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Органдржавекојиобезбеђујеи
гарантујесамосталностјавних
тужилацаизаменикајавних
тужилацавећвишеодгодину
данарадибезчланаизредова
професораправнихфакултета

УставомизакономпрописаноједаДржав
новећетужилаца(ДВТ)имаједанаестчла

нова.МиланШкулић,професорПравногфа
култетаУниверзитетауБеограду,биојечлан
изредапрофесорадо6.априлапрошлегодине,
кадамујеистекаопетогодишњимандат.–Мо
рамдаистакнемдасам,водећисесопственим
интегритетом и пра
вилимаструке,много
пута био другачијег
ставаодосталихчла
нова ДВТа и издва
јаомишљењеуодно
сунаодлукекојејето
телодоносило.Најве
ћепризнањемомра
ду јесу резултати не
давног истраживања
којејеспровелоУдру
жење јавних тужила
цаизаменикајавних
тужилаца у сарадњи
саЦесидом,итомеђу
носиоцима јавноту
жилачкефункције.Истраживањејеобухвата
лосвечлановеДВТа,ауправојечланизредова
професоранајбољеоцењен,рекаојеШкулић.
Онза„Политику”кажедатребаиматиувиду

дасепланираиизменазаконскогоквиракоја
регулишерадовогоргана.
–Питањејештајенајцелисходнијесадара

дити,собзиромнатодасеспремановиЗакон
оДржавномвећутужилаца,аиосталимизбор
нимчлановимаускороистичемандат–наводи
бившичланДВТа.
УписменомодговоруДВТазанашлистнапи

тањезаштосетоликодугочекасаизборомновог
члана,наведеноједајеовајоргандонео„одлуку
оотпочињањупоступкапредлагањакандидата
заизборновогчлана,иотомејеобавештенде
каннајстаријегправногфакултетауРепублици,

собзиромнатодајепрофесоруШкулићуисте
каомандат6.априла2014.годинеаовлашћени
предлагачиморајудадоставеименакандидата
Народнојскупштининајкасније90данапреда
наистекамандатаизборногчлана.”
ЗагоркаДоловац,републичкијавнитужилац

ипредседникДВТа,донелајенаведенуодлуку
2.априла2014.године,четириданапренего
штојеШкулићуистекаомандат,иакојепоза
конутребалодатоучининајкаснијешестмесе
ципретогтренутка.
Лопта је пребаченана теренпрофесуреи,

какосазнајемоодСимеАврамовића,декана
ПравногфакултетаУниверзитетауБеограду,и
тамосвестоји.Премесецданатребалоједасе
одржисастанакнакојембисерасправљалоо
могућимкандидатима,алијеодложенинезна

секадаћеследећиби
тиодржан.
– Имали смо про

блемасакворумомна
том састанку. Одлу
кубитребалодадоне
судеканикакодржав
них,такоиприватних
факултета, заједнич
ки,ициљнамједапо
стигнемонајширумо
гућу сагласност око
кандидата којегћемо
предложити Народ
нојскупштини.Тони
каконијеједноставан
посаоибашизтограз

логачитавпоступактрајеовакодуго–рекаоје
за„Политику”Аврамовић,коментаришућичи
њеницудасеозбиљнокаснисаизбором.
ГоранИлић,заменикрепубличкогјавногту

жиоцаипредседникУдружењајавнихтужила
цаизаменикајавнихтужилацаСрбијесматра
дајелошештоДржавновећетужилацарадиу
непотпуномсаставу.
–Нажалост,тајорганодсамогпочеткањего

вограда2009.годинепратемногобројнекон
троверзе.Кадатокажемпресвегаимамувиду
деловањевећаупериодутакозваногреизбора
тужилацакаоиопштиутисакдавећениједе
ловалокаоорганкојиштитисамосталностту
жилаштва.УосталомиУставнаједанпосвепро
тивуречанначинодређујеположајтогоргана
–наводиИлић. Ана Сте фа но вић

Троједецеповређеноусудару

У са о бра ћај ној не сре ћи ауто бу са и ауто мо би ла 
ко ја се до го ди ла ју че ују тру око 4.30 код Ум ча
ра, на ауто пу ту Бе о град–Ниш, по вре ђе но је тро
је де це и су во зач ауто мо би ла. Ка ко је ре че но 
у МУПу, су да ри ли су се ауто бус и ауто мо бил 
ма ке дон ских ре ги стар ских озна ка, мар ке „ше
вро лет авео” у ко јем су, осим во за ча, би ли и 
су во зач и тро је де це. Су во зач и јед но де те пре
ба че ни су у бе о град ски Ур гент ни цен тар, а дру
го дво је де це на кли ни ку у Тир шо вој. Танјуг

