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Милан Поповић, некрунисани краљ бакра

Живорад Петровић,
председник Општине Бор
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Живорад Петровић, председник Општине Бор, за ‘’Тимочке’’

НИЧИЈЕ РАДНО МЕСТО
НИЈЕ ЗАГАРАНТОВАНО
Дуг јавних предузећа 1,4 милијарди динара. Сви који не раде, добијаће отказе. Морамо да створимо амбијент
за привлачење инвестиција и отварање нових радних места.
Првог дана на послу затекли сте дуг у јавним предузећима од 1,4 милијарди
динара, а то је, готово, цео годишњи буџет. Како ћете решити
ту ситуацију?
- Направићемо, најпре,
анализу. Дао сам конкретне задатке општинској управи. Међутим, значајан део тих дугова су,
заправо, камате и велика је грешка
руководства тих предузећа што
нису тражили њихов отпис. Када
сам ја био дирекор ЈКП ''Топлана'',
покренули смо поступак да нам
рудник угља ''Колубара'' отпише камате и на добром смо путу да нам
се, на тај начин, ''опрости'' око 200
милиона динара.
Општина Бор, чини се, и
није имала чиме да се похвали у
погледу љубазности, услужности према странкама...
- Делим ваше мишљење.
Али, већ у наредном периоду приметиће се промене. Најпре, када
уђете у општину, дочекаће вас
човек у униформи. Он ће морати
да вас пита какве имате послове и

штинске управе, мораће да потраже друга радна места.
Рекли сте, такође, да сте
затекли групу радника једног
јавног предузећа да на градилишту пију пиво?
- Јесте. И, то сам и предочио директору тог
предузећа. Ја ћу
обилазити
терен свакодневно и будем ли
затекао такву
слику, руководилац

ће ускоро доћи до промена. Конкурси за избор директора јавних
предузећа ће ускоро бити расписани, а у том међупростору нећемо
да чекамо, већ ћемо именовати
вршиоце дужности.
Да ли сте већ првог дана
наишли на неке злоупотребе из
домена рада јавних предузећа?
- Ја сам наслутио неке злоупотребе. Али, овог тренутка нећу
причати о томе, јер сам наложио
да ми донесу сву потребну документацију и све уговоре да погледам и када, будем све то
проверио, моћи ћемо да причамо.
Уколико се покаже да је
било злоупотребе, шта
ћете урадити?
- У том случају, раскидаће се уговори и против

тога ко ће шта да ради и већ од
сутра радићемо на конкретној примени. Решили смо да максимално
уозбиљимо јавне набавке. Све занчајније и веће јавне набавке, попут
набавке угља, одржаваћемо овде. У
тендерску комисију биће укључени
одборници и позиције и опозиције.
Уколико одборници опозиције то
неће, онда не треба сутра да критикују. Биће им дата могућност да учествују у набавци енергената. Биће
укључени људи из РТБ и људи из
самих предузећа, људи из општинске управе, биће све транспарентно,
јавно, а медији ће бити обавештени
да присуствују томе, како би једном
скинули фаму око тога да ли неко
узима или не узима провизију.
Има ли вишка радника у
јавним предузећима у Бору?
- Има вишка, али тренутно
не знам број. Уз то, на снагу Уредба
Владе да се радници могу примити
само уз одобрење Министарства
финансија, уз претходно одобрење председника Општине.
Али, ми нећемо стварати социјални проблем или отпуштати

ДИРЕКТОРИ НА ЛЕДУ

БОР ПОСТАЈЕ ГРАД

- Свим директорима јавних предузећа сам предочио да не
рачунају много на субвенције из Општине. Свако од њих има рок да ми
достави предлог како мисли да обезбеди плату својим радницима. А,
директору ''Водовода'' сам изрекао последњу опомену. И, уколико подхитно не уреди стање у свом предузећу, биће први руководилац који
ће бити смењен.

- Оно што је битно, покренули смо поступак да Бор добије статус града, јер је то велика ствар. На тај начин, и пренос средстава биће
већи. Не знам да ли ћемо у томе успети, али на нама је да покушамо и
да се свим снагама за то боримо.

да вам објасни где је тај општински
чиновник, да вас допрати и да завршите посао. Свако од чиновника
мора да буде љубазан, предусретљив и да испуни све захтеве које
имате, ако су довољно реални.
Ниједан човек не сме да изађе незадовољан. Ту, пре свега, мислим
незадовољан професионалношћу.
Увешћу и један дан у недељи,
највероватније петак, када ћу примати грађане. Свака притужба на
општинске чиновнике је њихов
минус за “држање” радног места.
Лепо сам рекао да ће свако од чиновника, а то сам поновио и свим
начелницима одељења, да њихово
радно место зависи само од резултата рада.
Да ли то значи да ничије
радно место није загарантовано
и да сте спремни да онима који
не испуњавају радне задатке
уручите и отказ уговора о раду?
- Сигурно. То им је јасно
речено. Дакле, ничије радно место
није загарантовано и ако неко
мисли да јесте, вара се. Сви они,
за које се покаже да штете раду оп-

те фирме биће смењен на лицу
места и на његово место биће именован други, па, ако треба, трећи...
И, ићи ћемо до тога док не нађемо
правог директора, који има снагу и
моћ да направи онако како ми замишљамо да треба да изгледају
јавна предузећа. А, треба да изгледају много другачије него што сада
изгледају.
Како треба да изгледају?
- Пре свега, радно-технолошка дисциплина мора да се
дигне на завидан ниво. Значи, сви
радници јавних предузећа, посебно ''Топлане'', ''Водовода'' и ''3.
октобра'', морају да буду препознатљиви. Морају да имају радне
униформе са натписом предузећа,
да се понашају достојанствено и
онако како то правила службе налажу, јер они репрезентују град.
Јер, када људи виде те раднике
распојасане, са флашом у руци,
они, заправо, виде Општину.
Да ли сте задовољни затеченим кадровским решењима?
- Нисам! И, највероватније
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свих одговорних лица биће поднете
кривичне пријаве.
У ком јавном предузећу
је најтежа ситуација у Бору?
- Најтежа тренутно је ситуација у ''Водоводу''. Пре свега,
они тренутно нису способни да
сами себи обезбеђују плату. Драстично долази до смањења трошкова, јер се РТБ организовао
максимално да смањи потрошњу
воде, тако да ће рачуни за потрошњу воде бити мањи, а самим
тим и пренос средстава из Басена.
Велики је број запослених, а сувише мало послова са стране који
могу да донесу приход.
То је ваш став и од тога
нема одступања?
- То је мој став и нема компромиса и нема одступања. По цену
и да не будем председник Општине.
А, Општинско веће?
- Моје је задовољство што
је изабрано Општинско веће које је
стручно и радно. Велики део чине
људи који су радни. Они знају како ја
радим и ја знам како они раде. Ми
смо већ одржали један састанак,
који није био радни, него више формални, али смо се договорили око

људе. Сагледаћемо ситуацију и,
ако треба, извршити прерасподелу
радника у јавним предузећима.
Али, и за раднике важи да своје
радно место могу да сачувају само
радом. Нико неће отпустити онога
ко доприноси учинку. Али, у администрацијама јавних предузећа, где
по мени има много већег вишка
радника, мораће сами директори
да направе резове. Мораћемо да
направимо и неки социјални програм и ја не бежим од тога.
Пред вама је мандат од
четири године, шта су неки приоритети и да ли ћете програмски
радити током целог мандата?
- Први приоритет је стварање миљеа за привлачење страних инвестиција. Ја не видим
разлог што ми као Општина не би
радили оно што је радила Јагодина
или друге општине, да средимо општинску земљу, да направимо инфраструктуру и понудимо је некоме. Зашто ми морамо да будемо
везани искључиво за бакар, зашто
се не би компоненте за аутомобиле
правиле овде? Значи ми морамо да
створимо јак приватни сектор, који
би радио ван РТБ.
Е.Т.Н.

