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МРАЗ ОШТЕТИО ВОЋЊАКЕ
КЊАЖЕВАЦ - Изузетно
хладно време за ово доба године и
ниске јутарње температуре проузроковали су велике штете у воћњацима и
виноградима књажевачке општине.
Највише су страдали засади
дуње, затим шљиве и вишње. Велику
улогу код измрзавања је имала микроклима, па је било случајева да страдају
засади на једној њиви, а пар стотина
метара даље није било никаквих оштећења. Стручњаци кажу да су нагле
промене температура биле стресне за
биљке.
- Имали смо период високих
температура које су измамиле воће,
оно је кренуло, цветало, процветало, а
онда су одједном кренули интензивни
мразеви. Штете су велике јер се мраз
појављивао у низу неколико јутара.
Наш савет је да биљке ојачају од
стреса, да примене фолијарно ђуб-

рење препаратима који садрже амино
киселине, да би биљке боље и лакше
превазишле овај стрес. Што се тиче винограда, ако има измрзлина на чокотима, ластере који су измрзли треба
исећи и одмах применити заштиту,
прскати бакарним препаратима, а ако
су већа оштећења треба резати до основе, а неки ''спавајући'' пупољци
можда ће се у каснијем периоду вратити и кренути - каже Валентина Алексиц из Пољосервиса.
Оштећења има и на тек изниклом кукурузу. Она нису велика, тако да
ће се лисна маса надокнадити. Све до
сада предузете агро мере, у смислу
ђубрења и квалитетног семена су предуслов да и у оваквим временским условима биљка лакше поднесе стресне
услове мраза, које нико није очекивао,
сматрају пољопривредни стручњаци.
Љ.П.

Извршена расподела пакета помоћи за пролећну сетву

Прекинута седница СО Мајданпек

ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНИМА

КВОРУМ УСЛОВИО ПРЕКИД

НЕГОТИН – Овдашњим пољопривредницима чија су домаћинства страдала у поплавама пре две године, као и онима којима су лед и мраз оштетили засаде уручена је помоћ Европске уније, која у сарадњи са Организацијом за храну
и пољопривреду Уједињених нација и локалним самоуправама, ову акцију организује већ две године.
- Прикупљање пријава је отпочело крајем претходне године, када су се
пољопривредни произвођачи опредељивали за један од 23 понуђена пакета помоћи. Пакети помоћи су били различити, од семена за сетву, садница воћака, концентроване сточне хране, па до различите опреме, као што су на пример опрема
за наводњавање, пластенике, опрема за мужу, кошнице и друго. У оквиру ове помоћи крајем прошле године објављен је позив свим произвођачима општине Неготин који су имали штете у пољопривреди од поплава 2014. године и других
елементарних непогода, тачније „ледолома“, који су били присутни у неколико
села општине Неготин, да попуне Пријавне формуларе ради остваривања права
на помоћ – каже дипломирани инжењер воћарства и виноградарства Дејан Стефановић из Пољопривредне саветодавне и стручне службе Неготин, иначе члан
Општинског већа.
У општини Неготин помоћ је добило 141 газдинство из 21 крајинског села.
Њима је дистрибуирано укупно 56.400 килограма НПК ђубрива, 194 џака кукуруза,
680 килограма семена луцерке и 200 килограма семена детелине.
Пољопривредници су добијали један од три пакета који су обухватали
по 400 килограма ђубрива, а у зависности од тога која је култура страдала по два
џака кукуруза, или по 20 килограма детелине или луцерке. Пакет кукуруза и ђубрива је добило 97 пољопривредника, пакет луцерке и ђубрива 34, а пакет детелине и ђубрива 10 пољопривредника.

