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Одржана седница Општинског већа

О СТИПЕНДИЈАМА И ПРОЈЕКТИМА
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је средином прошле недеље
заседало Општинско веће и одлучивало о више питања из делокруга рада, а поред осталог
донело Закључак о утврђивању
коначног предлога за доделу ученичких и студентских стипендија,
као и Предлог одлуке о објављивању јавног конкурса за доделу
средстава из буџета општине за
реализацију програма и пројеката
од значаја за организације грађанског друштва за шта је у овој години опредељено 3,5 милиона
динара, 500.000 више него у претходној години.
Општинско веће донело је
Закључак о утврђивању коначног
предлога за доделу ученичких и
студентских стипендија за ову
школску годину, на основу конкурса објављеног 18.фебруара.
Саставни део ове одлуке је и одлука о додели стипендија на коју
ће право моћи да остваре само
три кандидата, две студенткиње и

једна средњошколка. Седморо
преосталих кандидата који су конкурисали и на које се односи одлука о одбијању захтева због
неиспуњавања одређених услова
конкурса, вероватно ће обрадовати закључак Општинског већа о
одобравању новчане помоћи. Та
новчана помоћ односи се на ову
школску годину.
Усвојен Предлог одлуке о
објављивању јавног конкурса за
доделу средстава из буџета општине за реализацију програма и
пројеката од значаја за организације грађанског друштва, већ је у
току. Заинтересовани могу конкурисати за средства до 28.априла,
а предвиђено је да максималан
износ за пројекте буде до 500 хиљада динара, а упола мање је
ограничење за финансирање одређених програмских активности.
Овом је приликом утврђен и предлог решења о именовању председника и чланова Комисије за
спровођење поменутог конкурса, а

У Кладову завршена најуспешнија грејна сезона

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КЛАДОВО - Током зиме из котларница у Кладову и Брзој Паланци,
Јавно предузеће " Јединство " загревало је 140.000 квадрата стамбеног и пословног простора. За рад топлана утрошено је 1400 тона мазута и близу 800
тона колубарског угља. Иако је сезона завршена, запослени у топланама Јединства биће приправни до 4. маја и у зависности од дневних температура, активираће рад постројења. У "Јединству " истичу да су остварене знатне уштеде
када је реч о утрошку енергената и додају да протекле зиме није било хаваријских искључења због процуривања топловода.

шансу да добију део ових средстава неће имати они који нису
оправдали потрошњу у прошлој
години остварених средстава.
Овом се приликом чуло,
да би још једна седница Општин-

ског већа требало да буде одржана током ове недеље, како би и
седница локалног парламента
била одржана ипак, током овог месеца, пре предстојећих празника.
С.В.

Швајцарска агенција и општина Књажевац формирају

ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
КЊАЖЕВАЦ - Швајцарска агенција за развој СДС и општина Књажевац
формираће заједнички фонд од 15 милиона динара из кога ће се пољопривредницима одобравати бескаматне позајмице које би се враћале у роби на рок од
пет година.
Усвајањем меморандума о разумевању и уговора на седници Општинског већа, практично је почела реализација пројекта локалне самоуправе и
Швајцарске агенције за развој СДЦ. Детаље ових докумената већницима је образложио Саша Петровић, помоћник председника општине.
- Читав концепт је стварање једног обртног фонда, мада он не функционише у дословном смислу као фонд, где ће пољопривредни произвођачи моћи
да добијају позајмице у нешто већем износу, које ће бити бескаматне и које ће пољопривредници за пет година моћи да враћају кроз своје производе преко изабраног откупљивача. Ово је још једна у низу мера подршке пољопривреди и
превасходно је намењена пољопривредницима који имају потребу за нешто
већим улагањем у своју производњу, а коју не могу сами да изнесу - рекао је Саша
Петровић.
Иницијални износ средстава будућег фонда биће 15 милиона динара,
по седам и по милиона обезбедиће општина Књажевац и Швајцарска агенција
СДЦ.
- Оквирни износи, по једној позајмици, кретаће се између 150.000 и
700.000 динара, у зависности од тога ко колико буде тражио, односно колико му
средстава буде одобрено. Већ од наредне године петина средстава враћа се у
фонд, тако да смо обезбедили и одрживост ове идеје на коју смо веома поносни
- истиче Петровић.
Уговор потписују општина, Агенција за развој и Регионална агенције
VEEDA, а следи и избор откупљивача и расписивање конкурса.
Љ.П.