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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Конститутивна седница Скупштине општине Неготин заказана за 7.мај

ЈОШ УВЕК БЕЗ ГЛАВНИХ КАДРОВИКА
НЕГОТИН – Прва констутивна седница Скупштине општине Неготин, после мартовских
редовних локалних избора, заказана је за 7. мај у 10 сати. Дневним редом седнице коју је заказао
Дамир Ракић, актуелни председник парламента, након верификације мандата одборницима новог
сазива Скупштине, предвиђен је и
избор првих људи општине. Кандидата, међутим, још увек нема,
јер се из Српске напредне странке
још увек не изјашњавају ни са ким
ће у коалицију, а камоли ко ће
бити кандидат за председника.
Иако се претпоставља да неготински напредњаци очекују да будући
премијер Александар Вучић
најпре формира своју владу, па да
тај модел пресликају на локалу, у
Општинском одбору СНС кажу да
још увек нису разговарали о кадровским решењима.
- Ми смо од почетка гово-

Бобан Стингић

рили да ћемо разговарати са људима који желе добро овој општини. Много је проблема које
ћемо морати да решавамо, тако
да ћемо пажљиво размотрити све

опције. Тим се не бира напречац,
већ се пажљиво сагледава. Верујем да ћемо врло брзо да обелоданимо ко су кандидати за
највише општинске функције -

каже Бобан Стингић, председник
ОО СНС у Неготину.
Иако се, међутим, начелно зна да ће Српска напредна
странка у коалицију са Либерално
демократском партијом и Радмилом Геров, о чему је она већ говорила за „Тимочке“, напредњаци ни
то не потврђују. Кажу да јесу разговарали и да им либерали „јесу
најближи“.
- Добили смо понуду СПС
писменим путем, али је наш Општински одбор једногласно био
против отварања разговора са социјалистима. За сада једино разговарамо са ЛДП - каже Стингић.
У новом сазиву Скупштине општине Неготин, која броји 45
мандата, коалиција окупљена око
Српске напредне странке има 20
одборника, СПС-ЈС 14, Либерално демократска странка шест,
ДС-ПУПС три, а Влашка странка
два мандата.
С.М.Ј.

Привредни суд у Зајечару започео са електронском предајом докумената

Пројекат „Чудесна природа - изградња капацитета у туризму“

УШТЕДА И БЕЗБЕДНОСТ

ДА ТУРИЗАМ БУДЕ
ВИШЕ ОД ШАНСЕ

Олакшаће се размена судских докумената, убрзати судски поступци, уштедети средства и судови учинити доступнијим грађанима.
ЗАЈЕЧАР – Привредни суд Зајечару започео је са електронском разменом докумената, новом услугом која суду и странама у поступку даје могућност да путем електронске поште безбедно размењују документа. Осим
Привредног суда у Зајечару, у овом пилот-пројекту Агенције САД за међународни развој, који спроводи Програм поделе власти, учествују и основни судови у Суботици и Ужицу.

Јасмина Поповић и Димитрије Шујерановић

- Овај пројекат за циљ има да судовима помогне да промене свој
начин рада, како би обезбедили закониту, ефикасну и безбедну електронску
комуникацију између судова, адвоката и стечајних управника - каже Димитрије
Шујерановић, менаџер пројекта. - Овакав начин рада ће свим учесницима у
судским поступцима олакшати размену судских докумената, убрзати судске
поступке, уштедети средства и учинити судове доступнијим грађанима.
Како би се омогућило увођење ове новине, Привредни суд у Зајечару
је са заинтересованим адвокатима и стечајним управницима потписао протокол о сарадњи. У сарадњи са Врховним касационим судом и Министарством правде и државне управе, представници Програма поделе власти су
проучили све релевантне законе који се тичу електронске комуникације и израдили правне и техничке смернице за размену докумената и судских позива
путем електронске поште. Све трансакције се потврђују електронским потписом и тачним временским печатом које издаје јавно предузеће „Пошта
Србије“.
- Очекује се да адвокати и судије прихвате могућност да на овај начин
међусобно размењују документа, и да се ова врста размене природно прошири
пошто све већи број адвоката и судова увиди њене огромне предности. Дугорочно гледано, предаја докумената електронским путем смањује трошкове доставе, а тренутни приступ документима путем аутоматског система за
управљање предметима ће судовима омогућити да брже обрађују документа и
решавају предмете - истакла је Јасмина Поповић, в.д. председника Привредног
суда у Зајечару.
Е. Т.

МАЈДАНПЕК - Унапређујући квалитет услуга у туризму, а у оквиру реализације
пројекта „Чудесна природа - изградња капацитета у туризму“,
који се реализује под окриљем
Европске уније, на подручју општине Мајданпек реализоване
су обуке за заинтересована
лица за пружање услуге смештаја у сеоским домаћинствима,
а сада и израду сувенира.
После завршне изложбе радова
насталих у оквиру обуке, полазнике очекује и завршна екскурзија са циљем да упознају
примере добре праксе у тој
области.
Пројекат „Чудесна природа - изградња капацитета у
туризму“, финансирају Европска унија, Аустријска развојна агенција (АДА) и Општина
Мајданпек са циљем да се уна-

преди туристичка понуда Доњег
Подунавља, па су тако организоване две обуке, шестодневна
за пружаоце смештајних услуга
у сеоском домаћинству и осмодневна за заинтересоване за
израду сувенира.
Партнери на пројекту,
Туристичка организација општине Мајданпек и Опште удружење предузетника, који су
током имплементације пројекта
радили на едукацији предузетника, занатлија и уметника за
производњу сувенира са мотивима Рајкове пећине, као и за
пружање услуга смештаја полазницима. Припремају заједничко путовање крајем маја,
или почетком јуна до Златибора, како би сагледали примере добре праксе у области за
коју су се определили.
С.В.

