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КЊАЖЕВАЦ - Ребаланс

буџета општине Књажевац, којим

ће се створити предуслови за из-

градњу пијаце, био је централна

тема седнице Општинског већа. 

- Свесни смо чињенице да

многи наши Књажевчани живе од

индивидуалне пољопривредне пр-

оизводње - казао је Милан Ђокић,

председник општине Књажевац. -

Они су везани за пијацу. Због тога

желимо да тај простор изградимо,

да он буде много комфорнији,

практичнији за пословање оних

људи који ту продају своју робу,

али и за грађане који користе

услуге пијаце. Желимо да то буде

наткривен простор, заштићен од

временских непогода, који ће омо-

гућити боље функционисање.

Усталом, то је наставак уређења

града и економски оправдана ин-

вестиција.

Организација јавног пре-

воза била је нова-стара тема на

седници Већа. Иницијатива, покре-

нута протекле године да се сви ста-

новници књажевачке општине из

села ка граду и обратно возе по-

тпуно бесплатно, још увек није реа-

лизована.   

- Прошле године смо

дошли на идеју да организујемо

јавни превоз за све грађане -

објашњава Ђокић. - Рачуница нам

је показала да би нас то коштало

свега нешто више од онога колико

издвајамо за функционисање град-

ског превоза. Нажалост, већ два

пута јавни позиви пропадају, зато

што закон омогућује фирмама

''ташна-машна'' да поништавају

тендере, да се жале републичким

комисијама, да због једног слова,

или зареза поништавају тендере. 

Ђокић додаје да репуб-

личка комисија за заштиту права

понуђача, нажалост, не ради свој

посао како треба. 

- Њихов законски рок је да

одговоре у року од 15 дана, а ми

смо шест месеци чекали њихов од-

говор - огорчен је председник оп-

штине Књажевац. - Ребалансом

смо створили услове да распи-

шемо нови јавни позив, за који се

надамо да ће бити успешан. Ако

све буде како треба, од средине

августа би требало да профунк-

ционише бесплатан превоз за све

становнике општине Књажевац од

села до града и од града ка селу.

Наравно, као и до сада, то би обу-

хватило и бесплатан ђачки превоз,

што је било и до сада.

Већници су се бавили и из-

менама програма Дома културе,

извештајем о раду Јавног пред-

узећа Спортско-туристички ре-

сурси, предлогом одлуке о месним

заједницама, као и образовањем

тима за спровођење регионалног

програма стамбеног збрињавања

избеглица.

Љ.П.

ИЗГРАДЊА НОВЕ ПИЈАЦЕ
Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

Седница ОВ у Књажевцу

Овај текст суфинансира 

општина Књажевац

НЕГОТИН – Одборници

Скупштине општине Неготин усвојили

су већиним гласова Одлуку о за-

вршном рачуну буџета општине Него-

тин за 2014. годину, за коју је, како је

нагласила Валентина Ђуричић, шеф

одељења за буџет, финансије и ло-

калну пореску администрацију, крајњи

рок за усвајање, Законом о буџетском

систему, 15. јун. Она је додала да за-

вршни рачун буџета контролише

Државна ревизорска институција још

од фебруара и да се очекује да ће

њихов извештај бити разматран на

некој од седница локалног парла-

мента, највероватније, до краја го-

дине.

- Укупно остварени текући

приходи и примања са пренетим сре-

дствима у 2014. иносе 1.151.777.000

динара, а укупно извршени текући

расходи и издаци 1.030.853.000. Раз-

лика укупних примања и укупних из-

датака је 120.924.000 динара.

Буџетски суфицит као разлика између

укупног иуноса текућих прихода и при-

мања остварених по основу продаје

нефинансијске имовине утврђен је у

износу од 98,16 милиона динара – ис-

такла је Валентина Ђуричић.

Она је нагласила да су пред-

мет консолидације завршног рачуна

директни корисници, као што је СО

Неготин, председник општине и Оп-

штинско веће, али и 46 месних зајед-

ница,  јавна предузећа и установе, али

и бројни пројекти који се реализују у

општини Неготин.

- Општина Неготин се у 2014.

није задужила и има обавезе по кре-

дитима које је узела још 2006. и 2013.

код пословне банке Интеза. Те оба-

везе на дан 31.12.2014. износиле су

58.776.000 динара и обавезе по ос-

нову четири пројекта за које је оп-

штина Неготин задужена код Фонда

за развој о подстицању грађевинске

индустрије у укупном износу износе

23.948.228 динара – истакла је ше-

фица одељења за буџет, финансије и

локалну ПА.

Примедбе опозиције одно-

силе су се пре свега на неизведене

радове током минуле године за које су

средства пренета у ову годину. 

- Ниједна капитална инвести-

ција није осварена у 2014. години, све

су из 2013. од предходне власти. Кад

се нека позиција не оствари новац се

пренесе у наредну годину и то није

уштеда у буџету, већ неспособност

власти да изведе планиране радове -

рекла је Радмила Геров, шефица од-

борничке групе ЛДП, поменувши пре-

корачење рока у радови на

реконструкцији Зелене пијаце, који

улазе у другу годину, као и закаш-

њење на санацији улице Стојанке Ра-

досављевић.

Јован Миловановић, пред-

седник Општине Неготин сложио се

да су код Зелене пијаце прекорачени

сви рокови јер је тај пројекат од по-

четка “недовољно дефинисан и недо-

вољно темељно урађен”. Закашњење

од 20 дана бележи се и код радова на

реконструкцији поменуте улице, баш

из разлога јер се испоставило да је

проблем што нису уцртане мреже

подземних кадрова, па се ископ мора

радити ручно, уместо машински.

- Оно што карактерише ову

власт је педантност у послу. Кад ура-

дите припрему неког посла  темељно,

онда немате додатне послове – ис-

тиче Миловановић.

Одборници СО Неготин су

већином гласова усвојили и Одлуку о

усвајању плана управљања отпадом

на територији општине Неготин, од-

луку о додељивању искључивог права

јавним предузећима чији је оснивач

Општина Неготин за обављање де-

латности пружања услуга на које се

закон о јавним набавкама не приме-

њује, као и Решење о давању саглас-

ности на статут ЈП ‘’За изградњу и

експлоатацију регионалног водоси-

стема „Боговина“.                      

С.М.Ј.