- За помоћ се пријавило 315 газдинстава из Неготина и 28 села општине
и она је свима одобрена. Сада ју је добило 141 газдинство и тиме је завршена
само прва фаза помоћи коју ће пољопривредници добити током 2016.године. Наредну расподелу пакета помоћи очекујемо у мају, када је најављена испорука
сточне хране. Током лета биће испоручени пакети опреме, а пакете семена за
јесењу сетву и воћних садница пољопривредници ће добити у јесен пред сетву
пшенице односно садњу воћака– додаје Стефановић.
С.М.Ј.
Пројекат "Неготин на путу транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја" суфинансира Општина Неготин
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МАЈДАНПЕК - Прошлонедељна 12.седница Скупштине општине
Мајданпек, прекинута је, јер је током заседања напуштањем одборника опозиције,
остала без кворума за рад. Одборници су претходно усвојили Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине, предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу
канализационе мреже у Голубињу, Одлуку о Локалном акционом плану запошљавања и усвојили извештај о раду Музеја у Мајданпеку и Центра за социјални
рад.

Седница СО Мајданпек којој је на почетку присуствовало 23, од укупно
31 одборника, почела је информацијом да је Управни суд поступајући по жалби,
вратио одборнички мандат Драшку Ћетковићу, са листе СНС. Одборници су на
12.седници одлучивали о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине, који практично предвиђа
више мера, а и ослоњен је на више средстава будући да је за ове намене опредељено 19,5 милиона динара, шест више него у претходној години.
Ни о предлогу Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже у Голубињу, није било расправе, као ни везано за
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних
лица од интереса за заштиту и спасавање на територији општине Мајданпек. Тако
је усвојена и Одлука о јавном окупљању на територији општине, као и предлог
одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за ову годину и наглашено да је у односу на прошлу годину, предвиђено више мера и средстава.
Без примедби прихваћен је предлог Решења о давању сагласности на
правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју у Мајданпеку, а
потом и извештај о раду те установце за прошлу годину, као и Извештај о раду
Центра за социјални рад, после чега су одборници опозиције напустили скупштинско заседање. Испоставило се да су то претходно учинили и поједини одборници
владајуће већине, јер и после паузе, која је дата, установљено је да нема кворума
за рад, односно да у скупштинској сали нема 16 одборника колико је минимално
неопходно за рад и одлучивање. Славиша Божиновић, председник СО Мајданпек
саопштио је да се седница прекида.
С.В.

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

e-mail timocke@gmail.com
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Борски металурзи повећали прераду и појефтинили производњу бакра

11 ОДСТО ВИШЕ БАКРА, БЕЗ ЦЕНТА УЛАГАЊА
Већом дневном прерадом постижемо боље економске ефекте, а притом не угрожавамо емисију из металуршких агрегата јер имамо апсолутну контролу над технолошким поступком добијања
бакра, каже директор Топионице и рафинације. – Б. Спасковски: Ако уложимо не више од пет милиона долара у замену катализатора, ојачавање линија и појачавање протока гасова, односно
„вуче“, годишња прерада се без икаквих проблема може подићи за 50 одсто

БОР – Металурзи из
Бора произвели су у априлу
7.600 тона анодног бакра и
тиме доказали да су пројектована прерада 400 хиљада тона
концентрата и производња 80
хиљада тона катода годишње у
новим металуршким постројењима - освојене у потпуности. Сада се циљају виши домети - прерада 550.000 тона
концентрата и производња
100.000 тона катодног бакра
идуће године у ово време, каже
директор Топионице и рафинације Бобан Тодоровић.
- Априлска производња
је 11 одсто већа од планиране,
односно оне која је предвиђена
дизајном нове топионице. Повећали смо дневну прераду на
1.550 тона шарже и тако сада
постижемо боље економске
ефекте на месечном нивоу. У
исто време смо, што је врло

Бобан Тодоровић

важно, задржали планирано искоришћење метала и сумпора
од најмање 98 одсто. Већа прерада, дакле, неће угрозити емисију из металуршких агрегата
јер имамо апсолутну контролу
над технолошких поступком добијања бакра – истиче Тодоровић.

