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Компаније, волонтери и појединци из Тимочке Крајине притекли у                        помоћ становништву Србије пострадалом у катастрофалним поплавама

Око 5.200 рудара, ме-

талурга, минера и осталих

радника Рудника бакра Бор и

Мајданпек одрећиће се једне

априлске дневнице и, на пред-

лог менаџмента компаније,

новац уплатити на рачун

Владе Србије за помоћ угро-

женима у поплављеним под-

ручјима. Одлука о солидарној

новчаној помоћи донета је јед-

ногласно на састанку пред-

ставника РТБ Бор и

репрезентативних синдиката.   

- Беспредметно је да се

хуманост рудара тестира, па

зато очекујем да ће сви запос-

лени, без обзира на то ком

синдикату припадају, својим

потписом дати сагласност да

једна дневница буде покло-

њена онима којима је помоћ у

овом тренутку најпотребнија –

каже Горица Тончев Василић,

портпаролка РТБ Бор. 

Рударско-топионичар-

ски басен Бор, у консултацији

са Штабом за ванредне ситуа-

ције, купио је и у потопљени

Обреновац 20. маја послао

100 пумпи за испумпавање

воде са мање приступачних

места. Реч је о пумпама малог

капацитета које црпу 10 ли-

тара у секунди и за сат вре-

мена могу да испумпају 35 ку-

бика воде из, рецимо, подрума

зграда и кућа. 

Пумпе су уручене обре-

новачкој ватрогасно-спасилач-

кој јединици. Комбинат бакра

је као прву помоћ у ванредној

ситуацији у Србији због еле-

ментарне непогоде и поплаве

Обреновчанима упутио помоћ

у храни, пићу, ћебадима и чам-

цима, а у одбрани Шапца је, у

договору са Сектором Мини-

старства унутрашњих послова

за ванредне ситуације, уче-

ствовало и 50-ак рудара из

Бора. 

Становништву поплав-

љених подручја из града на

Дунаву до сада је дистрибуи-

рано више од 60 тона хумани-

тарне помоћи. Одећу, обућу,

воду за пиће, конзервирану и

храну за бебе, али и средства

за хигијену на пункт Црвеног

крста дистрибуирали су меш-

тани града, али и готово свих

сеоских насеља. Тако се ради

у крају у коме живе хумани

људи спремни да олакашају

тегобе људима у невољи.

- Веома је важно да су

грађани с пуном озбиљношћу

схватили тежину драматичне

ситуације која је задесила

Србију. То је разлог да акција

прикупљања помоћи мора

бити континиуирана и дуго-

рочна. Да хуманост не познаје

границе потврдили су и наши

суседи из Румуније који свако-

дневно доносе хуманитарну

помоћ - истиче др Снежана

Мирчетић, секретар кладовс-

ког Црвеног крста, чијим је по-

средством у Параћин отпр-

емљено око 20 тона помоћи.

- Захвални смо Кладов-

љанима који су нам међу

првима притекли у помоћ. За

њима не заостају ни Него-

тинци, Борани и Зајеч арци,

тако да се са великом нево-

љом лакше носимо уз под-

ршку људи добре воље - казао

је Саша Пауновић, председник

општине Параћин.

Санација оштећених

објеката  у Параћину мора се

убрзати. Процењује се да је

штету претрпело близу 5.000

домова, од којих је у 1.200

штета потпуна. Незванично се

процењује да ће за повратак

грађана у сопствене куће бити

потребно око пет милиона

евра. У том граду смо сазнали

да је у фирмама штета много

већа, а у некима  је потпуно

уништена комплетна залиха

производа. Параћинци истичу

да њихова невоља медијски

није добро пласирана и додају

да су РТВ Бор, ТВ Кладово и

недељник ''Тимочке'' међу пр-

вима стигле у град, у коме је ре-

ка Црница за само 45 минута

оставила, пустош, тугу и чемер.

Акцију прикупљана по-

моћи поплавама рањеној Ср-

бији у кладовском крају подр-

жавају  апсолутно сви. Локална

самоуправа је по хитном по-

ступку уплатила једнократан

новчану помоћ у износ од 300

хиљада   динара   на   рачун

Владе Републике Србије. Ком-

панија "Делта Петрол" послала

је у Барич камион са мазутом за

покретање наменске про-

изводње у фабрици "Прва

искра". Када је тешко, ту је и

компанија "Текијанка". Прове-

рени хуманитарци најпре су по-

слали камион са пет тона

помоћи Црвеном крсту у Бео-

град, а други контигент је оти-

шао у Свилајнац.

ХУМАНОСТ ТИМОЧАНА 
Рудари Бора се одрекли једне шихте, а РТБ послао

100 пумпи у Обреновац. Из Кладова се непрестано шаље

помоћ. Књажевчани и Мајданпечани показали завидну ху-

маност. ''Гитаријада'' ће бити хуманитарног карактера.

Последице поплава у Обреновцу

''ГИТАРИЈАДА''

Зајечарска ‘’Гитаријада’’ ће ове године због немиле

ситуације у којој се нашла наша земља отворити број те-

лефона на који ће сви они који желе моћи да пошаљу по-

руку. Та порука која ће коштати симболичних 200 динара

ће бити улазница за све три вечери  овогодишње Гита-

ријаде. Сав приход сакупљен на овај начин ће бити усме-

рен на рачун угожених од поплава.

Књажевчани прикупљају помоћ
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НЕ ПОЗНАЈЕ ГРАНИЦЕ!

-Вода, дуготрајно млеко,

конзервирана храна, средства

за хигијену, пелене за бебе,

монтажни кревети и душеци су

упућени у Свилајнац, са жељом

да житељи ове општине што

лакше преброде несрећу која

их је задесила - нагласила је

Данијела Царановић, портпа-

ролка "Текијанке".

Фудбалском клубу Рад-

нички (Свилајнац) кладовски

''Ђердап'' донирао је гарнитуру

дресова и рачунар, и то је само

једна у низу хуманих активно-

сти спортиста из вароши на

обали Дунава. Пољопривред-

ници из тог краја послали су и

два шлепера сточне хране,

тако да хуманости нема краја.

- У сарадњи са "Ђердап-тури-

стом" спремни смо и да прихва-

тимо мајке са 150 беба. Помоћ

угроженима постаје наша сва-

кодневна обавеза. До сада смо

помоћ слали у координацији са

Црвеним крстом. Параћин нам

је најближи и зато смо тамо

усмерили највећи део неопход-

них потрепштина - објашњава

Радован Арежина, председник

општине Кладово.

