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КЛАДОВО – Седница

локалног парламента на којој је

за почасног грађанина Кладова

требало да буде изабран пре-

мијер Србије Александар Вучић

није одржана, јер на седницу

нису дошли одборници Српске

напредне странке. 

Кладовски локални пар-

ламент броји 28 одборника, од

којих су 11 из редова Српске на-

предне странке, 12 из СДС и 5

социјалиста. На заказану ре-

довну седницу, међутим, нису

дошли напредњаци, као и дво-

јица из СДС, док су двојица од-

борника оправдала одсуство

због болести.

Иако се у Кладову већ,

неко време говори о прекомпо-

новању власти, будући да из-

вршну власт у овом граду на

Дунаву држе социјалисти и Со-

цијалдемократска странка Бо-

риса Тадића, иницијатива за

разрешење Радована Арежине,

председника општине, иначе

првог човека кладовских соци-

јалиста и члана Главног и Из-

вршног одбора СПС, званично

није ни поднета. 

Кладово је 26. априла

прославило Дан општине бро-

јним активностима и свечаном

седницом Скупштине општине

на којој је, по традицији требало

да буду уручене и награде

најзначајнијим појединцима и

колективима за допринос раз-

воју општине. Ове године, међу-

тим, планирано је да се титула

почасног грађанина додели пр-

едседнику Владе Србије Алек-

сандру Вучићу, уз захвалност на

свему што је учинио на санацији

и обнови у септембарским по-

плавама и бујицама тешко стра-

далим кладовским селима Те-

кији, Грабовици, Подвршкој, Ре-

ци, Великој Каменици.

Иницијативу су под-

ржали и чланови Општинског

већа, као и надлежна општин-

ска Комисија за избор, имено-

вања, награде и признања.

- Ово је крајњи полити-

чки нонсенс. Није спорно да се

председник разреши, зна се ка-

ко се то чини, иницијативом за

смену, прекомпоновањем вла-

сти и свакако не у данима који

предходе Дану општине и све-

чаној седници. Овако испада да

напредњаци нису желели да

скупштина изабере премијера

Вучића за почасног грађанина

Кладова – каже Радован Аре-

жина, председник општине Кла-

дово.

Напредњаци, међутим,

кажу да су они опозиција и да се

на опозицију и не рачуна да

обезбеди кворум. Они тврде да

није спорно да се премијер

Србије изабере за почасног гра-

ђанина, али да ту одлуку мора

да донесе скупштина у другом

саставу, не актуелном.

- Свеукупна ситуација у

Кладову резултирала је чиње-

ницом да ни коалициони парт-

нери нису дошли на седницу,

што је знак да постојећа коали-

ција не функционише и да се

распала. Ово је само покушај

Радована Арежине, који зна да

су му одбројани дани, да се до-

двори и премијеру и политичком

миљеу Србије, не би ли остао

на функцији. Било би часно да

председник који има само пет

од 28 одборника поднесе оста-

вку и да оде – каже Радисав Чу-

чулановић, повереник кладов-

ских напредњака.              

С.М.Ј.

КЛАДОВСКИ ЛОМ ЗБОГ ПОЧАСТИ ВУЧИЋУ
Седница на којој је премијер требало да постане почасни грађанин Кладова није одржана

Седница СО Кладово

ПАЛА
ПРЕСУДА

БОР - Мештани реона Мана-

стириште, у највећем борском селу

Злот, добили су после 26 година

пијаћу воду. Председник општине

Бор Живорад Петровић, који је са са-

радницима обишао породице  које су

сада први пут добиле воду, нагласио

је да ће ускоро бити решен проблем

водоснабдевања у свим селима.

- Срамота је да  у селима

борске општине још увек има меш-

тана који немају воду. За радове у

реону Манастириште локална само-

управа је издвојила осам милиона

динара, и сада је 36 породица до-

било пијаћу воду. Предстоји заврше-

так радова  и у Шарбановцу а до

средине јула почињу радови и у Ме-

товници, тако да ћемо у наредном пе-

риоду сва села имати решен проблем

водоснабдевања – рекао је Петро-

вић.

Властимир Пантелић, ста-

новник реона Манастириште, захва-

лио се прредседнику општине Бор и

нагласио да је велики корак за њих

што су добили пијаћу воду.

- До сада смо користили ци-

стерну и тако се сналазили. Пуно нам

значи што је локална самоуправа по-

могла да становници овог дела Злота

добију воду, нарочито због мале

деце, која су одушевљена што могу

да се окупају како доликује – рекао је

Пантелић.

Председник МЗ Злот Милу-

тин Карабашевић истакао је да је

пројекат око изградње водовода у

реону Манастириште стар 20 година,

али све до сада није био завршен

због недостатка финансијских сред-

става.

Д.С. 

ВОДА ЗА МАНАСТИРИШТЕ

Живорад Петровић

После 26 година решен проблем 

ЗАЈЕЧАР - Уставни суд

Републике Србије одбацио је

иницијативу за покретање по-

ступка за оцену уставности и за-

конитости одредбе члана 1.

Одлуке о измени Статута града

Зајечара.

Наиме, након што је на

седници Скупштине града За-

јечара, одржаној 27. децембра

2013. године, већином гласова

донета одлука да се Дан града

убудуће прославља 7. септем-

бра уместо 10. маја, иницијативу

Уставном суду за покретање по-

ступка за оцену уставности и за-

конитости те одлуке поднео је

одборник Иван Јоковић. Након

сагледавања чињеница, Уставни

суд је ту иницијативу одбацио,

наводи се у диспозитиву Закљу-

чка достављеном Скупштини

града Зајечар.                       С.Б.

НАГРАДЕ

Осим премијеру, награде су требало да буду уручене и ми-

нистрима Братиславу Гашићу и Велимиру Илићу, генералу Мило-

саву Симовићу, начелнику Сектора за ванредне ситуације МУП

Србије Предрагу Марићу, Благоју Спасковском, директору РТБ Бор,

Општини Бор, Горану Кнежевићу, директору ПД “Ђердап”, али и

другим заслужним појединцима и колективима.
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СОКОБАЊА - Одлас-

ком у стечај крајем јануара ове

године и издавањем хотела и

других објеката под закуп ради

измиривања дугова, највеће хо-

телско- туристичко предузеће у

Сокобањи "Лептерија", иначе,

деценијама носилац туристичке

привреде у бањи под Озреном,

бар засад избегла је банкрот-

ство. Каква ће бити даља суд-

бина ове фирме, знаће се тек

после утврђивања укупних оба-

веза и потраживања пред над-

лежним Привредним судом, а

умногоме ће зависити и од од-

луке самих поверилаца.

