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Откада се Рударско-топио-

ничарски басен Бор обавезао да, у

склопу пројекта „Реконструкција то-

пионице и изградња нове фабрике

сумпорне киселине“, обезбеди снаб-

девање нових процеса електричном

енергијом и енергофлуидима, али и

да изгради постројење за третман от-

падних вода, флотирање шљаке и ис-

коришћење топлотне енергије водене

паре која ће се добијати из нових про-

цеса, прошло је тачно годину дана.

Уговор о изградњи нове Енергане –

највећег постројења такве врсте у ре-

гиону које ће производити електричну

енергију из обновљивих извора – по-

тписан је у марту 2014., а тада се но-

восадска „Енерготехника-Јужна Ба-

чка“, фирма која је победила на тен-

деру јер је дала најповољнију цену,

услове финансирања и најкраћи рок

изградње, обавезала да ће посао

вредан 5,7 милиона евра обавити за

годину дана. Година је прошла, из

нове топионице ће ускоро потећи

први бакар, а нова Енергана, према

речима власника ове новосадске

фирме Драгољуба Збиљића, спре-

мно чека њен старт.

- Динамика изградње Енер-

гане и њено пуштање у рад у потпу-

ности је усклађено са изградњом

нове топионице. Постројење је изгра-

ђено у максимално кратком року и

биће спремно за рад у наредних ме-

сец дана – каже Збиљић.

С обзиром на то да је нова

Енергана морала да „испрати“

једну модерну, светску технологију

топљења, шта је обележило њену

изградњу?

- Енергана је практично из-

грађена за непуних годину дана. У

том периоду било је потребно изра-

дити техничку документацију, обавити

одабир опреме и комплетан инжење-

ринг и изградити модерно по-

стројење, пустити га у рад и доказати

гарантоване параметре. Реч је, дакле,

о високоаутоматизованој фабрици

коју смо урадили по принципу „кључ у

руке“.

Који су кључни агрегати и

системи Енергане и какву они

имају улогу у технолошкој шеми

нове топионице?

- „Срце“ Енергане пред-

ставља СИЕМЕНС-ова парна тур-

бина капацитета 1,7 мегавата, а

„аорте“ су цевоводи високог притиска

за довод прегрејане паре са три котла

утилизатора из нове топионице. Во-

дена пара која представља вишак у

технолошком процесу новог пироме-

талуршког постројења се под притис-

ком доводи на парну турбину и на тај

начин се, преко генератора, про-

изводи електрична енергија. Такође,

пројекат подразумева и изградњу си-

стема за деминерализацију воде, као

и постројења за производњу техно-

лошке воде капацитета 120 метара

кубних на сат.

Од вишка паре у Енергани

производиће се, дакле, електрична

енергија. О којим количинама је

реч и шта ће то значити у контексту

укупних потреба и трошкова нове

топионице?

- Да, уместо да се баца, из

вишка водене паре производићемо

еколошку „зелену“ струју, а капацитет

Енергане може да „покрије“ четвртину

трошкова електричне енергије не-

опходне за рад нове топионице и

фабрике сумпорне киселине. Про-

изводићемо око 14,5 ГWх електричне

енергије годишње, а ако се узме у

обзир цена струје коју тренутно

плаћате снабдевачу, уштеда за инве-

ститора, односно за РТБ, је око ми-

лион евра годишње. Уколико, пак,

инвеститор у будућности обезбеди

статус повлашћеног произвођача

електричне енергије, у складу са

Уредбом која дефинише ФИДИН та-

рифе, уштеда или добит биће сигурно

већа за неколико десетина проце-

ната.

Шта можете да кажете о

квалитету радова и опреме коју сте

уградили, о поузданости по-

стројења?

- Надзор над целокупним ра-

довима обавио је Грађевински факул-

тет из Београда и морам да кажем да

су били веома захтевни у смислу ква-

литета извођења радова и усклађено-

сти са пројектном документацијом. То

је добро јер и политика „Енерготех-

нике-Јужна Бачка“ подразумева ква-

литет и потпуну усаглашеност

пословања компаније са системом

менаџмент квалитета. Ове чињенице,

као и одабир правих партнера, сарад-

ника и подизвођача на пројекту, га-

ранција су квалитета изведених

радова и поузданости постројења. Уз

то, уграђена опрема је „бранд наме“

карактера светски препознатљивих

произвођача (СИЕМЕНС, КСБ,

КРОХНЕ итд.).

По чему ћете памтити

ваше учешће у овом великом

послу у Бору и каква је била са-

радња са РТБ и осталим учесни-

цима у пројекту?

- Рад у кругу топионице био

је захтеван из више разлога. Најпре,

требало је ускладити се са осталим

извођачима у овом грандиозном по-

духвату и испоштовати захтевану ди-

намику. Загађење ваздуха је често от-

ежавало рад, али, на крају крајева,

пројекат је зато и рађен – да дима

више не буде. Његова реализација

дефинитивно стаје на пут овом више-

деценијском проблему у Бору. На

крају, опет подвлачим да смо имали

веома захтевне представнике над-

зора и инвеститора са којима смо мо-

рали да разрађујемо сваки детаљ у

циљу добро изведеног посла. Са-

радња са РТБ је, дакле, била изу-

зетно захтевна, али и веома коректна

у исто време, а учешће у оваквом јед-

ном пројекту, од стратешке важности

за Тимочки регион и привреду целе

Србије, представља важну рефе-

ренцу за „Јужну Бачку“. Зато, али и

због тога што сам и сам одрастао у

Бору, лично ћу га памтити целог жи-

вота.

Оно што, такође, треба

упамтити јесте и ваша спремност

да помогнете другима у невољи.

Прошле зиме сте дословце рад-

нике одвојили од послова да би по-

могли Мајданпечанима да добију

струју, иако сте и сами били при-

тиснути роковима.

- У датом тренутку сматрали

смо то нашом обавезом и дужношћу.

Када смо видели олујне сметове и

сагледали опасности које су претиле,

притекли смо у помоћ и допринели

оспособљавању дела енергетског си-

стема у Мајданпеку. Помогли смо и у

пројекту испумпавања воде из копа

„Тамнава-западно поље“, а ту смо,

слободно могу да кажем, дали себе

изнад максимума. 

На крају, реците нам нешто

о плановима и неким будућим

пројектима „Енерготехнике“.