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН
Одржана 15. седница Скупштине општине Неготин

Седница СО Неготин

Овај текст суфинансира општина Неготин
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ЗАЈЕЧАР – Зајечарци

су свој град у жаргону про-

звали ''Мала Грчка'', нажа-

лост не због туриста, већ због

– презадужености. Задња ра-

та кредита на име буџета ис-

тиче 2022. године, пристижу и

милионске фактуре за из-

градњу стадиона, за прање

улица, за огрев школа... О ду-

говима ''до гуше'' говори нам

градоначелник Велимир Ог-

њеновић.

- Бивша власт је пре

осам, девет година подигла

кредит код банке ‘’Интеса’’, у

износу од шест милиона

евра, и код ‘’Комерцијалне

банке’’ милион евра. Према

уговору, рата из буџета се

плаћа на свака три месеца у

износу од 14 милиона ди-

нара, плус сваког месеца по

два милиона динара камате.

Последњу рату платићемо

тек 2022. године, а износ је

везан за раст евра – каже Ог-

њеновић.

Он напомиње да је кр-

едит тада подигнут за из-

градњу инфраструктуре, али

је, како каже, од тог новца из-

грађена само Попова плажа.

Осим кредитног задужења,

скоро свакодневно пристижу

и фактуре за наплату, од ко-

јих је најчуднија она за из-

градњу градског стадиона.

- Дошла је на наплату

фактура од 14 милиона ди-

нара за стадион, а сви

Зајечарци знају да је, како је

тада представљено јавности,

све платио НИП. Стадион је

био поклон граду, на отва-

рању је била Верица Калано-

вић и захваљивала се НИП у

има свих мештана! – тврди

Огњеновић.

Према његовим речи-

ма, бивша власт је оставила

дуг за струју утрошену за рас-

вету града у износу од 100

милиона динара, и то за го-

дине 2011. и 2012. Тај дуг се

још увек отплаћује. Присти-

гла је и фактура за наплату

прања улица за годину 2009.

у износу од 27 милиона ди-

нара, а сваке седмице до-

спева потражња извођача

радова, снабдевача који су

обезбеђивали огрев шко-

лама...

- Веома тешко се бо-

римо са оволиким задуже-

њем. Размишљали смо да и

ми узмемо кредит, али смо

одустали од тога јер би тек

тада упропастили градски

буџет. Овако, сваког месеца

се боримо да град не доживи

тотални фијаско, и верујемо

да ћемо успети и то без икак-

вог кредитирања – каже гра-

доначелник Зајечара.      С. Б.

ЗАЈЕЧАР  - ''МАЛА ГРЧКА''
Бивша власт задужила град до 2022. године

Велимир Огњеновић

Бесплатне контроле плодности земљишта у  Неготину

ЗА ПЛОДНИЈЕ
ОРАНИЦЕ

БОЉЕВАЦ - Најзначајнији природни ресурси у општини Бољевац за

развој локалне привреде представљају: велика површина под шумама (ве-

лика количина техничког и огревног дрвета),  водни потенцијал – могућност

наводњавања и флаширања пијаће воде, односно изградње мини хидроелек-

трана, климатски и земљишни услови за развој пољопривредне производње

( сточарство, лековито биље, воћарство и повртарство)  и изградњу ветроге-

нератора као постројења за производњу алтернативне енергије и  минералне

сировине (доломит, глина – бентонит, украсни камен и племенити метали).

Поред пољопривреде, на територији Општине Бољевац постоје услови за

развијање метало-прерађивачке индустрије, текстилне индустрије, рударства

и енергетике, дрвне индустрије, али и еко-туризма. 

С. Б.

ПОТЕНЦИЈАЛ

НЕГОТИН – Пољопривредна и саветодавна стручна

служба у Неготину (ПССС), омогућила је свим регистрованим

газдинствима да изврше бесплатну контролу плодности зем-

љишта. Контрола плодности земљишта је законска обавеза и

мора да се уради једном у пет година, а на основу уредбе Управе

за пољопривредно земљиште Владе Републике Србије.

- Контролом је обухваћена анализа pH вредности, кал-

цијум карбоната, хумуса, као и лако приступачних: азота, фос-

фор пентоксида и калијум оксида у земљишту – каже стручни

сарадник за технологију биљних производа Зорица Петканић, из

ПССС Неготин.

На територији Општине Неготин, просечно се током го-

дине уради око 1.500 анализа у Пољопривреденој саветодавној

и стручној служби Неготин, а са територије Борског округа око

3.500. У ПССС наводе да је контрола плодности земљишта не-

опходна јер има вишеструке користи. Процедура је крајње јед-

ноставна. Потребно је да заинтересовано газдинство из Управе

за трезор у извади потврду о активном статусу за 2015. годину и

извод из регистра биљне производње за ову годину.

- Помоћу ове анализе пољопривредник добија увид у ка-

рактеристике својих парцела,поправку нежељених својстава која

су откривена, правилан одабир културе која је погодна за гајење,

правилан одабир и рационално искоришћавање ђубрива, пости-

зање високих и стабилних приноса, и у крајњем случају уштеду

у новцу. Уштеду зато што се помоћу контроле плодности зем-

љишта уз минимална улагања у минерална и органска хранива,

добијају максимално могући приноси, наравно ако се испоштује

добијена препорука – истиче Петканићева, и додаје да Пољо-

привредна и саветодавна стручна служба примати узорке и из-

лазити на терен до 1.августа.

С.М.Ј.

КЛАДОВО - Због повећане концентрације вредности нитрата, за пиће

и припрему хране забрањена је за употребу вода из водосистема којима се снаб-

девају мештани кладовских села Ртково и Корбово.

Како се наводи у решењу републичког санитарног инспектора Жељка Николића

’’вода се може се користити у техничке сврхе’’. Снабдевање око 1.560 мештана,

који у два насеља живе у 640 домова, обавља се из осам резервоара поједи-

начног капацитета по 1.000 литара, који се свакодневно пуне цистерном из ЈП

"Јединство".

-У овој ситуацији није реч о акциденту, јер су концентрације нитрата

мало изнад дозвољених вредности. Али, ми смо одмах приступили превентив-

ном решењу. Узорковањем воде је установљено да су у појединим случајевима

садржаји нитрата били у границама дозвољених вредности, али је било и слу-

чајева повећања и до 53 мг по литру, док је по правилнику о хигијенској исправ-

ности горња дозвољена граница је 50 милиграма по литру- објашњава Зоран

Петровић, директор ЈП "Јединство".