Стечај је уведен на

предлог локалне самоуправе,

јер је, према речима председ-

ника општине Димитрија Лу-

кића, "Лептерија" само општини

и овдашњем ЈКП "Напредак",

са каматама дуговала 15 ми-

лиона динара.

- Многи повериоци, ме-

ђу којима и сами радници "Ле-

птерије", кренули су масовно у

принудну наплату потражи-

вања, те је претила опасност да

се имовина распрода у бес-

цење, што би било још погуб-

није. Више пута смо звали ре-

сорна министарства и Агенцију

за приватизацију како би се кре-

нуло у решавање проблема,

али су изостали конкретни одго-

вори - каже Лукић.

У међувремену је у При-

вредном суду у Зајечару одр-

жано прво повереничко рочи-

ште, на коме су утврђене бар

засад познате обавезе и потра-

живања "Лептерије" и форми-

рани су скупштина и одбор.На

предлог јавног правобраниоца

општине Сокобања Мирјане Ко-

керић, за председника скуп-

штине изабран је Саша Ђокић,

бивши радник "Лептерије", док

одбор поверилаца чине петоро

чланова.

- Морамо учинити све

да се спречи банкрот, јер би то

било погубно за целу Соко-

бању. Решења постоје, али до

њих се може доћи уз помоћ

државе - истиче Ђокић.

Како смо сазнали, пре-

ма сада познатим подацима,

укупни дугови предузећа износе

65,4 милиона динара, у шта

улазе не исплаћене зараде ра-

дницима, обавезе према добав-

љачима, локалној самоуправи,

као и неисплаћени доприноси и

порези радницима. С друге стр-

ане, ликвидациона вредност

непокретне имовине "Лепте-

рије" је 709,5 милиона динара.

Ту су и њена потраживања од

6,6 милиона динара, као и за-

лихе пића у магацинима у вред-

ности од скоро милион динара.

Мишљењу стечајног уп-

равника Пантелији Ивановићу

на поменутом рочишту, да се

над "Лептеријом" спроведе ба-

нкрот, придружило се и неко-

лико поверилаца, будући да је

њихов укупни удео у вероват-

ним потраживањима далеко

мањи од 70 одсто, суд је одлу-

чио да се у наредна три ме-

сеца донесе план реорганиза-

ције предузећа, а уколико то не

буде урађено, тек тада ће се

одлучивати о евентуалном ба-

нкроту.

Д.С.

’’ЛЕПТЕРИЈА’’ ИЗБЕГЛА КОЛАПС
Највеће туристичко предузеће у Сокобањи у мукама

Сокобањски хотел “Здрављак”

НЕГОТИН - Европска

команда војске САД, кроз

програм Хуманитарна аси-

стенција, који спроводи Кан-

целарија за војну сарадњу

Амбасаде САД у Београду,

донирала је, у оквиру акције

Фонда Б92 “Битка за породи-

лишта” неопходну медицин-

ску опрему у вредности од

37.000 долара за гинеко-

лошко-акушерско одељење у

Неготину. 

Неготински гинеко-

лози већ користе 4Д ултра-

звучни гинеколошки апарат

са колор доплером и две ги-

неколошке сонде, вагинал-

ном и конвексном, топли

кревет за реанимацију беба,

сто за преглед породиља, ас-

пиратор за бебе и ЕКГ апа-

рат. 

- Ова опрема нам је

веома значајна јер са њом

остварујемо квалитетнију за-

штиту и контролу трудница,

породиља и беба – каже при-

маријус др Синиша Чело-

јевић, начелник гинеколо-

шко-акушерског одељења.

Здравственом центру

посредством Амбасаде Сје-

дињених америчких држава

за друга одељења донирана

су још два савремена ЕКГ

апарата, као и још пет мо-

билних аспиратора. 

- Драго нам је што ви-

димо да се та опрема користи

на задовољство свих па-

цијената и за оне намене за

које је и даривана. Као гости у

вашој земљи, ми у амбасади

САД сматрамо да је наша

дужност да помажемо грађа-

нима, наша је обавеза да по-

мажемо најугроженијима, као

што су труднице, породиље,

новорођенчад, којима је та

помоћ и најпотребнија – каже

заменик амбасадора САД у

Србији, Гордон Дугуд, који је

заједно  са  потпуковником

Кори Шеом, начелником Кан-

целарије за војну сарадњу

при Амбасади САД, посетио

неготински Здравствени цен-

тар.

Пријем за госте, том

приликом, приредио је др Ти-

хомир Миловановић, дирек-

тор ЗЦ у друштву својих на-

јближих сарадника и начел-

ника одељења.

С.М.Ј.

ОПРЕМА ЗА ПОРОДИЛИШТЕ

Помоћ вредна 37.000 долара

Гинеколошком одељењу неготинске болнице вредна донација из САД
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НЕГОТИН – У 19 неготинских

села, ових дана, почела је санација

атарских и некатегорисаних путева за

коју је ове године издвојено 10 ми-

лиона динара. На радовима је, истиче

вршилац дужности директора ЈП за

грађевинскео земљиште, Драган Ми-

јуцић, ангажовано је више извођача.

Радови на санацији атарских и некате-

горисаних путева тренутно се изводе у

Шаркамену, Кобишници, Трњану, Ма-

лајници, Плавни, Александровцу, а

планирани су и у Уровици, Видровцу,

Тамничу и Михајловцу, док се у селу

Брестовац планира изградња пропу-

ста.

Радове на санацији путева

обишао је и председник општине Јован

Миловановић, са сарадницима, који је

последњих дана интензивирао посете

селима. Иначе, у већини неготинских

села ће 3. маја бити одржани избори за

чланове Савета месних заједница.

Миловановић је недавно обишао По-

повицу и Малајницу. У Поповици су у

току радови на сређивању сеоске ам-

буланте, а у Малајници се санирају се-

оски путеви, за које је одвојено око

800.000 динара. Буџетом су планирана

и средства у висини од 2,5 милиона ди-

нара за санацију  Дома културе у Ма-

лајници. И у Плавни ће за санацију

путева бити утрошено 800.000 динара,

а у општинском буџету издвојена су и

средства за набавку хлоринатора који

ће решити проблем у водоснабдевању.