- Након извођења ових сло-

жених пројеката имам лични утисак

да смо сазрели као компанија. „Енер-

готехника-Јужна Бачка“ тренутно за-

пошљава 350 радника, а међу њима

је 60 инжењера. Улажемо доста у еду-

кацију и усавршавање запослених јер

је то прави пут ка чвршћој сарадњи и

са страним компанијама које имају

„кноw-хоw“ за поједине специфичне

технологије. Послујемо и у Немачкој,

где запошљавамо 120 радника из

Србије, а сигуран сам да имамо капа-

цитете да, са стеченим референцама

и висококвалификованом радном

снагом, наступимо и у осталим зем-

љама у окружењу. Зато радимо на

проширењу пословних активности и

уговарању послова у готово свим зем-

љама бивше Југославије, а спремно

чекамо и будуће пројекте у српској

енергетици јер смо апсолутно оспо-

собљени за извођење најсложенијих

пројеката у овој области.

Г. Т.В.

НОВА ЕНЕРГАНА ШТЕДЕЋЕ
СТРУЈУ И НОВАЦ БАСЕНУ

Драгољуб Збиљић, власник „Енерготехнике Јужна Бачка“, из Новог Сада 

ИСПЛАТИВА ИНВЕСТИЦИЈА

Знао сам да склапањем уговора са овом новосадском фирмом

РТБ улази у исплативу инвестицију. Посебно сам задовољан чињени-

цом што је „Енерготехника-Јужна Бачка“ сама обезбедила финанси-

рање изградње ове модерне фабрике у Бору и то искључиво

захваљујући поверењу које има у РТБ Бор. Сами гарантујемо враћање

средстава, а уложени новац фабрика ће својим радом вратити за пет

година – каже генерални директор РТБ Благоје Спасковски.

У овој високоаутоматизованој фабрици ће се од вишка водене паре производити еколошка „зелена“ струја, а

капацитет је довољан да „покрије“ четвртину трошкова електричне енергије неопходне за рад нове топионице и

фабрике сумпорне киселине.  
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НЕГОТИН – Одборници

Скупштине општине Неготин на

својој редовној 12. седници ус-

војили су измену и допуну Ста-

тута, који су ускладили са

важећим законским одредбама, а

након спроведених радњи које су

започели још на једној од ранијих

седница. У обимном дневном

реду који се састојао од чак 33

тачке нашла се и одлука о изме-

нама и допунама Одлуке о буџету

општине Неготин за ову годину.

Како је појашњено, разлог за њу

је прерасподела између поједи-

них позиција и намена, али и оче-

киваних наменских средстава од

другог нивоа власти. Буџет је

остао на нивоу пројектованог изу-

зев што је у позицији средстава

из других прихода увећан за 14

милиона динара које је Мини-

старство привреде обезбедило за

реконструкцију зграде у централ-

ној зони, као и за милион динара

од Борског округа за санацију и

реконструкцију крова и фасаде на

згради републичке инспекције. 

Радмила Геров, шефица

одборничке групе ЛДП, уз критику

да буџет никако није инвести-

циони затражила је од надлежних

да појасне одлуку о издвајању 9,5

милиона динара из буџета за ме-

дије питајући шта је са „обећа-

њем о преносу седница локалног

парламента“.

- Испада да за медије из-

двајате скоро 10 милиона или по-

ловину онога што је предвиђено

за све четири средње школе у

граду. Интересује ме која од ове

три телевизије као што су ТВ

Транс који је добио три милиона,

Бест телевизија два милиона и

ТВ Исток 1,4 милиона има у свом

програму пренос седница и шта

ће они за одобрену суму радити.

Зашто Регионална телевизија

Бор није добила ни динар сред-

става, а извештавали су редовно

целе прошле и ранијих година и

какво је то образложење да је

''Телеграф'' најчитанији портал –

упитала је Герова.

Председник Општине Не-

готин Јован Миловановић подсе-

тио је да он лично никада није

дао обећање да ће било која те-

левизија преносити седнице.

- Ниједна од поменутих

телевизија у свом програму нема

пренос седница. Ја лично то обе-

ћање нисам ни дао, већ сте ви те

разговоре водили са председни-

ком Скупштине. На расподелу

средстава нисам утицао, већ је то

радила трочлана комисија са-

стављена на предлог професио-

налних новинарских удружења и

надлежне службе Општинске

управе, па одговор потражите од

њих, а не од мене – одговорио је

Миловановић.

Одборници, њих 40 при-

сутних, већином гласова усвојили

су одлуку о изменама и допунама

одлуке о Општинској управи оп-

штине Неготин, одлуку о изме-

нама и допунама одлуке о радно-

правном статусу изабраних и по-

стављених лица у органима оп-

штине Неготин, низ одлука веза-

них за превоз путника, као и из-

вештаје о раду и финансијском

пословању Јавног предузећа за

грађевинско земљиште, Музеја

Крајине, Историјског архива, До-

ма културе „Стеван Мокрањац“,

Туристичке организације, На-

родне библиотеке „Доситеј Нова-

ковић“, Завода за урбанистичко

планирање и пројектовање и Це-

нтра за социјални рад за 2014. го-

дину. 

Усвојен је локални ак-

циони план запошљавања за

2015., Програм развоја спорта оп-

штине Неготин до 2018. године,

као и одлуку одлуку о доношењу

програма коришћења средстава

буџетског фонда за заштиту жи-

вотне средине општине Неготин

на 2015. у износу од 60 милиона

динара.

Највише полемике иза-

звало је разрешење директора

ЈКП „Бадњево“ Голуба Рајића и

његово именовање на место

вршиоца дужности директора.

Основ за ову одлуку је извршна

пресуда Апелационог суда, којом

је потврђена пресуда Вишег суда

у Неготину, а овом предузећу на-

ложено да поништи Решење о

именовању директора и спроведу

нови поступак именовања. 

Одборници су у наставку

седнице усвојили предлог одлуке

о усвајању годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта на

територији општине Неготин, од-

луку о одређивању надлежног ор-

гана за спровођења поступка

давања у закуп пољопривредног

земљишта у државној својини,

као и друге одлуке из домена свог

рада.

С.М.Ј.

БУРА ОКО МЕДИЈА
Одржана редовна 12. седница Скупштине општине Неготин

Седница СО Неготин

КЛАДОВО - Грађевинска

оператива предузећа АД "Ђердап-

услуге" приводи крају радове на из-

градњи отвореног колектора у ок-

виру пројекта заштите од бујичних

вода насеља Текија. Градилиште на

коме је до сада изграђено више од

200 метара колектора трапезног

облика, димензија 1.000 пута 2.500

милиметара, обишао је Велимир

Илић, министар без портфеља у

Влади Србије задужен за ванредне

ситуације. 

У разговору са неимарима,

министар Илић се уверио да ће ком-

плексан посао бити завршен до

краја априла. Реч је о инвестицији

вредној 125 милиона динара.

- Успешно смо одговорили

свим захтевима - од висинске раз-

лике до сложеног терена - тако да је

грађевинска оператива ”Ђердап-ус-

луга” на овом послу положила испит

- казао је министар Илић. Он је до-

дао да било веома тешко извести

радове на комплексној конфигура-

цији терена.