- Захваљујући иновацијама и реконструкцијама топловода и аутоматизацији остварене су уштеде , јер смо уместо 1650 тона колико су потребе биле
минуле , ове грејне сезоне потрошили 250 тона мање тог енергента. Од 2005.
године примењујемо мерење испоручене топлотне енергије јер 95 одсто зграда
поседује мераче топлотне енергије, на основу чијег очитавања се врши расподела трошкова на сваког корисника. Како у систему имамо и аутоматску регулацију у подстаницама које су снабдевене калориметрима и даљинске команде,
у потпуности је покривен систем даљинске регулације – казао је Зоран Петровић директор ЈП " Јединство ".
Он истиче да су потрошачи мотивисани да се рационално понашају јер
могу да остваре уштеде топлотне енергије, јер рачуне плаћају по утрошку .
- Најважнија уштеда је постигнута у производњи и ефикасној конверзији
топлотне могућности горива у енергију вреле воде.Уштеда је постигнута савременом технологијом, али и рационалним понашањем корисника даљинског
грејања- задовољан је Петровић.
М.Р.

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Бору недостаје још једно обданиште

НА ЛИСТИ ЧЕКАЊА ЗА ВРТИЋ 214 ДЕТЕТА
БОР - На чекању за место у
борским вртићима тренутно је 214
малишана, од којих је 160 детета за
упис у јасле, и 54 узраста од три до
шест година.
- Константно нам фали у
Бору још један вртић, попут „Бошка
Бухе“ у коме би било смештено шест
до седам група. Пре 20-ак година,
имали смо у Дуплексу две радне просторије и у Чачанским солитерима
смо два стана користили за јаслену
групу. У плану је опремање простора
у насељу Нови градски центар и раде
се пројекти, али још није тачно дефинисано када ће то бити. И претходних година је било разговора на ту
тему, раније за реновирање простора
од 380 квадрата, за који имамо елаборат још из 1997 године, којим је
прецизирано шта је све потребно да
се уради – каже Љиљана Радичевић,
директорица Предшколске установе
„Бамби“.
Запослени у предшколској
установи на све начине настоје да
смање листе чекања.
- Имамо одлуку локалне самоуправе и можемо да примимо 20

одсто више деце од норматива. Тако
да имамо у групи, 16 и 18 а 12 или 14
малишана је норматив, у зависности
од узраста, што је и превише код
беба. Ово је озбиљна делатност и
мислим да друштво то не схвата у потпуности. Строго водимо рачуна о исхрани, испуњавајући све прописане
стaндарде, хигијени, набавци опреме
и квалитетној бризи о деци. Одговорност је велика и ми дајемо свој максимум јер нам је то посао, зато је и
неопходно да малишани поред квалитетне неге имају и адекватно
опремљен простор у коме бораведодаје Радичевићева.
У борским вртићима је
смештено око 1015 детета. Неопходно је и сређивање објеката који
су стари више од 30 година.
- Највише нам је пропала
столарија на вртићу „Бошко Буха“,
где када пада киша, вода улази унутар просторија, и обратила сам се и
оснивачу и члану Општинског већа
задуженом за образовање др Горану
Јоксимовићу, проследила сам захтев,
и Дирекција за изградњу Бора нам је
урадила предмер и предрачун, који

Радове изводи Предузеће за путеве из Зајечара

ТРГОВИШТЕ ДОБИЛО АСФАЛТ
КЊАЖЕВАЦ - Месна заједница Трговиште у општини Књажевац добила
је у протеклом периоду око 17 хиљада квадратних метара асфалта. Ових дана
асфалтирана је још једна улица у овом приградском насељу, а радове су обишли
председник Општине Милан Ђокић и директор Дирекције за развој, урбанизам и
изградњу Младен Радосављевић.
Становници Трговишта не крију задовољство што су, својим иницијативама и ангажовањем и уз подршку локалне самоуправе, значајно поправили квалитет живота у свом селу.
- Много смо урадили у сарадњи са Општином и Дирекцијом – шта год
смо потражили, све смо добили у Трговишту - похвалио се председник МЗ Љубиша Никић.