логија је најмодернија у свету,
она која сопствену сировину,
сумпор из концентрата, троши
као енергент. Борски металурзи
су је освојили и савладали
нешто што је светско савршенство. Они су победници технолошке и еколошке револуције!
Већ смо повећали прераду и на
Благоје Спасковски

Актуелна производња,
како каже генерални директор
РТБ-а Бор Благоје Спасковски,
доказ је да часовни капацитет
прераде у новој топионици
може да се повећа за 20 до 25
одсто без иједног уложеног
цента. Додаје да је презадовољан радом нових пирометалуршких постројења и чињеницом да су металурзи освојили нову технологију
- Флеш-смелтинг техно-

тај начин појефтинили производњу, без цента улагања!
Сада радимо на томе да створимо услове у којима ће ова топионица моћи годишње да
преради 600-650 хиљада тона
концентрата и то са минималним улагањем. Јер, ако уложимо не више од пет милиона
долара у замену катализатора,
ојачавање линија и појачавање
протока, односно „вуче“, како то
топионичари и сумпораши кажу,

прерада се без икаквих проблема може подићи за 50
одсто. Притом, концентрацију
сумпор-диоксида задржавамо
на 125 пипиема. Уверен сам да
то можемо да постигнемо, а
доказ имамо у суседном Пиродопу који је дизајнирани капацитет прераде пола милиона
тона концентрата годишње подигао на милион и 150 хиљада
тона – каже Спасковски.
Повећањем капацитета
прераде и производње обарају
се режијски трошкови и рад
нове топионице постаје исплатив. - Она је већ сада исплатива са еколошког аспекта, а
биће још боље када уложимо у
рударство и тако дођемо до
више сопственог концентрата –
каже Спасковски.
Већу прераду сопственог концентрата, додаје он, гарантују већ оверене басенске
рудне резерве „тешке“ милијарду и 355 милиона тона,
али и новооткривена налазишта бакра и злата.
Г. Т. В.

Нова етапа у раду медијске куће богате традиције

ЗА МЕДИА КУПУЈЕ РТВ МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК - На јавном надметању у Агенцији за лиценцирање
стечајних управника у Београду, које је
одржано последњег радног дана
априла, За медиа д.о.о из Зајечара
била једини понуђач за куповину РТВ
Мајданпек, тако да је практично започела процедуру куповине ове медијске куће са добрим изгледом да то
оконча за неких 10-так дана.
У саопштењу којим се огласила тим поводом, За медиа подвлачи
да је већ 10 година лидер у информисању за националне ТВ емитере из Источне Србије.
- Куповином РТВ Мајданпек
имамо намеру да се укључимо у локално, а одмах затим и у регионално
јавно информисање - рекла је Ана
Војводић, директор За медије. - Програм ћемо веома брзо покренути, запослићемо људе у Мајданпеку и
другим градовима Источне Србије, али
и врхунске медијске професионалце из

Београда. У читавом послу ћемо имати
и партнере који ће такође инвестирати
у РТВ Мајданпек. То ће бити савремено
опремљена телевизија са више студија, а програм ће се заснивати на
објективном и пристојном извештавању. До краја маја ћемо јавности представити редизајниран визуелни идентитет и нови програмски концепт.
РТВ Мајданпек је у стечају од
октобра 2014.године. Иза себе има дугу
традицију, која почиње 1972. године,
када је званично основан "Радио
Мајданпек". "Радио Мајданпеку" убрзо
су се придружиле и "Мајданпечке новине" , па је до 1995. године ова медијска кућа пословала под именом
Информативни центар "Рудар". Након
тога је уследило покретање телевизијског програма, промена назива у
"Радио телевизија Мајданпек". "Радио
телевизија Мајданпек" била је општинско јавно предузеће, до децембра 2007.
године када је у Агенцији за приватиза-

цију продата за 3,8 милиона динара са
почетне цене од 239.000 динара. Како
купац није поштовао купопродајни уговор, Агенција за приватизацију је у

јануару 2010. године уговор раскинула,
а капитал медијске куће пренела Акцијском фонду.
С.В.
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Одржан концерт и Фестивал цвећа

МИЛИГРАМ У СОКОБАЊИ
СОКОБАЊА - Упркос
најавама лошег времена, велики број туриста из целе
Србије провео је ускршње и
првомајске празнике у Сокобањи. Већ на Велики петак,
баште кафића биле су пуне а
на сокобањској променади
приметна су била нова лица.
Сва излетишта, којих у Сокобањи има пуно, нису била довољна да привате све
заљубљенике у природу.
Традиционално, сваког
првог маја Организација за туризам и културу Сокобања ор-