- То је захтевало бројне

иновације и нивелације, као и из-

градњу преливних шахти које ће

усмерити бујичне воде у Дунав. Без

обзира на зимске услове, посао

нисмо прекидали, тако да се радови

приводе крају. Ово је једини објекат

који се завршава на угроженим под-

ручјима у Србији, тако да извођачи

заслужују све похвале - истакао је

Илић.

Мештанима Текије, њих

седморо, који су принудни смештај

нашли баракама у кампу у Кара-

ташу, јер су у попалавама које су

прошлог септембра погодиле овај

крај, остали без крова над главом,

министар је обећао скори повратак

у домове.

- Имамо уверавања да ће

фабрика цемента ''Лафарж'' ускоро

почети и веома брзо завршити

градњу пет типских кућа срушених у

налету бујичних вода. Искрено се

надам да ће тај посао бити завршен

до краја априла - поручио је мини-

стар Илић.                                   М.Р.

ГРАЂЕВИНЦИ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ

Изградња колектора у Текији

При крају радови на изградњи колектора у Текији

САГЛАСНОСТ

Одборници су дали сагласност на измену Статута Јавног пред-

узећа за грађевинско земљиште, Музеја Крајине и Историјског архива

у делу који се односи на то ко може да конкурише за директора, измену

Решења о образовању комисије за именовање директора јавних пред-

узећа, а донето је и решење о  избору председника, заменика председ-

ника и чланова комисије за омладину, спорт и физичку културу. 
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ЗАЈЕЧАР – Након че-

сама у Хајдук Вељковој улици, у

насељу Два брата, артеске

чесме поред Тритона, вода је по-

ново потекла и на чесми поред

основне школе "Љубица Радо-

сављевић Нада". Борба меш-

тана за очување артериских

чесама у Зајечару траје више од

месец дана. Одржавају се ску-

пови, протести, а петицију је по-

тписало више од 2.000 грађана. 

Петиција је упућена је на

адресу ресорних министарстава,

градске власти, надлежној Поли-

циској управи и Основном тужи-

лаштву са захтевом да се утврди

истина о разлогу због кога је за

пар месеци пресушило пет ар-

терских чесми. 

Мештани који се оку-

пљају сматрају да је основни

разлог пресушивања систем за

грејање приватног хотела

''Србија ТИС'' који пумпама из-

влачи артериску воду и користи

је за грејање хотела. Због тога су

на пресушеним чесмама зале-

пили назив ''Топличина сува

чесма'', алудирајући на власника

хотела Топлицу Митровића.

- Хотел ‘’Србија ТИС’’ је

направио бушотину из које се у

секунди црпи 3,6 литара воде која

се користи за грејање 4.000 квад-

ратних метара целог хотела. Че-

сме су пресушиле јер је сада при-

тисак воде толико опао да вода

не може да избије на површину.

Чим је хотел  пре неколико дана

искључио своје пумпе, дошла је

вода на две артериске чесме –

тврди мештанин Никола Шарче-

вић, хидрогеолог по струци.

Он наводи да је власник

хотела Топлица Митровић изба-

цио комуналну инспекцију када

су му затражили папире на увид. 

- Чесме су преушиле пре

него што смо ми први пут пу-

стили пумпе у пробни рад 25. де-

цембра прошле године. Јесам

избацио комуналну инспекцију

јер су по трећи пут долазили да

гледају исту документацију. Ту-

жићу их због непознавања посла,

они не знају ни шта је топлотна

пумпа! – каже Митровић.

Он додаје да град Заје-

чар није надлежан за коришће-

ње подземних недубинских вода,

већ је надлежност на нивоу др-

жаве. Каже да је за опрему гре-

јања од Владе добио субвенцио-

нисани кредит у износу од 30.000

евра.

- Пумпе су до сада пуш-

тане у пробни рад свега четири

пута по 48 сати. Ми смо још увек

у фази испитивања, још немамо

ни све техничке уређаје за не-

прикидну експлоатацију воде –

тврди Митровић.

Мештани нису задово-

љни одговором власника хотела

и траже од надлежних да утврде

истину. Протест за очување арте-

риских чресми покренуо је меш-

танин Александар Марјановић

са још неколико пријатеља. Ос-

тали Зајечарци су им се спон-

тано придруживали на протесту

симболично носећи празне ба-

лоне за воду.

- Протествоваћемо све

док се не утврди истина и док

зајечарске чесме, којих има више

од 50, не добију употребну доз-

волу и не ставе под заштиту

града као стратешки битне за

снабдевање пијаћом водом –

каже Марјановић.                  С. Б.

ПОТЕКЛА ВОДА НА ЧЕТИРИ  ПРЕСУШЕНЕ ЧЕСМЕ
У Зајечару и даље протести због пресушених артерских чесама

Протест због чесми

НЕГОТИН - Ни млађег

клуба, ни трофејнијег, а баш то је

најбољи опис Стонотенисерског

клуба „Хајдук Вељко“, кога од

2003. када је основан није ми-

моишла ни једна награда на свим

нивоима такмичења. Овај клуб се

недавно у категорији млађих ка-

дета на државном првенству оки-

тио и бронзаном медаљом у

конкуренцији осам најбољих еки-

па.

„Бронзани“ су: деветого-

дишњак Петар Видић, затим једа-

наестогодишњи Урош Ђорђевић и

дванаестогодишњаци Милош

Томић, Саша Јанковић и Марко

Пуцаревић, који под будним оком

тренера Слободана Миљковића

само настављају победнички низ.

- Наши стонотенисери су

освојили велики број медаља на

школским, регионалним и држав-

ним првенствима у појединачној и

екипној конкуренцији. На држав-

ном првенству освојене су четири

медаље у екипној категорији у

конкуренцији млађих кадета и

једна медаља у конкуренцији ка-

дета, док су такмичари нашег

клуба на првенствима Централне

Србије екипно и појединачно ос-

војили преко 30 медаља. Стоноте-

нисери су освојили и 10 медаља

на међународним такмичењима, а

редовно се неколи њих налази у

ТОП 12 Србије и региона Цент-

ралне Србије –  каже Миљковић. 

Стонотенисери „Хајдук Ве-

љка“ вредно тренирају у адаптира-

ној сали у просторијама Техничке

школе у Неготину, коју су ренови-

рали и опремили сопственим и до-

нацијама родитеља. Такмичења

Стонотениског клуба „Хајдук Ве-

љко“ финансирају се из буџета оп-

штине Неготин и чланарине. Пе-

тар, Урош, Милош, Саша и Марко

за које је недавно председник оп-

штине Неготин, Јован Миловано-

вић организовао пријем, припа-

дају напредној групи стонотени-

сера, а недељно тренирају четири

пута и то по два сата. Ови дечаци

кажу да им се тај спорт веома

свиђа, а неки од њих су се са ос-

новама стоног тениса упознали

још у предшколском узрасту. По

узору на старије колеге намера-

вају да се њиме дуго баве и на-

равно, да побеђују и даље.