Радови, који су због временских услова прекинути протекле године, настављени су са првим лепим данима пролећа, каже директор Дирекције за развој,
урбанизам и изградњу Младен Радосављевић.
- Наставили смо са асфалтирањем тамо где временски услови прошле
године нису дозвољавали завршетак радова. То је у оквиру пројекта који је обухватио многа села књажевачке општине. Радимо и на крпљењу ударних рупа, које
се завршава за десетак дана, а затим следи обележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације. Сви послови иду онако како смо обећали, према програму
и на време – изјавио је Радосављевић.
Уредити око 300 километара путева у општини није једноставно, али ако
се сваке године уради помало, како смо и почели, наше саобраћајнице изгледаће
много боље, наглашава председник општине Милан Ђокић.
- Трговиште више није неуређено село, већ право приградско насеље, а
мене радује што су се, својим радом, укључили и мештани. Саобраћајнице у општини су, генерално, у много бољем стању. Књажевац има око 300 километара
локалних путева и није могуће све их урадити одједном. Почели смо да радимо
километар по километар и тако ћемо и наставити у наредним годинама – казао је
Ђокић.
Посао асфалтирања у Трговишту, као и крпљења ударних рупа, поверено је Предузећу за путеве из Зајечара.
Љ.П.

Љиљана Радичевић

смо упутили локалној самоуправи да
се из Еко фонда издвоје средства за
замену столарије. Само за обданиште „Ба-мби“ за обнову спољашње
столарије неопходно је 11 милиона
динара. Ми смо упутили зaхтев за
сређивање столарије која је јако

стара за вртиће „Бамби, „Бошко
Буха“, „Дечија радост“ и „Црвенкапа“.
Реконструисан је кров на „Бамбију“
што је коштало око 8,5 милиона динара, а крајем 2015 је промењен комплетан кров на „Дечијој радости“ –
додаје наша саговорница.
Д.К.

За чистији и уређенији Мајданпек

УРЕЂЕЊЕ ПРИЛАЗА АС И ГРАДУ
МАЈДАНПЕК - Прилаз граду из правца Кучева и Аутобуској станици у Мајданпеку уређен је привођењем крају радова који ће ту прометну саобраћајницу поштедети нових
изливања површинских вода, али и муља и блата. Самим тим
и тај део града биће чистији и уређенији, чему се с разлогом
доста приговарало.
Како би спречили да се нанос који се слива и са дела
радилишта Андезитски прст које се налази на самом ободу
града и изнад ове саобраћајнице, слива на коловоз, у Руднику
бакра Мајданпек су предузели одређене мере и радове који
ће уклонити ружну слику на самом улазу у град, али и потенцијалну опасност за безбедно одвијање саобраћаја.
Радови који се, како нам је то објаснио дипл.инг Александар Божић, из Грађевинске службе РБМ-а, своде на израду две шахте, постављање армирано бетонских цеви, као
и неке мање послове око прихвата и улива у шахте, из којих
ће се муљ и блато механички одстрањивати, а воде цевоводом усмеравати у реку, требало би да представљају трајно
решење за проблем који од прошле године има овај део
града, са наносима воде, муља и блата, који су се разносили
и у друге делове.
С.В.
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Кладовљани стали уз болесну Гордану Митић