У селу Александровац, поред

актуелне санације путева, у наредном

периоду планирана је и набавка стола-

рије за први спрат Дома културе, а

најављено је и да ће бити издвојено

1,5 милиона динара за проблеме водо-

снабдевања.У Јабуковцу су, поред са-

нације некатегорисаних путева, у току

и истражни радови на прошле године

активираном клизишту. По завршетку

радова на санацији путева у овом селу

почеће и санација депоније.

- Током ове године у Јабу-

ковцу су планирани и радови на сана-

цији изворишта за водоснабдевање за

које је издвојено 2,1 милион динара.

Крајем прошле године овде се

појавило клизиште и ми смо ангажо-

вали стручну екипу која извршити

истраживања и припремити предлог за

његову санацију. Вредност истражи-

вачких радова и припреме елебората

је око 1,2 милиона динара – рекао је

председник општине приликом посете

Јабуковцу. 

У Уровици у којој мештани још

од прошлогодишњих поплава имају

проблема са водоснабдевањем, угра-

ђен је  хлоринатор за воду. У Михајло-

вцу је у току рашчишћавање терена

око црпне станице која је током сеп-

тембарских поплава оштећења и у по-

тпуности избачена из система водо-

снабдевања. 

- Тренутно се мештани Ми-

хајловца снабдевају водом са алтерна-

тивног бунара који се налази у близини

Дунава. Његов капацитет је 3,5 до 4

литара у секунди и он за сада задово-

љава потребе, али у летњим месе-

цима сигурно неће моћи. Оспо-

собљавањем овог постојења капаци-

тет ће бити 12 литара у секунди што је

више него довољно за нормално водо-

снабдевање – каже Слободан Видано-

вић, технички директор ЈКП „Бадњево“. 

У Видровцу се завршавају 2,9

милиона вредни радови на асфалти-

рању две улице укупне дужине 634 ме-

тара, заједничким средствима мешта-

на и локалне самоуправе. И у Мило-

шеву се санарају две неасфалтиране

улице у укупној дужини од 600 метара.

Планом је предвиђено равнање, наси-

павање са ризлом и ваљање до по-

требне збијености, а вредност радова

је око 200.000 динара.  Мештани Сме-

довца, села са око 70 мештана, од

којих многи нису радно способни, орга-

низовали су аукцију уређења и чиш-

ћења центра села, а у плану је и уре-

ђење обала потока које су оштећене

током поплава.

- Месна заједница Вратна је

истакла потребу за средствима за до-

датне радове на Дому културе, у вред-

ности од 2,5 милиона динара. Ми смо

испоштовали оно што је договорено.

Средства су одобрена, јавна набавка

је спроведена и сада се очекује потпи-

сивање уговора. Након јавне набавке

испоставило се да је вредност радова

око два милиона– рекао је Јован Ми-

ловановић у Вратни. 

Осим у Вратни, током ове го-

дине планирано је и 4,9 милиона ди-

нара вредно реновирање зграде месне

заједнице у Радујевцу, заједничке ин-

вестиције мештана и општине, рекон-

струкција Дома културе у Брестовцу

(два милиона), санација Дома културе

у Малајници (2,5 милиона), проши-

рење Дома културе у Шаркамену (три

милиона), уређење дворишта школе у

Мокрању (три милиона), завршетак

Дома културе у Слатини (милион ди-

нара) и прва фаза радова на Дому кул-

туре у Самариновцу, у вредности од

три милиона динара.                     

С.М.Ј.

10 МИЛИОНА ЗА ПУТЕВЕ
У току санација атарских путева у 19 крајинских села

Јован Миловановић обилази Плавну

КВАДРАТ НА ЦРНОМ КВАДРАТУ

КЛАДОВО - У присуству

званица, гостију и мештана хим-

ном Боже правде у готово до по-

следњег места испуњеној сали

Дому културе почела је свечана

Академија поводом обележа-

вања 26. априла - Дана општине

Кладово. Педантни хроничари су

забележили да је тог дана, пре

148 година, турска власт пре-

дала кључеве тврђаве “Фетис-

лам” артиљеријском капетану

Милутину Јовановићу. 

- То је урађено без борбе

на бојном пољу, јер је победила

тадашња српска дипломатија.

Историчари тврде да од тог дана

почиње стварање модерне ср-

пске државе. Војна су утврђена

део српске историје, јер су оду-

век представљала браник од-

бране у ослободилачким рато-

вима, а данас нас подсећају на

бурну прошлост Србије и кла-

довског краја - нагласио Радован

Арежина, председник општине

Кладово, који је пре тога са са-

радницима положио цвеће на

спомен обележје на улазу у сред-

њовековну тврђаву. 

Први човек те подуна-

вске општине подсетио је да су

годину за нама у том крају обеле-

жиле разорне поплаве које су за

собом оставиле пустош.

- Тада смо показали

снагу, јединство и заједништво и

прихватили обавезу да и у бу-

дуће  учинимо све да Србија бу-

де поносна на нас - поручио је са

скупштинске говорнице Арежи-

на, и подсетио да ни тада, а ни

данас Кладовљани нису остали

сами.

За немерљив допринос у

акцијама заштите и спасавања

захвалнице Сектора за ванредне

ситуације добило је више од 150

појединаца, установа и колек-

тива. Њима је признања уручио

Ђорђе Бабић, заменик начел-

ника Сектора за ванредне ситуа-

ције МУП Србије.

- Када нас је задесила

невоља нисмо се делили на чет-

нике и партизане, али ни на звез-

даше и партизановце, већ смо

заједно кренули да решавамо

последице које је за собом оста-

вио поплавни талас. Тако је било

и у кладовском крају, где је сло-

жан народ уз подршку војске, во-

лонтера и људи добре воље до-

принео да се ублаже тегобе на-

рода у невољи - нагласио је Ба-

бић.                                       М. Р.

ЛАУРЕАТИ БЕЗ ПРИЗНАЊА
Свечана акедемија поводом Дана општине Кладово

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару је одржана промоција зајечарског

књижевника Ивана Потића - "Квадрат на црном квадрату". Књига го-

вори о стварности у Србији, која је приказана на начин и стилом који

је Потић изградио годинама, кроз кратке приче, кроз које се до сада

аутор најчешће изражавао. Ово је Потићева осма књига, а издавач

је књижевно друштво "Свети Сава", из Београда.