ганизује концерт неког од
најпопуларњих певача или музичких група. Ове године сви
туристи који су посетили Сокобању имали су прилику да
уживају у хитовима поп групе
“Милиграм”. Првобитно концерт је био заказан за недељу
али због најаве лошег времена чланови ове поуларне
групе су дан раније, у суботу
30. априла, приредили прави
спектакл за све присутне на
централном тргу.
- Први пут смо свирали
у Сокобањи. Публика је имала
Милиграм бенд наступио у Сокобањи

Фестивал цвећа

прилике да чује наше највеће мерном шеталишту преко пута
хитове као и неке нове песме цркве Светог Преобразења
- рекао је Алксандар Милић Господњег, учесници су представили своје производе. ОвМили оснивач и члан групе.
Концерт је одржан у 20 де су колеционари цвећа
часова али још за време тон- могли да прибаве и веома
ске пробе која је била пар сати ретке украсне биљке за дом,
раније, велики број фанова или свој врт. Фестивал цвећа
стрпљиво је чекао сликање са сваки пут привлачи велику
фронтменом групе Аленом пажњу мештана Сокобање
али и туриста. Манифестација
Адемовићем.
Фестивал цвећа је још има и едукативни карактер, јер
једна манифестација која се се током њеног одвијања преодржава за време првомајских зентују пројекти уређења врпразника. На штандовима који това и јавних површина.
М.Б.
су били постављени на мерУ књажевачкој ОШ “Вук Караџић”

УСКРШЊИ ВАШАР

КЊАЖЕВАЦ - Неколико дана пред Ускрс, у књажевачкој основној школи
''Вук Караџић'' одржан је Ђачки ускршњи вашар. Организовање вашара, који траје
безмало деценију и по, лепа је традиција на коју су у школи веома поносни.
Из године у годину све већи, вашар представља место дружења и добре
забаве, како за децу, тако и за родитеље и наставнике, па и велики број посетилаца, који нису у директном контакту са школом. Као на сваком вашару, понуда
робе била је разноврсна, а продавци успешни у рекламирању. Помогле су и маме,
баке, тетке, учитељице, па су се на украшеним тезгама нашли колачи, честтитке,
и наравно, маштовито офарбана јаја.
Није ово само вашар ради вашара, већ и начин да се допринесе квалитетнијем животу школе, наглашава директорка Драгана Љубисављевић.
- Сваке године средства која сакупимо, наменимо некој активности. Ове
године, ђачки парламент и већина деце одлучили су да средства која сада сакупимо буду почетак за донације које ћемо сакупљати за прављење ђачких ормарића. Ово је почетак и предстоје нам бројне активности да бисмо остварили тај
велики циљ – казала је Љубисављевићева.
И док су једни продавали, други су се потрудили да посетиоцима ове манифестације срећне ускршње празнике пожеле својим талентима за игру, песму
и глуму.
Љ.П.
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РЕПОРТАЖА
Локална самоуправа помаже социјално угрожене породице

СТАН ЗА ПОРОДИЦУ ЗОРАНОВИЋ
КЛАДОВО - Захваљујући подршци локалне самоуправе и разумевању породице Шарић, која је решила
свој стамбени статус ,Лорена
Зорановић самохрана мајка
троје деце која су остала без
оца добила је кров над главом.Она и малишани су сада
смештени у згради у насељу
Песак у стамбеној јединици површине 36 квадрата.
- Губитком супруга и
оца остали смо готово на
улици, без стана и редовних
примања. На нашу срећу наишли смо на разумевање људи
добре воље и челника локалне
заједнице који су препознали
нашу невољу и учинили су нам
живот подношљивијим. Моја
деца сада имају своју собу, купатило и дом пун топлине - са
сузама у очима говори Лорена
Зорановић .
Представници локалне
заједнице,Комесаријата за избеглице и Центра за Социјални
рад, пронашли су решење за
четворочлану породицу која се
ослободила подстанарског живота.