- Такмичим се већ четири

године и то ми заиста много значи.

Волим овај спорт и ништа ми није

тешко. Тренер инсистира да бу-

демо и добри ученици и добри

спортисти – каже Саша Јанковић.

Задовољство због овак-

вих резултата младих спортиста

није крио ни председник општине

рекавши им да Неготин уме да

цени њихове спортске успехе. 

- Надам се да вам је ово и

подстрек да и даље наставите да

вредно тренирате и постижете

добре резултате, али и да ово

буде подстрек за све младе из

нашег града да се баве спортом.

Општина Неготин издваја велика

средства у области спорта, а до-

нета је и Стратегија развоја спо-

рта. Посебна пажња биће усме-

рена управбо на школски спорт у

циљу стимулисања младих да се

баве спортом, јер је то прави пут у

њиховом васпитању. Ове године

биће издвојено 35 милиона ди-

нара за спорт, од чега ће 11 ми-

лиона бити усмерено за спортске

објекте, а преостали део за такми-

чарски спорт и остале потребе

спортиста – рекао је Јован Мило-

вановић, председник Општине Не-

готин. 

Млади спортисти и њихов

тренер, иначе и познати неготин-

ски уметник, даривали су председ-

нику у знак сећања уметничку

слику са жељом да се срећу и убу-

дуће оваквим и још лепшим пово-

дом.

С.М.Ј.

СТОНОТЕНИСЕРИ ПОНОС НЕГОТИНА

Стонотенисери са председником општине Неготин

Пријем за најтрофејније младе спортисте
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КЛАДОВО - На пригод-

ној свечаности у домаћинској ат-

мосфери хотела "Ђердап" поро-

дична компанија "Текијанка", ос-

нована 25. фебруара 1990. го-

дине, обележила је четврт века

успешног пословања. У прису-

ству запослених, пословних

партнера и гостију из овог дела

Србије уручене су јубиларне на-

граде радницима који су за пет,

10, 15, 20 и 25 година рада дали

допринос да објекти ''Текијанке"

постану место породичне купо-

вине. Развојни пут фирме траси-

ран је у рибарском насељу сме-

штеном на обали Ђердапског је-

зера у малој продавници са два

радника.

- Од оснивања сам у рад-

ном односу у компанији "Те-

кијанка" и сведок сам развоја

фирме која своје пословање те-

мељи на породичним вредно-

стима. Данас имамо 13 мало-

продајних објеката и маркета у

три општине Борског округа и

близу 300 запослених. За све

ове године "Текијанка" је постала

мој други дом - казује Тања Ми-

хајловић, једна од две раднице

које су у компанији пуних 25 го-

дина.

Те сада далеке 1990. го-

дине Живојин Болботиновић на-

пустио је сигуран и добро плаћен

посао у друштвеном предузећу и

започео пионирски посао у ства-

рању породичне компаније која

представља бренд мале вароши

на истоку Србије. Рационалним

пословањем, сталном бригом о

интересу купаца, али и по дру-

гим привилегијама по којима је

постала препознатљива, Компа-

нија "Текијанка" стекла  је епитет

водећег  трговинског  ланаца у

том делу наше земље.

- Брига о запосленима,

али и о купцима били су наш им-

ператив од почетка рада. Није

све било лако, јер нас је убрзо

сустигла енормна инфлација,

бомбардовање Србије, транзи-

ција и тешка немаштина станов-

ништва које је упркос свему

препознало пријатеља кућног бу-

џета. Имали смо свој циљ и пра-

вац, било је запрека али смо их

прескакали уз подршку запосле-

них који су били и остали за-

мајац нашег развоја - с поносом

истиче власник Живојин Болбо-

тиновић.

Малопродајни објекти

"Текијанке" најпре су отварани у

граду и насељима општине Кла-

дово, а онда је експанзија ши-

рења компаније превазишла

локалне оквире, јер су освојена

тржишта у општинама Неготин и

Мајданпек.

- Отварањем супер мар-

кета у Мајданпеку "Текијанка" је

донела грађанима нове вредно-

сти. Сада они више не морају у

набавку до Бора, Неготина или

Кладова, јер све што им је по-

требно добили су у свом граду.

Сарадња са "Текијанком" наш је

успешан пословни потез - казао

је Дејан Вагнер, председник оп-

штине Мајданпек.

- Ми чинимо све да при-

волимо породицу Болботиновић

да своје услуге понуди и мешта-

нима Бољевца. На добром смо

путу и верујем да ће се та идеја

ускоро реализовати - нада се Не-

бојша Марјановић, председник

те општине.

Када тако други говоре

онда је јасно зашто локална са-

моуправа максимално подржава

компанију у којој се посебна

брига води о кадровима и њихо-

вом сталном усавршавању.

- "Текијанка" је најјачи

субјект у приватном сектору у

нашој општини. Око 300 запос-

лених издржава исто толико по-

родица и то је разлог зашто

компанија има нашу максималну

подршку. С друге стране не мо-

жемо занемарити ни њихове

сталне хуманитарне активност,

тако да је наша привилегија што

имамо ''Текијанку'' - нагласио је

Радован Арежина, председник

те подунавске општине.

Свих ових година "Те-

кијанка" је била и остала верна

мештанима насеља у коме је за-

почела свој развојни пут. Када су

минулог септембра бујични на-

носи затрпали део Текије поро-

дица Болботиновић била је ту да

уз подршку људи добре воље

ублажи невоље становништва

које се нашло у чуду због после-

дица подивљале природе. За не-

мерљив допринос на том плану

специјалне плакете добили су

Благоје Спасковски, генерални

директор РТБ Бор, Драгана Со-

тировски, новинарка РТС која је

данима извештавала са поплав-

љених подручја, и генерал мајор

Милосав Симовић, комадант

Копнене Војске Србије, чији су

војници за само 15 дана из кућа

и са улица Текије уколнили не-

прегледне количине дрвеће,

муља, шљунка, песка и других

наплавина.

- Поносан сам што сам

руководио тимом који је бар до-

некле ублажио невоље меш-

тана, али сам и поносан што сам

упознао Живојина Болботино-

вића и његове синове. Од њих

сам научио шта су и колико

важне породичне вредности.

Схватио сам сву доброту народа

овог краја - истакао је генерал

Симовић.