Учесници пројекта “Чудесна природа”
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Завршне испите у Борском и Зајечарском округу полаже 2.037 осмака

„МАЛА МАТУРА“ У ЈУНУ,
ГЕНЕРАЛНА ПРОБА У МАЈУ
ТИМОЧКА КРАЈИНА Осмаци ће ове године први
пут решавати потпуно непознате задатке и први пут полажу три теста. Осим српског
језика и математике, трећи
или комбиновани тест највећа
је непознаница ђацима јер ће
у оквиру њега полагати чак пет
предмета: биологију, историју,
географију, физику и хемију.
Сваки од тестова имаће по 20
задатака. Српски и математика бодоваће се са по максималних 16 бодова, а трећи
тест са осам. „Мала матура“,
односно завршни испити носиће укупно 40 бодова, док ће
се успех од шестог до осмог
разреда вредновати са 60
поена.
- Мала матура ће се полагати 16. 17. и 18. јуна, од 10
до 12 сати. Првог дана осмаци
ће решавати тест из српског,
односно матерњег језика, сутрадан из математике, а трећег
дана комбиновани тест. Прелиминарни резултати за-

вршног испита требало би да
освану до 20. јуна, а три дана,
затим, предвиђена су за
пријем и решавање евентуалних жалби родитеља и ученика. Коначни резултати знаће
се у четвртак, 26. јуна, а тог
дана почеће и упис у средње
школе – каже Драгослав
Марић, начелник Школске
управе Зајечар.
Ове године осми разред основне школе, у Борском
и Зајечарском округу, завршава 2.037 ђака, чак 120
мање него прошле школске године. Сви они ће, под обавезно, морати да полажу завршне испите. Пре званичног полагања имаће пробно тестирање, 9. и 10. маја, које би
требало да укаже на евентуалне слабе тачке у знању, како
би се додатним радом то
знање надокнадило. Пробно
тестирање ће показати и колико су квалитетно организоване припремне наставе у
нашим школама. Осмацима су

Квалификациони испит

на располагању биле збирке
задатака из којих су се припремали за завршне испите, али
ће тих дана решавати потпуно
непознате задатке.
Како наводе у Министарству просвете, одлуком о
тајности података у тестовима
завршног испита на крају основног образовања, коју је потписао министар просвете

Инфраструктурни пројекти у Књажевцу

НОВИ ПАРКИНГ
КЊАЖЕВАЦ - Радници
Предузећа за путеве ''Зајечар
Штрабаг'', завршили су прву
фазу уређења простора око
Дома културе - велики паркинг
у улици Бранка Радичевића.
Градилиште новог градског
трга обишли су председник општине, Милан Ђокић, и директор Дирекције за развој,
урбанизам и изградњу, Младен
Радосављевић.
Како каже Радосављевић, у овом предузећу определили су се да прво реше
саобраћајну комуникацију која
је предвиђена пројектом.
- Радимо проширење у
једном делу улице, а са друге
стране и уређење паркинга наглашава он. - Мислим да је
то било добро опредељење, с
обзиром да велики број грађана живи у овом делу града и
моћи ће да користи овај паркинг.
Упоредо са уређењем
градског трга, са првим данима
пролећа, почели су и други послови на путевима и мостовима, предвиђени програмом
Дирекције, додаје Радосављевић.

Радови на уређењу паркинга

- Почели смо са крпљењем ударних рупа у оквиру програма одржавања локалних
путева и улица. Очекујем да
ћемо у наредних десетак дана
завршити са крпљењем у граду,
а након тога крећемо са овим послом и у селима. Покушаћемо
ове, за разлику од претходних година, да до средине маја завршимо радове на целој територији општине Књажевац. Сле
деће недеље, очекује нас и почетак радова на реконструкцији

дрвеног моста код Дома културе,
а тај посао требало би да буде
завршен за двадесетак дана. Додаћемо и степенике који су предвиђени првобитним пројектом, а
до сада их није било - истиче директор Дирекције.
Радови на платоу Дома
културе, односно на новом
градском тргу, почели су 7.
марта, а рок за завршетак је 60
дана. Посао, вредан 63 милиона динара, поверен је нишком „Архибету“.
Л.И.

Томислав Јовановић, испитне
комбинације на српском и
осам језика националних мањина осигуране су степеном
тајности „интерно”. Рок тајности тестова за малу матуру за
осмаке који буду приступили
полагању истиче оног момента када почне тестирање,
а сви задаци постаће јавни
када се испит заврши. С.М.Ј.
Решавање статуса избеглих и
расељених лица

СЕОСКА
ДОМАЋИНСТВА
ЗА БЕСКУЋНИКЕ
КЛАДОВО - Комесаријат за
избеглице и миграције Републике
Србије и општина Кладово расписали су јавни позив за избор корисника за доделу помоћи у износу од
810.000 динара, за куповину сеоског
домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељених лица. Новац је
обезбеђен за куповину три домаћинства за интерно расељене породице
смештене у колективном центру “Караташ” или у неадекватном приватном смештају. Право учешћа имају
интерно расељена лица и чланови
њихове породице, под условом да
бораве на територији општине Кладово.
- Захтеви са потребном документацијом достављају се канцеларији Повереништва у згради
општине. Конкурс је отворен до 22.
априла, а бодовање ће обавити надлежна комисија која ће сачинити и
јавно објавити ранг листу. У колективном центру „Караташ„ још је смештено 35 избеглих и интерно расељених лица. У некадашњем бригадирском насељу, готово 19 година
борави 30 избеглих из бивших југословенских република, пре свега из
Хрватске и БиХ, док је петоро расељено са Космета - каже Борис Поповић, повереник за избеглице.
М.Р.
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Ускршњи успон на Грнчар окупио више од 200 планинара

СТАРА ПЛАНИНА НА ДЛАНУ
Заљубљеници у планинарење организовали једну у
низу манифестација.
КЊАЖЕВАЦ - У књажевачком селу Штрбац, окупило се
200 заљубљеника у природу и и
планину, као би учествовали у
трећем ''Ускршњем успону на
Грнчар''. Пут овог врха, који се
налази на 683 метра надморске
висине, кренулу си планинари из
Кладова, Неготина, Бора, Злота,
Зајечара, Бољевца и Књажевца.
На почетку, као и увек,
инструкције и упутства од најискуснијег планинара, великог ентузијасте, и председника и Планинарског друштва „Бабин зуб“,
Драган Беатовића.

нашли су се и ученици трећег и
четвртог разреда књажевачке
Основне школе „Дубрава“, који
су пошли на своје прво планинарење. У Планинарском дрштву
„Бабин зуб“, из Књажевца, које је
било и домаћин ове регионалне
акције, мисле и на „клинце планинце“, који ће наставити традицију планинарења.
Успон није био тежак, а
стаза је била дугачка око 10 километара. Планинари су спремни за све услове и изненађења, али оно што је најважније,
са собом носе много доброг рас-

ТРАСИРАНЕ СТАЗЕ
Планинарско друштво “Бабин зуб”, Књажевац, основано је
на Митровдан, 8. новембра 2007. године. Друштво броји 186 чланова, од којих је 47 активно. Вишегодишњи рад ових заљубљеника
у природу дао је видљиве резултате. У непосредној близини града
направили су стазу здравља „Јевик“ и још 19 пешачких и планинарских стаза на територији општине Књажевац. Дужина трасираних и
обележених стаза је 240 километара, а 114 километара опремљено
је потребном сигнализацијом и маркацијом. Акција „Стазама Старе
планине“, од 2012. године, увршћена је у календар републичких и
традиционалних акција Планинарског савеза Србије.

