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Бошко Ничић, потпредседник УРС, за ''Тимочке''

КО ЈЕ ТАДИЋ ДА УЦЕЊУЈЕ

Борис Тадић је тражио да

се Млађан Динкић повуче из јав-

ности, то му је био услов за пре-

дизборни савез са вама?

- То је још једна од политич-

ких глупости које Борис Тадић прави

у последњих неколико година.

Али, док су трајали прего-

вори о коалицији, могли смо чути

из УРС да разговори теку у ко-

ректној атмосфери и да је на делу

разумевање.

- О томе морате да питате

оне које су изјављивали да су ти

разговори коректни. Што се мене

тиче, од првог тренутка сам био про-

тив тога да се уопште разговара са

Тадићем.

Због чега?

- Зато што мислим да ми

нисмо они преко којих неко треба да

чисти своје политичке биографије.

Мислите да је то случај с

Тадићем?

- Апсолутно мислим. Не

знам зашто би неко ко је носио

ореол губитника, од председничких

избора, преко избора у својој

странци, до самог краја, имао шта

да тражи код нас, који смо на свим

изборима најнормалније пролазили

без проблема. Иако смо увек смат-

рани аутсајдерима, увек смо прела-

зили цензус и улазили у парламент

и владу. Не знам зашто би свој гу-

битнички ореол Борис Тадић прено-

сио на нас.

Ипак, истраживања јавног

мњења не кажу баш тако, односно

не предвиђају вам прелазак цен-

зуса.

- Ја сам ви-део

другачије, да УРС има

преко пет одсто. Има

и оних који дириго-

вано пр-иказују наш

резултат као да не

пре- лазимо цензус.

Нисам видео да је

Борис Тадић, рецимо,

скупио потписе и пре-

дао листу, а

ми смо ску-

пили за 

два дана 17.000 потписа. То је реле-

вантно, а то што неко ради истражи-

вање да ли се женама свиђа Тадић

или не, то ме не занима.

Да ли бисте ушли у на-

редну владу са СНС, ако би вас

позвали?

- Разматраћемо понуду сва-

ког ко нас позове, или кога ми позо-

вемо да формирамо владу. Не зна

се ко ће да формира владу.

Опростили бисте им то

што су вас избацили пре неко-

лико месеци?

- У том тренутку је била про-

цена да УРС није потребан у тој

влади. Испоставило се

да је та процена била

катастрофална, јер

су наши људи у 

влади заме-

њени онима  

који ништа нису урадили и успели су

да допринесу да се ова влада рас-

тури.

Зашто се то тако лако

прашта у политици?

- У политици све може да се

деси, могуће је да се нађемо

заједно, ако нас позову приликом

формирања владе. Али, исто тако

може да се деси да преговарамо и

са другима.

Са ДС?

- Не само с њима, већ са

свим опцијама које у том тренутку

математички буду у могућности да

саставе владу.

Зашто нисте покушавали

да направите са ДС предизборну

коалицију?

- Зато што је Ђилас био ис-

кључив да жели само појединце из

УРС, а није желео да улази са стран-

ком у савез, тако да с њим нисмо ни

почели ту причу. Они који су добили

позив од Ђиласа захвалили су се на

томе и рекли да остају верни УРС.

А ЛДП?

- И они су нас звали. Само

појединце, не странку.

Кога су хтели ДС и ЛДП?

- Верољуба Стевановића,

Владана Васића и мене. Ми то

нисмо крили, сви у странци су то

знали. То је легитимно. Ми ниједног

тренутка нисмо размишљали да

пређемо у неку другу странку.

Тихомир Миловановић,

председник неготинског УРС, је на

листи СПС за предстојеће ло-

калне изборе у том граду?

- Ми ћемо на изборе у Него-

тину изаћи са својом листом „Живим

за крајину“, самостално. Тихомир

Миловановић више није председник

УРС у Неготину, али јесте члан, јер

нисмо желели да га искључујемо у

време кампање. Он је самовољно

без дозволе централе отишао на

листу СПС.                               Д.Н.Д.

БОЉЕВАЦ - Председник

општине Бољевац, др Небојша

Марјановић, који је први човек

партије ''Србија на истоку'' и члан

председништва Уједињених ре-

гиона Србије, напустио је УРС и,

начелно, постигао договор о за-

једничком наступу на пред-

стојећим парламентарним избор-

има са блоком окупљеним око

Бориса Тадића, бившег председ-

ника Србије.

- Наши страначки органи

донели су одлуку о иступању из

УРС, јер смо мишљења да посла-

ничка листа која је направљена

не уважава реално стање ствари

– каже Марјановић. – Конкретно,

нашој партији додељено је тек

32. место на посланичкој листи,

док су испред нас многи од којих

сматрамо да смо бољи.

Председник општине Бо-

љевац каже да је о свему овоме

свој став изнео и на седници

председништва УРС, након чега

му је понуђено 23. место на по-

сланичкој листи.

- Међутим, ни то не одго-

вара реалности, јер ''Србија на

истоку'', већ трећи мандат заре-

дом, осваја убедљиво највише

гласова у Бољевцу, а имамо за-

пажене резултате и у другим оп-

штинама, тако да је наша одлука

о иступању из УРС коначна – де-

цидиран је др Марјановић. – На-

челно, постигли смо усмени

договор о заједничком наступу на

предстојећим парламентарним

изборима са блоком који пред-

води Борис Тадић, али детаљи те

сарадње тек треба да се преци-

зирају. E. Т. Небојша Марјановић

МАРЈАНОВИЋ НАПУСТИО УРС

Био сам против договора УРС са НДС, јер не знам зашто би свој губитнички ореол Тадић преносио на нас и да

он одређује ко ће да се повуче из јавности и политичког живота, а ко не, истиче Бошко Ничић, потпредседник Уједи-

њених региона Србије, у одговору на питање како је разумео Тадићеву „непристојну понуду“ упућену председнику

УРС Млађану Динкићу.

Да ли би УРС имао бољи рејтинг уколико би Млађан Динкић

отишао са чела странке?

- Да ли би телу било боље без леве или десне руке? Исто би

реаговао и Динкић када би га неко условио да без Бошка Ничића и Ве-

рољуба Стевановића улази у некакву политичку причу. Млађан Динкић

је принципијелан, енергичан, пун знања и то је нешто што се ретко

среће. Због тога ја њега не желим да напустим.
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Председник неготинског УРС тврди да је договорио са централом да буде на листи СПС

СОЦИЈАЛИСТА ИЛИ РЕГИОНАЛИСТА?
НЕГОТИН - Др Тихомир

Миловановић, лидер неготинских

Уједињених региона Србије, на

изборној је листи коалиције Ивица

Дачић-СПС-ЈС под редним бројем

5, а Дамир Ракић, актуелни пред-

седник СО Неготин под бројем 14.