Само кроз сабирни цен-

тар у Дому културе, у Кња-

жевцу, претходних дана је

прошло преко хиљаду људи –

пензионера, деце, власника

предузећа, запослених у јавним

институцијама... Све су то изу-

зетни примери људске соли-

дарности. Са тог места у све

крајеве Србије, у зависности од

потреба, одлазе храна, вода,

лекови – све оно што ће убла-

жити невољу која је снашла на

десетине хиљада становника

Србије.

Помоћ су у Дом културе

доносили грађани, стигла је и

помоћ коју су прикупљали у

Цркви Светог Ђорђа и у Мана-

стиру Свете Тројице, компанија

„Тимомед“ донирала је 300 ки-

лограма меда, предузеће „Фалк

ист“, 850 пари дечје обуће, при-

ватно предузеће „Лукс“ допре-

мило је 42 тоне воде, укључиле

су се све школе, књажевачки

фризери, апотеке, рок бен-

дови...

Црвени крст је у ''Роди'',

''Променади'' и ''Луксу'' поста-

вио корпе у које су грађани

остављали помоћ.Иако је реч о

малој општини, из категорије

најнеразвијенијих, реакција

Књажевчана на ову природну

катастрофу била је муњевита,

истиче председник општине

Милан Ђокић.

- Књажевчани су пока-

зали велику солидарност са

људима који су погођени по-

плавама - каже Ђокић. - Ми

смо, на срећу, прошли без по-

плава, иако Књажевац лежи на

две реке. Књажевчани су од

првог дана почели да показују

своју солидарност. До сада је

отпремљено 23 тоне помоћи и

у општине којима је потребна

помоћ, као што су Свилајнац,

Трстеник, Петровац на Млави,

Смедеревска паланка, Лоз-

ница, Владимирци, Крупањ...

Ургентно, из буџета оп-

штине, на наменски рачун, који

је отворила Влада Србије,

уплаћено је два милиона ди-

нара. Запослени у локалној са-

моуправи, одрекли су се дела

зараде, а готово свакодневно

се из општинске касе издваја

новац, којим се у продавницама

и стовариштима у Књажевцу

купује оно што је приоритена

потреба становника поплавље-

них подручја. 

Помоћ и даље стиже у

Сабирни центар у Дому кул-

туре. Према речима Мишела

Николића, координатора Криз-

ног штаба, прикупљено је још

око 1.200 џакова са гардеробом

и 200 џакова са обућом, тако да

ће из Књажевца до краја ове

недеље, у угрожена подручја,

бити отпремљено, укупно, око

30 тона хуманитарне помоћи.

Да су људи великог

срца и спремни да помогну увек

када су у прилици, становници

општине Мајданпек показали

су и ових дана несебично при-

купљајући помоћ за угрожено

становништво и подручја за-

хваћена поплавама. Низом ак-

ција у којима нико није остајао

по страни, почев од рудара чија

је солидарност увек била знак

препознавања, преко најмла-

ђих у школама до најстаријих

пензионера, Мајданпечани су

прикупили значајну количину

помоћи и по седам тона намир-

ница отпремили у Свилајнац и

Смедеревску Паланку, а потом

још две тоне у Свилајнац, док

се ове недеље припрема испо-

рука за Параћин.

Црвени крст Мајданпек је

у пуној мобилности све ово

време. У акцијама су им се при-

дружили бројни волонтери,

укључиле су се све структуре,

од ученика у школама, преко

трговаца, таксиста, нефор-

мална група „Фрајле“ из Доњег

Милановца до пензионера, чла-

нови ученичког парламента,

мајданпечки извиђачи, али и

мештани Мироча, Рудне Главе

и други, јер су баш сви желели

да помогну. Пакети са готовом

храном, средствима за личну

хигијену, дезинфекционим сре-

дствима, санитетским мате-

ријалом, пеленама за бебе и

одрасле, гардеробом, добрим

делом су већ отпремљени, а

нова испорука припрема се за

Параћин данас(петак, 30.мај).

Мајданпечки Црвени крст, у са-

радњи са трговинским објек-

тима у граду покренуо је акцију

под називом „Ваше мало - не-

коме је све“. Постављене су ху-

манитарне корпе у које грађани

приликом уобичајене куповине

могу да нешто купе и за угро-

жене. Своје акције имали су и

ученички парламенти и мајдан-

печки Одред извиђача, а нов-

чани прилози сакупљани су и

на хуманитарној изложби у

мајданпчеком музеју. 

Е.Н.Т.

Порушене куће у Параћину

ПРЕВЕНТИВА

У наредних месец дана, Доњомилановчани ће се

водом за пиће снабдевати са старог водозахвата у сливу

Поречке реке. Јер, низак водостај Дунава почетком не-

деље и повећана мутноћа определили су одговорне у ЈКП

‘’Доњи Милановац’’ да снабдевање градског водовода

преусмере на стари водозахват. До последњег тренутка

коришћења, наглашавају у ЈКП „Доњи Милановац“ вода

из фабрике воде била је исправна, али се из превентив-

них разлога у наредних месец дана снабдевање усмерава

ка старом решењу, односно водозахвату у Поречкој реци.

Свилајнац пливао у води
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Факултет ФУТУРА?

Факултет за примењену

екологију Футура основан је

2006.године. Представља једин-

ствен факултет на нашим просто-

рима због специфичности које га

одликују. Умрежавање природних,

друштвених, техничких и хумани-

стичких наука чини ФУТУРУ савре-

меним образовним и истражи-

вачким системом. Нова екологија

као наука о животној средини обу-

хвата и социјалне аспекте, техно-

логију, право, економију и друге

друштвене науке које могу бити

примењене, у најширем смислу, за

процес изучавања комплексног

појма животне средине. Заснива

се на интегралним еколошким

принципима базираним на интег-

рисању природних наука укљу-

чујући и екологију, али и на

социоекономским и технолошким

принципима. Предмет изучавања

нове екологије јесу и перспрективе

развоја људске цивилизације: еко-

лошки интегритет и глобална еко-

лошка безбедност. У практичном

смислу често се редукује појмом

"заштита животне средине". Са-

времена научно-теоријска размат-

рања глобалних проблема довела

су до настанка нове интегралне

науке о животној средини, коју је

најприкладније назвати приме-

њена екологија.

Студије ФУТУРЕ?

Факултет има три нивоа, тј

Основне академске студије за-

штите животне средине, два ма-

стер програма Заштита животне

средине и Интегрално управљање

ресурсима и Докторске студије –

Одрживи развој и животна сре-

дина.

Акредитација факулте-

та?