Потсетимо, због истог случаја од 13. марта на снази је забрана упо-

требе воде за пиће и припрему хране са водосистема са којих се снабдевају

мештани кладовских села Мала и Велика Врбица.

- После разговора са представницима ХЕ "Ђердап 1", ангажован је бео-

градски Институт "Јарослав Черни", чији ће стручњаци урадити студију о из-

градњи нових водосистема у четири критична насеља. Договорено је и да се

нови водосистеми изграде према насељима Кладушница и Давидовац, као и да

се, коначно, приступи изградњи резервног водосистема за снабдевање питком

водом становништва у  граду. Реч је о великој инвестицији, али имамо чврста

уверавања да ће за комплексан посао бити обезбеђени извори финансирања -

закључио је Петровић.                                                                                         М. Р.

НИТРАТИ ЗАВРНУЛИ СЛАВИНЕ

Вода у четири кладовска села није за пиће

Овај текст суфинансира општина Кладово
Овај текст суфинансира општина Неготин

Овај текст суфинансира општина Бољевац
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НЕГОТИН – Јавно пре-

дузеће за грађевинско зем-

љиште, ангажовањем Пред-

узећа за путеве Зајечар, за-

почело је послове крпљења

ударних рупа и пресвлачења

најугроженијих делова саобра-

ћајница. Овај комплексан и

веома неопходан посао почео

је најпре у неготинској улици

Јована Динкића, а по плану ЈП

за грађевинско земљиште

биће настављени у улици

Косте Тодоровића, насељима

Градиште и Милошевски пут,

као и у осталим улицама у

граду.

- Радове изводи Пред-

узеће за путеве из Зајечара на

основу спроведене јавне на-

бавке. Процењени обим ра-

дова је осам милиона динара,

а понуда ПЗП Зајечар износи

7.896.000 динара, што подра-

зумева 400 тона асфалта за

крпљење и пресвлачење 700

метара квадратних улица –

каже Драган Мијуцић, дирек-

тор ЈП за грађевинско зем-

љиште.

По речима директора

овог предузећа радови ће бити

завршени у најкраћем могућем

року, а по њиховом завршетку

приступиће се и крпљењу и

пресвлачењу ударних рупа на

путевима у неготинским се-

лима. И за ове послове је ан-

гажовано Предузеће за путеве

Зајечар.

- Вредност радова ће

износити 25,9 милиона ди-

нара, за око 100.000 мање у

односу на планирана сред-

ства. Предвиђено је да се за

крпљење ударних рупа и пре-

свлачење 4.000 квадратних

метара општинских саобра-

ћајница буде утрошено 1.200

тона асфалта – додаје Мију-

цић.

С.М.Ј.

‘’КРПЉЕЊЕ’’ УДАРНИХ РУПА

Посао вредан осам милиона динара

Акција сређивања у кладовском селу

ЗА ЛЕПШИ КОСТОЛ ЗАЈЕЧАР - Одлуком одборника Скупштине града Зајечара, назив

Улице „4. јули“ промењен је у улицу „Костадина Костадиновића Чауша“.

У образложењу одлуке наводи се да је Коста Чауш, продуцент и ос-

нивач Гитаријаде, својим ентузијазмом, залагањем и прегалаштвом допринео

развоју ове манифестације од локалне смотре до највећег фестивала не-

афирмисаних бендова на простору бивше Југославије и Балкана.

Вишедеценијска традиција и значај Гитаријаде учинили су ову мани-

фестацију националним брендом, промотером и једним од носилаца тури-

стичке привреде Зајечара. Сагласност на промену назива улице дало је

Министарство државне управе и локалне самоуправе.                             С. Б.

УЛИЦА ЧАУША

КЛАДОВО - У Месној заједници Костол завршено је ко-

мунално пролећно уређење тог приградског насеља. Приори-

тети су били сређивање улица, крпљење оштећења на

коловозу, али и санација месних некатегорисаних путева. 

Захваљујући ангажовању Савета Месне заједнице,

другачији изглед добило је и сеоско гробље, јер је проширено,

док је на прилазу сређен простор за паркирање возила. Осим

тога, широм насеља улепшане су парковске и друге зелене по-

вршине, а новим мобилијаром надограђени су и садржаји у де-

чијем парку код месног Дома културе.

- Упркос скромним финансијским средствима, успели

смо да планиране радове приведемо крају. У томе су нам по-

могли и мештани који користе сваку прилику да оплемене

разне садржаје у насељу. Заједничким ангажовањем створили

смо лепши амбијент за све путнике намернике који током

летње туристичке сезоне прођу, али и застану у нашем месту

јер им нудимо смештај у домаћој радиности - говори Љубиша

Циклушевић, председник Савета МЗ Костол, и додаје да им је

приоритет уређење плаже на Дунаву, која одудара од идилич-

ног сеоског амбијента.

М. Р.

Овај текст суфинансира 

општина Неготин

ЗАЈЕЧАР - У Зајечару се асфалтира последња трећа фаза

Сокобањске улице. Радове је обишао градоначелник Зајечара Вели-

мир Огњеновић.

- Асфалтира се деоница дужине 260 метара и ширине шест

метара, и то у два асфалтна слоја, први дебљине седам центиметара

и други четири центиметара. Укупно је уграђено 460 тона асфалтне

масе - рекао је градоначелник Зајечара.

Цела дужина реконструисане Сокобањске улице је 670 ме-

тара. Остало је још постављање бехатон плоча и стубова расвете.

Према речима Огњеновића, идуће недеље очекује се да ће радови

бити настављени у Которској улици и делу улице Цара Душана. Ра-

дове финансира локална самоуправа.                                           С. Б.

СОКОБАЊСКА

УЛИЦА

Радови у Сокобањској улициОвај текст суфинансира општина Кладово
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СОКОБАЊА - Аква

парк "ПОДИНА" је од центра

Сокобање удаљен 1,5 км и из-

грађен је у оквиру спортско-

рекреативног комплекса Поди-

на. Овај забавни водени ком-

плекс изграђен је на површини

од 16.000 м² и може да прими

око 2.000 посетилаца. Ком-

плекс садржи полуолимпијски

базен са спортском опремом,

купалиште за одрасле и децу,

базен са три тобогана, у центру

воденог парка је и бар-шанк са

пићем, око свих базена се на-

лазе фрижидери са  сладоле-

дима, лежаљке за сунчање,

сунцобрани и управна зграда

са пратећим садржајима. Аква

парк пружа могућност цело-

дневне забаве и рекреације за

све старосне категорије посе-

тилаца. У току лета организују

се разноврсни културно-за-

бавни и спортско-рекреативни

садржаји, како би се употпунио

и обогатио боравак посети-

лаца. Општина Сокобања је

добила Аква парк 2011 године,

а са радом је почео 21.06.2012

године. 

