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У претходном периоду

пуно се радило на сређи-

вању сеоских месних зајед-

ница. 

-Тако је. Пуно се у пре-

тходном периоду радило у бор-

ским селима, на сређивању

путева, школа и сеоских и град-

ских, домова културе, амбу-

ланти,  изградњи водовода, и

осталим пословима, и сигурно

је уложено више од 250 ми-

лиона динара. Приоритет је

била изградња водовода, јер је

непојмљиво да у неким селима

у 21. веку нема пијаће воде. Ус-

пели смо да завршимо четири

сеоска водовода у Луки, злот-

ском рејону Манастириште,

Шарбановцу и Метовници Ти-

мок, чиме смо решили велике

проблеме. Све сеоске школе су

сређене, као и просторије за

амбуланту у Метовници и Сла-

тини. У наредном периоду ви-

ше пажње посветићемо гра-

дским месним заједницама, јер

је насеље Металург  тотално

занемарено, улице су у очајном

стању, као и Слатинско насеље

и Старо селиште, али нећемо

занемарити ни села, где ћемо

наставити са редовним посло-

вима.

Шта су приоритети за

наредну годину?

- Идуће године по-

чећемо изградњу водовода у

селу Горњане, за шта је не-

опходно око 50 милиона ди-

нара.  Остаје нам да решимо и

водоснабдевање у Бучју, где

проблем представља велики

број дивљих прикључака. Сре-

дићемо пут Горњане - Рудна

глава, спајамо ту деоницу,  што

је велика предност за све меш-

тане овог борског села. Ра-

дићемо и на уређењу градских

месних заједница, и све сеоске

и градске школе биће сређене.

Завршена је и реконструкција

новог Злотског пута, који је пре-

свучен новим асфалтом, што је

такође, инвестиција од 50 ми-

лиона динара. У плану је и ос-

нивање задруге, која има за

циљ да помогне пољопривред-

ницима.

Да ли сте задовољни

како је стартовала грејна се-

зона у Бору ?

- Нисам задовољан,

што сам и рекао у неколико на-

врата. На старту грејне сезоне,

када је било веома хладно, по-

ловина града је остала без

грејања. То је нешто на шта сам

упозоравао раније, да „То-

плана“ ван грејне сезоне мора

да ради на отклањању свих

кварова, да мрежа не сме да

буде празна. Требало је да се

раде топле пробе, јер су оне

показатељ мреже, што они

нису урадили. Јер 15. октобар

није почетак грејне сезоне, већ

онда када је хладно и  када се

температура спусти испод 12

степени. Са друге стране,

стално се жале људи на службу

„Топлане“ да се нико не јавља,

а желе да укажу на неки про-

блем, тако да не могу да будем

задовољан. Они морају да

штеде угаљ, али не на начин

квалитета већ регулације, јер

не сме да се дешава да се неки

делови града прегревају а да у

другим уопште нема грејања. 

„Топлана“ и „Водо-

вод“ су оптерећени великим

дуговањима. Шта је решење?

- Топлана дугује 1,2 ми-

лијарде динара, од тога 800 ми-

лиона динара за струју. Око 315

милиона динара су дуговања

за угаљ из Колубаре који се

узимао од 2002. до 2010. го-

дине, а није се плаћао. Елек-

троистоку се за струју дугује око

350 милиона динара, што су

опет дуговања од 2002. године,

и то ћемо морати на неки начин

да решимо. Спас је у новим

котловима. Постојећи јесу

добри и сређени, али су кон-

струкцијски лоши, јер су велики

потрошачи и троше ону врсту

угља који је најскупљи на

тржишту. Идеја је да се набаве

други, ефикаснији котлови, са

степеном искоришћења до 85

одсто. То је инвестиција од 1,2

милиона евра. Ми планирамо

да одвојимо одређена средства

из општинског Еко фонда, и а

разговарали смо и са председ-

ником Удружења топлана

Србије за КфW кредит на 10 го-

дина, са грејс периодом од три

године. То ћемо морати да за-

вршимо, иначе следеће грејне

сезоне неће бити. Око 600 ми-

лиона динара нас сад кошта

грејна сезона, и те трошкове

морамо да смањимо на 400 ми-

лиона, јер у том случају „То-

плана“ то може да исплати. Са

друге стране велика су и дуго-

вања грађана и ту ће морати да

се интензивније крене у на-

плату пораживања. И Водовод

има велика дуговања, али се

сналазе и раде. У сваком слу-

чају, сагледаћемо све могућно-

сти како би извукли сва јавна

предузећа из дубиозе, што

ћемо и учинити.