Иако су многи помислили да су

ова двојица искусних политичара

нове звезде прелазног рока, они

тврде да су и даље регионалци, и

да за незваничну коалицију са со-

цијалистима, чију власт подржа-

вају већ годину и по, имају

прећутну сагласност централе.

- Потпуно је нетачно да

смо прешли у друге странке, нити

ћемо. Ми смо чланови УРС. До-

били смо сагласност да наста-

вимо сарадњу са социјалистима и

уђемо у коалицију, и ту одлуку је

подржао је цео наш Општински

одбор – каже др Тихомир Милова-

новић, председник ОО УРС и

шеф одборничке групе УРС-ВДС-

СДПС, која је за кратко време од

два члана дошла на девет одбор-

ничких места и постала, после со-

цијалиста, друга по величини у

неготинском парламенту.

Миловановић каже да

нису добили сагласност да уз име

Дачића стоји УРС, али да је и ту

договорена нова могућност.

- Социјалисти су били

максимално коректни и донели

чак две сагласности, једну са име-

ном коалиције СПС-ЈС-УРС и

другу СПС-ЈС. Наша централа

није прихватила да уз име Ивице

Дачића стоји УРС. Пошто то није

промењено, УРС се не помиње,

али ће у скупштини имати своју

одборничку групу – каже Милова-

новић.

“Динкићевци”, међутим,

тврде да Миловановић и Ракић

немају дозволу централе да уђу у

коалицију, па најављују сопствену

листу.

- Они су то урадили без

наше дозволе и што се нас тиче,

они више нису са нама. Ми у Не-

готину формирамо нову листу –

каже Бошко Ничић, потпредсед-

ник УРС, који је преко свог Фејсбук

профила позвао све заинтересо-

ване Неготинце и Неготинке да

буду кандидати за одборнике на

листи “Бошко Ничић-Уједињени

региони Србије–Покрет Живим за

Крајину”.

Тихомир Миловановић и

Дамир Ракић, каже Милан Ђокић,

члан Извршног одбора Уједиње-

них региона Србије, актуелни

председник Општине Књажевац,

јесу чланови УРС. Статут странке

је, међутим, јасан, свако ко је на

другој листи, не може да буде

члан и њихове.

- То није ништа лично.

Једноставно нисмо усагласили

ставове и што се Неготина тиче

идемо са својом листом – каже

Ђокић.

Ко ће у Неготину на даље

водити УРС, још увек није по-

знато, као што није познато ни да

ли је у питању сукоб некадашњег

Г17 плус и Покрета Живим за

Крајину. Општински одбор се

уопште не оглашава, а неки од

чланова које смо позвали кажу да

су тренутно “нигде”.

С.М.Ј.

НЕГОТИН-БОР - Изборна

трка је почела, па су и странке

увелико кренуле у кампању. Неке

партије су отвориле карте и

спремне су за сарадњу са другим

политичким истомишљеницима,

док ће неке наступити само-

стално. Коалиције које су на ре-

публичком нивоу, важиће, веро-

ватно, и на локалном, с тим што

су на локалу већ склопљени и

нешто другачији споразуми. 

Иако се стекао утисак да

се само чека да избори буду рас-

писани, па да се крене са актив-

ностима, у Неготину се након

првих двеју проглашених листа,

мало причекало за друге две.  За

разлику од других средина у

којима су се редни бројеви поду-

дарали са оним на републичком

нивоу, број један на гласачком ли-

стићу у Неготину је листа “Ивица

Дачић-СПС-ЈС” са 45 кандидата

за одборнике, коју су подржала

1.632 грађана. Први на листи је

председник неготинских и со-

цијалиста Борског округа Милан

Уруковић, актуелни председник

општине. На броју два нашла се

листа са 45 кандидата за одбор-

нике “Александар Вучић - Будућ-

ност у коју верујем”, коју чине

Српска напредна странка, Со-

цијалдемократска партија Србије,

Нова Србија, Српски покрет об-

нове и Покрет социјалиста, а коју

је подржао 1.731 грађанин. Први

на листи је Јован Миловановић,

директор ХЕ “Ђердап два”. Број

три је изборна листа “Демократ-

ска странка – Партија уједињених

пензионера Србије - др Кристијан

Николић”, са 45 кандидата за од-

борнике, коју су подржала 1.463

грађана. Први на листи је пред-

седник неготинских демократа др

Кристијан Николић. Под редним

бројем четири је листа са 41 кан-

дидатом за одборнике “Радмила

Геров – Либерално демократска

партија”, коју је подржало 1.300

грађана, а носилац листе је на-

родна посланица ЛДП Радмила

Геров. 

За разлику од Неготина,

број један на гласачком листићу

на локалним изборима у Бору 16.

марта биће листа “Александар

Вучић - Будућност у коју верујем”,

коју чини Српска напредна

странка и Нова Србија. Први на

листи са 35 кандидата за одбор-

нике, коју је подржало 1.234 гра-

ђана је Благоје Спасковски,

генерални директор РТБ Бор.

Под редним бројем два је из-

борна листа “Ивица Дачић - Со-

цијалистичка партија Србије,

Партија уједињених пензионера

Србије, Јединствена Србија”, коју

предводи први борски социјали-

ста Драган Жикић, а чију су листу

са 35 кандидата за одборнике

подржала 1.203 грађана. Трећа је

листа „Демократска странка

Србије – Влашка народна стр-

анка – Искрено за Бор“. Ову ли-

сту са 35 кандидата за одбо-

рнике, коју је подржао 1.191 гра-

ђанин, предводи председник Де-

мократске странке Србије у Бору,

Драган Марковић, а други је

Предраг Балашевић, председник

Влашке народне странке. “Демо-

кратска странка - Дарко Михајло-

вић” је листа број четири. И, ова

листа је комплетна, подржало ју

је 1.150 грађана, а први на листи

је председник борских демократа

Дарко Михајловић.

Група грађана „Двери -

Владан Глишић“ на локалним из-

борима у Бору  биће под редним

бројем 5. Ову једнотрећинску

листу са 12 кандидата за одбор-

нике, коју је подржало 400 Бо-

рана, предводи Саша Станковић.

Листу је својим потписом под-

ржало 400 грађана. 

Шеста изборна листа

“Српска радикална странка - док-

тор Војислав Шешељ” је такође

једнотрећинска, а предводи је

Драгана Видојковић.  Под редним

бројем седам, 16. марта у Бору

биће листа од 27 кандидата за

одборнике, „Уједињени за Бор

град – Млађан Динкић“, коју је

подржало 1.246 грађана, а пред-

води је Владан Нововић, први

човек борског УРС и директор

Јавног предузећа „Штампа, ра-

дио и филм“.                        С.М.Ј.