А, 21. јуна свечано се

отвара купалишна сезона у

Аqуа парку “Подина” у Соко-

бањи за 2015. Тог дана биће

слободан улаз, а током целе

сезоне цене карата за кориш-

ћење услуге аqуа парка неће

се мењати у односу на прошлу

годину. Целодневна улазница

биће 355 дин. за одрасле и 255

дин. за децу до 12 година ста-

рости, док полудневне улаз-

нице ће се продавати радним

данима по цени од 255 дин за

одрасле и 155дин за децу. Го-

стима на расополагању стоје

четири базена и то: полуолим-

пијски, са тобоганима, дечји

базен са реквизитима за за-

баву деце и базен са печур-

кама за масажу и слабије

пливаче; добро дружење, за-

бава, услуге хране и пића ибез-

бедност на највишем нивоу.

Приступачен цене и тропске

летње температуре које се

најављују за сезону учиниће

многим туристима и мешта-

нима  угодан боравак у Соко-

бањи.

Нова водена атракција

за забаву и уживање, на велику

радост најмлађих посетилаца

је постављена у дечијем ба-

зену Аква Парка ''ПОДИНА'' за

најмлађе. Реч је о воденом

торњу који се састоји из четири

платформе, тушева, прскла-

ица, водоскока. Најинтересант-

није деци је гусарско буре, које

се пуни водом и једном у ми-

нуту преврће па освежава и за-

бавља купаче по врелим

летњим данима. Уз то дечји

базен, површине 400м² добио

је још један тобоганчић и сада

их укључијући три на воденој

атракцији „Оtopus slide“, и „Co-

bra slide“ укупно у овом базену

има пет. У истом базену деца

уживају и у чарима прскалица

делфина и жирафе, ђакузију и

воденом подијуму са 27 водо-

скока који се налази непо-

средно уз базен. 

С. Б.

''ПОДИНЕ'' ЧЕКАЈУ ТУРИСТЕ
Почиње летња сезона у Сокобањи

Аква парк у Сокобањи на мети туриста

КЊАЖЕВАЦ - На Ста-

рој планини протеклог викенда

одржан је трећи по реду Старо-

планински маратон, који је у три

трке и брдском бициклизму оку-

пио такмичаре из 11 земаља. 

На трећем по реду Ул-

тра траилу учествовало је више

од 150 такмичара из 11 земаља

са два континента. Организо-

ване су три трке на стазама

дугим 20, 85 и 122 километра,

као и трка брдских бицилиста.

Организатор, Савез екстремних

спортова Србије, задовољан је

бројношћу учесника.

- Ништа не може да се

пореди са Старом планином, ни

за такмичаре, ни за нас органи-

заторе. Мислим да ће ово до-

принети развоју Старе планине,

која је наш најдужи гребен. На-

правили смо инфраструктуру,

имамо преко 170 километара

обележених стаза. Ове године,

књажевачка страна добила је

две нове стазе и то је залог за

будућност - истиче Марко Нико-

лић, из Скајранинг асоцијације

Србије. 

Иако су стазе биле те-

шке и напорне, такмичари из

Велике Британије, Турске, Пор-

тугала, Ирана, Босне и Херце-

говине, Македоније и свих

крајева наше земље, истичу да

је ''много добар осећај док се

трчи и гледа са врхова, а при-

рода је у овом крају источне

Србије савршена''. 

Старопланински мара-

тон одржан је под покровитељ-

ством Туристичке организације

општине Књажевац. Директор

Бобан Марковић наглашава да

љубитељи спортова у природи

могу да буду прави промотери

летњег туризма.

- Велика је ово ствар за

нас, за промоцију Старе пла-

нине - каже Марковић. - Ових

114 хиљада хектара нетакнуте

природе представаљају огро-

ман потенцијал за развој актив-

ног одмора.

Дводневни маратон за-

вршен  је  на  Бабином  зубу,

проглашењем најуспешнијих у

свим дисциплинама. Старопла-

нински маратон бодује се за

најпрестижнију  брдску   трку

на свету - Ултра траил Мон

Блан. 

Љ. П.

ОДРЖАН СТАРОПЛАНИНСКИ МАРАТОН
Уз учешће 150 такмичара из 11 земаља

Савршена природа - мотив за такмичаре

Овај текст суфинансира 

општина Сокобања

Овај текст суфинансира 

општина Књажевац
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БОР – Као што је дого-

ворено на претходном саста-

нку два дана раније, Благоје

Спасковски, генерални дирек-

тор РТБ, са сарадницима, одр-

жао је у препуној сали Рудника

бакра Бор нови сусрет са инва-

лидима рада друге и треће ка-

тегорије који још увек имају

привремена решења за пен-

зију. И овог пута владало је ве-

лико интересовање бивших

радника Басена који су од чел-

ног човека комбината бакра

желели да чују добре вести за

њих близу 270 и добију одго-

воре на питања и недоумице

које их још увек муче. Спасков-

ски је поновио ″да ће, уважа-

вајући захтев РТБ, инвалиди

рада друге и треће категорије

добити стална решења за пен-

зију и исплатиће им се разлика

која им припада.″

- Било је проблема у ад-

министрацији Фонда ПИО.

Влада Србије је испунила обе-

ћање, прописи су измењени и

дата су нова упутства у којима

пише да ће се сваки случај

окончати понаособ - сваком

раднику решење ће се напи-

сати и доставити најкасније у

року од 60 дана. Захваљујем

се и Влади, и Министарству за

рад и социјална питања и

Фонду ПИО што су разрешили

стварно сложен проблем. Осе-

тио сам задовољство у очима

радника, пензионера и не могу

сакрити своје задовољство, јер

је народ дефинитивно поверо-

вао руководству РТБ, Мини-

старству и актуелној Влади

Србије. Веровали су и зато су

остварили свој циљ. Следе-

дећа фаза је да и људима који

имају бенефицирани радни

стаж омогућимо да остваре

своје право и оду у пензију

онда када испуне тај услов без

обзира на године живота - по-

ручио је Спасковски и  најавио

да ће менаџмент Басена, као

вид моралне одговорности, по-

моћи и некадашњим радни-

цима ФЛЖ, Фабрике вентила и

ФОД да реше исту муку. 