Да ли је у плану отва-

рање Геронтолошког центра?

- По завршетку из-

градње Дома за стара лица, тај

објекат је предат републичкој

Дирекцији за имовину. Мини-

старство рада, запошљавања и

социјалне политике, није за-

интересовано за отварање тог

објекта где би могло да се за-

посли око 30 људи, па смо се

обратили Дирекцији за имовину

да се објекат врати на газдо-

вање локалној самоуправи

како би га што пре ставили у

функцију. Већ сада има заинте-

ресованих фирми да Геронто

центар узму у закуп, а има ин-

тересовања и код старијих

лица за смештај у том објекту.

Надамо се да ће ускоро почети

са радом Дом за стара лица.

Да ли је општина Бор

конкурисала код ИПА фон-

дова за неки од пројеката?

- Аплицираћемо за

пројекат који се односи на сре-

ђивање пута Бор 2 - Бањско

поље, као и за пут који води од

Злота до пећине, и за ренови-

рање Злотског мотела. Изгра-

ђено је и ново постројење

биодиска у насељу Бањско

поље, а до краја године ура-

дићемо биодиск и у насељу

Металург, а на пролеће ћемо

исти посао завршити и у на-

сељу Бор 2.

Да ли има изгледа да

се у скорије време отворе

нова радна места?

- И даље смо у прегово-

рима са словеначком фирмом

„Искра заштита“ која није оду-

стала од идеје  за отварање

фабрике за преднапонску за-

штиту у Бору. Од изузетног зна-

чаја за општину Бор је и

присуство америчке рударске

корпорације Фрипорт Мекмо-

ран која планира да отвори

рудник код Бора. Незваничне

информације указују да на про-

леће крећу са израдом нископа

што означава почетак рада руд-

ника, али то је процес који траје

пет до седам година. Међутим,

ту ће бити потребе за већим

бројем радних места.           Д.К.

ЛОШ СТАРТ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ
Интервју са председником општине Бор Живорадом Петровићем

Председник општине Бор Живорад Петровић у интервјуу за „Тимочке“ поручује да ће јавна предузећа бити

извучена из дубиозе као и да ће се наставити радови на уређењу сеоских и градских месних заједница. У плану је и

отварање Геронтолошког центра у Бору и уређење путева који су од велике важности за становнике Бора и меш-

тане околних села.
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КЛАДОВО - На магист-

ралном путу Кладово-Неготин,

код Милутиновца, у току су ра-

дови на изградњи новог моста.

Стари је, септембра прошле го-

дине, срушен под налетом бу-

јичних вода за време катастр-

офалних поплава које су пого-

диле кладовски крај. 

Огромне количине бал-

вана и муља, које је носила по-

дивљала Подвршка река, сру-

чиле су се на мост дужине 75

метара и срушиле га попут куле

од карата. Нови се гради уз под-

ршку државе, а након постав-

љања такозваних шипова, који

су укопани у земљу на дубини

од 20 метара, уследило је бето-

нирање лежишних греда на но-

сећим стубовима. 

Нови мост биће дугачак

85 и широк 10,5 метара, јер ће

са обе стране коловозне траке

бити изграђене и стазе за кре-

тање пешака. Паралелно са ра-

довима на изградњи новог мо-

ста, приводи се крају градња по-

тпорног зида дужине 108 и про-

сечне висине око три метра, на

делу регионалног пута од скре-

тања са државног пута према

селу Корбово.

Радови на изградњи но-

вог моста поверени су Преду-

зећу за путеве "Штрабаг", из

Зајечара.

М. Р.

У општини Неготин инфраструктурни пројекти су приоритет

ВЕЋА УЛАГАЊА У ПУТЕВЕ

НЕГОТИН – Иако су последњих месеци интензивирани радови на

многим инфраструктруктурним пројектима широм општине Неготин, локална

самоуправа најављује да ће у наредној години за такве пројекте издвојити и

више средстава из општинске касе. По речима првог човека Неготина, пред-

седника Јована Миловановића, уколико временски услови дозволе до краја

ове 2015. биће реализовано још неколико пројеката. 