ПРИКУПЉЕНО БЛИЗУ 200 ХИЉАДА ДИНАРА
КЛАДОВО - На хуманитарном концерту за помоћ
малој Гордани Митић двогодишњој девојчици из Кладова
која болује од Драветовог синдрома , ретког облика епилепсије, на коме су певале звезде
"Гранда" Светлана Танасић,
Јелена Костов, Оља Карлеуша, Марина Станкић и
Срђан Лазаревић и играли
чланови КУД " Полет" прикупљено је 195.890 динара , а
новац је уплаћен на наменски
жиро рачун отворен код Комерцијалне банке број 205 –
900101920179014 . Био је то
још један успешно положен
испит из хуманости који нас је
по ко зна који пут уверио да
људска племенитост нема границе.
- Када су болесна деца
у питању моје колеге и ја у
трену доносимо одлуку да
прихватимо позив организатора. Тако је било и у Кладову
где је одржан концерт који је
испратило близу 1500 гледалаца. Када је тешко, грађани
Србије лако се определе да
помогну људима у невољи и
то ме радује- истакла је Свет-

лана Танасић певачица из
"Гранд" продукције.
Мајка девојчице Миладинка Точаковић са три кћери
живи као подстанар и бори се
да својој деци обезбеди бољи
живот.Упркос тешкој ситуацији
коју додатно компликује болест најмлађе Гордане, самохрану мајку храбри сазнање
да нису остале саме.
- До пре месец дана
нико није знао за наш проблем, а онда су након прилога

у медијима Кладовљани стали
уз нас. Помажу нам знани и
незнани, хвала им јер уз њихову подршку лакше настављамо борбу за Гоцин животса сузама у очима прича Миладинка.
Акцију за лечење мале
Кладовљанке на друштвеним
мрежама и уз подршку РТС-а
и ТВ Кладово покренуо је
Владимир Митровић дипломирани дефектолог , иницијатор
хуманитарног концерта у кла-

довској дворани "Језеро".
- Јављају нам се људи
из свих крајева Србије и иностранства јер желе да помогну. Концерт је превазишао
наша очекивања, приход је
намењен за путне трошкове и
боравак мајке Миладинке
Точаковић у Немачкој, док ће
лечење на клиници финансирати фондација прослављеног
српског ватерполисте Александра Шапића - казао је Митровић .
М.Р.

Акцију спровели Црвени крст и Студентски парламент ТФ у Бору

КРВ ДАЛО 39 СТУДЕНАТА

БОР - Акцији добровољног давања крви која је организована на Техничком факултету у Бору, одазвао се велики број студената, тако да је прикупљено 39 јединица ове драгоцене течности. Ову акцију спровело је
Повереништво Црвеног крста у Бору у сарадњи са Студентским парламентом
Техничког факултета и борском Трансфузиолошком службом.
- Као и сваке године поводом обележавања Дана студената са Студентским парламентом смо организовали акцију добровољног давања крви
и могу рећи да је сваке године све веће интересовање код младих да дају
крв и помогну онима којима је то преко потребно. Крв је прикупљена за потребе борске Трансфузиолошке службе , а и наредне године ћемо радити
исту акцију како бисмо прикупили довољне јединице крви за потребе лечења
болесника у борској болници. Акција је трајала само три сата, од 10 до 13 часова и студенти су показали велику хуманост, тиме што су се одазвали позиву
и решили да добровољно дају крв–рекао је Дејан Стојчић, повереник борског
Црвеног крста.
Наредна акција добровољног давања крви у плану је 10. маја у борској трансфузији у оквиру обележавања недеље Црвеног крста.
Д.К.
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Десети Сајам запошљавања у Неготину

ПОНУЂЕНО 146 РА ДНИХ МЕСТА
НЕГОТИН – Око 200
Неготинаца потражило је на
јубиларном десетом по реду
Сајму запошљавања, шансу
да се домогну радног места. У
организацији Националне службе запошљавања, филијале
Бор и општине Неготин потребу за 146 радника, у највећем броју од првог до четвртог
степена стручности, исказало
је 30 послодаваца. Највише их
је затражио “Еликсир груп”
Прахово, чак 40. Овом послодавцу који је купио неке од погона некадашње Индустрије
хемијских производа Прахово
потребни су радници у погону
фоскорне и МКФ, машинбравар, електричар, аутоматичар,
отправници возова и машиновођа. И неготински ДОО “Александровић” тражио је 20
продаваца, 10 возача друмских возила потражује “Вин”
ДОО, а по 10 неквалификованих радника Туристичка организација и Еко фонд. На листи
најтраженијих занимања били
су возачи, конобари, шанкери,
кувари, аутомеханичари, еко-