Мирјана Антић, заменик

генералног директора РТБ за

економска питања, обавестила

их је да је, сходно обећању са

састанка од 3. јуна, наредног

дана одржан радни састанак

стр чни  л жби РББ, ТИР и

Матичног пред зећа а тр ч-

ним л жбама бор ке фи-

лијале Фонда ПИО на коме 

се оперативно договорили о

начин  провођења новог п т-

ства које је Управа Фонда ПИО

Србије издала 27. априла. 

- У више наврата ме-

њали  е мини три за рад и

запошљавање, права  Фонд

ПИО,  РТБ, али од почетка

смо на тојали да праведно ре-

шимо проблем ови  љ ди. За-

хваљ ј ћи вишегодишњем на-

пор  РТБ, он је ада и тем ки

решен, што матрам призна-

њем нашим залагањима. Ре-

п блички пропи и више ни

препрека – новим п т твом

стављено је ван наге оно из

2003. године које је, нажало т,

санкциони ало и деградирало

инвалиде рада др ге и треће

категорије који   међ вре-

мен  текли лове за пензиј .

Овим е правда задовољава -

пронађен је и тем да на-

кнаде, које те редно примали

од по лодавца и на које 

плаћени порези, ђ   ваш

пензиј к  о новиц , добићете

коначна, већана решења и

биће вам и плаћена разлика

кој   вам годинама краћи-

вали. Уп т тво које је Управа

реп бличког фонда ПИО ада

наложила њи овим тр чним

л жбама важи не амо за

РТБ, него за ве оштећене

раднике ови  категорија  Ре-

п блици. Овај пропи  одно и

е и на за запо лене који  не-

када радили  ФОЖ Жаг бица,

који раде  фабрикама 

Мајданпек  и  др гим ме-

тима широм Србије – и такла

је Антићева и на тавила:

- Меродаван ће бити

доказ да је по лодавац за ов

категориј  пензионера платио

нето накнад  и порез на њ  (10

од то), као и доприно  за

здрав твено о иг рање (10,3

процента). Више нема лова

да, з ове, подне е и доказе да

је платио припадај ћи порез и

за ве запо лене  прет одном

период . То је било ограни-

чење које је РТБ до ад имао и

због кога ове љ де није могао

до тојно да и прати  пензиј ,

него  наши некадашњи рад-

ници, који  по тали инвалиди

радећи  ба ен ким погонима,

били оштећени мањењем

пензије. Накнада, одно но раз-

лика кој   примали по о нов

промене радног ме та на коме

 текли инвалидно т и оног

на које  ра поређени по пре-

о талој радној по обно ти, а

кој  им је по лодавац редно

и плаћивао  и на њ   плаћао

ове порезе и доприно е, није

могла да ђе  пензиј к  о но-

виц  баш из овог админи тра-

тивног разлога. По том о нов ,

РТБ нема никакв  обавез . На

име ти  накнада, до дана  мо

 бр то изно  платили преко

500 милиона динара и

имаћемо право на реф нда-

циј  те ме кој  ће држава, по-

ред твом Фонда ПИО, морати

да нам врати. 

Антићева је још додала

да  тр чне л жбе РББ,

ТИР и Матичног пред зећа до-

биле задатак да попиш  и ве

раднике који ни  добили ј би-

ларне награде, па ће  нај ко-

рије време, преко органа

прављања ови  пред зећа и

УО РТБ, завршити тај админи-

тративни по ао, како би и они

о тварили ово право, као њи-

ове колеге које  то чиниле

д ким п тем.

. С.

ТРАЈНА РЕШЕЊА ИНВАЛИДИМА РАДА
Републички Фонд ПИО уважио вишегодишњи захтев РТБ 

Б. Спасковски: Влада Србије је испунила обећање,

прописи су измењени и сваки инвалид рада друге и треће

категорије појединачно добиће стално решење за пензију

најкасније за два месеца. – М. Антић: Овај пропис не односи

се само на РТБ Бор него и на за запослене који су некада ра-

дили у ФОЖ Жагубица, који раде у фабрикама у Мајданпеку

и у другим местима широм Србије. – У најскорије време биће

исплаћене и јубиларне награде радницима који их нису до-

били.

Спасковски са бившим радницима РТБ
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БОР – Као што је дого-

ворено на прет одном а та-

нк  два дана раније, Благоје

Спа ков ки, генерални дирек-

тор РТБ, а арадницима, одр-

жао је  преп ној али Р дника

бакра Бор нови рет а инва-

лидима рада др ге и треће ка-

тегорије који још век имај

привремена решења за пен-

зиј . И овог п та владало је ве-

лико интере овање бивши

радника Ба ена који  од чел-

ног човека комбината бакра

желели да ч ј  добре ве ти за

њи  близ  270 и добиј  одго-

воре на питања и недо мице

које и  још век м че. Спа ков-

ки је поновио ″да ће, важа-

вај ћи за тев РТБ, инвалиди

рада др ге и треће категорије

добити тална решења за пен-

зиј  и и платиће им е разлика

која им припада.″

- Било је проблема  ад-

мини трацији Фонда ПИО.

Влада Србије је и п нила обе-

ћање, пропи и  измењени и

дата  нова п т тва  којима

пише да ће е ваки л чај

окончати понао об - ваком

радник  решење ће е напи-

ати и до тавити најка није 

рок  од 60 дана. За ваљ јем

е и Влади, и Мини тар тв  за

рад и оцијална питања и

Фонд  ПИО што  разрешили

тварно ложен проблем. О е-

тио ам задовољ тво  очима

радника, пензионера и не мог

акрити воје задовољ тво, јер

је народ дефинитивно поверо-

вао р ковод тв  РТБ, Мини-

тар тв  и акт елној Влади

Србије. Веровали  и зато 

о тварили вој циљ. Следе-

дећа фаза је да и љ дима који

имај  бенефицирани радни

таж омог ћимо да о тваре

воје право и од   пензиј

онда када и п не тај лов без

обзира на године живота - по-

р чио је Спа ков ки и  најавио

да ће менаџмент Ба ена, као

вид моралне одговорно ти, по-

моћи и некадашњим радни-

цима ФЛЖ, Фабрике вентила и

ФОД да реше и т  м к . 