Факултет је акредитован

за сва три нивоа студија, што се

може и проверити на сајту Мини-

старства образовања, као и на

сајту Факултета за примењену еко-

логију ФУТУРА

(www.футура.еду.рс).

Аналитичар заштите жи-

вотне средине?

Основне академске студије за-

штите животне средине образују и

оспособљавају стручњаке на

плану интегралне заштите, конт-

роле, обнављања и очувања ин-

тегритета и квалитета животне

средине, заснивајући се на син-

тези геолошко-биолошких, физи-

чко-хемијских, технолошко-инфо-

рматичких и правно–економских

аспеката и димензија животне сре-

дине.

Звање које се стиче након

завршетка основних академских

студија на ФУТУРИ је аналитичар

заштите животне средине. Анали-

тичар заштите животне средине се

по правилу инерционо третира као

еколог, а у питању је ново зани-

мање које се генерира као коњук-

турна потреба нове екоундустрије

у којој овај профил није замена за

линеарне инжењере (машинац,

грађевинац), већ је профил новог

интегрисаног инжењеринга, који

носи и нове компетиције, односно

вештине и способности. 

Национална служба за за-

пошљавање наводи да ће  зани-

мања попут генетичара, молеку-

ларног биолога, естетског хи-

рурга,аналитичара заштите жи-

вотне средине и аналитичара

промета и инвестиција, физико-

хеми- чара или менаџера безбед-

ности бити најплаћенији послови у

Србији за 10 или 20 година. Они

такође наводе да ће улагања у об-

новљиве изворе енергије и орган-

ску производњу пружати добру

перспективу за отварање нових

радних места.

Послови будућности у Ср-

бији (Извор: Национална служба

за запошљавање):

♦ Генетичар

♦ Молекуларни биолог

♦ Естетски хирург

♦ Аналитичар заштите животне

средине

♦ Аналитичар промета и инвести-

ција

♦ Физикохемичар

♦ Менаџер безбедности

♦ Стручњак за образовање на да-

љину

♦ Стручњак за испитивање мате-

ријала

♦ Урбаниста

Недавно је на Факултету

одржана додела стипендија мату-

рантима завршних разреда сред-

њих школа. Молимо Вас за пар

речи на ту тему?

У суботу, 24. маја на Фа-

култету за примењену екологију

Футура, Универзитета Сингидунум

одржана је интерактивна радио-

ница за доделу стипендија. Радио-

ница је реализована са циљем да

се изаберу најбоље екопоруке,

које су ученици завршних разреда

средњих школа слали у оквиру

конкурса "Екопорука у слици и

речи" за доделу стипендија.

Аутори седам најбољих радова

имали су прилику да у суботу об-

разложе своје мотиве и разлоге за

креирање јединствене

екопоруке.Трочлана комисија је

оцењивала неколико аспеката

пристиглих радова: визуелно ре-

шење, поруку коју рад носи, пре-

зентацију кандидата и свеукупни

утисак. Квалитет пристиглих ра-

дова доказује и чињеница да су

друго место заузела два рада са

идентичном просечном оценом.

Победница конкурса, и један од бу-

дућих студената Факултета Фу-

тура, је Тамара Симић из хемијско

прехрамбено технолошке школе

из Београда која је добила стипне-

дију у вредности од 6400 €. Она је

својим радом и слоганом који

гласи "Сазнај како" јасно упутила

поруку да се стручност и знање

морају ставити у први план прили-

ком одговарања на еколошка пи-

тања и решавања еколошких про-

блема. Друго место и стипендије у

износу од 3200 € добиле су Горица

Милојевић (Златибор) и Ивона

Пајчин (Београд). Треће место и

стипендију у вредности од 1920 €

добио је Алекса Перовић из Кра-

љева. Аутори радова који су за-

узели последња три места добили

су стипендију у вредности од 1280

€. Укупна вредност стипендија до-

дељених на конкурсу износи

18560 €. Треба напоменути да је

предупис на Факултет Футура у

току.

Нови образовни профи-

ли?

Раскорак који се јавља из-

међу образовних профила  и тзв.

тржишта рада говори да је не-

опходно радикално реформисати

линеарни  образовни систем и

отворити нове хоризонте будућим

генерацијама. Кључ образовања

младих треба да представља сти-

цање спектра вештина и способ-

ности (интелектуалних, комуника-

цијских, организационих, практич-

них и истраживачких), ради интег-

ралног оспособљавања за Свет

живота рада. Фрееланцер је све

чешће опредељење младих људи,

који су самосталним радом и адек-

ватним способностима, али и

практичном применом знања себи

омогућили самозапошљавање,

креативно ангажовање и слободу

стварања. Питање: – КОЛИКО СУ

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЕДУКОВАНЕ

И ОСПОСОБЉЕНЕ ЗА ИНОВА-

ЦИЈУ И ИНВЕНЦИЈУ-ИНТУИ-

ЦИЈУ?

Тржиште рада?

Тзв. тржиште рада зна-

чајно ће се променити до 2025. го-

дине. Неки послови ће бити трајно

избрисани, док ће други, услед ду-

боких структурних промена у

друштву, доживети прави бум, а

појавиће се и сасвим нова зани-

мања. Циљ је указивање на про-

блематику коју проузрокују

турбулентне промене у тзв. Свету

рада, а које се одражавају на ди-

намику и промењивост занимања.

Пројектно ангажовање?

Нова одредница профила

посла јесте еквиваленција посла

са пројектом, односно пројект је

постао оквир за иницирање и реа-

лизовање пословних активности.

Моделовање пројеката и њихово

увезивање у својеврсан континуи-

тет ангажовања на одређеним за-

дацима тј на решавању датих

проблема и самој производњи

данас се исказује као предуслов за

само постојање посла као таквог тј

као стварне материјалне ситуа-

ције. Инерција у тзв. Свету рада

још увек се своди на тражење

„празног“ радног места и стицања

статуса запослености. И даље је

на снази крилатица: „Радимо – не

знамо шта радимо – али резултати

неће изостати“. То је редуковање

капацитета и потенцијала пре

свега капитала знања који је почи-

њен нашем митоманског систему

рада: „колико пара толико музике“.

Незапосленост?

Процена је да само у Бео-

граду данас континуално, интен-

зивно и високопрофитабилно је

радно ангажовано око 50 000 висо-

костручних младих људи у доби

25-35год. Они немају плату (не

плаћају пензионо и социјално оси-

гурање), а остварују добит тј надо-

наду за свој ангажман у просеку до

2000 евра месечно. То није само

тзв рад на црно, односно кеш на-

докнада, већ ауторски хонорари,

уговори о делу и др. Наравно да је

сагледавање профила ових офи-

цијално незапослених, а радно ан-

гажованих младих људи, врло

важна статистичка променљива

која драстично криви алармантне

графиконе о незапослености. 