- Један од тих пројеката је замена столарије на згради инспекције чија

је реконструкција крова завршена ове године. Такође је започета реконструк-

ције зграде у центру, завршена је реконструкција улице Стојанке Радосавље-

вић, као и кров на Дому културе и Ватрогасном дому. За 2016. планирамо

четири пута већи износ за сређивање путне инфраструктуре, што ће се одра-

зити на квалитет инфраструктуре општине Неготин – истиче Миловановић.

Председник општине подсећа и на решавање дугогодишњих про-

блема у области здравства, где се олекује да ускоро буде покренута јавна на-

бавка за реконструкцију крова на Дому здравља, који је на појединим деловима

у катастрофалном стању.

- Дао сам налог да се до краја године покрене јавна набавка за реа-

лизацију пројекта реконструкције крова на Дому здравља коју је урадио Завод

за урбанизам. Средства за ове радове су одвојена и план је да се реконструк-

ција крова заврши за три године по фазама. Надам се да ће се спровести јавна

набавка како би радови почели ове године. Потребно је што пре кренути са

радовима с обзиром да сте видели да је пао плафон на дечијем одељењу. Реч

о равном крову, али су захваљујући активности директорке средства обезбе-

ђена и за почетак те реконструкције. У Дому здравља смо извршили набавку

рачунарске опреме тако да правилно распоређујемо финансијска средства –

додаје Миловановић и подсећа на улагања у пољопривреду, али и на про-

блеме са којима се произвођачи сусрећу, пре свега због спорости процедуре

потписивања уговора са Министарством пољопривреде.

- Опет је дошло до закупа државног земљишта са намером да се

улаже у органску производњу. Касни се са припремом уговора, тако да ћемо и

ове године имати исту ситуацију што се тиче склапања уговора са Министарст-

вом пољопривреде и онима који су земљиште закупили у јануару. Предвиђам

да ће се поново поклопити тај термин, иако би требало брже што би закупцима

омогућило да брже уђу у посед и да изврше планиране радове – каже први

човек Општине Неготин.

С.М.Ј.

ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДИ
МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је заседало Општинско веће и, поред

осталог, усвојило предлог решења о остваривању права на подстицаје за

подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у овој го-

дини. Низ тачака је, и поред расправе, одложен за наредну седницу која ће,

како је најављено, бити одржана ускоро.

Четворосатна седница Општинског већа била је прилика да се

најпре да “зелено светло” изменама програма пословања ЈП “Водовод”

Мајданпек које се, практично, своде на јасну спецификацију одобрених суб-

венција. Одлука о такси превозу нашла се пред члановима Већа због изме-

њених законских решења у тој области, а требало би да се на одређени

начин усагласи са одлукама других општина, али ће о том питању одлука

уследити на наредној седници Већа. 

И утврђивање просечних цена квадратног метра одговарајућих не-

покретности за утврђивање пореза на имовину за наредну годину на тери-

торији општине Мајданпек, наћи ће се на тој седници са јаснијим

образложењем од већ понуђеног по којем не би у већој мери требало да се

разликује од актуелних. Овом је приликом дата сагласност на Годишњи план

Предшколске установе “Марија Мунћан”, прихваћен је и Нацрт решења о

усвајању извештаја о пословању ЈП за грађевинско земљиште и путеве,

као и Нацрт решења о давању сагласности на Програм рада Центра за кул-

туру Мајданпек за наредну годину. 

У расправи која се водила чуо се и податак да, према првим про-

ценама, у наредне три године број запослених у јавном сектору треба да се

смањи за 130. Усвојен је и предлог решења о остваривању права на под-

стицаје за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

у овој години, по којем је 10 лица, углавном пчелара, успело да оствари

право на подстицаје од укупно 438.560 динара. Усвојен је предлог одлуке о

покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине

и о утврђивању текста огласа за прикупљање писмених понуда, са циљем

да се шесточланој породици Новаковић, из Влаола, реши стамбено питање,

као и предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини

непосредном погодбом.   

С. В. 