Мирјана Антић, заменик

генералног директора РТБ за

економ ка питања, обаве тила

и  је да је, одно обећањ  са

а танка од 3. ј на, наредног

дана одржан радни а танак

стручних служби РББ, ТИР и

Матичног предузећа са струч-

ним службама борске фи-

лијале Фонда ПИО на коме су

се оперативно договорили о

начину спровођења новог упут-

ства које је Управа Фонда ПИО

Србије издала 27. априла. 

- У више наврата ме-

њали су се министри за рад и

запошљавање, управа у Фонду

ПИО, у РТБ, али од почетка

смо настојали да праведно ре-

шимо проблем ових људи. За-

хваљујући вишегодишњем на-

пору РТБ, он је сада системски

решен, што сматрам призна-

њем нашим залагањима. Ре-

публички прописи више нису

препрека – новим упутством

стављено је ван снаге оно из

2003. године које је, нажалост,

санкционисало и деградирало

инвалиде рада друге и треће

категорије који су у међувре-

мену стекли услове за пензију.

Овим се правда задовољава -

пронађен је систем да на-

кнаде, које сте уредно примали

од послодавца и на које су

плаћени порези, уђу у вашу

пензијску основицу, добићете

коначна, увећана решења и

биће вам исплаћена разлика

коју су вам годинама ускраћи-

вали. Упутство које је Управа

републичког фонда ПИО сада

наложила њиховим стручним

службама важи не само за

РТБ, него за све оштећене

раднике ових категорија у Ре-

публици. Овај пропис односи

се и на за запослене који су не-

када радили у ФОЖ Жагубица,

који раде у фабрикама у

Мајданпеку и у другим ме-

стима широм Србије – истакла

је Антићева и наставила:

- Меродаван ће бити

доказ да је послодавац за ову

категорију пензионера уплатио

нето накнаду и порез на њу (10

одсто), као и допринос за

здравствено осигурање (10,3

процента). Више нема услова

да, уз ове, поднесе и доказе да

је уплатио припадајући порез и

за све запослене у претходном

периоду. То је било ограни-

чење које је РТБ досад имао и

због кога ове људе није могао

достојно да испрати у пензију,

него су наши некадашњи рад-

ници, који су постали инвалиди

радећи у басенским погонима,

били оштећени умањењем

пензије. Накнада, односно раз-

лика коју су примали по основу

промене радног места на коме

су стекли инвалидност и оног

на које су распоређени по пре-

осталој радној способности, а

коју им је послодавац уредно

исплаћивао  и на њу  плаћао

ове порезе и доприносе, није

могла да уђе у пензијску осно-

вицу баш из овог администра-

тивног разлога. По том основу,

РТБ нема никакву обавезу. На

име тих накнада, до данас смо

у бруто износу уплатили преко

500 милиона динара и

имаћемо право на рефунда-

цију те суме коју ће држава, по-

средством Фонда ПИО, морати

да нам врати. 

Антићева је још додала

да су стручне службе РББ,

ТИР и Матичног предузећа до-

биле задатак да попишу и све

раднике који нису добили јуби-

ларне награде, па ће у најско-

рије време, преко органа

управљања ових предузећа и

УО РТБ, завршити тај админи-

стративни посао, како би и они

остварили ово право, као њи-

хове колеге које су то учиниле

судским путем.

Ј. С.

ТРАЈНА РЕШЕЊА ИНВАЛИДИМА РАДА

ПОКУШАЈ САБОТАЖЕ

Подсетимо да је претходни  састанак пословодства са

инвалидима рада друге и треће категорије организован 3.

јуна у великој Сали Дома културе. Представници удружења

УНИС покушали су да прекину овај скуп сталним упадицама,

у више наврата,  па је договорено да наредни сусрет буде

уприличен за два дана. Бивши радници Басена придружили

су се Спасковском и захвалили му што ће њихова дугого-

дишња мука бити решена. Сибин Фирановић, бивши радник

Топионице, са 30 година стажа, рекао је: - Очекујемо да ће

директор одржати  обећанаје  и  да  ће наш проблем решити

до краја лета.
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ЗАЈЕЧАР - Последње

вечери финала ХГФ у Забоку,

партнеrског фестивала Гита-

ријаде, успешно је настављена

презентација програма 49. из-

дања најдуговечнијег рок фе-

стивала. У раним вечерњим

сатима наступио је сплитски

бенд Repassage. Бину је потом

преузела група Силенте.

Победницима ХГФ фе-

стивала, бенду Мр. Албино из

Загреба, уручене су вредне на-

граде, међу којима и листа по-

тврђених термина концерата у

предстојећем периоду. На њи-

ховом путу  налази се и ового-

дишња 49. Гитаријада. Треће

место припало је Епилогу, из

Задра, а на другој позицији

нашао се састав Ment to be, из

Умага.

У конкуренцији кантау-

тора за најбољег проглашен је

Влада Кузман. Њему је награду

уручио градоначелник града За-

бока, господин Иван Ханжек,

који је посетио штанд Гита-

ријаде и изразио велико инте-

ресовање за најдуговечнију рок

манифестацију.

Након наступа побед-

ника ХГФ демо фестивала,

уследио је концерт групе Xander

& The Keys, састава из Велике

Британије, који се представио

хрватској публици на најбољи

начин и створио одличну  атмо-

сферу. Главни ревијалиста би-

ла је група Елементал, чији су

наступ сви присутни жељно иш-

чекивали.

Фантастичан концерт, у

ревијалном делу програма одр-

жао је, бенд Holographic Human

Element, свеукупни победник

48. Гитаријаде. Момци из Трав-

ника ни овог пута публици нису

ускратили енергију, коју емитују

током свог наступа. Они су

уједно затворили 19. ХГФ у За-

боку.                                  С. Б.

ГИТАРИЈАДА У ЗАБОКУ
Најдуговечнији рок фестивал представљен у Хрватској

Хрватски фанови рока жељно ишчекују Гитаријаду

КЊАЖЕВАЦ - Фести-

вал културе младих Србије,

54. по реду, биће одржан у

Књажевцу од 5. до 10. авгу-

ста. На летњим позорницама

и у простору Дома културе

наступиће неколико стотина

младих људи, а овогодишња

новина је ПРКОС, фестивал

у фестивалу, односно так-

мичење омладинских позо-

ришта.