Перспектива занимања у

екологији из Вашег угла?

Ако ће се догодити квали-

тативне промене у класичном ин-

жењерингу, који је данас

линеаран, нови инжењеринг би

био заснован на интегралном ра-

зумевању ствари-процеса. Ту је и

перспектива тог новог аналитичког

ткања, јер сасвим је извесно да ће

инжењери бити надомешћени ана-

литичарима и то у свим катего-

ријама и секторима.

Молим Вас да прокомен-

таришете као еколог актуелну

ситуацију у Србији након по-

плава које су нас задесиле?

Уобичајено је да се код

нас све своди на елементарну не-

погоду или пак природну ката-

строфу.Реке теку куд су увек

текле,планине су ту где јесу, само

смо се ми превише заиграли, див-

љом градњом, расутим сметлиш-

тима, импровизованим јаловишти-

ма и томе сличном .И опет, пре-

касно, открићемо  опет Америку,

односно еколошку катастрофу.То

нам не одговара јер то је наше на-

личје а ту су права решења ,одно-

сно Промене.

Коју поруку имате за

младе генерације?

Моја порука младима је

КОМУНИЦИРАЈТЕ С ПРИРОДОМ.

ПОРУКА МЛАДИМА - КОМУНИЦИРАЈТЕ СА ПРИРОДОМ
Проф. др Јордан Алексић, председник савета Факултета за примењену екологију ФУТУРА, Универзитета Сингидунум

Проф. др Јордан Алексић
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КЛАДОВО - Због низа околности, после готово 45 дана застоја коначно су

монтажери   чачанског предузећа "Алестра" склопили конструкције, поставили

најлон и систем наводњавања кап по кап, чиме су повртари у кладовском крају на

употребу добили двадесет пластеника за биљну производњу, површине по 100

квадрата. Реч је о донацији коју је општина Кладово   добила од турске Агенције

за међународну сарадњу

- Бесплатни пластеници допринеће развоју повртарске производње у нашој

општини. Вредност донације износи 32.000 евра, два су пластеника намењена за

производњу садног материјала воћа и парковског биља, 10 за проширење про-

изводње јагодастог воћа и цвећа и осам за покретање пластеничке производње -

казао је за Јован Стингић начелник општинске управе.                                      М.Р.

НОВИ ПЛАСТЕНИЦИ ЗАПЛОВИО

"АКВА СТАР"
КЛАДОВО - После много админи-

стративних перипетија и бирократских ба-

ријера, новосаграђени путничко-туристички

брод “Аква стар Максим” успешно је прошао

све контроле надлежних органа и добио је

дозволу за пловидбу. Бела лађа дуга је 27,

широка 6,5 и висока осам метара и влас-

ништво је хотела "Аквастар Данубе". Има ту-

ристички салон и две палубе и превозиће 100

путника. Изградњом брода заокружена је по-

нуда хотелског здања са четири звездице и

то ће допринети новој афирмацији општине

Кладово на туристичкој мапи Србије. Путнике

на линији Београд-Текија и на Ђердапском

језеру код Кладова брод ће превозити овог

лета. Све је спремно и чекамо да се режим

пловидбе, на који је утицао поплавни талас

на Дунаву, нормализује - рекао нам је Милета

Аџић, директор хотела.                               М.Р.

МАЈДАНПЕК - Да нису

предузете благовремене мере

заштите од поплаве, две етаже

површинског копа Северни

ревир Рудника бакра Мајдан-

пек сигурно би биле поплав-

љене. Али и поред тога ниво

воде на дну копа порастао је за

три метра, па је откопавање

руде обустављено један , а у

флотацији четири дана.

- Реаговали смо на

време: најпре смо опрему и ме-

ханизацију са дна копа већ 15.

маја изместили на сигурно, а

онда изградили водосабирник у

коме су радиле две пумпе. На-

правили смо и одводни канал

који је прихватио све сливне

површинске воде. И поред тога,

ниво воде на дну копа повећао

се за три метра. Како су кише

престале, спустили смо ниво

воде на метар и када све сани-

рамо, спремни смо да наста-

вимо пуну производњу. Важно

је да смо сачували људство и

механизацију захваљујући

спремности запослених у све

три смене да бране и одбране

површински коп од поплаве –

истиче управник Површинског

копа РБМ, Драгиша Анђелко-

вић.

- Док је трајала борба са

воденом стихијом на дну по-

вршинског копа, производња је

обустављена само један дан.

После смо, упоредо са испум-

павањем воде, наставили отко-

павање руде по ободима

површинског копа, па је про-

изводња у флотацији била обу-

стављена само четири дана.

Сада нам предстоји санација

штета насталих од поплаве и

појачан рад како бисмо надо-

кнадили мајски подбачај у про-

изводњи који, према проце-

нама, износи између 20 и 30

процената – каже руководилац

Развоја РБМ, Дарко Извонар.

Једна од последица по-

плаве била је и сужење главног

транспортног пута, па се руда и

јаловина одвозила заобилаз-

ним путем, што је значајно по-

већало и транспортну дужину и

трошкове. Осим санације глав-

ног транспортног пута и по-

плављеног дна копа Северни

ревир, запослене у РБМ-у чека

и санација клизишта које је,

иако раније санирано, опет про-

радило током поплаве. Када

све то буде завршено, у РБМ се

надају да ће надокнадити под-

бачај у производњи изазван по-

плавом.

М.М.

РУДАРИ ЈАЧИ ОД КИШЕ
После поплава у Руднику бакра Мајданпек

Сачувани људство и механизација. Производња на

копу била обустављена само дан, а у флотацији четири

дана.

Рудник бакра у Мајданпеку

Пластеници стигли у Кладово
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БОР - Фирма за прераду пет

амбалаже “Еурофоил” из Бора, коју су

уочи парламентарних избора 2012. го-

дине свечано у рад пустили Мери Вор-

лик, тадашња амбасадорка САД у

Србији, и министри Оливер Дулић и

Небојша Ћирић, због власничких несу-

гласица је престала са радом, а 60

радника већ месецима не прима

плате.

Према доступним информа-

цијама, до прекида рада “Еурофоила”,

који је успешно радио и прерађивао

пет амбалажу, дошло је због несугла-

сица између власника те фирме -

хрватске компаније “Драва интерна-

ционал” и српског предузећа “Лимико”.