Лорена прима кључеве од стана

- У временима тешким
свака помоћ је драгоцена,
схватили смо тежину проблема
и успели смо да удомимо мајку
са троје деце. Допринос томе
дала је и породица Шарић која
се иселила из стана у нову кућу
и тиме створила услове да помогнемо самохраној мајци-истакао је Јован Стингић наче-

лник Општинске управе.
Локална самоуправа
настоји да помогне свим породицама које живе на рубу егзистенције.
- Наша је морална обавеза била да склонимо децу са
улице, након трагедије која их
је задесила .Настојимо да помогнемо свима тако да ће

ускоро кров над главом добити
и мајка са три кћери која се
бори за живот тешко болесне
најмлађе девојчице Гордане
(2) .Иако су наше могућности
лимитиране успевамо да решимо статус наших социјално
најугроженијих суграђана додао је др Драган Будујкић
председник општине Кладово.
Зграда у насељу "Песак" са 15 стамбених јединица
предата је на употребу септембра 2011. године. Радове је финансирао Биро за популацију ,
избеглице и миграције САД,
радове је спровео Дански савет за избеглице, уз подршку
Комесаријата за избеглице Републике Србије.
Власник зграде је општина Кладово, а корисник
Центар за социјални рад. У њој
сада живи и Лорена Зорановић
са троје малишана којима је
новом стану Васкршње празнике пригодним поклонима честитала Компанија "Текијанка",
која је уз четворочлану породицу стала од оног момента
када су остали без супруга и
оца.
М.Р.
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Одржан породични семинар чланова јеврејске заједнице

СЕЋАЊЕ НА СТРАДАЛЕ ЈЕВРЕЈЕ
КЛАДОВО - На спомен
обележје страдалим Јеврејима из
Кладово транспорта, цвеће су положили представници јеврејских
заједница, учесници породичног
семинара који је у граду на Дунаву окупио око 300 припадника
тог народа из Србије и окружења,
локалне самоуправе и АД " Ђердап - турист", у чијем се хотелу
крајем априла Јевреји окупљају
пуних девет година .Повод је
сећање на страдале Јевреје у другом Светском рату које су нацисти
транспортовали из Кладова у
Шабац где су погубљени.
- На основу историјских чињеница списак садржи имена
1057 жена и мушкараца од којих су
трећина били млади који су се у
Кладову крили од војника Немачког Трећег рајха од 29. децембра
1939. до 19.септембра 1940. године. Реч је о аустријским, немачким, словачким и шабачким
Јеврејима које су у тешким временима Кладовљани прихватили као

своје . Мештани Кладова учинили
су све да Јеврејима олакшају тегобе на путу у неизвесност и то
мора да се памти - казао је Давор
Салом из Заједнице јеврејских општина Србије.
У знак сећања на страдале
из Кладовског транспорта , који су
стрељани 12. и 13. октобра 1941.
године у Шапцу, општина Кладово
је 16. октобра 2002. године на Дунавском кеју подигла споменик на
коме је записано " Ово је место од
јануара до септембра 1940. године
било једина мирна лука на путу за
обећану земљу, Јевреја жртава нацизма ".
- У програму рада редовно
се бавимо тим историјским догађајем.Ове године припремили смо
неколико тематских радионица у
којима учествују ученици осмог
разреда из градске школе, али и
ђаци из Техничке и средње школе
“Свети Сава”. Они су добили прилику да се друже са вршњацима из
других средина и да прошире своје

Изложба у борској Народној библиотеци

М И Н И Ј АТ У РА Н А З Р Н У Г РА Ш К А
БОР - У борској Народној библиотеци Борани имају прилику да виде изложбу под називом „Минијатура на зрну грашка“.
- Изложба је је репрезентативни избор од 38 експоната
из збирке минијатурних књига Народне библиотеке Србије.
Најзанимљивијим се чине две књиге из Михнена, од којих је
једна настала поводом 400 година Гутенбергове штампарије
1959 године, а друга 1972. године поводом Олимпијских игара,

знање када је реч о Кладово транспорту- рекла јеИвана Радуловић
професорка историје.
Иако је од Кладовског
транспорта прошло 76 година,
сећања на страдале Јевреје не
бледе.У знак захвалности Кладов-

љанима једна улица и трг у граду
Кфар Саба у Изреалу добили су
име Кладово.
Пролећни породични семинар је организовала Заједница
јеврејских општина Србије .
М.Р.