ДС предаје листу у Неготину

БОРБА ЗА ОДБОРНИКЕ
Локални избори: У Бору потврђено седам, а у Неготину четири изборне листе

Др Тихомир Миловановић
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Седница СО Мајданпек није одржана

МАЈДАНПЕК - У

Мајданпеку није одржана сед-

ница Скупштине општине, јер

су на самом почетку скуп напу-

стили одборници опозиције,

Демократске странке и УРС,

незадовољни што потврђи-

вање одборничког мандата

није претходило утврђивању

дневног реда. Пошто се након

тога испоставило да нема кво-

рума, председник СО, Сла-

виша Божиновић, закључио је

да нема услова за рад, те да

ће о новом термину седнице

одборници бити накнадно оба-

вештени.

Ова.седница Скупшти-

не општине Мајданпек иници-

рана је захтевом трећине

одборника опозиције, Демо-

кратске странке и УРС, са

предлогом да се на дневном

реду нађу - потврђивање од-

борничког мандата Драгану

Поповићу – Попу и одбор-

ничка питања - владајућа ве-

ћина је прихватајући тај захтев

дневни ред допунила још

низом тачака, о којима се већ

изјаснило Општинско веће, а о

чему коначну реч даје локални

парламент. 

У заказано време у

сали СО Мајданпек било је 26

одборника и један кандидат за

одборника. Славиша Божино-

вић је предложио утврђивање

дневног реда, на шта је реаго-

вала Бранка Каравидић, од-

борница са листе ДС, и ис-

такла да би претходно тре-

бало потврдити одборнички

мандат, али како то није при-

хваћено са образложењем да

је пракса била да се прво ут-

врди дневни ред, одборници

опозиције напустили су скуп.

Након поновне прозивке ут-

врђено је да нема услова за

рад.

- Ми смо били спремни

да одмах након утврђивања

дневног реда као прву тачку

поставимо то питање – рекао

је  Славиша Божиновић, пред-

седник СО Мајданпек.

Одборници опозиције

су објаснили да су скуп напу-

стили, јер је по слову закона

било   неопходно потврдити

одборнички мандат пре ут-

врђивања дневног реда, ис-

тичући да се мора поштовати

закон, а не пракса, те да ће оз-

биљно размислити хоће ли

својим присуством омогућа-

вати рад парламента.

Након  саме седнице,

из више извора говорило се о

кризи општинске власти и из-

гледима за ванредне локалне

изборе. Од представника СНС

чули смо да то није њихов зва-

ничан став, али јесте једна од

опција о којој многи већ раз-

мишљају.

С.В.

БЕЗ КВОРУМА

Милош Болоботиновић, херој из Кладова

ПЛАКЕТА ЗА ХРАБРОСТ
КЛАДОВО - Кладовљанин

Милош Болботиновић један је од 15

добитника призњања дневног листа

‘’Вечерње новости’’ у 51. акцији "На-

јплеменитији подвиг године". Он се

нашао међу херојима  који су се ис-

такли својом хуманошћу и пожртво-

вањем. 

Милош је током тмурног

мајског преподнева, прошле године,

из набујалог Дунава спасао Љубишу

Николића, дванестогодишњег деча-

ка, који се пецајући на стрмом кеју

оклизнуо у воду и као непливач се

нашао у загрљају подивљале реке.

Зачувши запомагање и повике усам-

љених пролазника, Милош, отац

троје деце, није се двоумио да скочи

у набујалу реку и после петнаесто-

минутне бор-бе успео је да  спаси

дечака. За подвиг, локална само-

управа наградила је храброг Те-

кијанца Повељом захвалности, а

подвиг су препознали и чланови жи-

рија нашег најтиражнијег дневног

листа, тако да се Болботиновић на-

шао међу одабранима којима се

Србија поклонила 51. пут.

Признање “Вечерњих ново-

сти“ у Скупштини града Београда

храбром Кладовљанину уручио је

Ратко Дмитровић, генерални дирек-

тор Компаније “Новости“. Као и увек

до сада, и том приликом домини-

рала је Милошева скромност.

- Отац сам троје деце и

сама помисао на то покренула ме је

да скочим у реку и покушам да спа-

сем дванаестогодишњег дечака не-

пливача. Сматрам да је то била моја

обавеза и веома сам срећан што сам

Љубиши подарио нови живот. При-

знања су дошла сама по себи, а то је

потврда да у нашој земљи постоје

људи који препознају жртву сваког од

нас - каже Милош, о чијем подвигу је

први известио недељник ‘’Тимочке’’.

Болботиновић је јунак и понос Кла-

дова. С правом.    

М.Р.

Седница СО Мајданпек није одржана

Милош Болботиновић прима награду

IN MEMORIAM

У Бору је 11. фебруара преминуо Слободан Нико-

лић, дипломирани инжењер неорганске технологије. 

Слободан је рођен 29. маја 1966. године у Бору, где

је завршио основну, средњу школу и  1995. дипломирао

на Техничком факултету. Прво запослење нашао је у

"Магнохрому", а почетком јануара 1996. постаје радник

Електролизе ТИР. У Електролизи је прешао пут од инже-

њера погона, преко руководиоца Златаре до техничког

руководиоца и управника Електролизе.  Остаће упам-

ћено Слободаново несебично залагање на послу, као и

његове људске врлине које су га учиниле омиљеним и

поштованим руководиоцем. Увек је налазио време да

радницима и својим сарадницима посвети пажњу када

су имали пословне или приватне проблеме. У једном

мандату био је и члан Управног одбора Рударско-топио-

ничарског басена Бор.

Слободан Николић сахрањен је 12. фебруара на

Новом гробљу у Бору.

Слободан Николић
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МАЈДАНПЕК -  Уз планиране

количине руде и јаловине, Рудник

бакра Мајданпек ове године треба да

заврши управо започету реконструк-

цију транспортног система, да ревита-

лизује флотацију и да измести

магистрални пут према Кучеву, који се

провлачи између његова два копа –

„Северног” и “Јужног ревира“. 

Према речима директора

РБМ, Бранислава Томића, за то су до-

бијене све дозволе и пут ће бити

(транслаторно) измештен северније

око 800 метара, пошто је одбачена

идеја да се иде на Партизански пут, ва-

ријанту дужу за 15 километара и исто

толико пута скупљу. 

- Најзад имамо добру са-

радњу са општином и надам се да

ћемо пут врло брзо да решимо – каже

Томић. - Радови ће почети за неколико

месеци када се на “Андезитском

прсту” спустимо за још две етаже.

Према оцени нашег саговор-

ника, прошла година била је врло

тешка за Рудник бакра Мајданпек због

тога што је остао без два важна ради-

лишта на руди. 

