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Државновећетужилаца
унепотпуномсаставу
вишеодгодинудана

„ЛебдећиТесла”идругисадржајинаскупу
„ТесланаЂетињи”,уградуукоме
јошрадихидроцентраластара115година
„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

ставомизакономпрописаноједаДржав
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
нос ио ц им а јавн от у
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,

Фото С. Јовичић

УКРАТКО

Ужице –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.

У

СпоменикТеслииспреднајстаријехидроцентралеуСрбији

Оништосенемиресазаостајањемовоггра
да,свеизраженијимпоследњихдеценија,ре
шилисудабољеистакнутуповезаностУжица
иНиколеТесле.Разнимдешавањимадагенија
приближеЂетињиицентралипрвенцуузко
јумујеподигнутспоменик,аградтрајновежу
заТеслиноиме.Идеседотледанекиозбиљ
но предлажу усвајање назива Теслино Ужи
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

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”.
Бранко Пејовић

собзиромнатодајепрофесоруШкулићуисте
каомандат6.априла2014.годинеаовлашћени
предлагачиморајудадоставеименакандидата
Народнојскупштининајкасније90данапреда
наистекамандатаизборногчлана.”
ЗагоркаДоловац,републичкијавнитужилац
ипредседникДВТа,донелајенаведенуодлуку
2.априла2014.године,четириданапренего
штојеШкулићуистекаомандат,иакојепоза
конутребалодатоучининајкаснијешестмесе
ципретогтренутка.
Лопта је пребачена на терен професуре и,
како сазнајемо од Симе Аврамовића, декана
ПравногфакултетаУниверзитетауБеограду,и
тамосвестоји.Премесецданатребалоједасе
одржисастанакнакојембисерасправљалоо
могућимкандидатима,алијеодложенинезна
секадаћеследећиби
тиодржан.
– Имали смо про
блемасакворумомна
том сас танк у. Одл у
кубитребалодадоне
судеканикакодржав
них,такоиприватних
фак ултета, зај едн ич
ки,ициљнамједапо
стигнемонајширумо
гућу саглас ност око
кандидата којег ћемо
предл ож ит и Нар од
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 Стефановић

Троједецеповређеноусудару
У саобраћајној несрећи аутобуса и аутомобила
која се догодила јуче ујутру око 4.30 код Умча
ра, на аутопуту Београд–Ниш, повређено је тро
је деце и сувозач аутомобила. Како је речено
у МУПу, сударили су се аутобус и аутомобил
македонских регистарских ознака, марке „ше
вролет авео” у којем су, осим возача, били и
сувозач и троје деце. Сувозач и једно дете пре
бачени су у београдски Ургентни центар, а дру
го двоје деце на клинику у Тиршовој.
Танјуг

ЧланШарићевегрупе
ухапшенуАмстердаму
Холандска полиција ухапсила је у Амстердаму
Дарка Т., члана криминалне групе Дарка Ша
рића, којем се у Специјалном суду у Београду
суди за шверц 5,7 тона кокаина. Холандски
медији су пренели изјаву тужиоца у којој на
води да је осумњичени ухапшен по потерници
коју је за њим расписала Србија због сумње
да је члан злогласне групе која се бавила тр
говином дрогом. Они су саопштили да је реч
о Дарку Т, не наводећи његов пун идентитет.
Србија је за њим расписала Интерполову по
терницу и, како је саопштио холандски тужи
лац, о захтеву за његову екстрадицију одлучи
ваће Окружни суд у Амстердаму. Наведено је
и да Дарко Т. има црногорско и холандско др
жављанство.
Танјуг

Фото Д. Јевремовић

ТеслиноУжице
уместоТитовог

Органдржавекојиобезбеђујеи
гарантујесамосталностјавних
тужилацаизаменикајавних
тужилацавећвишеодгодину
данарадибезчланаизредова
професораправнихфакултета

јер се сумњало да се у дужем периоду бави
набавком и препродајом наркотика – херои
на и марихуане. Приликом претреса службе
ници полиције су пронашли седам пакета
опојне дроге и опрему за мерење и паковање
наркотика. Током претреса осумњичени М. А.
је у једном тренутку кроз прозор стана бацио
шест пакета са око сто грама хероина и један
пакет марихуане, које је полиција, пошто је
приметила шта је урадио, пронашла на пар
кингу недалеко од улаза у стамбени објекат
између аутомобила.
Осим М. А., нишка полиција јуче је поднела и
кривичну пријаву против још једног наркоди
лера због неовлашћене производње и ста
вљања у промет опојних дрога. Код њега је
пронађен хашиш, али други детаљи нису са
општени.
Т.Т.

Бацаохероинкрозпрозор

Откривенадрога
напрелазуГрадина

Ниш – У Нишу је јуче ухапшен М. А. (29) јер,
званично је саопштила Информативна слу
жба нишке Полицијске управе, постоји осно
вана сумња да је извршио кривично дело нео
влашћене производње и стављања у промет
опојних дрога. После хапшења осумњиченом
је одређена мера задржавања до 48 часова,
после чега ће бити предат Вишем јавном ту
жилаштву где ће против њега бити настављен
кривични поступак.
М. А. је ухапшен у свом стану у којем је поли
ција по налогу тужилаштва извршила претрес

Припадници Министарства унутрашњих по
слова јуче ујутру на граничном прелазу Гради
на, приликом контроле аутомобила „мерце
дес”, пронашли су више од 30 грама кокаина,
око 14 грама амфетамина и око 50 грама син
тетичке дроге кристал мет. Возилом чешких
регистарских ознака управљао је бугарски др
жављанин С. Г. (1964), саопштено је из МУП.
Осумњиченом С. Г. по овлашћењу Вишег јав
ног тужилаштва у Пироту одређена је мера за
државања до 48 сати и против њега ће бити
поднета кривична пријава.
Фонет