Време као створено за
планинарење, мало сунца, мало
облака и много зеленила. Мирисе је немогуће описати. Осећа
се мирис природе, која се буди у
свој својој лепоти. У овој групи

положења и љубав према природи. Мало напорнији био је сам
финиш, али зато поглед са
Грнчара одузима дах. Као на
длану, виде се Стара планина,
скоро целом дужином, Тупиж-

Пут до врха Грнчара

ница и Сврљишке планине. Уживали смо и у тишини, а време је
искоришћено и за фотографисање лепоте која нас је окруживала.
После скоро два сата одмора на самом Грнчару, лагано
крећемо назад, а иза нас остаје
још један освојени врх, са висинском разликом од 390 метара.
Повратак је био права шетња, а
кроз шуму је протрчала и срна,
која је извазвала одушевљење
планинара.
Акција је завршена у сеоском дому у Штрпцу, где је припреман трационални планинарски пасуљ, непревазиђеног уку-

Ђачки аутобуси скрећу на ризичном месту

ПУНА ЛИНИЈА, ПУНО ЖИВОТА
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – Већ
четири деценије, место које је означено као посебно опасна тачка, на
државном путу Дунавска магистрала
код Доњег Милановца, служи за
окретање ђачких аутобуса који
скрећу за село Мироч. На том месту
само захваљујући срећи није било
тежих несрећа, али су мештани Мироча свакодневно у страху да би тако
нешто могло да се догоди.
Ђачки аутобус који вози децу
из Доњег Милановца свакодневно
сече пуну линију и прелази магистралу да би могао да скрене на пут ка
селу Мироч. То би могао да уради безбедно и по пропису али дванаест километара ниже, код места Градашница.
Сви превозници, ипак, одлучују се за овај ризични подухват јер
би им поштовање прописа продужило пут за 24 километра. Родитељи
ђака који свакодневно путују у Доњи
Милановац страхују, јер је Дунавска
магистрала јако оптерећена, а
ограничење брзине на том делу пута
је 80 километара на сат, што је велика брзина.
- За сада се није десило
ништа тако посебно од тих незгода
али ми сви живимо у страху, поготово
кад се аутобус пун деце окреће овде каже председник Месне заједнице
„Мироч", Станиша Кржановић.

Скретање за Мироч је из непрегледне кривине и физички није могуће ући на тај пут без окретања на
опасном месту. Проблем је познат и
„Путевима Србије".
- Скретање за село Мироч
јесте означено као небезбедно и
опасно место. За реконструкцију те
раскрснице два државна пута, урађен
је главни грађевински пројекат и у наредном периоду треба очекивати реализацију тог пројекта и самим тим
стварање услова за нормалан и безбедан саобраћај на том месту - каже
главни инжењер "Путева Србије", Аца
Тричковић.
Осим што је опасно, овакво

понашање возача, због уштеде времена и горива, је и кажњиво.
- Казна за такав прекршај је
од 15.000 до 30.000 динара, шест казнених поена и забрана управљања
моторним возилом до три месеца.
Пракса и живот кажу да неки возачи
праве такве прекршаје - истиче помоћник командира за саобраћај ПУ
Мајданпек, Драган Мунћан.
Проблем ове опасне тачке на
Дунавској магистрали траје четири деценије, тачније од њене изградње. На
Мирочу се надају да ће много мање
времена бити потребно да се раскрсница прописно направи.
В.Ч.

са и мириса. На крају, планинарска друштва добила су захвалнице за учешће на овој акцији.
Задовољни, „слатко“ уморни, полако смо кренули свако ка свом
граду. „Бабини зубићи“, како се
популарно зову чланови Планинарског друштва „Бабин зуб“ из
Књажевца, са водичима Гораном Голубовићем и Александром Јовановићем, успешно су
организовали још једно незаборавно дружење.
Следећа акција, одржава
се 26. и 27. априла, када ће се
кренути пут Дојкинаца, Понора и
водопада Тупавица. Планинари,
ведро!
Л.И.
Одржан 9. Међународни
фестивал гитаре

“ЗЛАТНА НОТА”
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ Победник 9. Међународног фестивала гитаре „Златна нота“, који је у
Доњем Милановцу окупио 70-так
талентованих гитариста ученика
нижих и средњих музичких школа и
студената музичких академија из
Србије и Румуније је Вељко Бранкован, ученик Музичке школе
„Ранко Кривић“, из Мајданпека.
Овогодишњи фестивал
показао је популарност гитаре као
инструмента, таленат и квалитете
младих гитариста и значај саме манифестације, па међународном жирију којима је председавао Бошко
Радојковић, директор београдског
„Гитар Арт“ фестивала, каже да
није било ни мало лако да одлучи
о најбољима. Добро припремљени
ученици мајданпечке музичке школе освојили су пет првих места, таленти школе гитаре Центра за
културу општине Бор седам, а
сјајни су били и млади Зајечарци
са осам освојених првих места. Неупућенима се може учинити да број
првих места није мали, а музички
педагози подвлаче да су на такмичење дошли не сви већ талентовани и добро припремљени гитаристи. Организатор „Златне ноте“ је
Асоцијација гитариста источне
Србије.
С.В.
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Синдикат рудара много очекује од нове Владе

РЕШИТИ ПИТАЊЕ ПЕНЗИОНИСАЊА РУДАРА
Драгиша Ситић има 45 и по година бенефицираног
радног стажа (почео да ради са 15), али не може у пензију
јер има “само” 48 година живота.
БОР - Ја сам рудар Драгиша Ситић. Рођен сам првог
априла 1966. године, а почео сам
да радим 31. марта 1981. (са 15
година), у руднику угља Боговина. И, ево, радим до данашњег
дана. Шестог фебруара ове године напунио сам 45 година радног стажа, а првог априла 48
година живота. Међутим, радим
и даље, али се надам да ће се
мој Синдикат рудара Србије изборити за моја права. Време је да
идем у пензију и да на моје место
дође неко млађи, али да ради
исто тако као што сам ја. А, мени
посао никад није био тежак, поготово што сам задовољан платом
од 115 до 120 хиљада динара,
али, нисам задовољан порезом
који је уведен на плате.
Овако нам је себе и свој
проблем представио Драгиша
Ситић, ВКВ рудар-ветеран, током
недавне посете борској Јами.
Доле је, раме уз раме са млађима, започео пробијање ходника којим треба да се споје два

најнижа хоризонта у јами (17. и
19.), и омогући почетак откопавања рудног тела „Борска река“,
које је будућност овдашњег подземног рударења. На Драгишин
случај, а таквих примера у Јами
има још десетак, указао нам је
Љубиша Миљковић, главни пословођа у овом погону Рудника
бакра Бор и председник Синдиката рудара Србије:
- Колега је старији од
мене три месеца, а има радни
стаж 45 година и шест месеци,
па се питам по ком то закону, где
и у којој књижици се пише радни
стаж преко 40 година!? Да је балерина, да је политичар, да је
пилот, он би досад отишао у пензију. Жао нам га је и нудили смо
му неки посао ван Јаме, али
њему је понос да са нама ради до
последњег дана, све док му неко
тамо из Београда не омогући да
оде у пензију. За мене као човека
то је понижење, за све у Србији
срамота, јер његова „прича“ нам
говори да ћемо сви ми морати да

Пробијање ходника којим ће се спојити 17. и 19. хоризонт

Драгиша Ситић

радимо три до пет шест година и
више него што треба, пре него
што одемо у пензију.
Подсетимо да је према
Закону о пензијском и инвалидском осигурању услов за одлазак
мушкараца у пензију 65 година
старости или четрдесет година
радног стажа, уз старосну границу од 54 године и четири месеца. Али, показало се да за
радна места рудара који имају
највећи бенефицирани радни
стаж (шест месеци на годину
дана), овако формулисан закон,
и границе које се стално померају, нису добро решење. Очигледно је да нове одредбе о
повећању старосне границе нису
на прави начин сагледале рударско занимање. Бенефиција на
овај начин губи смисао, поготово
што треба размишљати и о мотивисању младих да се определе
за овај тежак позив.
А да је он такав, довољно
је описати само услове у којима
смо затекли Ситића и његове колеге на скоро 700 метара дубине:
Сав знојав и прашњав (јер буши
се на суво), са шлемом и лампом
на глави, са маском на лицу, бушилицом у руци, у великој буци,