- Имали смо доста проблема

са водом и муљем у „Северном ре-

виру“ - објашњава Томић. - Морали

смо да уклонимо огромне количине

блата да бисмо дошли до руде и одр-

жали производњу. Успели смо у томе,

а сигуран сам да ће ове године резул-

тати бити много бољи. Откопавање

„Андезитског прста“ иде по плану,

мада је било извесних проблема око

измештања поменутог пута. Међутим,

и то је сада решиво захваљујући дого-

вору са локалном самоуправом.  

Наш саговорник се нада да

ће транспортни систем за превоз јало-

вине бити оспособљен (сопственим

снагама и што јефтиније), за три ме-

сеца, како је и планирано. Јер, само у

наредне две године њиме треба да се

превезе 60 до 70 милиона тона јало-

вине са источног дела “Јужног ревира”

и тако омогући повратак на овај коп

који је будућност рударења у Мајдан-

пеку. Наглашава и то да  је РБМ упла-

тио компанији „Мецо минералс“ једну

од последњих рата за опрему наме-

њену флотацији и да се очекује њена

испорука.

- Радници Флотације увелико

припремају читав погон за прихват

нове опреме и надам се да ћемо је

врло брзо инсталирати - прецизира

Томић. - Она ће нам помоћи да пре-

раду руде повећамо са садашњих 3,5

милиона тона - на шест!

Он посебно истиче да се у

овој години очекује и почетак рада руд-

ника злата „Чока Марин“. 

– Пошто је то веома битно за

целу компанију, интензивно се реша-

вају неки мањи проблеми око методе

откопавања – каже директор РБМ. -

Очекујемо да се све заврши у наред-

них месец дана и да, чим се створе

услови и снег окопни, почнемо да ра-

димо. А, почетак рада „Чока Марина“

значиће посао за 20 до 30 становника

Горње реке, краја у коме се налази ово

лежиште. Тиме ћемо помоћи и оп-

штини Мајданпек у смањењу броја не-

запослених. Све што треба од опреме

за тај рудник набављено је. Припрем-

љен је компресор, агрегат, а сасвим је

сигурно да се концентрат из руде

“Чока Марина” неће топити у Бору. 

О томе колико је важно све

што се дешава у РБМ за град имали

смо прилику да чујемо и од Дејана Ваг-

нера, председника општине Мајдан-

пек.

- Значај је изузетан  и морам

да изнесем велико задовољство што

су у РБМ интензивирани радови на за-

вршетку инвестиција које Руднику

треба да омогуће повећање про-

изводње. Јер, то одмах значи да ће се

повећати и број запослених станов-

ника мајданпечке општине. У том сми-

слу, општина пружа максималну

подршку Руднику бакра и сарађује са

њим. Као један од примера успешне

сарадње навео бих да смо заједнич-

ким напорима постигли да се измеш-

тање пута, које је неминовно због

ширења експлоатационе зоне на “Јуж-

ном ревиру”, обави у реону “Андезит-

ског прста”, а не Партизанског пута.

Корист од тога је вишеструка. Знатно

се смањује километража на потезу из-

међу Мајданпека, Фабрике бакарних

цеви и села на подручју Горње реке, а

таква одлука има велики значај и за

наставак радова на изградњи инду-

стријске зоне у подручју некадашњих

радничких насеља „Жеграп“ и „Трудбе-

ник“. То је неопходно општини за реа-

лизацију њених планова у области

привредног развоја.                       Љ. А.

И РАДИЋЕ И ГРАДИЋЕ
Пред рудником бакра Мајданпек изазовна година

СОКОБАЊА – Благодети Сокобање тренутно користи око 2.000 го-

стију, највише из Војводине и Београда, али има и Руса и Македонаца.

За разлику од наших зимских центара, Сокобања са својом 176-го-

дишњом традицијом организованог туризма и здравства нема уређене ни ски-

стазе, ни жичару, али током сва четири годишња доба гостима су на

располагању њена два најдрагоценија природна фактора: лековита вода и

ваздух. 

У хотелима "Здрављак", "Турист", "Моравица", "Бањица", "Соко

терме" и још неколико изграђених у међувремену, као и у Специјалној бол-

ници "Сокобања", има око 2.500, а у домаћој радиности око 12.000 лежаја раз-

личитих категорија. Гостима су на располагању и околна излетишта, као и две

планине, Ртањ и Озрен, које у овим зимским данима имају посебне чари.

Велнес и спа центри у Специјалној болници "Сокобања", пре свега у

амаму познатијем као турско купатило, као и у "Соко термама", пружају мно-

гобројне садржаје за опуштање и уживање. Купање је могуће и у аутентичној

кади Милоша Обреновића.                                                                             Д.С.

У Сокобањи више од 2000 туриста

Легализација бесправно саграђених објеката 

Директор Бранислав Томић сигуран је да ће ове године резултати бити бољи него лане када је РБМ позитивно

пословао, мада није било услова да се оствари све што је планирано.  Реконструкција транспортног система од-

миче, а у флотацију ускоро стиже нова опрема којом прерада руде треба да се повећа са 3,5 милиона тона на шест.

“Северни ревир” рудника у Мајданпеку

СОКОБАЊА ПУНА ТУРИСТА
МАЈДАНПЕК - На подручју

општине Мајданпек, према раније

важећим прописима, захтеве за ле-

гализацију бесправно саграђених

објеката поднело је 1.235 лица, а

како је за тачно десетину њихов

број увећан на основу захтева по

Закону из прошле године и у року

који је истекао крајем јануара,

укупно је 1.359 предмета. 

Према подацима Оде-

љења за грађевинарство, урбани-

зам и стамбено комуналне послове

већина захтева за легализацију

објеката поднета је према старим

законима, тако да је током 90-то-

дневног рока по новом Закону при-

стигла још само десетина.

Занимљиво је да је од 124 броја

предмета готово стотину стигло у

последња два дана пред истицање

рока. Од укупног броја предмета за

скоро две трећине је поступак у

току, а решено је 496 предмета, док

се за 51 очекује став ресорног ми-

нистарства.

Од укупног пријављених

објеката  за легализацију, 548 је са

подручја Националног парка Ђер-

дап.                                             С.В.

ЈОШ 123 ПРЕДМЕТА
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НЕГОТИН - Ученици

„Неготинске гимназије“ на тре-

нутак су преузели контролу над

овом, једном од најстаријих об-

разовних установа у Србији.

Све своје професоре, дирек-

тора, теткице, мајсторе, заме-

нили су на њиховим редовним

радним активностима,  на један

једини дан. И то не обичан, баш

на  Дан ученичког парламента.