Када су Текијанци пре-

живљавали најтеже тренутке

Благоје Спасковски је успео да

се пробије у Текију и са тимом

Саше Перишића крене у раш-

чишћавање. У том тренутку Спа-

сковски није размишљао о фу-

нкцији коју обавља, већ је у чиз-

мама дошао да помогне збуње-

ном народу.

- То је обавеза друшт-

вено одговорне компаније попут

РТБ Бор. Имали смо само један

циљ да ефикасно делујемо и

макар мало ублажимо невоље

локалног становништва. Нисмо

се штедели и у намери смо ус-

пели - задовољан је Спасковски.

Када се све сумира, као

у ветровитој мартовској ноћи у

хотелском здању на Дунавском

кеју које је под своје сводове при-

мило људе широког срца којима

је човекољубље изнад свега,

онда је јасно зашто је Кладово

поносно на компанију која живи

са народом. У минулих 25 година

"Текијанка" је оставила  немер-

љив траг у афирмацији пред-

узетништва и домаћинског одно-

са према купцима...             М. Р.

ЧЕТВРТ ВЕКА ПРАВИХ ВРЕДНОСТИ
Компанија "Текијанка" обележила 25 година рада

Спасковски и Симовић са Болботиновићима

Болботиновићи са председницима Мајданпека, Кладова и Бољевца
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БОР – Нова фабрика

сумпорне киселине спремна

је да „ухвати“ све гасове из

нове топионице у Бору који

су досад кроз димњак ис-

пуштани у атмосферу. По-

тписивањем записника о

примопредаји између „СНЦ

Лавалина“ и РТБ Бор, ка-

надска фирма, као главни

извођач радова у фабрици

сумпорне киселине али и

носилац целог пројекта нове

топионице, званично је 27.

марта предала фабрику

надлежнима у борском ком-

бинату бакра. 

- Фабрика је спремна

да за неколико дана, када

треба да „направимо“ први

бакар у новој топионици, пр-

ими те прве гасове који се

прикупљају из технолошких

процеса у топионици и да од

њих произведе сумпорну ки-

селину. То значи да гасова

из пирометалуршких постр-

ојења више неће бити на

димњаку, јер ће сви долази-

ти овде, у фабрику сумпо-

рне киселине, и прерађива-

ће се у комерцијални про-

извод тј. у монохидрате. До

димњака изнад фабрике до-

лазиће одсада само пре-

чишћени гасови и то испод

дозвољених граница за

емисију – изјавио је дирек-

тор пројекта „нове топио-

нице“ Драган Маринковић.

Истичући важност по-

четка рада нове топионице

и фабрике сумпорне кисе-

лине у Бору, Маринковић је

подвукао еколошки смисао

пројекта. Емисија свих штет-

них материја, како је рекао,

биће доведена на ниво који

толеришу српски и европски

прописи, па ће Борани и

мештани околних села до-

бити чисто небо. РТБ Бор

ће, с друге стране, имати

квалитетнију и јефтинију

производњу бакра и већу

продукцију сумпорне кисе-

лине.

Задовољство што

након три и по године, ко-

лико је протекло од почетка

изградње, може да преда

РТБ „на руке“ комплетно

нову фабрику није крио ни

сајт - менаџер канадског

„СНЦ Лавалина“ Адел Цхи-

диац. – Све техничке и орга-

низационе припреме за

старт фабрике сумпорне ки-

селине успешно су обав-

љене и драго ми је што смо

пројекат успешно окончали

у смислу перформанси но-

вих постројења, али и са

становишта безбедности на

градилиштима – оценио је

Цхидиац. 

Пројекат је, по њего-

вим речима, био пун иза-

зова и зато велику захва-

лност за сарадњу и стрпље-

ње дугује генералном ди-

ректору РТБ Бор Благоју

Спасковском и директору

пројекта Драгану Маринко-

вићу.

Г.Т.В.

НЕМА ВИШЕ ДИМА У ГРАДУ БАКРА
Фабрика сумпорне киселине „хвата“ све гасове из нове топионице у Бору

Детаљ иѕ фабрике сумпорне киселине

МАЈДАНПЕК - У Мајдан-

пеку су прошлог петка представ-

ници Општине потписали писмо

о намерама достављено од ком-

паније НЕПЦ, једне од две ком-

паније заинтересоване за по-

дизање когенеративног постро-

јења на бази коришћења био-

масе у Мајданпеку. Ова фирма

већ за 15-так дана планира про-

моцију, односно представљање

пројекта за који увелико при-

према документацију. За  поди-

зање когенеративног постројења

на бази биомасе у Мајданпеку,

заинтересоване су две, а у До-

њем Милановцу једна компа-

нија.

У Мајданпеку је и даље

несмањено интересовање по-

тенцијалних инвеститора за по-

дизање когенеративног постро-

јења на бази коришћења био-

масе, потврдио је то Дејан Ваг-

нер, председник Општине

Мајданпек: - Практично је то на-

ставак сарадње која је била на

нивоу меморандума о разуме-

вању. Овим писмом смо прециз-

није орочили даље активности и

израду одговарајуће пројектно

техничке документације на чему

они увелико раде па је догово-

рено да средином априла орга-

низујемо јавну промоцију на-

јзанимљивијих делова те про-

јектно техничке документације.

“Непц” није једина ком-

панија заинтересована за поди-

зање когенеративног построје-

ња, јер су на подручју Мајдан-

пека заинтересоване две, а у

Доњем Милановцу једна компа-

нија.

- Определиће нас најпо-

вољнија понуда о чему ћемо тек

да разговарамо на нивоу ло-

калне самоуправе, када ћемо

настојати да то буде доступно

широј стручној и осталој јавно-

сти, а биће важни и финансијски

аспект и технолошки, тако да је

још рано прецизирати чак и кри-

теријуме који ће да определе ко-

начног инвеститора – наглашава

Вагнер.                                                                                                                           

С.В.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА СРЕДИНОМ АПРИЛА
Потписано писмо о намерама са НЕПЦ о изградњи когенеративног постројења 

ЛАКШЕ 
ПОКРЕТАЊЕ

ПОСЛА
КЊАЖЕВАЦ - Општина

Књажевац у протеклом периоду

предузела је кораке који омогућавају

лакше процедуре за покретање биз-

ниса. Проблем представља недо-

вољно простора за браунфилд и

гринфилд инвестиције, истичу у

Агенцији за развој Књажевца. 

Директор Агенције Драган

Милутиновић позвао је приватне

власнике земљишта у близини инду-

стријских зона, који желе да продају

земљиште, да се јаве Агенцији, како

би се подаци о њима нашли у бази

инвестиционих локација и били пону-

ђени инвеститорима.