номски техничари, а једина понуда за факултетски образоване кадрове односила се на
дипл. инжењера заштите биља, који је потребан Агродисконту “Флора” ДОО из Неготина.
- Као локална самоуправа чинимо све да створимо амбијент који ће привући
инвеститоре. Било је више
разговора и договора на ту
тему и надам се да ће поред
запошљавања путем Сајма
бити и резултата на овом
плану. Имајући у виду да је у
протекле две деценије преко
двадесетак привредних субјеката у нашој општини престало са радом, да је много
људи остало без посла а новоосноване фирме можемо побројати на прстима руке, наш
највећи проблем је обезбедити нова радна места и то
неће бити лако, јер управо из
тог разлога одлив становништва из нашег краја је из године у годину све већи.
Запошљавање је зато наш
највећи задатак и наш приори-

тет – рекао је Јован Миловановић, председник Општине
Неготин који је заједно са
Соњом Станковић, директорком Филијале НСЗ у Бору и
Драганом Сикимићем, замеником директора НСЗ отворио
овај Сајам.
Тренутно је на евиден-

цији Националне службе запошљавања у Неготину 2.700
незапослених лица, за 39
више него у фебруару. Од тог
броја око хиљаду њих нема
никакве квалификације, а исто
толико их има диплому средње школе.
С.М.Ј.
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Вредност целокупне инвестиције 800 000 евра

СОКОБАЊА ДОБИЛА НОВЕ СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ
СОКОБАЊА - Компле- ришћење овог комплекса увркс отворених терена у Соко- стити у своју понуду. Комплекс
бањи свечано је отворен у је изграђен без динара кредитуторак 19. априла. Терени су ног задужења, средствима опизграђени у насељу “Подина” у штинског буџета, Европске унинепосредној близини Аква па- је и међународног донатора,
рка и стадиона ФК “Озрен”. невладиних организација, одКомплекс се састоји од два носно партнера из ГИЗ и СДЦ
отворена фудбалска терена са којима дугујемо посебну затравнатом подлогом од којих хвалност - каже председник опједан има рефлекторско освет- штине Сокобања Димитрије
љење, три терена за мали фуд- Лукић.
бал са травнатом подлогом и
У оквиру ревијалног
један мини пич терен, а у дела на великом терену одигсклопу комплекса постоје и рана је пријатељска утакмица
свлачионице које задовољавају између репрезентације опстандарде УЕФА. Вредност це- штинске фудбалске лиге и ФК
локупне инвестиције износи “Требић” учесника Окружне
800 000 евра.
лиге Зајечар а истовремено на
- Овај пројекат је зна- мини пич терену чланови клуба
чајан потенцијал за туристички малог фубала “Озрен” су подеразвој Сокобање у смислу обо- љени у две екипе, одиграли
гаћења туристичке понуде оп- футсал меч.
штине, укључењем хотела и
Сви љубитељи спорта и
туристичких агенција који ће ко- здравог начина живота сада на
Пласман у четвртфинале велики успех у Купу

БОРАНКЕ У ДВА МЕЧА ХРАБРО СА ПРВАКОМ

БОР - Рукометашице Бора заустављене су у четвртфиналу
Купа Србије, након два пораза у дуелима са актуелним шампионом
Србије и учесником европских такмичења Радничким из Крагујевца. Најпре је у Бору протеклог уторка пред око 200 гледалаца
гост из Крагујевца славио са 22:26, полувреме 8:15, а у суботу је
потврдио пласман међу четири најбоље екипе тријумфом у дворани „Језеро“ резултатом 28:20, полувреме 17:5.