Квадрат на црном квадрату је пета књига прича Ивана По-

тића, а прва после 2010. године. Ова збирка на аутору својствен

начин описује стварност у Србији кроз јунаке његових прича који

живе своје животе у данашњем времену и у систему вредности који,

понекад се чини, уопште и не постоји.

О књизи су на промоцији, осим аутора, говориле и његове

колеге, зајечарски песник Милош Петковић, и књижевник Стеван

Јовановић, који је рекао да стваралаштво Ивана Потића најбоље го-

вори о самом аутору.  

Књиге Ивана Потића превођене су на пољски и албански

језик, члан је Српског књижевног друштва и репрезентативног удру-

жења у култури од 2011. године.                                                       С.Б.

Иван Потић
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НЕГОТИН – Слободан

Домаћиновић, некрунисани краљ

влашке музике, интерпретатор и

творац више од 200 песама на

влашком језику, бројних албума

које је снимао за најреномира-

није издаваче на територији Ср-

бије и бивше Југославије, преми-

нуо је после краће и тешке боле-

сти.

Омиљени интерпретатор

влашког мелоса, јавно је запевао

са седам година, у 12. је учио ги-

тару код тада чувеног гитаристе

Растка у родном Радујевцу, пе-

вајући најпре забавну и старо-

градску српску музику. Да ће бити

музичар показала је једна, сада

већ легендарна анегдота, коју је

радо препричавао, када га је као

тинејџера отац послао у Зајечар

да купи мешалицу, а он се вратио

кући са – гитаром.

Пријатељство са Љубом

Кемишем и Предрагом Неговано-

вићем у војсци, са којима је као

гитариста пратио тада најпозна-

тије југословенске музичаре: Не-

дељка Билкића, Савета Исовића,

Тому Здравковића и друге, само

га је учврстило у намери да му

музика буде живот, а сарадња са

најзначајнијим композитором и

музичарем влашке музике, Сло-

боданом Божиновићем, седамде-

сетих година и песме на влашком

језику, обележили су му каријеру

дугу више од 35 година.

Без Домаћиновића, који

је пре него што га је тешка болест

зауставила, завршавао нове пе-

сме, а све своје текстове је сам

писао, није могла да се замисли

ниједна манифестација у Тимоч-

кој Крајини, ниједно весеље, не

само у Србији, већ и широм

света. Знао је да се нашали да је

траженији сада, него у младости.

За добру песму је, говорио је,

обилазио је села и од сељака бе-

лежио старе мелодије и стихове,

да се не забораве. Сматрао је да

један народ свој идентитет чува

кроз културу, музику и песму. 

За свој допринос музици

добио је бројне награде Југо-

диска, пунио Сава Центар и

многе домове културе, а прошле

године су Удружење “Гергина” из

Неготина и Национални савет

Влаха публиковали својеврсну

“влашку бисерницу”, зборник са

његових 50 антологијских пе-

сама, уз пратећи компакт диск.

Планова је имао много и

радовао се свакој обради њего-

вих песама. Његова антологијска

композиција “Стај, стај ну пљекај”

(Стани, стани, не иди) дочекала

је и своју српску верзију у интер-

претацији Љубе Лукића, гитари-

ста Паја Вучковић раскошно ју је

обрадио у инструменталној вер-

зији. Нажалост, није дочекао, да

је чује у Кемишевој обради и ин-

тепретацији Зорице Брунцлик,

коју је договорио прошлог про-

лећа.

Сахрањен је у родном

Радујевцу, код Неготина.     С.М.Ј.

ОДЛАЗАК ЛЕГЕНДЕ
Преминуо Слободан Домаћиновић, некрунусани краљ влашке музике

Слободан Домаћиновић
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БОР – Након три и по го-

дине мукотрпног рада, пројекто-

вања и изградње, а потом и

функционалног испитивања но-

ве топионице и фабрике сум-

порне киселине у Бору и свих

њених пратећих постројења 25.

априла око 22.30, потекао је и

први бакар из нових пиромета-

луршких постројења. Изливена

је прва анода по аутогеној

флеш-смелтинг технологији и

добијено првих 150 тона анодног

бакра.

- Комплетан циклус је за-

окружен, постројење је окончано

и функционише цела мета-

луршка линија. Први бакар из

нове топионице најбољи је

доказ да су нова топионица и

фабрика сумпорне киселине го-

тове, да су сва постројења у

функцији и да раде. Ово је изу-

зетан дан за Боране и мештане

околних села, који добијају чисто

небо, али и изузетан дан за све

грађане Србије, јер радом нове

топионице РТБ Бор повећава

своје учешће у бруто друштве-

ном производу земље, отвара

нове правце развоја у делу пре-

раде бакра и могућности за по-

већање стандарда у одређеним

привредним гранама – изјавио је

с нескривеним задовољством

генерални директор РТБ Бор

Благоје Спасковски.

Спасковски се захвалио

свима који су, како је рекао, до-

принели изградњи нових пиро-

металуршких постројења у Бору

и учинили све да нова топио-

нице и фабрика сумпорне кисе-

лине почну да раде. – Хвала

свим учесницима у овом вели-

ком пројекту, највећем еколош-

ком и економском подухвату у

Србији. Учествовањем у из-

градњи нове топионице сви смо

допринели и стабилизацији

државе коју води садашња

Влада – подвукао је Спасковски.

За изградњу нових пиро-

металуршких постројења у Бору,

односно за замену технологије

топљења новом, савременом

аутогеном јединицом са фабри-

ком сумпорне киселине која ће

убудуће радити у складу са свет-

ским еколошким стандардима и

која је оправдана  са еколошког,

али и са економског аспекта,

утрошен је 251 милион евра. 

Радом нове топионице

РТБ Бор ће, с једне стране, уд-

востручити производњу бакра,

племенитих метала и сумпорне

киселине, а са друге – чиста тех-

нологија коначно доноси и чисто

небо над Бором и околином. Мо-

дернизацијом топионице у Бору

емисија и имисија штетних мате-

рија у ваздуху, води и земљишту

биће испод законом прописаних

вредности, а у исто време иско-

ришћење сумпор-диоксида и

бакра биће 98 процената што ће

задовољити еколошке станда-

рде који важе у Србији и Европс-

кој унији. Нова технологија за-

хтева висок капацитет због сма-

њења трошкова и већег иско-

ришћења бакра и сумпор-диок-

сида, а пројектовани (прер- ада

до 400 хиљада тона концентр-

ата бакра годишње) сасвим је

прихватљив јер ће рудници у Бо-

ру и Мајданпеку фазном модер-

низацијом и повећањем прои-

зводње обезбедити планирану

количину за прераду.