- Законске процедуре, које

се односе на стечај, управљање имо-

вином, компликовани власнички од-

носи на релацији општина – ре-

публика, чине да чак и просторе који

су некада служили производњи, не

можемо да ставимо у функцију и по-

нудимо инвеститорима. Агенција је

направила базу расположивих лока-

ција на територији општине и жеља

нам је да ту базу проширимо. Зато би

било корисно да нам се јаве при-

ватни власници земљишта, које се

налази у близини индустријских зона,

а који жеље да те своје просторе

продају, како би се информације

нашле у бази и могле да буду пону-

ђене потенцијалним инвеститорима

- казао је Милутиновић.               Љ. П.

Постројење предато РТБ
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МАЈДАНПЕК - Постав-

љање и склапање великих тан-

кова нових флотацијских ма-

шина за основно и допунско

флотирање у Руднику бакра

Мајданпек обавља се према

плану. Тиме се у мајданпечкој

Флотацији отвара нова етапа

развоја: стварају се услови да се

прерада руде, у складу са пла-

новима, динамично увећава. До

краја марта очекивало се да

буду завршени сви механички

радови, а пређе на онај осетљи-

вији, када ће запослени у Руд-

нику бакра под будним надзором

представника „Метсо Минера-

лса“, произвођача најсавреме-

није опреме започети уба- ци-

вање механизама у огромне тан-

кове, и тако машинама уградити

снагу и моћ, неопходне за ве-

лике послове који их очекују. 

Упоредо, уводи се у

посао и извођач радова за пре-

остале послове, радове за ин-

струментални ваздух, за

монтажу цевовода за пулпу и ра-

дове на монтажи челичне кон-

струкције за хоидроциклоне и за

платформе, за домељавање.

- Преостаје нам постав-

љање кондиционера. Очекујемо

да до краја марта завршимо све

браварске радове, а првих дана

априла и преостала гумирања

ћелија – каже Тоше Папазов који

предводи групу од 11 радника,

заваривача и бравара “Прото-

типа”, фирме која под контролом

произвођача опреме “Метсо ми-

нералса” склапа нове флота-

цијске машине.

Светомир Мустецић, по-

моћник директора РТБ Бор за

развој и инвестиције у РБМ, на-

води да су припреме обављене,

а рад бројних екипа добро син-

хронизован: – РБМ је припремио

екипу која ће механизме полако

убацивати у танкове. Почећемо

са РЦС 50, како би потом оба-

вили и монтажу РЦС 40. Пре-

тходно ће сервисер произвођача

извршити обуку монтажера за

оба типа машина, а онда ћемо

сами наставити монтажу за коју

ће нам, према првим проценама,

бити неопходно око три радне

недеље.

Упоредо са убацивањем

механизама, у Руднику бакра

Мајданпек су предвидели да и

подизвођач преосталих радова,

АТБ ФОД Бор, већ ових дана за-

почне радове за инструмен-

тални ваздух и монтажу цево-

вода за пулпу и челичне кон-

струкције за хоидроциклоне, као

и монтажу платформе за доме-

љавање.

- У складу са уговором,

АТБ ФОД би те радове требало

да заврши за 65 дана и да мон-

тира (према претходном уго-

вору) кошеве и преливне канале.

РБМ почиње и монтажу пумпи,

јер је првих 10 већ стигло – на-

води Светомир Мустецић.

С. В.

ЗАВРШЕНИ МЕХАНИЧКИ РАДОВИ
Постављање нових флотацијских машина у РБМ

Радови у РБМ биће окончани до краја месеца
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МАЈДАНПЕК - Античка  по-

суда "питос" импресивних димензија,

која је изворно служила за чување жи-

тарица и један предиван средњеве-

ковни мач, нови су експонати ма-

јданпечког Музеја и разлог више да

знатижељници посете ову установу и

од запослених чују и много више о

овим и другим вредним експонатима.

Ради се о изузетном налазу

античког питоса са територије града

Врања односно из села Преобра-

жење. Питос је поклонио и даривао

музеју Стојан Симоновић, који живи и

ради у Мајданпеку, а захваљујући

коме имамо питос. Ми можемо да се

похвалимо, а грађани да дођу и виде

питос, сазнају више о животу у анти-

чком периоду, сазнају чему је питос

служио. – каже Александар Репеџић,

вд директора Музеја у Мајданпеку и

додаје да се прве процене још увек

раде.

Дародавац, Стојан Симоно-

вић, истиче да је у Мајданпеку од ране

младости јер је и средњу школу,  за-

вршио овде: - Ту сам се запослио,  ту

сам радио тако да је моја љубав овде

и одлучио сам да то овој установи по-

клоним да не би пропадало мом селу,

у околини Врања.

Стојан је детињство провео

уз овај питос.

Мени су причали да су га

приликом орања њиве плугом захва-

тили, извадили и видели шта је. Кори-

стили су га у почетку за печење

ракије, после тога остављали су ту

зрневље, кукуруз, пшеницу, па и ко-

мину када су пекли ракију.

Антички питос, допремљен

уз помоћ Рудника бакра и ЈП за грађе-

винско земљиште и путеве Мајданпек,

није једина новена међу експонатима

мајданпечког Музеја, јер је ту, од про-

шле недеље  и један моћан средње-

вековни мач.

То је случајан налаз сарад-

ника музеја који је случајно отишао да

набере коприве, а пронашао – мач.

Ради се о средњевековном мачу који

припада, како нам је потврђено из по-

жаревачког музеја, групи српских

мачева. То су потврдили археолози из

Бора, а његова старост се процењује

на око 12 до 15 века. Детаљније ана-

лизе ће са већом прецизносшћу одре-

дити његову старост и друге

карактеристике. Ово је свакако, пре-

диван експонат за мајданпечки музеј,

али може бити докторски или диплом-

ски рад на коме ће се радити, јер

стварно вредан налаз, прелеп је и у

јако добром стању, недостаје му само

врх – појаснио је Репеџић.

Литература говори, да је

један од наших највећих “брендова” у

Средњем веку био српски мач, за ко-

лекционаре непроцењиве вредности,

јер се данас широм света може наћи

тек стотинак примерака. У Мађарској

се налази тридесетак српских мачева

(угарска варијанта), док их у Србији

има десет, од којих се најрепрезента-

тивнији чува у Ваљевском музеју.

С.В.

АНТИЧКИ ПИТОС И СРЕДЊЕВЕКОВНИ МАЧ
Нови експонати у Музеју

Један од експоната

ЗАЈЕЧАР - Позориште

Тимочке крајине „Зоран Радми-

ловић“ у Зајечару обележило је

Светски дан театра традицио-

налним читањем међународне

поруке, а након тога је усле-

дила представа „Соко зове

орла“.

Међународну поруку у

зајечарском позоришту прочи-

тао је глумац Предраг Грбић.