Награђени најбољи радови

ГРАЂАНИ БИРАЛИ НАЈБОЉЕ РЕШЕЊЕ
НЕГОТИН - Тихомир Дичић и Лука Павелка, студенти Архитектонског факултета у Београду победници су конкурса за израду
идејног урбанистичког архитектонског решења за изградњу и уређење Туристичко информативног центра и припадајућих јавних површина у комплексу Рајачких пивница. Овој двојици студената,
захваљујући гласовима грађана у холу општине и у просторијама
месне заједнице у Рајцу, припала је ИТ опрема вредна 1.500 евра.
За највише лајкова на фејсбук страници Канцеларије Општине Неготин за локални економски и рурални развој, ИТ опрему вредну 500
евра добио је студентски ауторски тим Архитектонског факултета у
Београду који чине: Марта Минић, Стеван Лазић, Ђура Стијачић и
Немања Ћурчић.
Награде студентима уручили су Надица Васић, заменица
председника општине Неготин, Никола Ђурић, консултант немачке
агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) и Маријана Ђорђевић, самостални стручни сарадник у Канцеларији за локални,економски и
рурални развој.
Овај конкурс је спроведен у оквиру пројекта “Лични ставови,
заједничке одлуке”, вредног 25.000 евра, који Општина Неготин реализује уз финансијску подршку Швајцарске развојне агенције и немачке агенције за међународну сарадњу. Циљ овог пројекта је
укључивање локалног становниства у доношење одлука о уређењу
комплекса пивница.
С.М.Ј.
Пројекат "Неготин на путу транспарентног, економског,
инфраструктурног и стабилног развоја" суфинансира Општина Неготин

и обе су димензија 6x6 милиметара. Занимљив је и Ратни манифест Франца Јозефа из 1914. године, јер је реч о изузетно
реткој и интересантној књизи – казао је Дејан Вукићевић, водитељ Фонда старих ретких минијатурних књига у Народној библиотеци Србије.
Изложба је приказана у Београду, Параћину, Бања Луци,
Великој Плани, Смедереву и Зајечару, а након Бора, биће презентована и у Видину, Кладову, Чачку и Краљеву.
- Некада су овакве књиге биле много популарније, посебно у Совјетском савезу зато што је то једна популистичка
ствар и врло је мало средстава потребно а може да се пропаганда обави лако. Данас се оне ређе јављају, углавном је мотив
штампарски изазов да таква књига може да се уради – додаје
Вукићевић.
Д.К.

Награђени најбољи студенти
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Приведене две особе из Бора

Ухапшено троје осумњичених

УХАПШЕНИ ЗБОГ
КРИЈУМЧАРЕЊА МИГРАНАТА

ПРОНАЂЕН ХЕРОИН И МАРИХУАНА
СОКОБАЊА- Припадници Министарства унутрашњих послова у
Зајечару су, по овлашћењу вишег јавног тужиоца, одредили меру задржавања до
48 сати М.П. (25), М.Д. (36) и С.И. (24) сви из Сокобање, због сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних
дрога.
Приликом прегледа возила, у којем су били осумњичени, на поду испред
сувозача, пронађена је кеса са садржајем прашкасте материје браон боју налик
на опојну дрогу хероин тежине око 102 грама и кеса са садржајем биљне материје
налик на опојну дрогу марихуану око 2 грама, саопштила је Зајечарска полиција.
Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени Вишем јавном тужилаштву
у Нишу.
Д.К.
Полиција у стану осумњиченог пронашла кокаин и дигиталну вагицу

