педантно обавља

свој посао од читког писања, па све до прикупљања детаљних инфор-

мација од лица које пријављује неку несрећу телефоном, за шта је више

пута и похваљена - каже Драган Јовановић, шеф смене Ватрогасно- спа-

силачке јединице у Бору.
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МАЈДАНПЕК - Београ-

дска полиција ухапсила је М. М.

(35), из Призрена, са пребива-

лиштем у Неготину, због сумње

да је у среду око 23 часа, код

мајданпечког села Клокочевац,

возећи у комбију девет Си-

ријаца, прегазио овдашњег

мештанина Воју Марковића (68)

и убио га. Након тога, убица је

побегао, а пронађен је два дана

касније у Барајеву.

Како сазнајемо, два са-

та након што је прегазио Мар-

ковића, саобраћајна полиција

покушала је да заустави М. М.

на деоници пута између Го-

лупца и Велике Градишке. Ме-

ђутим, он није стао на упозо-

рење саобраћајаца, већ је

пројурио поред њих. Зауставио

се 500 метара даље и наредио

свим Сиријцима да изађу из

комбија, након чега се вратио

до полиције и рекао како је у

ретровизору видео да га за-

устављају и да се због тога

вратио. На питање зашто му је

поломљен фар, одговорио је

да је имао малу незгоду на

путу и да ће све поправити чим

дође у Београд. Полицајци су

га тада пустили да оде.

Међутим, у Клокочевцу

се већ дигла узбуна, јер је Мар-

ковићев леш пронађен поред

пута. Истовремено, на деоници

пута између Голупца и Велике

Градишке пронађени су и ази-

ланти. Клупко је почело да се

одмотава...

- Марковић је кобног

дана примио прву пензију, јер

је дуго радио у Немачкој, па је

отишао до сеоске кафане да

почасти пријатеље - сазнајемо

из извора блиских истрази. -

Када је кренуо кући, на њега је

комбијем налетео М. М. и убио

га на лицу места. Реконструк-

цијом догађаја установљено је

да је овај Призренац несрећног

Марковића вукао чак 50 ме-

тара.

Маргита Јовановић, ко-

ја живи у Клокочевцу, била је

очевидац ове несреће. Она

каже да ју је у среду око 23

часа из сна тргла шкрипа точ-

кова, након чега је устала и

провирила кроз прозор.

- Видела сам човека

како излази из комбија - прича

Јовановићева. - У полумраку је

загледао возило. Онда је сео у

комби и вратио се двадесетак

метара у рикверц. Видела сам

како сакупља неке делове на

путу, након чега је све то ста-

вио у ауто и великом брзином

одјурио даље.

Како се испоставило,

приликом ударца, на комбију

М. М. разбио се фар и поло-

миле су се регистарске таб-

лице, због чега се он вратио до

места где се налазио леш не-

срећног човека и покупио све

трагове који би могли полицију

да доведу до њега.

На лице места убрзо је

стигао и Драгољуб Милоше-

вић, поштар из Клокочевца у

пензији, који је међу првима

видео непомично тело свог

комшије у каналу поред пута.

- Маргита и ја смо од-

мах позвали полицију, која је

убрзо стигла на лице места -

прича Милошевић. - Знам да је

мој комшија у среду добио прву

пензију из Немачке и да је,

након што је почастио другаре

у локалној кафани, кренуо ку-

ћи.

Колико је М. М. био за-

узет тиме да прикрије трагове

убиства, најбоље сведочи по-

датак да није ни покушао да

помогне несрећном човеку, код

којег је пронађено 1.150 евра и

2.000 динара. Уместо да по-

куша да му помогне, Призре-

нац је само покупио делове

аутомобила који су били слом-

љени и побегао. Након што је

стигао у Београд, пошто је

успео да превари полицију у

Браничевском округу, М. М. је

наместио нови фар и префар-

бао ауто, како би прикрио тра-

гове злочина. Међутим, један

од азиланата који су прона-

ђени у околини описао је поли-

цији возача, али и возило којим

је он управљао, након чега је

он лоциран, а потом и ухап-

шен.                                 Е.Н.Т.

ШВЕРЦОВАО СИРИЈЦЕ, ПРЕГАЗИО СТАРЦА
Несвакидашња саобраћајна несрећа код мајданпечког Клокочевца

КЛАДОВО - Припадници кладовске поли-

ције ухапсили су М.С. и његовог сина Л.С., код којих

је у ауту пронађено више од пола килограма мари-

хуане, која је била сакривена испод седишта. Поред

њих, слободе су лишени и њихови помагачи А.К.,

П.Ј. и Б.Р. који су испред њих ишли аутомобилом,

како би упозорили уколико наиђу на органе реда.

Међутим, полиција је направила заседу и ,

најпре, пропустила ауто у коме су била тројица

осумњичених. Након тога, зауставили су кола у

коме су били отац и син и код њих пронашли дрогу

која је, како се сумња, била намењена даљој про-

даји.

Након хапшења ове групе, за коју се сумња

да је део организованог ланца за дистрибуцију нар-

котика у Тимочкој Крајини, слободе је лишен и Не-

готинац Д.Ц. за кога постоје незванични подаци да

је реч о једном од вођа клана који се бави препро-

дајом дроге у овом делу Србије.

Иначе, М.С. и Л.С. су већ неколико пута хап-

шени због препродаје хероина, али и због других

кривичних дела. Свој петорици одређен је притвор

до 30 дана, док је Д.Ц. одређено полицијско за-

државање до 48 сати, након чега ће бити приведен

вишем јавном тужиоцу ради саслушања.  

В. Н.

''ТРАВА'' У АУТУ
Ухапшена шест лица у Кладову

Воја Марковић

ТРАЖИЛИ АЗИЛ

Држављани Сирије, који су пронађени измеђи Голубца

и Великог Градишта, затражили су азил у Србији, након чега

су упућени у прихватни центар у Тутину. Иначе, од почетка го-

дине, у Тимочкој Крајини спречен је прелаз кроз нашу земљу

више стотина илегалних имиграната. У Бољевцу је ухапшен

човек који је 17 држављана Авганистана "шверцовао" у ко-

лима хитне помоћи, која су била украдена у Новом Саду, а на

њима су биле лажне београдске регистарске ознаке. Такође,

код борског села Метовница, услед прекомерне тежине, сло-

мио се точак на комбију, у коме је било 43 миграната из зе-

маља Блиског истока. Несрећни људи су, правим чудом,

прошли са лакшим озледама, а возачи су побегли.

УКРАО
АУТО
БОР - Припадници ПУ Бор

ухапсили су свог суграђанина И.И.

(31) због сумње да је извршио кри-

вично дело неовлашћено кориш-

ћење туђег возила у покушају. По-

лиција је И.И. пронашла док је поку-

шавао да покрене обијено возило.

Сумња се да је до сада обио три во-

зила у улицама Димитрија Туцовића

и Албанске Споменице. Након саслу-

шања осумњиченом је одређен јед-

номесечни притвор.   

Д.С.

Призренац М. М. (35) осумњичен да је превозећи Сиријце комбијем убио Воју Мар-

ковића (68).

Маргита Јовановић и Драгољуб Милошевић
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