Да је све било транспарентно

показао је и конкурс Школског

парламента за предаваче и

остале запослене у школи. Већ

по својим афинитетима и могућ-

ностима свако ко је хтео „конку-

рисао је за посао“, а комисија је

озбиљно размотрила све по-

нуде и изабрала најбоље.

- Овакав начин рада сти-

мулише ученике да боље раде

и бар на један дан виде како се

настава реализује. Ученици су

веома озбиљно схватили своју

улогу и максимално су се анга-

жовали у раду. Прихватили су

улогу теткица, мајстора, књиго-

вође, секретара, педагога, про-

фесора и директора – каже

психолог школе Мирослава Ма-

ринковић.

Дан ученичког парла-

мента заменио је улоге, али су

професори, иако растерећени

својих обавеза, будно пратили

наставу и помагали својим „ко-

легама“, са којима су претход-

них дана припремали часове.

Близнакиње Оливера и Ната-

лија Богдановић одлично су се

снашле у „кожи“ своје профе-

сорке енглеског језика Катарине

Петровић. По плану и програму

радили су и остали „профе-

сори“. Са дневником у руци

журно су корачали од кабинета

до наставничке собе, преда-

вали нове лекције, испитивали...

- Ово је за нас био иза-

зов. Презадовољне смо одржа-

ним часовима. Све је било у

најбољем реду. Нама је хемија,

иначе, омиљени предмет – оду-

шевљене су Милена Уруковић и

Марија Вељковић, које су пре-

давале ђацима нове лекције из

хемије, уместо свог професора

Мирка Пејчића.

С.М.Ј.

Катарина Петровић са ученицама Оливером и Наталијом Богдановић

Мештанке Новог Сипа приредиле етно изложбу

КАД ЂАЦИ ИСПИТУЈУ
КЛАДОВО - У просто-

ријама Месне заједнице у Новом

Сипу одржана је етно изложба

предмета насталих уз коришћење

старих заната. Из бакиних

шкриња на светлост дана, на 20

штандова мештанке су изнеле

одевне и украсне предмете изра-

ђене у кућним радионицима. По-

ставку су обогатиле народне

ношње, оргинално везени и хек-

лани ручни радови, али и уни-

катни предмети. На једном месту

смо се уверили у вештину вред-

них руку самоуких ткаља и ве-

зиља, чији су нас радови по-

дсетили на сво богатство тради-

ције и баштине предака. 

- Рукорад сам заволела

још у детињству гледајући баку

док је седећи за разбојем слагала

боје током израде народних

ношњи. Та љубав није ме напу-

стила ни до данашњих дана,

мада је све мање времена за

ручни рад - казала нам је Олга

Барбуловић, на чијем штанду смо

видели девојачку ношњу стару го-

тово век.

Ручни рад на старински

начин оплемењује, али је за тај

посао потребно доста стрпљења,

креативности, времена и квали-

тетног материјала. Етно изложбу

у Новом Сипу обележило је богат-

ство различитости, али и са-

знање да  је већина предмета пре

пола века премештена у нове до-

мове мештана, јер су им стари

остали на дну данашњег Ђер-

дапског језера. Упркос томе, на-

родно наслеђе не сме да

пропадне, а оригинални пред-

мети и народне ношње поново су

посетиоце уверили у  непресушне

вредности културне баштине кла-

довског краја.

- Тај посао реализујемо

седму годину, тако да ће сличне

поставке током пролећа бити

приређене и у другим насељима

кладовске општине - каже Жак-

лина Николић, директорица

Центра за културу, који је органи-

зовао изложбу.- Из наших скром-

них средстава, три најуспешније

поставке смо новчано наградили,

а у изједначеној конкуренцији три

су награђене захвалницама. На-

мера је да  ручни радови и други,

помало заборављени предмети,

карактеристични за овај део

Србије, буду доступни свима

онима који желе да се од забо-

рава сачува наслеђе предака.                                        

М.Р.

БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ

КЊАЖЕВАЦ - Прву регионалну планинарску акцију, пред-

виђену за ову годину, Планинарски савез Тимочког региона, орга-

низовао је протекле недеље. Био је то традиционални „Зимски

успон на Миџор“. На Старој планини окупило више од 170 заљуб-

љеника у природу, планинарки и планинара, али и оних најмлађих,

такозваних клинаца планинаца, из десет клубова, друштава и

удружења. 

Пут највишег врха Србије, кренули су планинари из Кла-

дова, Неготина, Зајечара, Бољевца, Сокобање и Књажевца. Поред

ових друштава, учествовала су и два удружења Извиђачки одред,

секција Тимочки дивљаци, из Зајечара, и удружење „Дивљина“, из

Кладова. 

Утисци планинара су изванредни, није било много снега, па

ни успон није био тежак, како кажу. Сам назив акције „Зимски успон

на Миџор“, није оправдан у потпуности, пошто је већи део успона

релаизован у готово пролећном амбијенту. Прави зимски услови,

учеснике су сачекали тек на врху, на висини од 2.169 метара. 

За љубитеље природе који нису били спремни за Миџор,

организован је успон на стену на Бабином зубу. Домаћин прве ре-

гионалне акције било је Планинарско друштво „Бабин зуб“ из Кња-

жевца.                                                                                                      Л.И.
Планинари се пењу на Миџор (Фото: Књажевацинфо)

ПЛАНИНАРИ НА МИЏОРУ

Обележен Дан ученичког парламента у „Неготинској гимназији“

Штандови са народним рукотворинама
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РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ VII
Смештајно-угоститељски и рекреативни објекти 

Својим величанственим изгледом са карактеристичним ис-

такнутим врхом, Ртањ доминира питомом околином. Одувек је

одушевљавао многе светске и наше природњаке и путописце, био

је и остао инспиративан уметницима, истраживачима, привлачан

за планинаре, спортисте и многобројне излетнике, рекреативце и

љубитеље природе. Изванредна природа, идеални климатски

услови, мистичност планине, добра саобраћајна доступност, али

и квалитетни смештајно-угоститељски и спортски објекти, подиг-

нути на идеалној надморској  висини, привлаче туристе  током

целе године. Радује и чињеница да је Ртањ је постао чест домаћин

конгреса и семинара.

У насељу Ртањ на обронцима истоимене планине при-

вредно друштво "Милениум груп"је од августа 2008. године, пре-

узимањем некадашњег Дечјег одмаралишта, на његовим

основама подигло Туристичко угоститељски комплекс” Ртањ”. 

На надморској висини од 640 метара, окружен листопад-

ном и четинарском шумом и парком површине 42 хектара, са око

150 врста различитог дрвећа и украсног шибља са свих контине-

ната, овај комлекс представља  добру основу за развој спортско -

рекреативног, омладинског, дечјег, планинарског и истраживачког

туризма. 