пробијао је нови ходник којим ће
се дати нова шанса овдашњем
подземном рударењу у наредним
деценијама. И, све ово представља радне услове у руднику где
нема опасности од отровних и
експлозивних гасова какви су у
рудницима угља, за чије рударе
такође важи исти закон!
На питање шта ће Синдикат предузети поводом овога
када се буде формирала Влада,
Миљковић нам је казао: - Због
нашег поноса, искористићемо
сва правна средства, само чекамо да дође до формирања
нове Владе, од које се много очекује. То што се најављује – ми поздрављамо! Да ли ћемо да
успемо – то ћемо да видимо. У
супротном, не жалимо да искористимо све оно што је дозвољено
у демократији широм света да
дођемо до наших права. Као што
смо се изборили и за достојне
личне дохотке у борској Јами. А,
подсетићу и да РТБ Бор сваког
месеца у буџет Републике Србије
уплаћује, што на основу дажбина
на плате, што на основу радног
стажа и свега тога што је по Закону и по уставу – три милиона
евра!
Љ. А.

Уручене награде ''Капетан Миша Анастасијевић''

ЛАУРЕАТ И ХЕ ''ЂЕРДАП''
КЛАДОВО - Привредно друштво "Хидроелектране Ђердап" добитник
је годишње плакете "Капетан Миша Анастасијевић", као компанија године у
Србији. Ова награда додељује се најбољим ствараоцима у привредном и
друштвеном животу у Србији, који су својим радом обележили протеклу годину. То признање је награда за успешне резултате компаније из Кладова,
која је у 2013. пословала домаћински
- Признање је подстрек да наставимо путем који смо трасирали.
Доста посла смо урадили, али нас очекују нове обавезе. Признање "Капетан
Миша Анастасијевић" још једна је потврда да у сваком тренутку можемо одговорити постављеним циљевима, ма колико време било сложено. Признање
је круна досадашњег рада менађџмента и запослених у Привредном друштву
"Хидроелектране Ђердап''. Захваљујем се свим онима који су препознали пословне резултате, који су су допринели да се нађемо у друштву одабраних казао је Горан Кнежевић, директор ПД ''Ђердап'' .
Награда “Капетан Миша Анастасијевић” додељује се од 2000. године
у оквиру пројекта “Пут ка врху”, ради афирмисања привредног стваралаштва,
предузетничке културе и друштвених вредности у нашој земљи, а носиоци тог
пројекта су новосадска Агенција “Медија инвент”, универзитети у Новом Саду
и Београду, уз помоћ привредних комора у Србији.

Горан Кнежевић са наградом
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Милан Поповић, некрунисани краљ бакра

„ВОЛЕО БИХ ДА БУДУЋЕМ ПРЕМИЈЕРУ ОБЈАСНИМ
КОЛИКО ЈЕ РТБ БИТАН ЗА СРПСКУ ЕКОНОМИЈУ“
Са правим приступом и обезбеђењем потребних улагања, а узимајући у обзир повољну дугорочну перспективу
кретања цене бакра на светском тржишту, РТБ Бор има потенцијал да буде предузеће број 1 у Србији, убедљиво
највредније и најпрофитабилније у земљи. Држава никако не сме да дозволи да се предузеће распарча и да на било
који начин буде увучено у било какве правне битке за одузимање и дељење имовине, све док се не уради реална реструктуризација. Волео бих зато да са будућим премијером Србије разговарам о важности „Бора“, и да му објасним
да је РТБ као произвођачу, најбитније да има приступ јефтиним кредитима како би могао да развија своју производњу, каже Милан Поповић. Не крије да је заинтересован да купи РТБ, али у сарадњи са Руском бакарном компанијом и да их интересује само већински пакет.
БОР – Ма, ласка мени
што ме зову краљ бакра, али
прави краљ је ипак Благоје – одговара кроз смех Милан Поповић на
питање како се осећа док разговара о послу са генералним директором РТБ. Каже да га је у Бор
15. априла довела „мисија прикупљања података са терена“ и обнављање информација које има
од пре неколико година о инвестицијама и модернизацији борске
компаније. Не крије притом да је
живо заинтересован да купи РТБ,
али у сарадњи са Руском бакарном компанијом и да их интересује само већински пакет. Зашто?
- Зато што сматрам да
РТБ Бор има потенцијал да буде
предузеће број 1 у Србији, убедљиво највредније и најпрофитабилније у земљи. Са правим приступом и обезбеђењем потребних
улагања, а узимајући у обзир повољну дугорочну перспективу кретања цене бакра на светском
тржишту, он то може да буде –
каже Поповић.
Милан Поповић зато сматра да су рудне резерве највећа
вредност РТБ. – „Бор“ има велике
резерве, али се оне још увек зову
„потенцијал“, па зато и говорим о
потенцијално најбољој компанији у
Србији. Да би те резерве постале
стварна вредност морају се експлоатисати. Није битно само имати
пројекат, причати и маштати о
томе. Данас постоји много технологија и исто толико приступа код
освајања рудних налазишта, па је
просто уметност одабрати шта је
најоптималније решење за кон-

кретну руду. Још је већа уметност
добити одговарајуће финансирање. То је анализа великих цифара и јако је битно да се те две
ствари повежу и да се добије
пројектно финансирање баш за ту
технологију која је најоптималнија.
Притом, хтео бих да подвучем да
је код „Бора“ највећа потврда његове велике вредности и у будућности висока цена бакра. У свету га
има све мање и мање, а потрошња
стално расте. Бакар се малтене
данас рачуна као храна! Прочитао
сам да је потрошња по глави становника 400 до 500 грама годишње. То је оно што обезбеђује
Бору блиставу будућност – каже
наш саговорник.

Додаје да му је позната
ситуација у којој се РТБ Бор налази због старих дугова, али тврди
да то није ништа страно, јер су сва
велика предузећа оптерећена дуговима и кредитима. – Те цифре
које се помињу у јавности, ето на
пример тих 300 милиона евра за
нову топионицу, то можда звучи
као огромна бројка некоме ко чита
о томе, али то је цифра примерена величини самог комбината и
цифра која је у сваком тренутку гарантована залихама које се налазе у земљи. Требало би чак
разговарати у улагању додатних
200 милиона у освајање нових
рудника који би задовољили у потпуности апетите нове топионице!

Моје мишљење је зато да држава
никако не сме да дозволи да се
предузеће распарча и да на било
који начин буде увучено у било
какве правне битке за одузимање
и дељење имовине све док се не
уради реална реструктуризација.
Мора да се седне за исти сто са
државом и да се на разговор позову инвеститори. Сви заједно
треба да направе реалну шему
која ће дозволити РТБ да опстане
као цело предузеће и да прерасте
поново у тог гиганта, какав је
некад био. Ја бих, рецимо, волео
да учествујем у тим разговорима,
заједно са мојим партнерима из
Русије. Они су једни од највећих
инвеститора у бакарној индустрији
и у последњих шест-седам година
освојили су две и по милијарде долара инвестиција у изградњу рудника, топионица, рафинерија –
каже Поповић.
Колико су му намере са
„Бором“озбиљне говори и то да би
он чак и са будућим премијером
волео да разговара о свему томе.
- Волео бих да са будућим
премијером разговарам о важности „Бора“, да пробам да му објасним колико је то предузеће битно
за српску економију. Јер, РТБ је
фирма која производи робу која
има велику тражњу на тржишту и
сви се данас труде и проналазе
начине да сарађују са њом. А
њему је као произвођачу најбитније да има приступ јефтиним кредитима како би могао да развија
своју производњу. То РТБ треба
омогућити да би развио потенцијал који има. Ето, то бих хтео будућем премијеру да кажем. Г.Т.В.