Нову топионицу и фаб-

рику сумпорне киселине градили

су канадски „СНЦ Лавалин“ и

његов подизвођач, уједно и вла-

сник аутогене флеш-смелтинг

технологије „Отокумпу“, финска

компанија „Оутотек“. Надзор над

пословима које су носили Кана-

ђани и Финци, али и свим локал-

ним радовима који су били по-

верени  „Енергопројекту“, обавио

је Грађевински факултет, Бео-

град. Велики део уграђених еле-

мената произведен је у Србији, а

на пројекту је било ангажовано

око 800 радника.         

Г.Т.В.

ИЗЛИВЕНА ПРВА АНОДА
Потекао бакар из нове топионице у Бору

Чисто небо и најсавременија технологија

КЛАДОВО - На пригодној

свечаности у присуству запослених,

пословних партнера и званица у

ХЕПС "Ђердап 1" обележен је за-

вршетак ревитализације хидроагре-

гата А-5, треће обновљене машине.

Радови су трајали 16 месеци и 18

дана, јер је испорука опреме из Ру-

сије и српских фабрика каснила че-

тири месеца. 

Радни век моцне масине

продузен је за наредне три деценије

и након ревитализације три од шест

хидроагрегата  инсталисана снага

хидроелектране “Ђердап 1” повећана

за укупно 45 мегавата. Обновљени

хидроагрегат А-5 добио је нових 15

мегавата инсталисане снаге, побољ-

шана је рентабилност одржавања,

али је и додатно оспособљен стручни

кадар који се усавршавао на посло-

вима ревитализације.

- Млада екипа радника, тех-

ничара и инжењера уз помоћ руских

специјалиста обавила је значајан и

свеобуохватан посао. На почетку ре-

витализације без искуства, али

жељни знања и нових изазова, наши

радници са руским колегама и иза-

браним извођачима радова освајали

су један по један циљ тако да данас

знање и рад прелазе у рутину. Зато не

чуди што је на хидроагреату А-5 ниво

квалитет радова издигнут на највиши

ниво. То карактеришу пратећи пара-

метри рада и изузетно високи коефи-

цијенти погонске спремности - казао

је на свечаности Љубиша Јокић, ди-

ректор прве ђердапске хидроцент-

рале.

Када комплетни радови на

обнови шест машина буду обављени

ХЕ "Ђердап 1" биће снажнија за

нових 90 мегавата, а то је инстали-

сана снага једне ХЕ "Зворник". Ни фи-

нансијски ефекти нису занемарљиви.

- Ревитализација једног агре-

гата у ХЕ "Ђердап 1"  кошта 30 ми-

лиона евра. Што значи да је за

завршетак сложеног посла потребно

инвестирати укупно 180. милиона

евра. Да би се саградила нова хидро-

централа од 90 мегавата потребно је

издвојити 230 милоиона евра. То по-

тврђује колико је значајна инвести-

ција у обнови хидроагрегата -

подсетио је Јокић 

За запослене у хидроелек-

трани код Кладова нема много вре-

мена за предах јер ће, како се очекује,

четврта фаза ревитализације почети

1. јула, за када је планирано заустав-

љање хидроагрегата А-1 .

- Пауза је принудна јер до-

бављач опреме, руска компанија "Си-

ловије машини", са испоруком касни

3 месеца. Зато је 1. јул најранији

датум када можемо започети са де-

монтажом машинске и електро опре-

ме. Подсећам да је рок за завршетак

радова после потписивања допуне 9

уговора о ревитализацији орочен на

13,5 месеци. Ми то можемо испунити

само да нам је опрема на дохват руке

- обећао је Јокић. Он је додао да су

агрегати А -6 и А-4, на којима је до

сада завршена ревитализација, у екс-

плоатацији од 2011, односно од 2013.

године а коефицијенти погонске спр-

емности запослене уверавају у квали-

тет изведених радова .

М. Р.

ПЕТИЦА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ''ПЕТИЦЕ''
Свечаност у нашој највећој хидоелектрани

Нови агрегат снажнији за 15 мегавата
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БОЉЕВАЦ – Општина

Бољевац добитник је прве на-

граде у висини од 333.000

евра, које у оквиру такмичења

организованог у оквиру про-

јекта „Општински економски

развој у источној Србији“, до-

дељује Савезно министарство

Немачке за сарадњу и развој

(БМЗ) и Швајцарске агенције

за развој и сарадњу (СДЦ), по-

средством Немачке организа-

ције за међународну сарадњу

(ГИЗ). Реч је о пројекту који за

циљ има повећање ефикасно-

сти наплате пореза на имо-

вину у источној Србији. 

Општина Бољевац је,

наводи вођа пројекта Алексан-

дар Грунауер из Немачке орга-

низације за међународну сара-

дњу показала одличне резул-

тате на досадашњем успеш-

ном партнерству у спрово-

ђењу овог пројекта.

- Постигнути резултати

је показатељ посебног ангажо-

вања, руководства и свих за-

послених у локалној пореској

администрацији у максимизи-

рању радних перформанси, у

циљу прикупљања изворних

прихода, као и јачању сопстве-

них капацитета за будући рад

и напредак локалне самоу-

праве и њених грађана – иста-

као је честитајући др Небојши

Марјановићу, председнику оп-

штине и његовим сарадни-

цима, Грунауер.

Овим пројектом, иначе,

као подстицај за активније

мере наплате, био је предви-

ђен бесповратан бонус од ми-

лион швајцарских франака за

општине које остваре најбоље

резултате. Услов је био да оп-

штине унапреде и повећају

обухват пореза на имовину,

али не кроз повећање стопе

пореза, већ кроз повећање

обухвата наплате и побољ-

шања ефикасност наплате

објеката обухваћених поре-

ским системом.

- Тежња нам је да нам

инвеститори долазе због доб-

рог окружења и добре по-

словне климе, да отварањем

предузећа омогућимо грађа-

нима нова радна места, бољи

стандард, зато нам је ова на-

града и важна. Њоме пока-

зујемо да смо уложили много

напора и труда, прво да про-

ширимо нашу базу података

новим пореским обвезни-

цима, као и да наплатимо

порез тако где никад нисмо.

Ефикаснијом наплатом оств-

арује се већи прилив сред-

става у буџету, а већим бу-

џетом можемо да се скон-

центришемо на оне проблеме

грађана на које до сада

нисмо могли, због недостатка

средстава – каже др Марјано-

вић.