Преуређено је и реконструисано више објеката са преко

200 лежајева,тако да тренутно овај комплекс  располаже комфор-

ним смештајним капацитетима у неколико објеката. Депаданс је

капацитета 50 лежајева у једнокреветним, двокреветним и трок-

реветним собама са централним грејањем. Свака соба има купа-

тило, телевизор, телефон и интернет. Објекат “Мала вила”

располазе са шест засебних полу апартмана, док је у планинар-

ском дому "Маринко Митровић"  распоређено 80 лежајева. Ком-

плекс поседује свој ресторан који је погодан за разне врсте

свечаних пријема, конгресе, семинаре, презентације, а гости и по-

сетиоци, посебно љубитељи добре хране, могу уживати у разно-

врсним специјалитетима домаће кухиње. 

Квалитетну припрему спортиста током целе године, омо-

гућавају два терена за фудбал, терен за кошарку и рукомет, тере-

тана и сауна. Осим за спортисте ови спортски објекти и садржаји

су  значајни и доступни за све посетиоце који овде бораве. У ор-

ганизацији ове компаније на Ртњу се током целе године одржавају

разне културне и спортске манифестације попут ликовних коло-

нија, смотри  фолклора, такмичења трубача, спортских турнира,

што представља још један сегмент туристичке понуде Ртња.

Туристички комплекс "Балашевић" се налази непосредно

уз  магистрални пут Параћин – Зајечар. Подигнут је  у подножју

Ртња, на надморској висини од 800 метара. Комплекс је у потпу-

ности архитектонски уклопљен у околни пејзаж. Због изузетне са-

обраћајне доступности, лепоте окружења, квалитетног смештаја,

близине сопствених спортских терена и других додатних садржаја,

пружа идеалне услове за одмор и рекреацију, али и одржавање

спортских припрема, кампова и семинара.

Смештајни капацитети у комплексу су распоређени у не-

колико засебних објеката.

"Хајдучка кућа" омогућује удобан смештај у 13 комплетно

опремљених соба, капацитета 30 лежајева. У десет новосаграђе-

них бунгалова, са погледом на планину јединствене лепоте и ка-

рактеристика, опремљене су су двокреветне собе са купатилом,

ТВ и телефоном. Од осталих садржаја, гостима су на располагању

теретана, сауна, јакузи и парно купатило. 

Ресторан капацитета 250 места пружа могућност органи-

зовања пословних ручкова, банкета, коктела, семинара и других

разноврсних скупова. У редовној понуди ресторана су јела нацио-

налне кухиње, као и традиционална јела здраве хране. 

Мотел "Панорама" налази се у Бољевцу, на регионалном

путу Параћин-Зајечар.  

Референцe:Туристичка организација Бољевац i mileniumrtanj.com

Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

Крајински винари и виноградари реализују пројекат

“ВЕНИ, ВИНО, ВИЦИ“

НЕГОТИН – Није тајна

да је Неготинска Крајина

прави „вински“ благослов,

чему може да захвали на свом

географском положају и изра-

женој континенталној клими

која погодује узгајању грожђа.

Није тајна ни да се винова

лоза овде гаји још од античких

времена. Неготинска вина на-

грађивана су широм света и у

прошлости, а многа су овен-

чана и сада све самим ви-

соким одличјима. Кра-

јински винари, међу-

тим, решили су да оду

корак даље, па да своја

вина што боље позицио-

нирају на тржишту и до-

принесу бољој

валоризацији Неготин-

ског виногорја на ту-

ристичкој мапи

Србије, кроз

пројекат, симбо-

лично назван 

„Вени, вино, ви-

ци“, вредан 

121.000 евра, 

који на подручју Оп-

штине Неготин реализује Ре-

гионална агенција за развој

источне Србије, а финансира

се у оквиру ИПА Програмa

прекограничне сарадње Бу-

гарска-Србија.  

Пројекат, у оквиру којег

је планирано и формирање

прекограничног музеја вина

при Завичајном музеју у Кња-

жевцу, подразумева и бројне

активности на промовисању

винарства и виноградарства у

овом, прекограничном под-

ручју. Трајаће 12 месеци, а

реализују га Завичајни музеј

Књажевац, Привредна комора

из Видина и Регионални цен-

тар за одрживи развој и развој

предузетништва “Тимок”, из

Зајечара.

- Циљна група су ви-

нари, па ће пројектом бити

обухваћено и 25 произвођача

вина, од којих је шест из Бу-

гарске, а 19 из Србије. С обзи-

ром на дугу и богату традицију

винарства  виноградарства у

Општини Неготин ће у про-

јекту учествовати 10 крајин-

ских винара – каже  Владан

Јеремић, из Регионалне аген-

ције за развој источне Србије.

У оквиру пројекта “Ве-

ни, вино, вици” биће припрем-

љена и студија  брендирања 

новог пута вина 

Видин – Него- 

тин 

- Kњаже-  

вац – Kла-

дово,чиме  

овај све попула-

рнији вид ту-

ризма добија међу-

народну димензију.

Све винарије ће добити

сет чаша за дегустацију, таблу

за обележавање пута вина и

биће представљене у промо-

тивној брошури, као и на про-

моцији пута вина. На крају

пројекта за  групу од 25 туро-

ператера организоваће се пе-

тодневни обилазак новог пута

вина - Видин, Неготин, Књаже-

вац и Кладово са посетом дру-

гих знаменитости на овом

подручју.

- У оквиру пројекта

имаћемо  прилику да нашу ма-

нифестацију “Сајам меда и

вина” промовишемо и на кон-

ференцији за новинаре у Бео-

граду, у пет националних

медија и на десет билборда.

Такође,  добићемо нови штам-

пани пропагандни материјал,

веб сајт, а винари ће имати

прилику да се додатно едукују,

али и да промовишу своје ви-

нарије – каже мр Милан Уруко-

вић, председник Општине

Неготин.                          С.М.Ј.

ОБУКА

Планирана је и обука за 50 представника ресторана и

хотела из региона на којој ће се практично бити едуковани бу-

дући сомелијери, стручњаке за послуживање вина. Тим објек-

тима ће бити понуђено да у своју, понуду укључе и локална

вина.

Пројекат, вредан 121.000 евра, реализује Регио-

нална агенција за развој источне Србије, а финансира се

у оквиру ИПА Програмa прекограничне сарадње Бугарска-

Србија.

( 77.ДЕО )
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ПОГИНУЛА ЧЕТВОРИЦА БОРАНА

ЗАЈЕЧАР - У саобраћајној

несећи, која се у недељу, око шест

сати ујутру, десила на прузи, на

самом улазу у Зајечар, код пружног

прелаза ''Вражогрначка рампа'', по-

гинуле су четири особе - Јован Ур-

суловић (56), из борског села Злот,

и Борани Ненад Цветковић (53),

Миле Ђорђевић (63) и Србољуб По-

повић (53). 