По речима Горана Цветковића, прав-

ног заступника ''Лимика'', хрватска

’’Драва интернационал’’ је требала да

српској фирми, за куповину њихових

42 процената ’’Еурофоила’’, исплати

110 милиона динара, чиме би постала

власник 92 одсто тог борског пред-

узећа. Међутим, они то нису учинили,

након чега је рачун борског предузећа

– блокиран.

- У међувремену, ’’Лимико’’ је,

након само две недеље, повукао бло-

каду и у Хрватској покренуо судски

спор против ’’Драве интернационал’’,

али рачун ’’Еурофоила’’ ни након тога

није одблокиран - казао нам Цветко-

вић. - Последица тога је да се запос-

ленима дугују зараде, регрес и топли

оброк за неколико месеци. Фабрика не

ради, а обезбеђују је приватни чувари,

које је ангажовало руководство фаб-

рике, и које никоме не дозвољава улаз

у ту фирму.

- У међувремену, основана је

фирма ’’Сава интернационал’’ која

’’исисава’’ профит и имовину из ’’Еуро-

фоила’’, док се радницима сервира

прича да су ’’повериоци криви за све’’

- каже Цветковић. - Према томе, реч је

о кривичном делу намерног оштећи-

вања поверилаца. И, на крају, уколико

се хитно не реагује, од ''Еурофоила'' ће

остати само голи зидови, јер ће све

бити распродато будзашто.

С друге стране, Звонко Беде,

већински власник ''Драве интернацио-

нал'', каже да је истина на њиховој

страни, као и да ''Лимико'' његовој ком-

панији дугује више од три милиона

евра, због чега је он против одговор-

них у тој српској фирми поднео тужбу.

- Нисмо ми били дужни 110

милиона динара ''Лимику'', већ ''Еуро-

фоил'', и постигнут је договор да се та

потраживања измире у неколико рата

- каже Беде. - Али, они се тога нису

придржавали, већ су блокирали

фирму. И, нетачно је да је блокада

трајала две недеље, већ нам рачун

није био функционалан више од че-

тири месеца, након чега је у ''Еуро-

фоилу'' све било уништено.

Беде је негирао да преко

''Саве интернационал'' исисава про-

фит и распродаје имовину ''Еуро-

фоила''.

- Ми радимо на томе да

''Еурофоил'', који може бити заиста

персективно предузеће, поново ста-

вимо на ноге - додаје је већински влас-

ник ''Драве интернационал''. - И,

мислим да ће та фирма, у најскорије

време, поново почети са радом.    

Б.Н.

ПАРТНЕРСТВО НА РЕЦИКЛАЖИ
Фабрика за прераду пет амбалаже ’’Еурофоил’’ пред гашењем

Српски ''Лимико'' оптужује хрватску ''Драву интер-

бационал'' да им дугује 110 милиона динара. Из ''Драве'' од-

говарју да од ''Лимика'' потражују три милиона евра.

БОЉЕВАЦ – У бољевачкој фабрици ’’Агромеханика’’, највећег

српског произвођача пољопривредне механизације, у рад је пуштена линија

за монтажу трактора, коју ова фирма ради и кооперацији са индијском ком-

панијом ’’Соналика’’, једним од највећих произвођача трактора на свету, која

је од продаје ових машина само током прошле године имала обрт од 1,2 ми-

лијарди долара.

Линију за монтажу трактора, вредну око милион евра, али и модеран

салон пољомеханизације за источну Србију, у рад су пустили Раџив Вахи, из-

вршни директор ’’Соналике’’, и Бранислав Рајић, директор ’’Агромеханике’’. 

- Са ’’Агромехаником’’ смо срадњу започели јула 2013. године и прву

фазу крунисали смо пуштањем у рад линије за склапање наших трактора у

погонима бољевачког предузећа – казао је извршни директор ’’Соналике’’. –

План је да до 2015. овде склопимо до 200 трактора годишње, које би, осим у

Србији, продавали и у земљама у окружењу.

- План је да се до 2017. овде производи 1.000 трактора годишње, који

би се, осим земљама у окружењу, продавали и на тржиштима Словачке,

Чешке и Украјине. Укупна инвестиција тада би достигла готово 10 милиона

евра – казао је директор ’’Агромеханике’’.

Поред трактора, ’’Агромеханика’’ производи и све остале машине за

пољопривреду и извози готово 70 одсто својих производа у Алжир, Украјину,

Немачку, БиХ, Италију и Русију.                                                                        Е.Т.   

ТРАКТОРИ ИЗ БОЉЕВЦА
Кооперација ’’Агромеханике’’ и индијске ’’Соналике’’

Еурофоил је пред гашењем

Бранислав Рајић и Раџив Вахи

ЗАТВОРЕНА ВРАТА

Радници су неколико пута покушавали да добију информацију

о будућности ’’Еурофоила’’, али су увек наилазили на затворена врата,

па је већина њих поднела тужбе против свог предузећа. У међувре-

мену, дугови се гомилају и кружи прича да ће ово борско предузеће,

које је годишње прерађивало око 700 тона пластичног отпада и изво-

зило комплетну производњу, ускоро отићи у стечај.
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Четврта седница Скупштине општине Бор

ПРАВИ КАДРОВИ – ПРАВО РЕШЕЊЕ
БОР - На четвртој сед-

ници Скупштине општине Бор,

одржаној протекле недеље, од-

борници су усвојили свих 46

тачака дневног реда.Већином

гласова усвојене су одлуке на

основу којих ће ускоро бити

расписан јавни конкурс за

избор директора у већини јав-

них и јавно комуналних пред-

узећа, а Мирослав

Карабашевић и Миљана

Марић су предложени за

вршиоце дужности директора

Дома здравља и Зоолошког

врта.

Предлог одлуке о изме-

нама одлуке о локалним кому-

налним таксама, који је усвојен

већином гласова, изазвао је

недоумице код представника

опозиционих странака, јер није

било јасно дефинисано како је

могуће с једне стране по-

већање прихода у буџету, а са

друге знатно умањење такси.

- Овом одлуком ми умањујемо

комуналне таксе за око четири

пута, али смо код изгласавања

ребаланса буџета на претход-

ној седници повећали приход

за 16 милиона динара на ос-

нову повећања наплате такси

за заузимање јавних по-

вршина, па ми није јасно како

је то могуће – констатовао је

Добрица Ђурић, одборник Со-

цијалистичке партије Србије.

Срђан Марјановић, од-

борник Нове демократске стра-

нке, предложио је да због овог

парадокса треба именовати

Савет за буџет и финансије.