Општина Бољевац је

на крају посматраног периода

повећала обухват за 23,01

одсто, а степен наплате на

98,15 одсто. Од почетних 6.180

станова, колико је било еви-

дентирано у Локалној пореској

администрацији, Бољевац је,

кроз овај пројекат, евиденти-

рао укупно 10.487 непокретно-

сти. Као критеријум оцењи-

вања посматрао се и процен-

туални број обвезника у кате-

горији физичких лица, са

дугом по основу пореза на

имовину већим од 500 динара

у односу на укупан број обвез-

ника пореза на имовину, али и

висина пореске стопе и степен

амортизације. 

У укупном скору оп-

штина Бољевац остварила је

665 бодова, општина Неготин

590, Сокобања 555, а Велико

Градиште и Зајечар по 515.

Општини Бољевац припала је

прва награда у износу од

400.000 швајцарских франака,

односно 333.000 евра. Општи-

на Неготин освојила је 250.000

евра, Сокобања 125.000, а оп-

штине Велико Градиште и За-

јечар по 62.500 евра. У проје-

кту су учествовале и општине

Голубац, Мајданпек, Књаже-

вац и Кладово.                С.М.Ј.

БОЉЕВЦУ - 333.000 ЕВРА
Вредно признање за труд и инвентивност

Др Небојша Марјановић

БОР - Захтеви бивших и

садашњих радника, инвалида

рада друге и треће категорије

Рударско-топионичарског ба-

сена Бор, који имају привре-

мена решења за пензију -

ускоро ће бити решени мерама

садржаним у УППР (Унапред

припремљени план реоргани-

зације), за сва предузећа у са-

ставу РТБ Бор Групе. 

- По основу права из

пензијско-инвалидског осигу-

рања РТБ Бор не дугује својим

радницима, а инвалидима рада

друге и треће категорије у по-

тпуности је регулисао и све по-

реске и друге обавезе по

основу накнаде зараде коју Ре-

публички фонд пензијско-инва-

лидског осигурања (ПИО) не

признаје као њихову основицу

за пуну и коначну пензију. Због

тога пензионери који су отишли

у пензију као инвалиди рада

друге и треће категорије још

увек имају привремена решења

и умањене пензије - каже

Мирјана Антић, заменик гене-

ралног директора РТБ за еко-

номска питања. Она напомиње

да ће такво стање бити исправ-

љено спровођењем мера

УППР:

- Овај проблем ће ко-

начно бити решен кроз мере

предвиђене за регулисање

укупних обавеза садржаних у

Унапред припремљеном плану

реорганизације (УППР) за пр-

едузећа у саставу РТБ Бор

Групе. УППР је сачињен са пре-

сечним датумом 31. децембар

2014. године и у законском року

(31. март 2015.) достављен

Привредном суду у Зајечару,

надлежним републичким коми-

сијама и Агенцији за приватиза-

цију на даље поступање -

објашњава Мирјана Антић. 

Овај проблем до сада

није могао да буде решен, и

поред укључивања централе

ПИО и Министарства за рад,

запошљавање и социјалну по-

литику, јер нема законских мо-

гућности за то осим регули-

сања свих пореских обавеза из

протеклог периода и то за све

запослене у Басену.           М. М.

ПРИВРЕМЕНА РЕШЕЊА ПОСТАЈУ КОНАЧНА
УППР решава и проблем инвалида рада РТБ Бор 

Мирјана Антић
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КЛАДОВО - Топао

летњи дан у априлу окупио је

бројне Кладовљане и њихове

госте у Старој градској чар-

шији на традиионалној при-

редби којом је отворена ово-

годишња туристичка сезона.

На десетак штандова у делу

града у улици која је одувек

била главна променада и уго-

ститељско средиште варо-

шице на Дунаву.

Зато су се у ТОО Кла-

дово постарали да посетио-

цима представе богатство ра-

зличитости, кулинарске спе-

цијалитете из бакине кухиње,

али и предмете који су уз ко-

ришћење рукорада и старих

заната добили нову употребну

вредност. Наравно, нису изо-

стале ни ношње које су на

штандове стигле из старих

шкриња чији се садржаји љу-

боморно чувају и с поводом уг-

ледају светлост дана. У једном

прикрајку као некада се крчка-

ла рибља чорба, али се ши-

рио и мирис пржене рибе. А,

када је све приспело за дегу-

стацију ту је било и бело вино.

Бројним садржајима приредба

је поново испунила намеру ор-

ганизатора.

- То је управо наша на-

мера да домаћинима, али и

путницима намерницима пре-

зентујемо део богате тради-

ције кладовског краја. Подр-

шку смо поново добили од ак-

тива жена из МЗ Костол и

Ртково, КУД "Полет", медара и

винара школских фолклорних

група из сеоских средина, за-

натлија и произвођача суве-

нира. Од памтивека у нашем

крају одувек се радило,одма-

рало, славило и дружило уз

традиционалну песму и игру.

Богату фолклорну баштину од

заборава сада чувају неки но-

ви клинци. Весела чаршија до-

нела је низ занимљивих садр-

жаја на радост и задовољство

посетилаца, али нас као орга-

низатора. То заслужује улица

која је некада, али и данас

била и остала жила куцавица

наше варошице - сматра Не-

венка Болдорац, директорка

ТОО Кладово.    

М. Р.

ВЕСЕЛА ЧАРШИЈА ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ 
У граду на Дунаву отворена туристичка сезона

Весела чаршија

Отворена изложба Раше Милојевића

"КИНА-ЉУДИ-УЛИЦА"
КЊАЖЕВАЦ - Село Јако-

вац у општини Књажевац трећу го-

дину за редом било је домаћин

''Торлачке вечери'', на којој се оку-

пљају Тимочани Торлаци из ис-

точне Србије и западне Бугарске. 

За учеснике је организован

пријем у општини Књажевац. Осим

сарадње институција културе и

спорта, различитих удружења,

добро би било да се сарадња за-

падне Бугарске и источне Србије

премести и на терен економије,

оценили су том приликом, заме-

ница председника општине Књаже-

вац, Љубица Николић, и Емил

Цанков, из Торлачког друштва Бе-

лоградчик.  

- И са бугарске и са наше

стране има потребе за много већом

сарадњом и за много више при-

вредних активности, иницијатива,

заједничких пројеката, који ће до-

принети бољем животу људи -

сматра Љубица Николић.