Фестивал културе мл-

адих Србије, највећа смотра

уметничког стваралаштва

младих, испуниће очекива-

ња Књажевчана и гостију

Књажевца, обећава дирек-

тор Дома културе и председ-

ник Скупштине ФКМС Урош

Станишић: 

- Фестивалу је враћен

стари сјај, који је имао пре

пар деценија и данас његови

посетиоци с правом очекују

највише. Ове године је и Ми-

нистарство културе препо-

знало квалитет и одобрило

чак четири пројекта са ко-

јима је Фестивал конкурисао.

Специфичност ового-

дишњег фестивала је ПР-

КОС, својеврсни ''фестивал у

фестивалу'', прво такмичење

омладинско-студентских по-

зоришта са компетентним

жиријем и вредним награ-

дама за младе глумце.

- У оквиру 54. фести-

вала организоваћемо први

фестивал ПРКОС (што је

скраћеница од ''позоришна

ревија креативног осмишља-

вања света''). То је омладин-

ско – студентски фестивал

омладинских позоришта

Србије такмичарског карак-

тера. Омладинска позори-

шта нашој публици показаће

своја остварења, учество-

вати на округлим столовима,

организовати радионице.

Последњег дана, жири у

коме ће бити глумци Бранка

Пујић, Срђан Карановић и

Предраг Ејдус, прогласиће

победнике и доделити на-

граде. У организацију мани-

фестације ПРКОС ушли смо

веома озбиљно, с циљем да

већ прве године он постане

најбољи омладински позо-

ришни фестивал - каже Ста-

нишић. 

Пред публику ће и

овог лета изаћи неколико

стотина песника, сликара,

певача – оних пред којима је

будућност, али и великих

звезда. Биће целодневних

програма, такмичења у пе-

вању за најмлађе, истиче

Станишић: - Данас медији у

Србији кажу да је Фестивал

будућност српске културе.

На нама је да им  од 5. до 10.

августа покажемо да су у

праву.

Како се најављује,

гости 54. фестивала културе

младих Србије биће Бајага и

Инструктори, Хари Мата

Хари, Неверне бебе, САРС,

Сара Јовановић, ди џејеви...

За све младе људе, који

желе да учествују у органи-

зацији ове велике смотре

уметности, до 10. јула је

отворен конкурс за волон-

тере.                               Љ. П.

И ПРКОС У ФКМС
Фестивал у Књажевцу од 5. до 10. августа 

Детаљ бса прошлогодишњег ФКМС

Овај текст суфинансира општина Књажевац
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НЕГОТИН - Чак 14 еки-

па надметало се за титулу на-

јбољих мајстора у справљању

рибље чорбе од беле дунавске

рибе на традиционалној мани-

фестацији „Душановачки кот-

лић“, која је у овом неготинском

селу, у оргаснизацији Месне

заједнице, Пензионерског клуба

Ђаново и Секције спортских ри-

боловаца из овог села, одржана

јубиларни, пети пут. 

Иако су чланови жирија

Ђорђе Добрић, Добромир Бар-

буловић и Љубиша Петровић

имали заиста тежак задатак да

у мору добрих гурманских

мајсторија изаберу најбољи,

ипак су се одлучили за рибљу

чорбу коју су скували Ивана Бо-

жиновић и Александар Точако-

вић, чланови екипе „Дружина

плавог канала“ из Неготина.

Њихова чорба, истакли су чла-

нови жирија, задовољила је и

најосетљивије непце, јер је

била спремљена „са пуно љу-

бави и још више знања“.

Друго место припало је

Слађану Балцојићу и Новици

Трујкићу из екипе Душановац, а

треће Љубиши Стојановићу и

Михајлу Адамовићу, члановима

екипе „Шаран“ из Радујевца. Тек

да се зна, победило је пре свега

дружење и тимски рад, али и

добар провод, јер су у благоде-

тима котлића уживали и

мајстори и мештани, али и њи-

хови многобројни гости.

С.М.Ј.

МАЈСТОРИ РИБЉЕ ЧОРБЕ
Одржана манифестација „Душановачки котлић“

Победничка екипа

Овај текст суфинансира 

општина Неготин

КЛАДОВО - У основ-

ној школи "Светозар Радић" у

Текији приводе се крају сана-

циони радови на објекту који

се 15. септембра претходне

године нашао на удару бујич-

них поплава. То је разлог што

је у школској години на из-

маку 55 ђака од првог до

осмог разреда наставу поха-

ђало у Кладову.

Захваљујћи ангажо-

вању Фондације "Дивац", али

и људи добре воље, њихо-

вом путешествију дошао је

крај. Након замене кровне

конструкције, столарије и

уређења учионица, завршни

су и послови на спољњој фа-

сади. 

- Сада је на реду сре-

ђивање фискултурне сале у

којој су још видљи трагови

бујичних поплава и санација

котларнице, која је, тренутно,

неупотребљива. Када ком-

плетани радови буду завр-

шени, школска зграда биће

понос Текијанаца. Ренови-

рани објекат од првог сеп-

тембра под свој кров при-

миће и шест ђака првака -

казао је Михаjо Сидерс, ди-

ректор школе која има тради-

цију дугу 181 годину. 

М. Р.

ЗВОНО ОД СЕПТЕМБРА
Школа у Текији добила нови изглед

Одмичу радови на школи у Текији

Овај текст суфинансира 

општина Кладово

КЊАЖЕВАЦ - Летња се-

зона на базену Бањица у Књажевцу

почела је 5. јуна, а Јавно предузеће

Спортско-туристички ресурси потру-

дило се да посетиоце сачека са

пуно новина. Спремајући се за ле-

тњу сезону, уз помоћ локалне само-

управе, ово предузеће је успело да

много тога што последњих деценија

није урађено спреми и уради, каже

в.д. директора Милан Живковић:  

- Након више од три деце-

није реновирано је степениште које

води до базена, поправљене су

пумпе, којима се термална вода до-

води са изворишта у Ргошкој бањи,

адаптирани су тушеви, набављен

нови инвентар... Поред дечијег ба-

зена (брчкалишта), изграђен је мали

парк са љуљашкама, тобоганом,

клацкалицама и кућицом за на-

јмлађе. Највеће промене је доживео

спа центар. Флуоресцентним бојама

осликани зидови у комбинацији са

ултраљубичастим осветљењем дају

потпуно нову (трећу) димензију овом

простору.

Цена појединачне карте за

ову сезону је 150 динара, а Књажев-

чани се могу купати и по старој, про-

шлогодишњој  цени, уколико купе

месечне комплете по цени од 3.000

динара. Школа пливања за најмла-

ђе почиње 20. јуна. 