- Тачно је да је локална

комунална такса смањена, ме-

ђутим одељење пореске адми-

нистрације наплаћује све друге

изворне приходе у односу на

које су приходи од комуналних

такси незнатни. Ми радимо на

многим активностима  попут

пореске контроле и принудне

наплате како би повећали при-

ходе и због тога очекујемо њи-

хово повећање – објаснила је

Милена Стројић, начелница

одељења пореске администра-

ције.

Одборници опозиције су

критиковали досадашњи рад у

делу јавног сектора, јер је према

њиховим речима било закон-

ских пропуста, али су подржали

предлог одлуке о изменама од-

луке о додељивању права јав-

ним предузећима за обављање

делатности пружања услуга, на

које се Закон о јавним набав-

кама не примењује.

- Надам се да ћете ви

председниче и даље да стојите

иза констатације да је у пре-

тходном периоду у борској оп-

штини много тога урађено

мимо закона и да се све мора

постепено вратити у нормалу.

Ово је обавеза свих нас у оп-

штини, али сте ви дужни да ка-

жете ко је то спречавао или

заобилазио закон и није пошто-

вао законске регулативе –

казао је Драган Марковић, од-

борник Демократске странке

Србије.

Живорад Петровић,

председник Општине Бор је

рекао да се он неће бавити

тиме шта и како је раније ра-

ђено и да ли је било злоупо-

требе, јер је то посао других

надлежних органа, али ће се

побринути да се све ради по

закону.

Већином гласова ус-

војено је и решење по коме се

855 квадратних метара зем-

љишта даје у закуп Жарку Ти-

мотијевићу, одборнику Нове

Србије, који се једини јавио на

лицитацији.

- Добро је што се нешто

гради, али оно што није добро

је да овде постоји сукоб инте-

реса. Недозвољено је да функ-

ционер, као што је Тимо-

тијевић, учествује на оваквом

конкурсу. Мислим да би тре-

бали по том питању да тра-

жимо и мишљење Агенције за

борбу против корупције – рекао

је Марјановић.                     

И.И.  

Са седнице СО Бор

ПОЗИТИВНО ПОСЛОВАЊЕ 

Благоје Спасковски, одборник Српске напредне странке,

рекао је да сва јавна предузећа морају пословати позитивно.

- Неприхватљиво је да неко у име СНС-а запошљава људе

а да руководство странке о томе ништа незна. Рударско-топиони-

чарски басен Бор је смањио потрошњу воде, тако да ће се супсти-

туисати начин снабдевања водом и смањити приход “Водовода”

за пет до шест пута у односу на планирани губитак. Зато ми морамо

изабрати праве кадрове и спровести нове програме, јер је субвен-

ционисање таквих предузећа неприхватљиво – нагласио је Спас-

ковски. 

Епархија тимочка добија новог епископа

ЗАЈЕЧАР - Архије-

рејски Сабор Српске право-

славне цркве донео је одлуку

о постављању новог епископа

Тимочког и процедура је у току.

Према провереним подацима,

досадашњи епископ Тимочке

крајине, господин Јустин, биће

пребачен на службу у епархију

Жичку као епископ. Архиманд-

рит Иларион, који је до сада

био игуман манастира Буково,

код Неготина, биће хиротони-

сан у чин епископа и постати

први човек СПЦ за Епархију

тимочку. Архимандрит Ила-

рион, који је рођени Зајечарац,

требало би да крајем јуна или

почетком јула ове године дође

на место епископа тимочког. 

Б.Т.

ИЛАРИОН УМЕСТО ЈУСТИНА
ПРОШЛО 13
ПРОЈЕКАТА

КЊАЖЕВАЦ - Из буџета

општине Књажевац ове године

финансираће се укупно 13

пројеката удружења грађана у

укупној вредности 10 милиона

динара. На јавни конкурс, распи-

сан почетком године, стигло је 20

пријава, а на основу извештаја

Комисије за спровођење јавног

конкурса и одлука Општинског

већа, председник општине, Ми-

лан Ђокић,  донео је одлуку о

финансирању 13 удружења гра-

ђана, односно њихових проје-

ката. Највише новца - два и по

милиона динара, издвојено је за

Фестивал културе. Програм ра-

дне праксе за младе у Књажевцу

биће финансиран са 2,2 ми-

лиона, а пројекат Удружења Ма-

нифесто "Поносан јер сам Кња-

жевчанин" из општинског буџета

биће финансиран са милион и

сто хиљада динара.               Л.И.Архимандрит Иларион и владика Јустин
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У последњих пар ме-

сеци знатно је повећан број

обијања трговинских и мно-

гих других објеката. Власници

оправдано негодују?

- Чињеница је да је у

претходном периоду било доста

кривичних дела крађе. Поли-

цијски службеници, Оделења

криминалистичке полиције и

Оделења полиције, раде на рас-

ветљавању тих кривичних дела.

Већи део кривичних дела је рас-

ветљен, где је утврђено да су

углавном извршиоци тих кри-

вичних дела малолетна лица.

Лица те категорије имају посе-

бан третман, и што се тиче по-

ступања и њиховог

процесуирања. Ради се о јед-

ном броју малолетних лица,

којих има 10-ак, и која су и до 50

пута извршили кривична дела

крађе, у протеклих шест ме-

сеци.

Како се онда крађе на-

стављају?

- Та лица су позната и

Центру за социјални рад, тужи-

лаштву и суду. Сваки однос по-

лиције према њима захтева

посебан третман, што подразу-

мева ангажовање Центра за со-

цијални рад и адвоката. Казнена

политика према овој категорији

лицима своди се, пре свега, на

појачани надзор и упућивање у

специјалне установе. Нажалост,

чињеница је да таква лица

често беже из истих, па су за

пар дана поново на улици, и на-

стављају са вршењем кривич-

них дела. Украдене ствари врло

брзо отуђују, по ценама које су

знатно испод праве вредности,

па, самим тим, ми власницима

не можемо да вратимо отуђену

имовину, што је за њих најваж-

није.  

Има ли решења за овај

доста специфичан и осетљив

проблем?