- Осим пројеката које ће

подржати ЕУ, треба разговарати и о

прграмима које ће подржати мини-

старства економије и пољопри-

вреде, а у вези са производњом

здраве хране - надовезао се Емил

Цанков.

Уз велику подршку књаже-

вачке општине, Торлачко вече се

ове године организује по 12. пут са

циљем да се афирмише и негује

историјска баштина торлачког

краја, каже председник Завичајног

друштва Тимочана Торлака Дејан

Крстић: 

- Завичајно друштво Ти-

мочана Торлака има више активно-

сти, а једна од најважнијх је ''Тор-

лачко вече''. Једном годишње се

окупљају земљаци, а већ десетак

година са нама су и Торлаци из Бе-

лоградчика, Чупрења и Чипроваца.

Много је идеја које смо заједнички

реализовали и покренули на опште

задовољство.                         Љ. П.

ЗА БОЉУ САРАДЊУ
Сусрет Тимочана Торлака у Јаковцу 

ЗАЈЕЧАР - У галерији зајечарског Народног музеја

током протекле недеље отворена је самостална изложба фо-

тографија Раше Милојевића под називом „Кина – људи –

улица“. Изложбу је отворио Мирослав Предојевић, председник

уметничког савета Фото савеза Србије. Организатори су Цен-

тар за културу и туризам ЦЕКИТ Зајечар и Фото клуб 202.

Улица...наизглед обична, поплочана каменом, не баш

чиста....људи...случајни пролазници, просјаци, занатлије...ин-

спирисали су Рашу Милојевића, аутора изложбе „Кина-људи-

улица“ да своје импресије из Кине пренесе и на посетиоце.

Ову изложбу, иначе 34-ту по реду припремао је студиозно че-

тири године.

Изложбу је отворио Мирослав Предојевић, председник

уметницког савета Фото савеза Србије и истакао да су

најбоље фотографије оне настале на улици са обичним све-

том.

Од укупно 60 фотографија, на изложби је приказано 25

најбољих. Прилику да премијерно уживају у фотографијама

имали су грађани Софије, Охрида, Параћина, Пирота и Кња-

жевца. А према речима Милојевића на крају путешествија из-

ложбу ће поклонити некој институцији, како би наставила да

живи и осле њега. С. Б.

Фотографија Раше Милојевића

“Торлачко вече” у Јаковцу
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КЊАЖЕВАЦ - Асфал-

тирањем деонице локалног

пута до сеоског гробља, у мес-

ној заједници Трговиште, у оп-

штини Књажевац почела је

овогодишња сезона инфарст-

руктурног уређења. 

Деоница пута дуга је 280

метара, радови су вредни око

1,8 милиона динара, а извођач

је било предузеће ''Штрабаг''.

На овај начин решен је вишеде-

ценијски проблем мештана

Трговишта, рекао председник

општине Књажевац Милан

Ђокић: 

- Мештани Трговишта до

пре неку годину малте не нису

имали асфалтирану улицу у ок-

виру свог насеља. Мало по

мало, улицу по улицу, Трго-

виште полако добија комлетну

инфраструктуру. Асфалтира-

њем локалног пута до гробља у

Трговишту почињемо сезону ин-

фраструктурног уређења на по-

дручју књажевачке општине.

Озбиљну суму новца смо из-

двојили за решавање онога што

наше суграђане највише бољи,

а то су лоше саобраћајнице,

лоши путеви до села, лоше

улице у сеоским насељима и то

је нешто чему ћемо посветити

пуну пажњу ове године.

Као и у свим ранијим ин-

фраструктурним радовима, ур-

еђење ове деонице резултат је

добре сарадње и међусобног

разумевања Скупштине општи-

не и Месне заједнице Тргови-

ште. 

- Ово је проблем који по-

стоји од кад постоји и село.

Драго ми је што смо нашли

заједнички језик са представни-

цима локалне власти и Дирек-

ције за развој и успели да

уредимо овај локални пут - ис-

такао је Љубиша Никић, пред-

седник Савета месне заједнице

Трговиште.

У Месној заједници Тр-

говиште истичу да је план за

ову годину да, уз учешће меш-

тана од 30 одсто, буде асфал-

тирано још око 4,5 километара

локалних путева, као и да се на-

ставе радови вредни око пет

милиона динара на канализа-

цији. Председник општине ис-

тиче да су у локалном буџету

предвиђена значајна средства

за инфраструктурна улагања и

очекује да ће на крају године

путна мрежа у општини бити у

много бољем стању. 

У буџету општине Кња-

жевац за реконструкцију локал-

них путева, те асфалтирање

улица у граду и селима ове го-

дине издвојено је 150 милиона

динара. Стварању бољих усло-

ва за живот у селима свакако

треба да допринесе и 195 ми-

лиона намењених руралном

развоју. 

Љ. П.

АСФАЛТ У ТРГОВИШТУ
Почела грађевинска сезона у Књажевцу 

Нов асфалт у Трговишту

КАРАТЕ ЗА МАНАСТИР
КЛАДОВО - Фондација

“Пазова за најугроженије” донирала

је намештај за 20 породица у Текији

чији су домови оштећени приликом

септембарских бујичних поплава.

Гест људи добре воље обрадовао

је мештане у насељу у коме се ста-

новништво још увек бори са после-

дицама, које је за собом оставила

подивљала природа.

Од маја прошле године ова

фондација помаже становништву

угроженом од поплава. Људе добре

воље повезала је заједничка делат-

ност. Председник фондације г-дин

Цвико Крунић, иначе оснивач и

власник Медиус предузећа и г-дин

Живојин Болботиновић, оснивач и

власник компаније Текијанка су од

2010. године у удружењу ДТЛ – До-

маћи трговачки ланац, који је осно-

ван са циљем да својим купцима

понуди боље услове и цене  при ку-

повини.  Није случајно што су оба

господина ове године добитници

републичког признања “Капетан

Миша Анастасијевић”. Признање

“Најплеменитији подвиг године” за-

служено је припало фондацији “Па-

зова за најугроженије” а “Најбољи

породични бизнис” власнику компа-

није Текијанка.

Пазовачка фондација је

окупљајући велики број привред-

ника и грађана послала јасну по-

руку свима. Вредност донације је

преко 1,5 милион динара. Тако кажу

и челници кладовске општине да је

ово добра прилика и за остале при-

вреднике да у складу са својим мо-

гућностима помогну и осталим

породицама да посао заврше до

краја и тиме надоместе оно мало

што им недостаје.                     М. Р.