Ове године поруку је написао

пољски позоришни и оперски

редитељ Кшиштоф Варли-

ковск.

- То су обично они који

позорште не користе као ма-

шину за репродуковање кли-

шеа и конвенција. Они прона-

лазе пулсирајуће изворе и живе

токове река који привидно за-

обилазе позоришне дворане

где се свакодневно окупљају

легије људи у настојањима да

подражавају некакве светове.

Имитирамо, уместо да ства-

рамо властите светове који

треба да су фокусирани, чак и

да зависе од дебате са публи-

ком и њених реакција, ти све-

тови протичу скривени, а

позориште једино има моћ да

их открије - поручио је Варли-

ковски у поруци поводом Свет-

ског дана позоришта.

Позоришна публика је

након читања поруке уживала

у представи „Соко зове орла“,

по тексту и режији Мирољуба

Недовића.                               С.Б.

ГЛУМИ У ЧАСТ

Обележен Светски дан тетра у зајечарском позоришту

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу излаже лесковачки сликар Виктор Ранђ-

еловић, за чије радове, инспирисане делима мајстора сликарства, у свету

уметности влада велико интересовање. 

Након Ликовне академије, коју је завршио на Цетињу, Ранђеловић се

усавршаво у земљи и иностранству. Своја ванвременска платна излагао је у

највећим галеријама Европе и света, добитник је великог броја награда и учес-

ник бројних ликовних колонија. Своје сликарство описује као својеврсни пут

кроз историју уметности: ''Моја уметност – то просто траје неколико деценија,

од средње уметничке, преко академије, до разних гостовања у разним зем-

љама, од ренесансе и барока, преко романтизма до надреалних форми.''

Хиперреалистичке композиције, колаже на којима доминирају ликови

од Исуса до Скарлет Јохансон Виктор Ранђеловић сместио је у похабни кофер,

стари рам, или у сат који одавно не откуцава време. Ранђеловић каже да сви

ти предмети имају патину прохујалих времена и њему, као уметнику, причају

безброј прича. 

Ренесансни, барокни, или из савременог света, на платнима доми-

нирају људи. 

- ''На платнима су сликари које обожавам, попут Рембранта, Дирера,

Вермера, људи који су дали нешто светској уметности, али и људи данаш-

њице'' каже овај млади уметник. 

Књажевачка публика има прилику да погледа само мали део слика-

ревог опуса, којим доминирају слике великог формата, које су, због комплико-

ваног транспорта, изостале са књажевачке изложбе. Ранђеловићева платна

досежу и до пет метара, јер, како истиче, воли ту ''музејску форму'', која, попут

Рембрантове ''Ноћне страже'', нуде огромну енергију.

Изложба слика Виктора Ранђеловића у великој галерији Дома културе

биће отворена до средине априла, а како се на отварању чуло, овај уметник

биће овог лета један од учесника ликовне колоније ''Под кровом Србије''.   Љ.П.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ НА 
СЛИКАМА ВИКТОРА РАНЂЕЛОВИЋА 

Изложба у Књажевцу

Детаљ из представе “Соко зове орла”
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КЛАДОВО - После

много перипетија и админи-

стративних заврзлами Завод

за спорт и медицину спорта

Србије преузео је управ-

љање над Спортским кам-

пом у кладовском Караташу. 

По свему судећи, одлуком

Владе Србије о именовању

"старатеља" над комплексом

који се простире на 15 хек-

тара надомак моћне хидро-

централе код Кладова за-

вршена је агонија кампа у

коме су се годинама усавр-

шавале бројне генерације

младих и перспективних спо-

ртиста из свих крајева Ср-

бије. У међувремену, компле-

кс је доста руиниран јер су

небрига и зуб времена, на-

жалост, учинили своје.

- То подразумева ком-

плетну обнову  отвореног ру-

кометног и кошаркашког те-

рена, изградњу трим ста-зе

дужине 1.200 метара и уре-

ђење два павиљона за

смештај спортиста. За ту на-

мену Министарство омла-

дине и спорта издвојиће 50

милиона динара, док ће

Завод обезбедити додатних

20 милиона динара. Наш је

перманентни задатак да

створимо услове за нор-

мално функционисање ка-

мпа коме желимо да вратимо

стари сјај - казао је Горан

Бојовић, директор Завода за

спорт и медицину спорта

Србије . 

Током боравка у Кара-

ташу Бојовић је разговарао

са Љубишом Јокићем, ди-

ректором ХЕ "Ђердап 1", који

је максимално подржао на-

поре са се реконструкција

објеката у Караташу убрза,

јер ће то ће допринети  новој

афирмацији спортско-тури-

стичких садржаја општине

Кладово.

- Подршка локалне

самоуправе веома је важна,

не само због издавања бро-

јних дозвола, већ због чиње-

нице да смо у Караташу на

заједничком задатку. За сада

смо на добром путу, тако да

ће већ овог лета објекти у

кампу угостити младе и пер-

спективне спортисте - обе-

ћао је Бојовић.               М. Р.

КАРАТАШ ВРАЋА СТАРИ СЈАЈ 
Разрешена агонија спортског кампа код Кладова

Спортски камп у Караташу

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је одржана редовна изборна скупштина

Удружења пчелара ''Липа''. Подносећи извештај о раду, досадашњи председник

др Звонимир Алексић истакао је да је протекла година била у знаку организације

бројних едукативних предавања, хуманитарног рада, популаризације пчела-

рења међу младима. Дужност председника овог веома актвног удружења у на-

редне четири године обављаће Мирослав Маринковић. 

- У 2015. години најважније активности Удружења биће здравствена за-

штита пчела, едукација пчелара, посета сајмовима, као и наше многобројне ху-

манитарне акције - донирање меда образовним установама и другим

организацијама - рекао је новоизабрани председник.

И ово окупљање пчелари су искористили да чују нешто ново. Овога

пута, о проблему нестајања пчела говорио је проф. др Мића Младеновић, са

Пољопривредног факултета у Београду.

- Интересантно је да тамо, где је одсуство струке и нема протока ин-

формација, нестајање пчела је веће. Према нашим подацима, сваке године у

Србији нестаје од 13 до 26% пчела. Међутим, у центрима за селекцију матица,

у репро станицама, тамо где смо често присутни, где контролишемо квалитет

пчелињих друштава, њихово здравствено стање и предлажемо мере за суз-

бијање болести и штеточина, тај проценат је далеко мањи и креће се од 3 до

7% - рекао је професор Младенови                                                                   Љ. П.

МАРИНКОВИЋ ВОДИ ПЧЕЛАРЕ

Ново руководство Удружења ''Липа''

ЗАЈЕЧАР - Град Зајечар добитник је повеље под називом

"Лидер одрживог развоја 2015", која се додељује локалним само-

управама које су оствариле изузетне резултате у примени зелене

енергије, енергетске ефикасности, управљању отпадом и водама.