Боранкама је сам пласман у четвртфинале огроман успех
у Купу, а сами дуели са Радничким ове сезоне били су на неки
начин награда. Пред борским рукометашицама је неизвесна завршница у Супер Б лиги Србије, у којој још увек требају да обезбеде пласман међу прве две екипе на табели и на тај начин
пласман у Суперлигу Србије.
Борани су имали прилике да виде у саставу крагујевачког
тима и Јовану Рисовић голмана репрезентације Србије , као и још
четири играчице Сању Радосављевић, Анђелу Јањушевић, Ивану
Пријовић и Сању Симић, које су као освајачице дупле круне у прошлој сезони биле позване на пријем председника Србије Томислава Николића поводом Дана државности Србије. Штета је што
је утакмицу у Бору пратило свега две стотине гледалаца, али се
надамо да ће уласком у Суперлигу Србије борске рукометашице
приређивати праве спектакле наредне сезоне, налик онима из прошле деценије, или као што су чиниле колегинице из кошаркашког
клуба прошле сезоне.
Д.С.

располагању имају још једно
место за своје активности.
Спортски клубови на територији општине као и они који
буду дошли у Сокобању на припреме за такмичења у оквиру

својих лига, имаће на располагању савремен спортски комплекс који пружа сјајне услове
и задовољава највише стандарде.
М.Б.

Гимнастички клуб ”Хајдук Вељко” извео Неготинце на улице

ЗДРАВЉЕ СЕ ВЕЖБА
НЕГОТИН – Радост, упорност, жеља да се свака вежба одради најбоље, укратко то је епилог манифестације “Здравље се
вежба”, коју је први пут у Неготину реализовао све активнији и трофејнији Гимнастички клуб “Хајдук Вељко”, Канцеларија за младе
општине Неготин и Амерички савет у сарадњи са “Флекс организацијом”. Ова манифестација, која је на централном неготинском тргу
окупила љубитеље активног начина живота, али и обожаваоце
спорта и рекреације свих узраста, организована је по програму Фондације глобалног дана волонтирања младих. Вежбала су и деца и
маме, и предшколци, али и они старији. И свако је могао да одабере
да ли ће на групне или корективне вежбе, на полигон или радионице
за децу, да ли ће се одазвати спортским изазовима, или учествовати
у квизу знања. За све учеснике су обезбеђене здраве грицкалице и
освежење, а за најбоље и награде.
- Ова манифестација треба да буде пример свима нама да
физичку активност схватимо као приоритет у нашем животу и тако
гајимо своје тело и свој дух. Циљ овог пројекта јесте развијање свести о важности бављења физичким активностима од најранијег детињства, упознавање широке јавности о могућности да на најбољи
могући начин искористе своје потенцијале и жеље да своје тело и
ум обогате и учине га здравим и виталним – истиче тренер Ана
Ранђеловић, идејни творац Гимнастичког клуба „Хајдук Вељко“.
С.М.Ј.
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Извод из саопштења за јавност МУП Србије

УХАПШЕНО 49 ОСОБА
Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић
изјавио је да је у оквиру акције „Скенер 2“, која је спроведена у сарадњи
са надлежним тужилаштвима и пореском полицијом, у више градова у
Србији ухапшено 49 особа осумњичених да су од 2007. године до данас починиле више коруптивних кривичних
дела.
Стефановић је истакао да је
почињеним кривичним делима, која
се претежно односе на злоупотребу
службеног положаја у државним органима, буџет Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине, више
општина, привредних субјеката и физичких лица оштећен за око 7,6 милиона евра.
Према његовим речима, међу ухапшенима се налазе руководиоци и запослени у пореској управи,
некадашњем Министарству заштите
животне средине и просторног планирања , функционери локалних самоуправа, запослени у више јавних
предузећа „Електро – привреди
Србије“, „Поштама Србије“, „Електрокосмету“.
Министар је додао да је међу
ухапшенима и 12 саобраћајних полицајаца, осумњичених да су починили
кривична дела из области примања
мита, као и да је кривична пријава у
редовном поступку поднета против 25
особа, док се за двоје осумњичених
трага.
Акција је, како је навео, спроведена у више градова у Србији - Београду, Новом Саду, Панчеву, Бору,