- Очигледно је да смо у

великом проблему и ми, и ло-

кална самоуправа, и Центар за

социјални рад. Овај проблем је

много већи него што грађанима

на први поглед изгледа. Питање

за ширу друштвену заједницу је

на који начин се супроставити

проблему малолетничке делик-

венције? Јавно иступање када

су оваква лица у питању је про-

сто немогуће, јер њихов иденти-

тет мора да буде заштићен. То,

управо, и ствара лажну слику да

полиција не жели да јавно ис-

тупа и информише грађане о

ефектима борбе против ове

врсте криминалитета. Одго-

ворно тврдим да је ве-

лики део кривичних

дела обијања мало-

продајних објеката

расветљен. Из-

вршиоци су, управо,

ова малолетна

лица. Дешавало се

да неке од ових ма-

лолетника само у

току једне

ноћи и 

по два пута хватамо, и, наравно,

пуштамо. Тужилаштво захтева

да се они третирају у редовном

поступку, јер су према њима већ

предузимане радње по раније

почињеном сличном кривичном

делу. И ми се, очигледно је,

вртимо у круг. Понављам, лице

које има 30 кривичних пријава је

и даље на слободи. Функција

полиције није да одређује која

казнена мера ће бити приме-

њена, о томе одлучују тужи-

лаштво и суд. А њима,

очигледо, руке веже постојећи

закон.

Мора да постоји неко

решење? Тај проблем постоји

и у осталим државама?

- Неопходно је озбиљно

приступити овом проблему. По-

требно је да се у решавање ма-

лолетничке деликвенције

укључи шира друштвена зајед-

ница, да свако да свој пуни до-

принос. Један од мојих

предлога претходном, па и са-

дашњем руководству Општине

је да се под хитно оснује Савет

за безбедност. Лично сам

предложио Живораду

Петровићу, председнику

општине Бор, да пред-

седник Савета буде он,

као први човек Бора, а

да чланови буду: начел-

ник ПУ Бор, јавни тужи-

лац, судије, људи

из Центра 

за социјални рад, представници

школа и највећих месних зајед-

ница, ђачки парламент... Савет

за безбедност би најмање јед-

ном месечно сагледавао која је

то безбедносна проблематика

која оптерећује наш град. Ту би

смо заједнички дефинисали

мере које треба предузети и

свако би из свог домена преузео

и одређене обавезе. Нама

треба најбољи тим наше ло-

калне заједнице, који ће ићи у

сусрет проблемима, а не да се

само бавимо последицама.

Имам чврста уверавања новог

председника општине да је

отворен за сваки вид сарадње,

што мене посебно охрабрује.  

Шта је судбина пара у

фонду за унапређење безбед-

ности у саобраћају? Нешто је

потрошено, па се стало?!

- Одређени проценат од

наплате казни иде у посебан

фонд при локалној самоуправи,

који је наменског карактера и

намењен је искључиво за по-

бољшање безбедности у саоб-

раћају: учесника у саобраћају,

раскрсница, пешачких прелаза,

простора око школа...Постоји

комисија која процењује где су и

шта су приоритети. Пре пар го-

дина је постављен један број ка-

мера на одређеним локацијама,

и ту се стало. Управо сарадња

са локалном самоуправом би

требала да ''откочи'' и тај фонд,

да се настави са инвестирањем

у већу безбедност у саобраћају.

Средства нису трошена, али

како су строго наменског карак-

тера сигурно је да нико није

смео да их утроши за другу на-

мену. 

Који су то, по вашој

процени, главни приоритети?

- То је, пре свега, безбед-

ност деце и омладине, како у

угоститељским објектима, тако

и на спортским приредбама.

Безбедност деце у школама и у

саобраћају. Приоритет је и за-

штита личне и имовинске сигур-

ности грађана. Морам да кажем

да полиција нема толико запос-

лених да може да обезбеди

сваки део града, да чува сваки

објекат. Ми, превасходно, потен-

цирамо превентивни рад. Само

хватање починиоца је после-

дица многих фактора.  

Шта се ради у целини

на сузбијању криминалитета?

- Што се тиче привред-

ног криминалитета, у послед-

њих годину дана, резултати су

за преко 50-60 одсто бољи у од-

носу на претходни период. По-

себно су добри резултати

постигнути у Бору. Када је у пи-

тању општи криминалитет,

имамо задовољавајући проце-

нат расветљавања кривичних

дела, посебно су добри раезул-

тати код тежих кривићних дела.

Најболнији елемент су ситне

крађе, које грађане највише по-

гађају, јер грађнима је њихова

имовина, ма колике она била

вредности, најважнија. Са пра-

вом сматра да нико нема да му

то отуђи, и очекује да се из-

вршиоци пронађу. То јесте,

поред свега осталог, задатак по-

лиције.

Б.П.

САМО ТИМСКИМ РАДОМ ДО РЕЗУЛТАТА
Бошко Радичевић, начелник Полицијске управе у Бору

Већи део кривичних дела крађе је расветљен, где је утврђено да су углавном извршиоци тих кривичних дела

малолетна лица. Чињеница је да, у односу на број становника, имамо превелики број таксиста. Присутно је и масовно

непрописно паркирање по целог граду, што значајно угрожава безебдност свих грађана. Добили смо и сугестију

председника општине, па ћемо у наредном периоду ригорозније санкционисати возаче који се непрописно паркирају

ДЕЦА МАСОВНО КРАДУ

По речима надлежних у борској полицији, у периоду од ок-

тобра прошле године па до марта ове године, на територији оп-

штине Бор извршено је 96 обијања приватних радњи. Полиција је

успела да расветли 65 обијања, што износи око 68 процената ус-

пешности. Извршиоци ових обијања у 90 одсто случајева су мало-

летна лица. 
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У школском дворишту у ОШ ''Дубрава''

КЊАЖЕВАЦ – Пас шарпла-

нинац, валсништво једног књажевач-

ког предузетника, изуједао је у

школском дворишту Л.А. (11), уче-

ника петог разреда овдашње ОШ

’’Дубрава’’, потврдио је директор те

школе Драган Петровић.

- У овом тренутку само знам

да је пас изуједао нашег ученика и

да је он пребачен на Одељење дечје

хирургије у нишки Клинички центар

– казао је Петровић.

По доступним информа-

цијама, дечак је у Нишу оперисан и

ван је животне опасности. Пас му је

нанео повреде бутине, коже и по-

ткожног ткива. Са Л.А. у болници је

и његова мајка, а дечаков отац је по-

тврдио да му је син сада добро.

Незванично, све се десило

за време великог одмора у попо-

дневној смени. Шарпланинац је

ушао у школско двориште, а деца су

му пришла и давали му комаде

ужине. У једном тренутку, наводно,

нека деца су почела да вуку пса за

реп, након чега је он скочио на Л.А.

који је све гледао са стране.

- Пас је скочио на Л.А. који

га није ни хранио – испричали су

очевидци. – Срећом, дечак је рукама

успео да се одбрани од пса, који је је

хтео да га уједе за врат. Сва срећа

да је Л.А. реаговао брзо, иначе су

последице могле да буду трагичне.