Непосредно након несреће

пронела се вест да су машиновођа

С. К. (52), који је возио локомотиву

''швеђанку'', на деоници између Не-

готина и Зајечара,  и Урсуловић, који

је управљао џипом ''сузуки самурај'',

у коме су била још тројица његових

пријатеља, непосредно пре саобра-

ћајне несреће у којој је воз ударио у

џип, када је погинуло четири особа,

били на – телефонској вези!

Урсуловић је, наводно,

питао С.К. да ли је безбедно да

прође џипом преко пруге, на шта му

је овај, казао да ''прође и да ће ус-

пети''. У полицији су то изричито де-

мантовали, рекавши да је маши-

новођа био на телефонској вези са

радником на железници, који је за-

дужен за спуштање рампе на ''Вра-

жогрначкој рампи'', кога је питао да

ли је безбедно да прође без за-

устављања, на шта му је овај казао

да је безбедно и да може да прође.

Међутим, то тек треба да се уста-

нови провером листинга разговора.

- По налогу Тужилаштва,

управо због сумње да је извршио

тешко дело против безбедности

саобраћаја, слободе је лишен ма-

шиновођа, јер је, по правилницима

ЈП ’’Железнице Србије’’ морао да

успори воз на улазу у Зајечар, што

он није учинио - речено нам је у по-

лицији. - Реч је о небезбедном

пружном прелазу, преко кога пре-

лазе и пешаци, због чега су све

машиновође имале писани налог

да стану на том месту, што С.К.

није учинио.

На сред пруге воз је нале-

тео на џип и - разнео га! Локомотива

је возило гурала још 200 метара,

пре него што је машиновођа успео

да се заустави. Цветковић, Поповић

и Ђорђевић су погинули на лицу

места, док је возач Урсуловић по-

вредама подлегао у зајечарском

Здравственом центру.

Према речима Мирослава

Недељковића, начелника Хитне

службе Здравственог центра у

Зајечару, лекари су на лицу места

стигли после само два минута, али

повређенима није било спаса.

- Затекли смо стравичан

призор и морали смо да сачекамо

ватрогасно-спасилачку екипу да нам

помогне да приђемо повређенима.

Три особе су страдале на лицу

места, док је четврти преминуо на

путу до болнице - рекао је Недељ-

ковић.

Урсуловић, који је био члан

Планинарског клуба ’’Малиник’’, из

Злота, је са тројицом пријатеља кре-

нуо на Стару планину, код Кња-

жевца. 

- Чуо сам стравичан прасак

и јауке, након чега сам одмах истр-

чао напоље - каже нам Владимир

Видојковић, очевидац догађаја. -

Истрчао сам напоље и видео како

воз пред собом носи кола. Локомо-

тива их је вукла готово 200 метара.

Када се зауставила, видео сам да је

џип смрскан.

Урсуловић је возио ''сузуки

самурај'' и, по првим информа-

цијама, покушао је да возилом

прође поред спуштене пружне

рампе.

- Мој ујак је волео планина-

рење - испричао нам је Урсуловићев

сестрић Љубисав Марјановић. -

Кренуо је вече пре трагедије из

Злота и преспавао код једног

пријатеља у Бору. Био је сав у

журби, једва је чекао да пође. У не-

дељу ујутру су нас позвали и казали

нам да га је ударио воз. Не знам

како је то могло да му се деси. Ле-

кари су нам рекли да је давао знаке

живота, али да је преминуо недуго

након пријема у болницу.

Србољуб Поповић није био

запослен и био је, у најмању руку,

неуобичајен. Често су га у Бору за-

тицали како трчи са једног на други

крај града, али су га остала тројица

пријатеља волела. Сви су, врло

често, седели испред продавнице

''Кети'', где су се и договорили да

оду на Стару планину. Претпо-

ставља се да је Србу позвао Миле

Ђорђевић, пензионисани радник

РТБ. 

- Два дана пре трагедије су

се договорили да оду на Стару пла-

нину - испричао нам је један од оче-

видаца договора. - Али, испоста-

вило се да је тај пут био кобан за

све њих...                               

Е.Т.Н.

Србољуб Поповић

БОР  – Н.Б. (46), електричар на површинском копу

’’Церово’’, из састава Рударско-тоионичарског басена

’’Бор’’, погинуо је када га је на радном месту спржила струја

напона шест хиљада волти. Н.Б. је, незванично, ушао у пум-

пну станицу, која се налази на дну површинског копа. Ту је,

наводно, ушао у поље високог напона. Електричара је

струја ударила и убила на лицу места.                               E.Т. 

СТРУЈА СПРЖИЛА РУДАРА

У саобраћајној несрећи код Зајечара

Погинули Јован Урсуловић (56), из борског села Злот, и Борани Ненад Цветковић (53), Миле Ђорђевић (63) и

Србољуб Поповић (53).

Јован Урсуловић

ЗАЈЕЧАР - По налогу Вишег јавног тужилаштва у Зајечару, полиција

је ухапсила Ж.Б. (49), службеницу Републичког фонда за здравствено осигу-

рање Филијале за Зајечарски округ, која се терети да је ту установу оштетила

за више од три милиона динара.

Ж.Б. је осумњичена да је, током последњих пет година, приликом ис-

плата путних трошкова и боловања осигураницима Филијале, сачињавала

лажне извештаје и тако од РФЗО за себе присвојила три милиона динара.

Њој је поднета пријава због злоупотребе службеног положаја.                 К.С.

УКРАЛА ТРИ МИЛИОНА

ЦВЕТКОВИЋ ВОЛЕО ЖИВОТ

У дому Ненада Цветковића, пензионисаног радника РТБ

''Бор'', затекли су нас плач и јауци.

- Ненад је, пре готово четврт века имао тешку несрећу на

послу - рекле су нам комшије. - На њега је, тада, пао терет тежак го-

тово две тоне, тако да је једва остао жив. Након тога, потпуно се про-

менио, водио је здрав начин живота и волео да иде у природу.

Међутим, управо та његова љубав га је, изгледа, коштала живота.

Миле ЂорђевићНенад Цветковић

Место несреће
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ВРАЏБИНАМА ТРАЖИО ЉУБАВ

БОЉЕВАЦ – Д.Т. (31),

из Гамзиградске бање, код

Зајечара, покушао је, новембра

прошле године, да у бољевач-

ком селу Оснић силује де-

војчицу од 12 година. Али, након

што у томе није успео, чарапе,

минђуше, прстен и телефон,

који је, том приликом отео од

малолетнице, је однео код једне

врачаре и тражио да она баци

враџбине на те ствари, како би

се девојчица – заљубила у

њега!

