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Пронађен читав арсенал 
оружја
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу, у одвоје-
ним акцијама, запленили су пет аутоматских пушака, 12 пиштоља, три 
карабина, реплику полуаутоматске пушке, 258 метaка и ухапсили три 
особе, а против две поднели кривичне пријаве у редовном поступку, 
због постојања основа сумње да су извршили кривичнo делo недоз-
вољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних 
материја.

Полиција је приликом претреса стана и других просторија Ж. Б. (1964) 
из Крагујевца запленила пет аутоматских пушака, осам пиштоља, три 
карабина, реплику полуаутоматске пушке, 247 комада муниције разли-
читог калибра и делове за оружје.

У стану у ком борави А. А. (1976) из Крагујевца пронађен је пиштољ 
„берета“ и пет метака у оквиру, док је у стану З. Ђ. (1981) из Лапова 
пронађен пиштољ „застава“, седам метака у оквиру, као и око 10 грама 
марихуане и дигитална вагица, па ће против њега бити поднета и кри-
вична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дело 
неовлашћено држање опојних дрога. 

Полиција је, по налогу надлежних тужилаштава, поднела кривичну 
пријаву против шездесеттрогодишњег мушкарца из Аранђеловца код 
ког је пронашла два пиштоља, као и против седамдесетчетворогодишњег 
мушкарца из Крагујевца код ког су нађени патрони за ловачку пушку.  

Осумњиченима А. А., Ж. Б. и З. Ђ. је одређено задржавање до 48 
сати и они су, уз кривичну пријаву, приведени надлежним тужилаш-
твима. 

П р е м а  п о д а ц и м а 
Службе тражења Цр-
веног крста Србије, 
у њиховој бази нала-
зи се 3.420 предмета 
(захтеви тражилаца 
који живе на терито-
рији Србије и који су 
покренули тражење 
у Црвеном крсту), од 
којих је затворено 
2.264 и још актуелних 
1.156. Од актуелних 
предмета 582 су веза-
на за сукобе у  Хрват-
ској, 184 за Босну и Хецеговину и 
390 за Косово и Метохију.

Ово су подаци које је презен-
товао Црвени крст Крагујевца 
поводом обележавања међуна-
родног дана несталих лица, чији 
је циљ да сензибилише јавност 
за проблеме са којима се суоча-
вају породице несталих, као и 
да мотивише на размишљање о 
могућим начинима помоћи на 
нивоу читавог друштва.

Служба тражења Црвеног крс-
та Србије радила је на провери 
статуса још 1.156 актуелна пред-
мета кроз директне контакте са 
породицама или преко Коорди-
национих канцеларија и органи-
зација Црвеног крста у градови-
ма и општинама, изласцима на 
терен и пријемом тражилаца у 
својим просторијама.

Отворено је и 11 нових захте-
ва за тражење везано за сукобе 
у бившој Југославији и то два у 
Хрватској, осам нових захтева 
за лица која су нестала у суко-
бима на Косову и Метохији, док 
је у вези са  сукобом у Босни и 
Херцеговини отворен један нови 
захтев.

Координационој канцеларији 
Службе тражења у Крагујевцу 
поднети су захтеви за тражење 
120 лица, која се воде као нес-
тала.

Црвени крст Крагујевца актив-
но сарађује са члановима поро-
дица несталих лица, пружа им 
психосоцијалну подршку, орга-
низује састанке, посете породи-
цама и сарађује са партнерима 
Црвеног крста поводом пробле-
ма несталих лица.

Поводом Дана несталих, непо-
средно пре дружења у Кутку за 
квалитетније старење у Црвеном 
крсту Крагујевца, одржани су са-
станци са породицама несталих 
лица, од којих је Служба тражења 
добила значајне информације о 
њиховом социјалном и здрав-
ственом статусу, као и о поро-
дичној ситуацији.

На дан обележавања Међу-
народног Дана несталих млади 
волонтери Црвеног крста Кра-
гујевца поделили су лифлете 
грађанима Крагујевца, како би 
скренули пажњу јавности на 
проблем несталих и уједно про-
мовисали активности Службе 
тражења.