ЧланШарићевегрупе
ухапшенуАмстердаму
Хо ланд ска по ли ци ја ухап си ла је у Ам стер да му 
Дар ка Т., чла на кри ми нал не гру пе Дар ка Ша
ри ћа, ко јем се у Спе ци јал ном су ду у Бе о гра ду 
су ди за шверц 5,7 то на ко ка и на. Хо ланд ски 
ме ди ји су пре не ли из ја ву ту жи о ца у ко јој на
во ди да је осум њи че ни ухап шен по по тер ни ци 
ко ју је за њим рас пи са ла Ср би ја због сум ње 
да је члан зло гла сне гру пе ко ја се ба ви ла тр
го ви ном дро гом. Они су са оп шти ли да је реч 
о Дар ку Т, не на во де ћи ње гов пун иден ти тет. 
Ср би ја је за њим рас пи са ла Ин тер по ло ву по
тер ни цу и, ка ко је са оп штио хо ланд ски ту жи
лац, о зах те ву за ње го ву екс тра ди ци ју од лу чи
ва ће Окру жни суд у Ам стер да му. На ве де но је 
и да Дар ко Т. има цр но гор ско и хо ланд ско др
жа вљан ство.  Танјуг

Бацаохероинкрозпрозор
Ниш – У Ни шу је ју че ухап шен М. А. (29) јер, 
зва нич но је са оп шти ла Ин фор ма тив на слу
жба ни шке По ли циј ске упра ве, по сто ји осно
ва на сум ња да је из вр шио кри вич но де ло нео
вла шће не про из вод ње и ста вља ња у про мет 
опој них дро га. По сле хап ше ња осум њи че ном 
је од ре ђе на ме ра за др жа ва ња до 48 ча со ва, 
по сле че га ће би ти пре дат Ви шем јав ном ту
жи ла штву где ће про тив ње га би ти на ста вљен 
кри вич ни по сту пак.
М. А. је ухап шен у свом ста ну у ко јем је по ли
ци ја по на ло гу ту жи ла штва из вр ши ла пре трес 

јер се сум ња ло да се у ду жем пе ри о ду ба ви 
на бав ком и пре про да јом нар ко ти ка – хе ро и
на и ма ри ху а не. При ли ком пре тре са слу жбе
ни ци по ли ци је су про на шли се дам па ке та 
опој не дро ге и опре му за ме ре ње и па ко ва ње 
нар ко ти ка. То ком пре тре са осум њи че ни М. А. 
је у јед ном тре нут ку кроз про зор ста на ба цио 
шест па ке та са око сто гра ма хе ро и на и је дан 
па кет ма ри ху а не, ко је је по ли ци ја, по што је 
при ме ти ла шта је ура дио, про на шла на пар
кин гу не да ле ко од ула за у стам бе ни обје кат 
из ме ђу ауто мо би ла.
Осим М. А., ни шка по ли ци ја ју че је под не ла и 
кри вич ну при ја ву про тив још јед ног нар коди
ле ра због нео вла шће не про из вод ње и ста
вља ња у про мет опој них дро га. Код ње га је 
про на ђен ха шиш, али дру ги де та љи ни су са
оп ште ни. Т.Т.

Откривенадрога
напрелазуГрадина
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по
сло ва ју че ују тру на гра нич ном пре ла зу Гра ди
на, при ли ком кон тро ле ауто мо би ла „мер це
дес”, пр о на шли су ви ше од 30 гра ма ко ка и на, 
око 14 гра ма ам фе та ми на и око 50 гра ма син
те тич ке др о ге кри стал мет. Во зи лом че шких 
ре ги стар ских озна ка упра вљао је бу гар ски др
жа вља нин С. Г. (1964), са оп ште но је из МУП. 
Осум њи че ном С. Г. по овла шће њу Ви шег јав
ног ту жи ла штва у Пи ро ту од ре ђе на је ме ра за
др жа ва ња до 48 са ти и пр о тив ње га ће би ти 
под не та кри вич на при ја ва. Фонет

Државновећетужилаца
унепотпуномсаставу
вишеодгодинудана
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Ужи це –ПоносисетаувекобузмуУжичанекад
секаквимдогађајемистакнеовдашњапрвахи
дроцентраланарециЂетињи,неуморна“ста
радама”којаиусвојој115.годиниструјупро
изводи.
НекријупоносЕрештосуњиховипрециви

делидаљеоддругих,штојебашовдеуосвит
20.веканаправљенаелектранапопринципи
маполифазнихструјавеликогНиколеТесле:
прватакванаБалкану,другауЕвропи,трећа
усвету.Те1900.годинеуовомградусуглавну
речводилисмелиствараоци,помогнутиоддр
жаве–краљАлександарјепоставиокаменте
мељацзаовуелектрану.Данасбитакавтехно
лошкиискорак,поредезналци,биокаокадби
овдеправилинајсавременијекомпјутере,чи
пове,ласере,самврхтехнологије.
ЗатојесетачешћеосећањеововременихУжи

чана,јерсеодавновишетаконепредњачи.Ни
технолошкиниучемудругом.