Према многим оценама,

књажевачки базен је један од на-

јлепших у земљи. Изграђен је само-

доприносом Књажевчана осамдесе-

тих година прошлог века, а водом се

снабдева са термалног извора у

оближњој Ргошкој бањи. Вода је

константне температуре 28 степени,

а како је током хладих дана покри-

вен балоном, у његовим чарима мо-

гуће је уживати и зими.  

Љ. П.

СПАС ОД ЖЕГЕ
Почела сезона на базену Бањица 

Бањица се водом снадбева из Ргошке бање

Овај текст суфинансира 

општина Књажевац
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БОЉЕВАЦ - Етно-фестивал "Црноречје у песми и игри"

приказује традиционалну културну баштину сваке године другог

викенда у јуну. У фолклорним играма, песмама и свиркама пре-

плићу се етно-културни слојеви различитог порекла и старине.

На фестивалу се приказују и обичаји који потичу од ритуализо-

ваног и раскошно симболизоване магије. 

Порекло им је у остацима словенске митологије, али и

у митовима старе цивилизације. Обичаји, наравно немају више

магијско-обредни карактер, већ чине реминесценцију протеклих

времена. "Црноречје у песми и игри", осим очувања традиције,

представља и место сусрета, разговора и одмеравања лепоте

певања, играња и свирке најталентованијег појединца и група.

При том се настоји да се очува висока естетска вредност на-

родне уметности и њен аутентични карактер. Посебни део фе-

стивала је Предтакмичење трубача за Сабор у Гучи.

- Ово је за нас веома важно искуство. Осим у фолклор-

ном богатству, уживали смо и у импресивном и интензивном

звуку трубача - рекао је, приликом посете Црноречју, Лудолф

Пич, професор етномузикологије на Музичкој академији у Бечу.

Црноречје садржи и програм уметничке етно-музике, изложбе

производа старих заната и продајну изложбу здраве хране. Фе-

стивал је отворен и за иностране ансамбле и појединце који се

баве традиционалном културом и уметношћу. У оквиру Црно-

речја, уведен је програм "Предтакмичење фрулаша источне

Србије" за Републички сабор "Ој Мораво" у Прислоници.                                                                                  

С.Б.

ЦРНОРЕЧЈЕ У ПЕСМИ 

САГРАДИМО ЗАЈЕДНО
Драги наши читаоци, ових

неколико реченица намењене су

лично вама. Сви српски великани

градили су цркве и манастире. Да се

очува православље, да се сачува ис-

торија, да се ојача српство. Помо-

зите и ви. Саградимо заједно. Неко

нек' да 50, неко 100, неко 10 динара

и успећемо. Уложите у своја поко-

љења. Манастир Покрова Пресвете

Богородице, познатији као манастир

Лешје, сазидан је на темељима

храма који поричу из XIV века. Саг-

рађен је само од добровољних при-

лога добронамерних људи. Али,

Манастир није довршен, сестрин-

ство се увећава, нема довољно жи-

вотног простора.

КАКО ПОМОЋИ : Све ин-

формације можете видети на сајту

manastirulesiju.org.rs или позо-

вите 066/888 36 92

Овај текст суфинансира општина Бољевац

КЛАДОВО - У служби урологије кладовског Здравственог центра у

рад је пуштена нова цистоскопска сала, која служи за преглед мокраћне бе-

шике и мокраћне цеви.

-То је безболна, додуше, понекад мало непријатна интервенција

којом се поставља дијагноза појединих болести мокраћних путева, уклањају

каменчићи из бешике и узима исечак.Цистоскопијом се могу уклонити ка-

менци из мокраћних органа и израштаји који крваре.Инвестиција ће допринети

квалитнијем третману пацијената - казао је др Аца Кожокић, специјалиста уро-

логије.

То је још један корак у стварању квалитетнијих услова за преглед и

лечење грађана у општини Кладово.

- Добили смо модерну цистоскопску салу у којој ће се годишње оба-

вити око 200 прегледа заједно са другим интервенцијама.До сада смо кори-

стили салу одељења хирургије, у којој нисмо имали адекватне услове.Сада

је мукама пацијената дошао крај - додао је др Кожокић.

Сала за цистоскопију уређена је уз финансијску подршку ПД "Хидро-

електране Ђердап’’.

- У периоду за нама није се много улагало у систем здравствене за-

штите у нашој општини.Када је било критично, Привредно друштво ’’Ђердап’’

увек је помагало и та пракса биће настављена. Наш је задатак да се побољ-

шају услови у секторским амбулантама у селима, а за то су потребна додатна

улагања-поручио је Радисав Чучулановић, из ПД "Хидроелектране Ђердап".

У економско тешким временима донација људи добре воље изузетно је зна-

чајна за функционисање Службе урологије.

- Ово је још један позитиван потез менаџмента Привредног друштва

’’Ђердап’’.То је и нова потврда  да постоји добра воља не само за решавање

проблема у Здравственом центру, који је сервис свих грађана, већ и за под-

ршку  стварању бољих услова живота у општини Кладово.Генерално, овом

донацијом су побољшани услови за реализацију здравствене заштите-казао

је др Драган Будујкић, председник општине Кладово.

Служба урологије опремљена је и савременим ултразвучним апара-

том са сондом за биопсију простате, који је пре годину дана донирала Амба-

сада Немачке у Београду.Вредност те донације је 25.000 евра, а учешће

локалне самоуправе износило је 5.000 евра.                                               М. Р.

БОЉИ УСЛОВИ ЗА ПРЕГЛЕД КЛАДОВЉАНА

Овај текст суфинансира општина Кладово

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-1018/2015-16

Датум: 28.05.2015.

Немањина 22-26

Београд

На основу чл. 14. Закона о процени утицаја на

животну средину (''Сл. гласник РС'' 135/04, 36/09), даје

следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта РТБ Бор Група д.о.о. Рудника

бакра Бор, поднео је захтев за одређивање обима и

садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на

животну средину пројекта експлоатације лежишта

бакра ''Краку Бигареску – Цементација 2'' и Церово.

Заинтересована јавност може да изврши увид

у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 ча-

сова у просторијама Министарства пољопривреде и

заштите животне средине у Београду, Омладинских

бригада 1, соба 428 и на вебсајту министарства

http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procenauti-

caja-na-zivotnu sredinu/ и достави своје мишљење у

року од 15 дана од дана објављивања овог обавеш-

тења.

У Служби урологије отворена нова цистоскопска сала

Будујкић и Чучулановић
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