Производња РТБ-а Бор у првом кварталу 2014.

П Е Т Н А Е СТ О Д СТО В И Ш Е ЗЛ АТА И С Р Е Б РА
БОР – У Рударско-топионичарском басену Бор у првом кварталу
ове године укупне ископине биле су
„тешке“ скоро 10 и по милиона тона.
Баш онако како је и планирано, у периоду јануар-март 2014. године, у басенским рудницима откопано је 4,44
милиона тона руде, а прерадом је добијено је 9.686 тона бакра у концентрату. Рударска производња је у
односу на прво тромесечје прошле године, посебно у Мајданпеку, повећана
за 15 одсто, а то је било сасвим довољно да се и у металургији резултати „у длаку“ поклопе са планским
задацима.

Хиљаду тона бакра у концентрату више него лане остварено је
бољом производњом у Руднику бакра
Мајданпек. Уместо 1.491 тону, колико
је у Мајданпеку дато у првом тромесечју прошле године, производња је
сада тамо досегла 2.577 тона бакра
у концентрату. Боља организација
посла, већа расположивост рударске
механизације и њено боље временско искоришћење основни су разлози
за значајан помак у тамошњем руднику.
У „Великом Кривељу“ производња је, међутим, и даље велика
у односу на мајданпечку, али је тек де-

сетак одсто боља од лањске. Тамо је
за три месеца дато 5.165 тона бакра у
концентрату. „Церово“ је задржало
исту продукцију, а и прерада шљаке
остала је на нивоу прошлогодишње,
док је „Јама“ мало подбацила.
С друге стране, за три месеца у погонима Топионице и рафинације произведене су 11.504 тоне
анодног, односно 9.200 тона катодног
бакра (план је био да у том периоду
Електролиза „избаци“ 9.135 тона катода), а дато је и 15 одсто злата и
сребра више од плана. У првом тромесечју на селену је забележен
највећи скок у односу на план, од чак

40 процената, јер је дато 5.850 килограма овог производа. Производња
сумпорне киселине (31.457 тона), и
плавог камена (342 тоне), у том периоду била је, такође, преко плана.
Продаја свих ових производа, изузев злата наравно, које се
предаје Народној банци Србије, утицала је на то да у првом кварталу ове
године Рударско-топионичарски басен Бор оствари извоз у вредности
28,4 милиона евра и остане у златној
средини на листи највећих српских извозника, коју је почетком априла објавило Министарство финансија.
Г.Т.В.
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Књажевчанин Давид Ђорђевић први на такмичењу из информатике

GAMEMAKER ИЗ
ГИМНАЗИЈЕ
Од петнаест финалних радова, његова видео игра
“Pallformer” проглашена је за најбољу.
КЊАЖЕВАЦ - На републичком такмичењу из рачунарства и информатике „RAF
Challenge 2014“, које је одржано у Београду, Давид Ђорђевић, ученик III/1 одељења
књажевачке Гимназије, освојио
је прво место.

идеју, колико нам је било потребно времена, које смо све
методе користили, како би чланови комисије били сигурни да
смо ми сами аутори игрице објашњава Ђорђевић.
Славиша
Петровић,
професор информатике у кња-

Давид Ђорђевић са професорима (Фото: Књажевацинфо)

Од петнаест финалних
радова, његова видео игра
“Pallformer” проглашена је за
најбољу. Давид јe као награду
добио лиценцирани антивирус
програм “NOD 32” и лаптоп
рачунар. Програмирањем је
почео да се бави још у основној
школи. Када је дошао у књажевачку Гимназију, професори информатике су пробудили још
веће интересовање за програмирање и дизајн видео игара.
- Игрица је осмишљена
тако да је играч, уствари, балончић, који сакупља поене, на
тај начин што прескаче разне
препреке. Са сваким новим нивоом, игрица постаје све тежа и
тежа. Састављена је од 12
стаза. Прве четири стазе су
изузетно лаке, како би се играч
научио, а осталих осам су
много теже. За прелазак свих
стаза, потребно је доста логичког размишљања - каже Давид
Ђорђевић.
После првог круга, од
100 пријављених кандидата,
Давид је сврстан у првих 15.
Након тога, уследио је други
круг такмичења у Београду.
- У другом кругу, требало је да представимо свој
рад, као и да комисији објаснимо како смо дошли на ту

жевачкој Гимназији, каже да је
улога професора да Давида
усмере на прави начин, помогну му неким корисним саветом или набаве литературу.
Такође, кажу да израда овакве
игре није ни мало једноставан
поступак.
На
конкурс
су
с
пријавили и ученици из специјализованих гимназија, као
што су математичка и рачунарска. Миљан Јеремић, професор информатике, каже да је
имао част и задовољство да
присутвује овом такмичењу.
- То је огромна радост.
Чак смо у тренутку проглашења
били и мало збуњени, али сада
знамо да је Давид заиста
остварио један изузетан успех.
Наша школа је учествовала са
рекордним бројем такмичара,
који су послали своје радове.
Поред Ђорђевића, за републичко такмичење пласирали су
се и Миљана Марјановић и
Алекса Ђорђевић - додаје
Јеремић.
Овај талентовани ученик жели да се и у будућности
бави програмирањем видео
игара, а освојена награда му је
својеврсна мотивација да тај
свој сан једног дана и оствари.
Л.И.

РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ
ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
( 85.ДЕО )