Град

У 
240 школа у Србији 
од овог септембра по-
чеће да се примењује 
програм једносмен-
ске наставе. На под-
ручју Шумадије, јед-
носменски ће радити 

11 школa. 
И раније је министар про-

свете потврдио да српски об-
разовни систем иде у правцу 
једносменског рада, али се као 
велики проблем испоствила 
неусаглашеност просторних 
капацитета у школама широм 
Србије. Стратегијом развоја 
образовања, односно рефор-
мом која се спроводи неколико 
година, предвиђено је да се од 
школске 2020. једносменска 
настава организује у свим шко-
лама у земљи.

Као  ј едан  од  разлога  за 
увођење овог пилот програма је 
и смањење броја деце, односно 
ђака. Статистички посматрано 
у Крагујевцу је ове школске 
године у први разред основних 
школа уписано 100 ученика 
мање, или четири одељења, док 
су средње школе максимално 
попуниле капацитете.

Изузев у Медицинској шко-
ли, где има шест одељења и 
отворено је још једно за уче-
нике који желе да се образују 
за масажу, у другим школама 
нема нових одељења, али има 
захтева за повећање броја уче-
ничких група код изборних 
предмета.

Четири крагујевачке основне 
школе - „Светозар Марковић“, 
„Ђура Јакшић“, „Јулијана Ћа-

тић“ у  Страга-
рима и  „Срета 
Младеновић“ у 
Десимировцу пр-
ве ће организо-
вати целодневне 
а к т и в н о с т и  з а 
ученике.

Н а ч е л н и к 
Школске управе 
у Крагујевцу Го-
ран Јоксимовић 
изјавио је да би 
јавност требало 
да зна да ово неће 
бити нека врста 
једносменског ра-
да где ће у попо-
дневним сатима 
бити ангажовани 
сви наставници и 
сви ученици.

О в о  ј е  о б о -
гаћен образов-
н о  в а с п и т н и 
рад, где се шко-
ле свака према 
својим ресурси-
ма и потребама 
ученика, опредељују за избор 
одређених активности које ће 
бити подршка ученицима у об-
разовном, васпитном, па и кул-
турно спорстком правцу, каже 
Јоксимовић.

У четири крагујевачке основ-
не школе, односно укупно 11 
на територији Школске управе 
Крагујевац, једносменски рад 
одвијаће се од 15. септембра. Број 
одељења формираће се из струч-
ног упутства. У појединим школа-
ма, које не могу другачије да ор-
ганизују рад, већ морају да деле 

одељење за наставу другог стра-
ног језика, или изборне предмете 
било је захтева да се повећају гру-
пе. Сви захтеви школа узети су у 
обзир, а две су исказале и потребу 
за отварањем боравка.

Јоскимовић је напоменуо да 
школе ускоро треба да добију 
решења о проценту ангажовања 
наставника у додатном раду, јер 
Министарство просвете одобрава 
средства за оне који ће се тиме 
бавити.

Треба подсетити да је једно-
сменску наставу предвиђала и 

стара Стратегија образовања 
али је недостајала мрежа шко-
ла.

Новина је и да се у школској 
2019 /20. из календара брише 
мали новембарски распуст, 
односно само током државног 
празника Дана примирја у Пр-
вом светском рату 11. новембра 
неће се похађати настава.

Ускршњи или априлски рас-
пуст и даље остаје у календару 
слободних дана, од 13. до 20. 
априла као добродошао одмор 
за ђаке.

ОД 15. СЕПТЕМБРА ЈЕДНОСМЕНСКА НАСТАВА 

У Крагујевцу спремне четири школе

МНОГО ЂАКА ЈОШ ЋЕ ЧЕКАТИ ЈЕДНОСМЕНСКУ НАСТАВУ

САСТАНАК СА ПОРОДИЦАМА НЕСТАЛИХ У 
КРАГУЈЕВАЧКОМ ЦРВЕНОМ КРСТУ

ЗАПЛЕЊЕНО ОРУЖЈЕ У АКЦИЈИ КРАГУЈЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

ПОЛИЦИЈА

ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ У РАТНИМ СУКОБИМА

Поднето 120 захтева 