У Х А П Ш Е Н З А Ј Е Ч А РА Ц
ЗБОГ ДРОГЕ
ЗАЈЕЧАР - Боранима
П.И. (24) И М.И.(21), одређена је
мера задржавања до 48 сати,
због сумње да су извршили кривично дело неовлашћени прелаз државне границе и кријумчарење људи.
Зајечарска полиција успешно је пресекла још један
кријумчарски канал на путу
Зајечар – Неготин, а оно што се
догодило изгледало је као на
филму.
Полиција је најпре покушала да заустави путничко
возил „бмв“ и теретно возило
борских регистарских ознака,
чији су се возачи оглушили о
наређење полиције да стану и
наставили даље.
Патрола је одмах кре-

нула за њима и успела да их заустави у околном селу. У тренутку док су полицајци хапсили
возача путничког возила, из теретног возила је више особа
истрчало и почело да бежи. Полицијски службеници су се истовремено дали у потрагу за
њима, и када су их сустигли, видели су да се ради о 15 илегалних миграната.
Возач теретног возила је
успео да побегне али је, интензивном акцијом полиције, и он
убрзо пронађен.
Привремено су одузети
и путничко и теретно возило, а
осумњичени ће уз кривичну
пријаву бити спроведени Основном јавном тужилаштву у
Зајечару.
Д.К.

Саопштење за јавност ПУ Зајечар

У БИСТВО У ПОК У ША Ј У
СОКОБАЊА - Припадници Министарства унутрашњих послова у Сокобањи су, по овлашћењу вишег јавног тужиоца, одредили задржавање до 48 сати
Н. М. (27) из Сокобање, због постојања основа сумње да је извршио кривично
дело убиство у покушају.
Осумњичени се терети да је нанео три убода мушкарцу (19) из Сокобање. Оштећени је превезен на Одељење хирургије КБЦ у Нишу.
Полиција интензивно ради на утврђивању чињеница извршења овог кривичног дела.

DOO "Agava" Novi Sad
potrazuje radnike:

ЗАЈЕЧАР - Полиција у Зајечару лишила је слободе свог суграђанина С.
Д. (37) због сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полицајци су осумњиченог затекли док је закопавао 18 пакетића светло
браон праха налик на хероин, бруто масе око 52 грама.
Полиција је саопштила да су претресом стана и других просторија осумњиченог пронађена и четири пакетића белог праха налик на кокаин, бруто масе
око 63 грама, као и дигитална вагица.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, и он је уз кривичну
пријаву, спроведен вишем јавном тужиоцу у Зајечару.
Д.К.

Пронађен В.Н. за којим је расписана потерница

ПРЕТИО Д А ЋЕ С Е У БИТИ
НЕГОТИН – Полиција је у селу у околини Неготина, лишила слободе В.
Н. (46) за којим је расписана потерница због издржавања казне затвора.
В. Н. је, у тренутку када је уочио да му прилазе полицијски службеници,
извадио пиштољ, репетирао га, прислонио цев пиштоља испод браде, уз претњу
да ће се убити. Захваљујући брзој и прибраној реакцији полицајаца, спречено је
да не дође до трагедије. Полицајци су успели да одузму оружје од В. Н. и вежу
га лисицама како би га онемогућили да се повреди.
Поступајући по потерници, полицијски службеници спровели су В. Н. до
Казнено поправног завода у Нишу, саопштила је полиција.
Д.К.

К ОД М А Л ОЛ Е Т Н И К А
П Р О Н А Ђ Е Н Е К С ТА З И
БОР - Борска полиција одредила је задржавање до 48 сати
И. Ш. (26), М. Ш. (28) и В. Р. (28), због сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога. Полиција је у својству осумњиченог саслушала и
младића старог 16 година.
Након што су полицајци зауставили возило у коме су се налазили осумњичени ,прегледом возила и ових особа, код шеснаестогодишњег младића пронашла је 89 таблета екстазија.
Осумњичени су уз кривичне пријаве, спроведени надлежном Вишем јавном тужиоцу у Зајечару који им је одредио притвор
до 30 дана.
Шеснаестогодишњи младић ће се бранити са слободе, саопштила је полиција.
Д.К.

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
Зграда ПУ Бор
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