Другој Конвенцији "Лидера одрживог развоја", у крушевач-

ком Дому синдиката, а у организацији Европског форума за развој

и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

чији је домаћин Крушевац, присуствовали су представници 56 оп-

штина и градова. Међу двадесет лидера одрживог развоја је и град

Зајечар. Повељу је примио градоначелник Велимир Огњеновић.

Јованка Арсић Каришић, председник управног одбора Це-

дефа, истиче да овај програм препознаје изузетно залагање ли-

дера градова и општина у решавању све већих социјалних,

економских и еколошких изазова, а Зајечар је добар пример у ре-

шавању тих проблема.

Конвенцији је присуствовало око 300 учесника. Представ-

љено је око 150 инфраструктурних, као и пројеката у домену енер-

гетске ефикасности, коришћења обновљивих извора енергије и

заштите животне средине.                                                           С. Б.

ПРИЗНАЊЕ
ЗАЈЕЧАРУ

Велимир Огњеновић
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БОР – Полицијска

управа у Бору расписала је по-

терницу за Гораном Вукадино-

вићем, одборником у Ску-

пштини општине Бор, због

сумње да је извршио кривично

дело неовлашћеног држања и

стављања у промет опојнх др-

ога. Подсетимо, Вукадиновић је

већ хапшен крајем октобра про-

шле године, када је полиција

код њега пронашла 370 таблета

синтетичке дроге ’’екстази’’ и око

400 грама марихуане.

По информацијама на-

шег листа, све је почело након

суђења, јер је Вукадиновић у

Основном суду у Бору повео

спор против Љубише Трифуно-

вића, новинара ’’Новости’’, кога

је теретио да је, пишући о њего-

вом случају, починио кривично

дело ’’увреда путем штампе’’.

Након што је рочиште одло-

жено, одборник у СО Бор је сео

у свој ауто и кренуо старим

путем, ка изласку из града.

Међутим, полиција му је

пресекла пут, али је Вукадино-

вић нагло скренуо са коловоза и

упао у јарак. Успео је, међутим,

да исправи ауто и побегне.

Нешто касније, органи реда су

пронашли аутомобил којим је

управљао одборник у СО Бор,

после чега је, детаљним анали-

зама, потврђено да је он био у

ауту. Претпоставља се да је Ву-

кадиновић код себе, у тренутку

када је полиција покушала да га

заустави, имао одређену ко-

личину опијата.

Након спектакуларног

бекства, полиција је отишла у

Вукадиновићев стан и обавила

детаљан претрес. Међутим, ту

нису пронашли ништа. Органи

реда су, потом, сишли у подрум

у власништву одборника у СО

Бор. Ту су, у металним цевима,

помоћу минијатурне камере,

коју су убацили унутра, угле-

дали неке пакетиће. 

Полицајци су скинули

цеви и имали шта да виде – у

њима је било, уредно запако-

вано, 16 грама, сумња се, ко-

каина, и 15 грама, претпоста-

вља се, хероина. Уз то, у це-

вима је била и вагица за тачно

мерење, на којој су пронађени

трагови опијата. 

Пре овог случаја, Бором

је, крајем октобра, као гром

одјекнула вест да је Вукадино-

вић, који је у том тренутку био

председник Општинског одбора

Јединствене Србије и одборник

те партије у локалном парла-

менту, ухапшен због сумње да је

починио кривично дело не-

овлашћеног држања и став-

љања у промет опојних дрога.

Полиција је тада, претресом,

пронашла 370 таблета ’’екста-

зија’’ и око 400 грама мари-

хуане.

Вукадиновић је тада,

када су га полицајци сачекали

испред аутомобила, питао ор-

гане реда да ли знају да је он

одборник у СО Бор, на шта му је

одговорено да због тога нема

имунитет. Уследио је претрес

стана током којег је пронађена

дрога.

Против Вукадиновића је,

тада, поднета пријава због

сумње да је починио кривично

дело неовлашћеног држања и

стављања у промет опојних

дрога, после чега му је одре-

ђено задржавање до 48 сати.

Иначе, Вукадиновић је у

локални парламент ушао још

2010. године и то као одборник

Српске напредне странке. Међу-

тим, после извесног времена,

напустио је СНС и обзнанио да

је прешао у Уједињену сељачку

странку, док је на седницама ло-

калног парламента био у одбор-

ничком клубу СПС-ПУПС-ЈС.

Након тога, именован је за пред-

седника ОО ЈС, али је, незва-

нично сазнајемо, након првог

хапшења, искључен из те пар-

тије, па је на седницама локал-

ног парламента наступао као

самостални одборник. Е.В.Н.

ПОТРАГА ЗА ОДБОРНИКОМ
Расписана потерница за Гораном Вукадиновићем

Горан Вукадиновић

КЛАДОВО - Припад-

ници Министарства унутраш-

њих послова у Кладову

ухапсили су Н.Н. (40), из ов-

дашњег села Велика Врбица,

због сумње да је извршио кри-

вично дело неовлашћена про-

изводња и стављање у промет

опојних дрога. Полиција из

Кладова је по наредби  судије

за предходни поступак Вишег

суда обавила претрес стана и

других просторија власништва

Н. Н. и том приликом про-

нашла 581,73 грама мариху-

ане, након чега му је одређен

притвор до 30 дана.                                                  

Е. Т.

МАРИХУАНА

Затворени базени у Бору

НАСТРАДАО НА БАЗЕНУ

БОР – Бобан Стојановић (59), пензионисани радник борске ’’Штам-

парије’’, настрадао је на затвореном базену, из састава овдашње Јавне уста-

нове ’’Спортски центар’’. Незванично, Стојановић је био срчани болесник и

доживео је инфаркт на самом изласку из базена. Спасиоци су одмах реаго-

вали. Извукли су несрећног човека из воде и покушали реанимацију, али без-

успешно. Екипа Хитне помоћи, која је убрзо стигла на лице места, само је

могла да констатује смрт.                                                                              Е. Т.

ЗАЈЕЧАР – Ј. Б. (47),

из Зајечара, погинуо је у

раним јутарњим сатима у са-

обраћајној несрећи која се

десила код овдашњег села

Звездан, на магистралном

путу Параћин-Зајечар. Не-

срећни човек, који је управ-

љао ’’ситроеном кја-ром’’, је

изгубио контролу над вози-

лом и ударио у заштитну

ограду крај пута. Од задо-

бијених повреда преми- нуо

је на лицу места.           Е.Т.

СТРАДАО У УДЕСУ

Део дроге пронађен први пут код Вукадиновића
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