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО VI
Општина Кладово се налaзи у источној Србији и припада Борском управном округу. На простору општине, који износи 629 км², у 23 насеља, према попису из 2011. године, живи 20.635 становника у 8.427
домаћинстава.
Упоређивањем података о броју становника са последњег и пописа из 2002. године, може се извести јаснан закључак да и ова, као и
многе општине у Србији бележи негативан прираштај становништва, што
свакако не иде у прилог општем привредном, па самим тим ни туристичком развоју и расту.
Средиште општине је варош Кладово, у којој живи 8.913 становника у 3.234 домаћинстава. Осим Кладова, карактеристике варошице
имају и насеља Брза Паланка и Текија. Остала насеља су села ушореног
типа. Општину, у том смислу, чине 23 насеља и шест заселака. Од тог
броја, 18 насеља се налази у приобаљу Дунава. Кладово је смештено на
самој обали Дунава, неколико километара од завршетка Ђердапске клисуре. Саобраћајна доступност је веома добра, пошто се налази се на
Ђердапској магистрали, која повезује Београд са Бугарском, док гранични
прелаз на брани хидроелектранe „Ђердап 1“, Кладово копненом саобраћајницом повезује са Румунијом.
Општина се граничи са општинама Неготин и Мајданпек, док река
Дунав представља, поред природне, и административну границу са државом Румунијом.
Од укупне површине, пољопривредно земљиште се простире на
28.806, док је под шумским комлексима 28.114 хектара.
Након Другог светског рата,Кладово постаје значајан индустријски
центар.
Успешно су овде пословали многи привредни субјекти попут
фабрикe вијчане робе ФАВРО, трикотаже “Тимочанка”, фабрикe “Кристал”
Зајечар, “Тимоградња” Зајечар, “Пољотехнa” Неготин,огранака МКС Смедерево, Галенике Београд, Рибарског газдинства “Ђердап”, пољопривредног комбината “Кључ”, бродоремонтне радионице која је од 1964.
године прерасла у бродоградилиште, радионице за производњу дугмади
од дунавских шкољки итд.
Изградња Хидроенергетског и пловидбеног система “Ђердап 1”,
1971. године, представља најзначајнији “подухват”, који је Кладово учинио
препознатљивим, привредно-економски и саобраћајно значајним центром.
Кладово је данас у свету познато по електроенергетским и саобраћајним ресурсима, бурној историји, изванредним природним лепотама,
посебним туристичким атракцијама.
“На подручју Кладова налазе се:стубови Трајановог моста уз античко насеље Понтес, остаци римске војне постаје Дијана (Diana), остаци
аустријске тврђаве Елизабетфорт, турска тврђава Фетислам, Српски манастир Свете Тројице, споменик Кочи Анђелковићу и његовим саборцима,
погинулим 1788. године у борбама против Турака (рад Момира Коруновића), Национални парк Ђердап са заштићеним резерватом флоре и
фауне, мноштвом пећина и ванредно лепим природним амбијентом, два
мала вештачка језера у склопу шеталишног комплекса, Градска библиотека основана 1873. године, Гимназија од 1938. године, Археолошки музеј
Ђердапа, градска чаршија претворена у пешачку зону, са очуваним староварошким фасадама приземних кућа, низом кафића са летњим баштама, робно- путничко пристаниште уз капетанију, царинску и полицијску
постају, велика марина ситуирана између Старог града и варошког језгра,
намењена пловилима за одмор и разоноду и рибарским чамцима, зелена
пијаца у рустичном стилу са рибарницом, снабдевеном свежом рибом,
продавцима домаћег меда, производа народне радиности, шећерних лубеница, свежег меса, Хидроелектрана "Ђердап", са двостепеном бродском преводницом, Царинарница Кладово, надлежна за подручје 15
општина и три регије, укључујући дунавски ток од Великог Градишта до
Прахова, и сувоземну границу према Бугарској од Мокрања до Вршке
Чуке, Дом здравља, изграђен по пројекту архитекте Владе Славице, Институт за радиологију и онкологију, Спортско рекреативни центар „Језеро“,
савремено опремљено затворено стрелиште у Брзој Паланци, Омладински спортски камп Караташ, са затвореним базеном и халом за мале спортове, споменик оцу српске писмености Вуку С. Караџићу, рад кладовског
вајара Зорана Николића, хотели „Ђердап“ и ''Аква Стар'', на обали Дунава,
са уређеним кејом, шеталиштима, дугом пешчаном плажом, споменици
палим ратницима у Првом светском рату, жртвама нацизма - рад Градимира Алексића, жртвама НАТО агресије, жртвама Кладовског транспорта
у Другом светском рату - рад Мими Бихаљи Вучковић, Галерија слика
Бранка Станковића, са мотивима потопљеног подручја због изградње
ХЕПС Ђердап'' - у реконструкцији, Спомен плоча посвећена римском цару
Трајану и дачанском владарu Децебалу. *(Извор:wikipedia.org)
Наставак у следећем броју
Приредио: Бора Станковић
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Све више заказаних туча међу малолетницима у Бору

”РАДЕ” БОКСЕРИ,
ПЕНДРЕЦИ, ШТАНГЛЕ...
БОР – Пре неколико дана,
на Малом стадиону у Бору дошло је
до туче више ученика седмог разреда из више основних школа, која
је била унапред заказана. Бруталне
сцене, како су нам испричали станари околних зграда, личиле су на
оне из холивудских акционих филмова. А, након батињања, свака
страна је покупила своје “рањенике”, након чега су се, као да се
баш ништа није десило, мирно разишли.
По нашим сазнањима, у
Бору је јавна тајна да малолетници
– заказују туче! Информације говоре да готово у свакој школи у
граду постоје кланови, које воде малолетници. Њихове вође, углавном,
“обаве припреме”, након чега се, у
вечерњим сатима, на договореном
месту, скупе две групе младића и
организовано се бију.
Туче се дешавају, обично, у
слабо осветљеним парковима,
мада је било случајева и да се
“шорке” одигравају у двориштима
школа. “Сценарио” је, најчешће,
такав да вође кланова СМС порукама пошаљу “позив” лидеру супарничке групе, након чега се
договарају услови под којима ће се
“борба” обавити.
Најчешће се ради о тучи
“један на један”. Две групе момака,

тада, направе круг у коме се
двојица вршњака бију. “Победник” је
онај дечак који нокаутира свог ривала, мада се борба може окончати
и “предајом”. Има и случајева групних туча, када се, уз песнице, користе и пајсери, боксери, штангле,
пендреци...
- Тачно је да се малолетници
туку и то из најбаналнијих разлога –
потрђено је нашем листу из више извора, јер о овој теми ретко ко жели јавно да говори. - За то им је, најчешће,
потребан измишљен повод, као што
су “попрек поглед”, безазлено кошкање, качење у пролазу...

Остао је упамћем трагичан
случај пребијања малоелтника, старог 14 година, који је од последица
туче преминуо. Такође, у правосудним аналима забележен је и случај
убиства Тахира Демића (41), из лесковачког села Турековац, када је, уз
две пунолетне особе, ухапшен и
малолетни И.М. (17), јер је доказано
да су њих тројица, ударцима тупим
предметом у главу, убили несрећног
човека, након чега су његов леш бацили у јаловиште отпадних вода у
фабричком кругу РТБ “Бор”, где је
тело, у поодмаклој фази распадања, и пронађено.
Е. Т.

20 ГОДИНА
ПАКЛА
ЗАЈЕЧАР - Зајечарска полиција ухапсила је М. Б. из Зајечара
и одредила му задржавање због
сумње да је од 1995. године физички
и психички малтретирао невенчану
супругу, саопштено је из зајечарске
полиције. Полицијско задржавање је
осумњиченом одређено по одобрењу заменика основног тужиоца и
он се у саопштењу терети да је починио кривично дело насиља у породици.
- Полиција је реаговала
након што је невенчана супруга М. Б.
пријавила да је невенчани супруг
малтретира готово пуних 20 година
– речено је у полицији. - Осумњичени Зајечарац ће, након истека
мере задржавања, бити приведен
надлежном тужиоцу.
Е.К.

СМРТ ЗА
ВОЛАНОМ
НЕГОТИН - Један возач,
стар 64 године, који је путовао са
супругом, осетио да му је лоше и
зауставио је аутомобил на путу
Зајечар-Неготин. Али, аутомобил
је кренуо уназад низ брдо, сишао с
пута, ударио у дрво и преврнуо се.
Лекарка, мртвозорац, констатовала је да је возач имао мождани
удар и проценила да је умро још
пре но што се аутомобил преврнуо. Супруга покојног возача није
повређена.
С.М.Ј.