Зајечару, Јагодини, Краљеву, Крагујевцу, Нишу, Сомбору, Кикинди и
Зрењанину.
„Данашња акција је још један
показатељ да полиција, у сарадњи са
надлежним тужилаштвима,
неће
стати у обављању свог посла. Реч је о
делима из области корупције, која су
веома друштвено опасна, због чега се
овакве акције често спроводе и надам
се да ће то бити опомена свима да се
криминал у Србији не исплати“, закључио је министар полиције.
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Зајечару, по
налогу Вишег јавног тужилаштва у
Зајечару, ухапсили су и задржали П.
Д. (55) из околине Зајечара, одговорно
лице ''Гитаријаде“, З. С. (56) из
Зајечара, одговорно лице ''Центра за
културу и туризам“ Зајечар (ЦЕКИТ),
С. С. (54) из Зајечара, одговорно лице
агенције ''Спасимил“ и одговорно лице
агенција ''Карадај“ и ''Дајпаре“, са седиштима у Зајечару и Д. М. (52) из
Зајечара, одговорно лице агенција
''Аура“ и фактички одговорно лице
агенција ''ЗА Арт Систем“ и ''МС Арт“,
са седиштима у Зајечару, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело злоупотреба
службеног положаја.
Сумња се да су у току 2014.
и 2015. године, З. С. и П. Д. прибавили
корист агенцијама чија су одговорна
лица С. С. и Д. М. у укупном новчаном
износу од 10.063.842,00 динара.
Они се терете да су уговарали и плаћали фиктивне услуге,
средствима претходно добијеним из

Кривичне пријаве за двојицу осумњичених

К РА ЛИ А К У М УЛАТОРЕ ИЗ К ОЛА
БОР - Због сумње да су у протеклих недељу дана
обили седам аутомобила, против двојице мушкараца старости 22 и 23 године биће поднете кривичне пријаве, саопштила је полиција у Бору.
Осумњичени су из аутомобила крали акумулаторе. Полиција је акумулаторе пронашла, и они ће бити враћени власницима.
Д.К.

DOO "Agava" Novi Sad
potrazuje radnike:
Evropa-potrebni:
- Ugostiteljski radnici
- Medicinske sestre
- Gerentonegovateljice
- Bebisiterke
- Domaćice-Pomoćne radnice
Pasoš Evropske unije i srpski
DOO "Agava" Novi Sad, Bate Brkića 3,
tel: 021/496-333; fax:021/400-148; 063/271202
www.agava.rs; info@agava.rs; RV 09-17 h

буџета града Зајечара, као и услуге
техничке подршке манифестацијама,
које је изводио ЦЕКИТ без накнаде,
поред чега су извршили и плаћање
провизије у износу од 10 одсто по
фактурама поменутим агенцијама. На
тај начин, оштећени су ''Гитаријада“ и
''Центар за културу и туризам“ Зајечар
за наведени износ.
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Бору, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Неготину, ухапсили су и задржали Г. Б. Х.
(52), одговорно лице Службе за катастар непокретности у Кладову и М. М.
(36), запослену на пословима одржавање предмета због постојања основа
сумње да су извршили кривично дело
злоупотреба службеног положаја.
Сумња се да су они током 2007. године у намери прибављања користи
за правна лица ''RHEIN-DONAU
YARD'' А.Д. из Кладова и ''DUTCH
SHIPPARTS B.V.'' из Холандије, по

претходном договору, најпре без правног основа донеле решење, којим се
без правног основа дозвољава промена културе и класе земљишта на
катастарској парцели, као и да су
затим прекорачењем граница својих
овлашћења ову парцелу отуђиле тако
што су у предметно решење унеле податке неистините садржине да су
''RHEIN-DONAU YARD'' А.Д. и ''DUTCH
SHIPPARTS B.V.'' у одређеним деловима поседа били дотадашњи власници парцеле, иако су ова правна
лица до тада били корисници земљишта у деловима.
Осумњичени се терете да су
на овај начин прибавиле корист привредним субјектима ''RHEIN-DONAU
YARD'' А.Д. у износу од 77.574.380,00
динара. и ''DUTCH SHIPPARTS B.V.'' у
износу од 40.980.841,25 динара и оштетили буџет Републике Србије за
износ од укупно 118.555.226,25 динара.
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