Д.Т. је пратио девојчи-

циу, која је из своје куће кренула

у школу. Сакрио се у шипражје

крај пута, преко лица навукао

црну чарапу и, када је малолет-

ница наишла, искочио је, уда-

рио у главу и одвукао је у

напуштену кућу, покрај пута.

Напасник је ту дево-

јчици, која је била једва свесна,

стргао одећу и покушао да је

обљуби. Скинуо се, али није

могао да достигне ерекцију. Из-

ненада, малолетница је дошла

к себи. Одгурнула је нападача и

покушала да побегне.

Д.Т. је покушао да је за-

устави, али је девојчица, ипак,

успела да се истргне и, готово

потпуно нага, побегне из напуш-

тене куће. У шоку и вриштећи,

отрчала је кући, а њени роди-

тељи су одмах позвали поли-

цију.

У међувремену, Д.Т. је

сео у свој аутомобил и побегао

са лица места. Када је стигао

кући, са себе је скинуо сву

одећу и бацио је у пећ, како би

прикрио трагове. Ствари, које је

узео од малолетнице, сакрио је

недалеко од куће.

Након неколико дана,

Д.Т. који је малолетницу позна-

вао јер је био ожењен у Оснићу,

је девојчицине ствари однео код

једне врачаре, из села у око-

лини Зајечара. Од ње је тражио

да му пребаја телефон, минђ-

уше, чарапе и прстен, како би

се девојчица заљубила у њега.

Врачара му је, наводно, то учи-

нила, након чега је напасник

ствари поново сакрио недалеко

од куће.

Међутим, полиција је

већ била на трагу Д.Т. Органи

реда тражили су га у кући њего-

вог оца, у борском селу Лука.

Након тога, полицајци су дошли

и у Гамзиградску бању, где су у

околини куће у којој је живео

Д.Т. пронашли ствари малолет-

нице.

Видевши да је притеран

уза зид, Д.Т. је дошао у Поли-

цијску управу у Зајечару и сам

се предао. На саслушању је

тврдио да није имао намеру да

обљуби девојчицу, већ да је

она, како је испричао на саслу-

шању, добровољно пристала да

има однос са њим.                

В. Н.

ЗАЈЕЧАР - Лесковачка и

зајечарска полиција успеле су да

заједничком акцијом ухапсе чла-

нове криминалне групе која је по-

следњих месеци ’’радила’’ на

територији југоисточне Србије, и

то све врсте имовинских кривич-

них дела, почев од крађе до раз-

бојништва. Ухапшена су двојица

Лесковчана В.Д. и Д.М и Зајеча-

рац М.Г. За четвртим чланом

групе, који је Лесковчанин, распи-

сана је потерница.

Хапшење се одвијало као

на филму. Лесковачка полиција

јавила је зајечарској да ће осум-

њичени доћи у Зајечар, па је зато

блокиран прилаз граду и претре-

шена су сва возила. Када су

осумњичени, који су се возили у

ауту БМВ, видели полицију, дали

су се у бег. Један полицајац, да

би их зауставио, пуцао је из пиш-

тоља у ваздух, али су осум-

њичени само додали гас.

За пар минута организо-

вана је потера. Патроле су, као на

филму, јуриле за њима. Након

дуже јурњаве колима, осум-

њичени су стали, напустили во-

зило и побегли пешице, скре-

нувши у оближње село. У раним

јутарњим сатима полиција је у

селу Велики Извор ухапсила дво-

јицу Лесковчана, док је Зајечарац

М.Г. ухапшен неколико сати кас-

није у селу Грљан.                                                                                                                              

С.Б.

УХАПШЕНА КРИМИНАЛНА ГРУПА

Покушао да силује малолетницу, па бацао чини на њу

Маскиран чарапом, Д.Т. покушао да обљуби девојчицу од 12 година, али у томе није успео, јер није постигао

ерекцију. Од врачаре тражио да на малолетницу баци чини да се заљуби у њега.

БОР - Почупане славине, разбацана дечја гардероба, разваљена

врата, онеспособљени аларми... То је тек део штете коју су још увек непознати

починиоци причинили када су обили два обданишта у Бору - ’’Црвенкапу’’ и

’’Дечју радост’’.

Полиција је запрепашћене родитеље, који су доводили децу у вртић,

враћала кући, јер је у току био увиђај. А, Љиљана Радичевић, директорица

Предшколске установе за децу ’’Бамби’’, истиче да је штета већа од - пола

милиона динара.

- Оба обијања обављена су на истоветан начин - каже Радичевићева.

- У обданишта су упали тако што су обили врата за вешерај, онеспособили

аларме и онда развалили сва врата која су била закључана.

У купатилима су вандали, буквално, почупали славине за воду, тако

да је у тоалетима вода била ’’до колена’’. Након тога, на ред су дошли дечји

ормарићи, одакле су непознати починиоци извукли и разбацали гардеробу.

Након тога, отишли су у кухињу, сели и ’’окрепили’’ се храном коју су ту про-

нашли.

Полиција је обавила увиђај, али отиске, сазнајемо, нису пронашли,

јер су вандали носили рукавице.                                                                  Е. Т.

ОПЉАЧКАНА ДВА ОБДАНИШТА
Вандали насранули и на вртиће у Бору

ЗАЈЕЧАР - Зајечарска по-

лиција открила је двојицу шумокра-

дица из оближњег села који су

посекли и одвезли дрва са туђег

имања, вредна више од 4.000 евра.

Власник букове шуме из зајечарског

села Вратарница пријавио је 8.

фебруара да су му украдена сва

стабла која су су се простирала на

два хектара земљишта. Шумокра-

дице су током ноћи, сајлама, трак-

тором и тестерама посекли сву

шуму која се налазила у атару села

Вратарница. Против двојице шумо-

крадица биће поднете кривичне

пријаве.                                       С.Б.

УКРАЛИ ДРВА
ЗАЈЕЧАР - Полиција у

Зајечару ухапсила је четири особе

из тог града који се сумњиче за

више тешких крађа на подручју не-

колико градова. У сарадњи са поли-

цијским службеницима у Пожаре-

вцу, ухапшени су К.Р, Ђ.М, Љ.Ф. и

Ј.Д. сви из Зајечара, који се сум-

њиче да су у протеклих месец дана

извршили више кривичних дела

тешке крађе из самосталних трго-

винских радњи. Према подацима

полиције, они се сумњиче да су

крали на територији полицијских

управа у Зајечару, Нишу, Јагодини и

Бору.                                           А.Б.

УХАПШЕНИ ПЉАЧКАШИ

Љиљана Радичевић
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