ДИВЉАЊЕ ЗАПЛЕЊЕНА
ДРОГА
У ПАРКУ
КЊАЖЕВАЦ - Радници
књажевачког ЈКП „Стандард“ у
градском парку затекли су поломљене љуљашке, канте за
смеће и уништене жардињере.
Овај немили догађај одиграо се
у периоду између поноћи и
раних јутарњих часова. Књажевачка полиција је обавештена
о догађају и трага за вандалима.
Из “Стандарда” апелују
на суграђане да не ломе и не

уништавају садржаје на зеленим површинама, јер је то
јавно добро у коме треба сви
да уживамо и наглашавају да
ће у најскорије време бити поправљени поломљени реквизити, који су уништени из чисте
обести. Иначе, према Закону о
комуналним
делатностима,
казне за уништавање ограда,
жардињера клупа и дечјих игралишта износе од 20.000 до
500.000 динара.
К. И.

Заплењена дрога и оружје

Поломљени реквизити у парку

ЗАЈЕЧАР - Припадници криминалистичке полиције Полицијске управе у
Зајечару су, по налогу Вишег
јавног тужиоца, одредили
меру задржавања до 48 сати
за Љ.М. (27), из Зајечара, због
сумње да је извршио кривично
дело ''неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога''. Код њега су,
приликом претреса стана и

других просторија, пронађена
седам пакетића у ПВЦ кесама
укупне тежине 13 грама прашкасте материје, налик на
опојну дрогу хероин, једна вагица за прецизно мерење и
већа количина новца. Истовремено, полиција је, широм
Зајечарског округа, запленила
већу количину опојне дроге,
оружја и аутомобила.
Е. Т.
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Ухапшена четворица Зајечараца због иживљавања

ДРВОСЕЧЕ ПРЕТУКЛЕ МЛАДИЋА
Дрвосече брутално пребиле Дамира Јовановића, који си од батина три пута онесвешћивао.

ЗАЈЕЧАР - Четворица
дрвосеча, које познајем из
виђења, упала су ми у кућу у
ноћи између четвртка и
петка, док смо супруга Десислава и ја спавали. Из сна
нас је пренуо тресак док су
разбијали улазна врата, а
кад сам пришао вратима спаваће собе, они су упали и навалили на мене... Тукли су ме
и тражили неке акумулаторе
за камион, а ја нисам имао
појма о чему причају! Оборили су ме на кревет, ударали по лицу и телу, а онда
су ме бацили на под и наставили да шутирају где стигну!
Ово
је
испричао
Дамир Јовановић (20), из
Зајечара, који је тешко повређен кад су га напали Дражен К. (30), Иван А. (28),
Момир М. (33) и Радомир П.
(54), сви из Зајечара. Дамир
и његова супруга Десислава
тврде да би нападачи сигурно убили Дамира да полиција није реаговала и после
мучења, које је трајало скоро

Пребијени Дамир Јовановић

два сата, извукла Дамира из
канџи силеџија. Десислава
додаје и да су нападачи ударали Дамира где год су
стигли!
- У једном тренутку тај
Дражен је узвикнуо: „Дај нож
да кољем!“ Престравила сам
се и почела да вриштим, а он
се онда устремио на мене и
повикао: „Ућути или ћу и тебе
да закољем“ - прича и даље
видно узнемирена Деси-

ПОДНЕТО
19 ПРИЈАВА
БОР - Одсек за сузбијање привредног криминалитета Одељења криминалистичке полиције ПУ Бор је у наставку активности које су предузимане током 2013. године,
везане за недозвољену трговину секундарног бакра, легура
бакра и осталих метала, у прва
три месеца 2014. поднео је
надлежном тужилаштву 19 кривичних пријава, за недозвољену трговину овим сировинама, чија вредност прелази
8.500.000 динара. Активности
на откривању ових дела и извршилаца трају од априла месеца прошле године, када је за
осам месеци поднето 90 кривичних пријава, где је вредност
продатих сировина износила
85.000.000 динара.
Такође, у наставку активности на откривању извршилаца кривичних дела која се
односе на злоупотребу овлашћења у привреди, од стране
лица која су подизала "СТАРТ
АП" кредите Фонда за развој

Републике Србије, у прва три
месеца 2014.године поднето је
надлежном тужилаштву 10 кривичних пријава којима је обухваћено 10 лица, а износ којим
је Фонд за развој репулике
Србије оштећен је близу
19.500.000 динара. Само током
2013. Одсек за сузбијање привредног криминалитета поднео је 33 кривичне пријаве
против лица која су ФЗР Р
Србије оштетила за износ који
превазилази 55.000.000 динара.
Е. Т.

слава.
Дамир додаје да су га
дрвосече, након батина у
кући, убациле у аутомобил и
одвеле на Вешала на брду
Краљевица.
- Тамо су наставили
да ме туку и да траже неке
паре које ја нисам имао! Шутирали су ме где су стигли, а
ја сам безуспешно покушавао да се заштитим. Свуда
по телу имам маснице, поло-

мили су ми неколико зуба, а
и ноге су ми повређене јер је
Дражен, док сам лежао, скакао по њима. Три пута сам се
онесвешћивао - прича узнемирено Дамир.
После друге рунде батина силеџије су поново убациле Дамира у аутомобил и
кренуле у шуму.
- Сигуран сам да би
ме тамо убили да није наишла полиција, коју је претходно обавестила моја
супруга - рекао је Дамир,
коме су лекари констатовали
теже повреде, али је после
указане помоћи пуштен кући.
Два полицијска аутомобила сустигла су кола у
којима је био Дамир и тада је
Дражен К., који је очигледно
био предводник, почео да
протестује због заустављања. Међутим, убрзо су сва
четворица насилника савладана и спроведена у полицију, где им је по налогу
тужиоца одређено задржавање.
Е.К.

Данко Ј. признао убиство Надежде Ђорђевић

ЗАДАВИО ЗБОГ ПЕНЗИЈЕ
КЛАДОВО - Данко Ј. (19),
из Бољетина, код Мајданпека, ухапшен је због сумње да је у фебруару
убио Надежду Ђорђевић (87), из Радошевца, код Голупца. Овај злочин
Данко Ј. је извршио тако што је старицу, у њеној кући, најпре задавио,
а потом беживотно тело увио у ћебе
и ставио у пластични џак, који је
потом облепио селотејпом, а онда
га бацио поред пута Голубац-Кладово. Током претреса његове куће
полиција је пронашла личну карту
покојне старице, као и лепљиву
траку коју је користио након убиства.
- Приликом саслушања
осумњичени је најпре негирао своју
умешаност, на коју се сумњало нарочито када је пао на полиграфу.
Међутим, суочен са доказима, он је
касније у потпуности признао дело
за које се терети и детаљно га опи-

сао - сазнајемо из истраге. Мотив
овог злочина је користољубље, јер
је старица била девизни пензионер.
Пошто није хтела да му открије где
држи новац, он ју је рукама задавио,
што је потврдила и судско-медицинска обдукција вештака Љубише Божића, јер је утврђен прелом
подјезичне кости и леве стране
грудног коша.
Нестанак старице пријављен је 21. фебруара, а њено тело,
у одмаклој фази распадања, случајно је нађено 20. марта. Тело је
пронашао Марин С. из Голупца, у
поподневним сатима, на месту званом „Кошаре“, на 103. километру
магистралног пута Кладово-Голубац, на око 15 метара удаљености
од коловоза. За кривично дело убиство за које се ухапшени терети законом је запрећена казна до 15
година затвора.
Ј.Б.К.

Леш је нађен крај пута
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