Оништосенемиресазаостајањемовоггра
да,свеизраженијимпоследњихдеценија,ре
шилисудабољеистакнутуповезаностУжица
иНиколеТесле.Разнимдешавањимадагенија
приближеЂетињиицентралипрвенцуузко
јумујеподигнутспоменик,аградтрајновежу
заТеслиноиме.Идеседотледанекиозбиљ
нопредлажу усвајањеназиваТеслиноУжи
це.„КадјемоглонекаддабудеТитово,штоне
бибилоиТеслино.Вишемуприличи,геније
јеживеопремаршала.Вратилабисетако,и
онастарарегистрацијаТУ”,кажуЕре,сасвим
озбиљно.
Докзаимеградавременаима,понестајега

заорганизовањедешавањаучастТеслепово
домњеговогрођенданаиДананаукеуСрбији
10.јула.ТуУжичанинамеравајудасеискажу,
спремајудогађајназван„ТесланаЂетињи”.Ор
ганизаторисуградУжице,УдружењеУжичанау
БеоградуиУдружење„Српскикривак”.
–Припремезатуманифестацијуприводимо

крају.Спремамоза10.јулнизсадржаја,гово
рићеугледнигости,стижеи„ЛебдећиТесла”
–најављујезанашлистновинаркаЈеленаБо
жовић,којајеначелуорганизационогодбора
тогдогађаја.
Засадасезнадаће„ТесланаЂетињи”почети

отварањемизложбеуужичкомМузеју:оТесли
ињеговојзаоставштини,градњипрвехидро
централе,улозипрофесораЂорђаСтанојеви
ћакојијеТеслинеидејеовдепреточиоудело,
овременукадсузачуђениУжичаниговорили

„Синувиђелоизријеке”...СледиуужичкомМа
ломпаркуоткривањебронзаногспоменобе
лежјагенијуназваног„ЛебдећиТесла”,радака
демскогвајарапроф.дрДраганаРаденовића.
Тознамењејезаовуприликуауторпозајмио
Ужичанимаибићеједновремепостављенона
томпростору.
–Важнисадржајисуипреднајстаријомхи

дроцентраломувечерњимсатима.Тусеодржа
вајудвапредавања:натему„Теслаи21.век”го
ворићепроф.дрБожидарРаденковић,аоТесли
иНобелуновинарипублицистаСтанкоСто
јиљковић.Очекујемодолазакнашегнаучника
дрВладимираРековићаизЦЕРНа,чијесупре
давањеооткрићубожјечестицепредвегодине
спажњомслушалиужичкигимназијалци,даби
имкаснијеонбиодомаћинкадсупосетилитај
институтуЖеневи.Ууметничкомделупрогра
маучествујуБраћаТеофиловић,младиизЕтно
удружења„Завичај”изЗлакусе,извођачисрп

скихјуначкихпесамаузгуслекаквејеиТесла
волеоидруги–набрајаЈелена.
Међуонимакојисудалиидејузаприближа

вањеТеслеУжичанимаједугогодишњиуредник
у„Политици”СтанкоСтојиљковић,којијечлан
организационогодбораскупа„ТесланаЂети
њи”.Онјетесвојезамислиобразложиоградо
начелникуУжицаТихомируПетковићу,пана
ишаонаподршку.–Предстојећидогађај„Тесла
наЂетињи”самојеуводувећадешавањанаред
негодине.ТадаћемоуУжице,участ160.годи
нерођењаНиколеТесле,позватинајпознати
јестранеидомаћестручњакекојипроучавају
делонашегвеликана,одржативеликимеђуна
роднискупсамноштвомпратећихдешавања.
АштосетичеименаградаТеслиноУжице,по
државамгаисматрамдазатотребапокрену
типоступак.Ималиичегприроднијег?Овоби
уједнобиопрвиијединиградусветусТесли
нимименом–истичеСтојиљковић.
Времеће,наравно,показатикаквајесудби

натезамисли,будућидавећнапочеткуимаи
опрезнихкојисматрајудајеједанпридев(„Ти
тово”,когасускинулипредвеиподеценије)
биодостаУжицу,тедајереалнијеНиколиТесли
посветитиједандеограда.Мождабашонајгде
јехидроцентрала(тујепоњемуназваношета
лиштепоредреке).Нонеседескрштенихруку
низаговорнициТеслиногУжица,којисувећна
правилипрототипрегистарскетаблиценакојој
јеознакаградаТУ,ауместобројевастоји„Тесли
участ”. Бран ко Пе јо вић

ТеслиноУжице
уместоТитовог
„ЛебдећиТесла”идругисадржајинаскупу
„ТесланаЂетињи”,уградуукоме
јошрадихидроцентраластара115година

СпоменикТеслииспреднајстаријехидроцентралеуСрбији
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