НАМЕШТАЈ ЗА УГРОЖЕНЕ
Породичне куће у Текији опремљене намештајем

ЗАЈЕЧАР - Добротворни карате турнир за обнову

манастира Светих Апостола Петра и Павла у Грлишту

одржан је уз благослов Епископа тимочког Илариона.

Сав приход намењен је обнови те православне светиње.

Турнир је одржан у организацији Градског карате

клуба "Зајечар''.У спортској хали на Краљевици све је

било у знаку хуманости. Добротворни карате турнир оку-

пио је 180 учесника из девет клубова, који су се так-

мичили у катама и борбама појединачно и екипно.

На отварању туринра наступио је и хор "Чаролија".

Најмасовнија екипа на турниру била је екипа Карате сек-

ције "Николичево", којима је припао пехар. Организатор

карате турнира, Градски карате клуб "Зајечар", поделио

је захвалнице учесницима и пријатељима.                С. Б.

Турнир благословио епископ Иларион

Неопходан намештај пристигао у Текију
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КЛАДОВО - Миле Ка-

ранфиловић (54), из Дави-

довца, код Кладова, чији су

ковчег у дворишту куће у којој

је сам живео, погребници

оставили у дворишту, сах-

рањен je на сеоском гробљу

уз обичаје и поштовање какво

и доликује покојнику. 

Каранфиловић је сах-

рањен о општинском трошку,

по налогу председника оп-

штине Радована Арежине који

је, одмах по пријави мештана

да су погребници покојника

једноставно „истоварили“ ис-

пред куће, дошао у ово кла-

довско село и наложио

надлежним службама да се о

покојнику побрину какав је и

ред.

- Запрепашћен сам.

Понекад се човек упита шта је

то са нама грађанима кад већ

нисмо људи. Моја је дужност

била да одем тамо након што

ме је позвао телефоном један

мештанин Давидовца и испри-

чао шта се дешава. Организо-

вали смо да се покојник

пребаци у капелу и да се о

трошку општине сахрани –

каже Арежина.

Миле Каранфиловић

(54) живео је тешко и у великој

оскудици. Примао је социјалну

помоћ, а наводно је боловао и

од туберкулозе. Да га нема

већ неко време приметили су

у Центру за социјални рад у

који је редовно долазио.

- Годинама је примао

социјалну помоћ, а кад је било

могућности и додатну у виду

намирница, лекова и гарде-

робе. Посумњали смо да

нешто није у реду јер је пре-

стао да долази, а имао је оби-

чај да долази сваких десетак

дана да се распита да ли има

још неке помоћи за њега –

кажу у Центру за социјални

рад.

Несрећног човека про-

нашла је полиција, а по налогу

тужилаштва извршена је об-

дукција. Она је и показала да

смрт овог човека није насту-

пила под никаквим сумњивим

околностима, већ да је при-

родна. Погребници су Каран-

филовића ставили у ковчег и

допремили до села, оста-

вивши га – испред трошне

уџерице у којој је живео. 

По нашим сазнањима,

породица овог човека је со-

цијално угрожена са исто-

ријом менталних обољења.

Сам Каранфиловић је живео у

заједници са једним братом

који није могао да се брине о

себи. Мештани причају да је

наводно неко од даље Каран-

филовићеве фамилије тражио

да ковчег ту ставе како би оба-

вили обичај бдења, али ту

причу, међутим, нико не по-

тврђује. Нико не коментарише

ни чињеницу да су ковчег са

покојником видели и многи

мештани Давидовца, али да

нико ништа није учинио.

С.М.Ј.

САНДУК ИСПРЕД КУЋЕ
Миле Каранфиловић, из Давидовца, сахрањен о трошку општине

КЊАЖЕВАЦ - Још један кријумчарски канал пресечен

је на путу Књажевац - Зајечар. Ухапшени су и задржани Д.П.

(32), А.К. (19), Н.С. (25), Н.М. (24) и М.К. (20), сви из Бора, због

сумње да су извршили кривично дело недозвољен прелаз

државне границе и кријумчарење људи.Приликом контроле, у

њиховим возилима пронађено је девет страних држављана

Ирака, међу којима и два детета. Они су илегално на територију

наше земље прешли са територије Решублике Бугарске.У ак-

цији су одузета четири путничка возила којима су превожена на-

ведена лица. Љ. П.

ИМИГРАНТИ
СОКОБАЊА - В.Ђ.(84), из села Језеро, код Сокобање,

настрадао је када је трактор којим је управљао, пао преко њега.

Увиђајем на лицу места утврђено је да је В.Ђ. трактор возио у

рикверц. У једном тренутку се откачила сајла, којом су била

обезбеђена дрва, па је несрећни човек трактором ударио у

бедем након чега се возило преврнуло, док је он од задобијених

повреда преминуо на лицу места.                                          Д.С.

ТРАКТОР

КЊАЖЕВАЦ – Припадници зајечарске Полицијске

управе, по одобрењу вишег јавног тужиоца у Зајечару, одредили

меру задржавања до 48 часова Д.С.(36) из Књажевца, због

сумње да је извршио кривично дело неовлашћене производње,

држања и стављања у промет опојних дрога. У возилу којим је

именовани управљао пронађено је 36 грама сасушене биљне

материје зелене боје, налик на опојну дрогу марихуану.     Љ. П.

МАРИХУАНА

Сандук у дворишту испред куће

ЗАЈЕЧАР - Заједничким радом, припадници Министарства унутраш-

њих послова у Нишу и Зајечару ухапсили су, по потрази, З. М. (59), из Јагодине,

због сумње да је извршио кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди.

Сумња се да је З. М, као одговорно лице предузећа "СТС Метал си-

стем" из Јагодине, предао две бланко оверене менице оштећеној фирми на ос-

нову којих је тражио испоруку шест хиљада литара горива "евродизел" иако је

знао да уговорене обавезе не може измирити. Робу је требало да испоруче од

краја јануара до половине фебруара 2015. године. З. М. се терети да је овој

фирми причинио штету у износу од око 832.000 динара. 

Иначе, против З. М. је поднето 109 кривичних пријава због постојања

основа сумње да је починио кривична дела из области привредног криминала,

која се гоне по службеној дужности.                                                                 С. Б.

''ИСПУМПАО'' МИЛИОН?
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