Л.А. је успео да одурне пса

од себе, али је шарпланинац поново

насрнуо на њега и ујео га више пута

за ноге. Умешали су се други уче-

ници који су, некако, успели да

отерају кера. 

- Након тога, одмах је по-

звана Хитна помоћ, чије су екипе

убрзо стигле на лице места – додају

очевидци. – Дечак је збринут у кња-

жевачкој болници, након чега је

одмах упућен у нишки КБЦ, где је

оперисан и ван је животне опасно-

сти.

Полицијски службеници су,

одмах након немилог догађаја,

изишли на лице места, ухватили пса

и изоловали га. Оперативним радом

на терену, органи реда су пронашли

власника пса Ђ.С., против кога је

поднета кривична пријава због иза-

зивања опште опасности.            В.Н.

ШАРПЛАНИНАЦ
ИЗУЈЕДАО ДЕЧАКА

РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО Х
Један од најважнијих стратешких циљева дугорочног развоја

туризма у Србији, је развој туризма на Дунаву. Кладово спада у оп-

штине са значајним привредним и туристичким потенцијалом, те се

отуд налази у самом врху развојних планова туристичке привреде

Дунавске регије. 

Изванредни природни потенцијали, попут  Националног

парка “Ђердап”, богато културно и историјско наслеђе, створене

вредности новијег датума, могућности наутичког туризма на Дунаву,

ловни и риболовни туризам, традиционалне манифестације, разно-

врсни смештајни капацитети, само су неке од атрактивних вредности

и садржаја који пружају посетиоцима током целе године посве ретке,

привлачне и непоновљиве туристичке доживљаје. 

Манифестације - Дешавања

У Кладову су бројна дешавања у току године. Нека су тради-

ционална, па и вишевековна, а нека новијег датума са циљем да се

обогати период туристичке сезоне. Традиционално се обележавају

Свети Трифун – Дан воћара и виноградара и Великогоспојински

вашар 28. августа. У летњим месецима су Blue week, регате, изложбе

меда, Дани Дунава, Етно-фестивал и Златна бућка Ђердапа у Текији. 

Важнија дешавања: 

Свети Трифун – воћари и виноградари 

Сваке године, 14. фебруара, кладовско Удружење воћара и

виноградара у духу православне традиције обележава свој дан –

Светог Трифуна. Туристичка организација помаже да се на овој ма-

нифестацији изаберу најбољи производи у категоријама ракија и

вина, а по правилу се такмичење завршава на заједничкој забави на

којој су сви победници.

Етно фестивал 

Уз почетну помоћ америчке фондације USAID 2005. године

је организован први фестивал под називом “Етно фестивал источне

Србије”. Од тада се сваке године, крајем јула, ова манифестација

организује у центру града са циљем промовисања традиционалних

културних вредности овог краја. Бројни наступи фолклорних ансам-

бала и излагачки штандови произвођача рукотворина, домаће хране

и пића, као и богат културно-забавни програм чине да кладовске

улице оживе и дању и ноћу. 

Дани Дунава

Прослава Дана Дунава је традиционална манифестација за

већину подунавских градова и уз помоћ Дирекције за воде и надлеж-

ног Министарсва ,обележава се већ неколико година за редом и у

Кладову.Обележавање Дана Дунава у Кладову је посебно искуство

ТОО Кладово јер се на најлепши начин уз сарадњу са основним шко-

лама са територије општине Кладово, програмске активности усме-

равају на најмлађе. Дечја песма, игра, литерарни, ликовни радови и

фотографије, украсе у јунске топле дане кладовске улице у славу

Дунава. Квизови знања,конкурси за најбоље ученичке радове и по-

клони од  Дирекције за воде и Coca-cola-Hellenic мајице и освежа-

вајући напитци остану у памћењу наставника и ђака са територије

целе општине Кладово. 

Великогоспоjински вашар

Сваког 28. августа простор кладовског вашаришта већ деце-

нијама испуњавају шатори, штандови, рингишпили и најважније, по-

сетиоци. Читаво вашариште замирише на мекике, добру

традиционалну храну и незаобилазни роштиљ, а музичке банде над-

глашавају једна другу. Вашар траје најмање два дана.

Изложба меда и пчеларских производа 

Септембар месец је време одржавања Изложбе меда и пчеларских

производа, када пчелари из кладовске општине на тргу у центру

града излажу своје производе. То је увек најбоља прилика да се и

туристи и мештани благовремено припреме за зимски период и снаб-

деју надалеко чувеним кладовским медом.

Златна бућка Ђердапа 

Једна од локалних манифестација са најдужом традицијом

од близу три деценије је “Златна бућка Ђердапа”, која се сваке го-

дине одржава у Текији у првој половини августа месеца. Везује се за

такмичење у традиционалном улову сома бућком, али је богато ис-

пуњена и другим културно-забавним садржајима и догађајима.

(Извор: ТOO Кладово )
Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

( 91.ДЕО )

ЖАГУБИЦА – Раденко Пејкић (60), из насеља Близнак, код Жагу-

бице, убијен је у својој породичној кући. Идентитет његовог убице, као и мо-

тиви овог злочина, још увек нису познати, јер је истрага у току. Из Полицијске

управе Пожаревац потврдили су нам ове информације, али, у интересу

истраге, нису саопштавали било какве детаље или околности овог злочина. 

Према незваничним сазнањима, Пејкићево беживотно тело прона-

шао је у суботу ујутру његов син, који ради Крепољину, у руднику мрког угља

«Јасеновац». 

- Он се тог јутра вратио с посла с једним колегом и отишао у очеву

кућу, која се налази у истом дворишту где и он живи. Тада је угледао бежи-

вотно очево тело, са крвавом главом и одмах назвао полицију – сазнајемо из

истраге. У Близнак су ускоро стигли истражни органи полиције и пожаревачког

Вишег јавног тужилаштва. 

Пошто је покојни Пејкић имао видљиве повреде главе, виши јавни

тужилац наложио је обдукцију, којом је утврђено да се ради о насилној смрти. 

- Установљено је да је Пејкић усмрћен снажним ударцима у главу неким

тупим, тешким предметом. Сумња се да се ради или о чекићу или о тупој

страни секире – сазнајемо из истраге. 

Полиција сада интензивно ради на прикупљању података о односу

покојног Пејкића са фамилијом и мештанима, како би се утврдило да ли је

неко имао јак мотив да му науди.                                                                 Д.Н.

Убијен Раденко Пејкић из Жагубице

УБИЦА ПРЕСУДИО
ЧЕКИЋЕМ

Двориште школе у којој је пас изуједао малишана
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