Радови на изградњи моста

ГРАДИ СЕ МОСТ 
Код Милутиновца, након прошлогодишњих поплава

Седница Општинског већа у Мајданпеку

Јован Миловановић
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КЊАЖЕВАЦ - Удружење

грађана Тимочки клуб и Агенција

за развој Књажевца реализовали

су пројекат ''Друштвено одговорно

пословање – од стратегије до им-

плементације''. 

Друштвену одговорност

према локалној заједници, жељу

да активно доприносе развоју и

добробити друштва чији су не-

одвојиви део, у Књажевцу показују

бројне компаније и удружења, али

се о њиховим активностима на том

пољу мало зна у јавности, казала

је директорка Тимочког клуба Сне-

жана Павковић.

- Прошле године, када су

се догодиле велике поплаве,

имали смо прилику да видимо

како грађани и привредници реа-

гују у кризној ситуацији. Није било

проблема дати ни камион, ни

комби, ни пет тона воде, ни 10 па-

ковања ''памперса'' и разних дру-

гих ствари. Бизнис сектор и

удружења врло радо помажу и

особама са сметњама у развоју,

разним социјалним групама... С

друге стране, грађани немају тај

утисак, већ мисле да су они само

окренути стицању профита. Зато

смо хтели да грађанима предста-

вимо друштвено одговорне

фирме, од којиј је једна и добила

званични сертификат НАЛЕД за

друштвену одговорност - напо-

миње Живковићева. 

Током реализације проје-

кта постигнут је висок степен са-

радње са књажевачким фирмама,

које су, иако послују у тешким еко-

номским условима, ипак биле

спремне да сазнају много више о

томе шта треба да раде како би се

сматрали друштвено одговорним,

наглашава директор Агенције за

развој Драган Милутиновић.

- Један од мојих страхова

када смо у ушли у овај пројекат

био је колико ће предузећа бити

спремна да сарађују и учествују у

пројекту - додаје Милутиновић. -

Чињеница је да предузећа послују

у компликованим економским

условима и мало времена имају

да се баве неким стварима које из-

лазе из њиховог редовног посло-

вања. Овај пројекат је, међутим,

показао да ако се тема постави ва-

љано и ако је занимљива, онда не

мањка интересовање, тако да смо

имали добру сарадњу, добар

одзив и пуно учешће бизнис сек-

тора и током анкетирања и на тре-

нинзима. 

Љ. П.

Признање зајечарском кардиологу

МИТОВУ 

’’БОШКОВИЋ’’

ЗАЈЕЧАР - Др Влади-

мир Митов, шеф Одељења

Инвазивне кардиологије Зд-

равственог центра Зајечар,

добитник је престижне на-

граде "Проф. др Дејан Бош-

ковић".

На 20. националном

Конгресу Удружења кардио-

лога Србије, одржаног про-

шлог викенда на Златибору,

ово удружење доделило је

годишњу награду "Проф. др

Дејан Бошковић" др Влади-

миру Митову за постизање

резултата у клиничкој кар-

диологији и унапређење ле-

чења пацијената. 

Др Митов је одржао

низ прдавања међу којима је

приказ првих искустава у

раду Одељења Инвазивне

кардиологије у Зајечару.Тако

да ова награда не говори

само о стручност кадра ЗЦ

Зајечар, него је и показатељ

да ЗЦ Зајечар, Одељење

Инвазивне кардиологије иде

у корак са новим методама

лечења кардиолошких па-

цијената и да може да па-

рира већим центрима у

Србији.

С. Б.

РЕКВИЗИТИ ЗА 

ДЕЧЈУ РАДОСТ
КЛАДОВО - На свом путу по Србији кампања Сектора за базични фуд-

бал ФСС "Моја школа, мој клуб" стигла је и до Кладова. У препуној прес сали

СЦ "Језеро" присутнима су се обратили Игор Јанковић, директор Сектора за ба-

зични фудбал ФСС, Бобан Јозић, кординатор за Борски округ, и Марјан Милићев,

директор "Мини макси лиге", чији се пелцер примио и у граду на Дунаву.

- Реализација програма спроводи се у школама  уз подршку УЕФА и

ФИФА - нагласио је Јанковић. - Намера је да деци одрастање учинимо срећнијим

и лепшим уз фудбалску игу и дружење са вршњацима. Фудбал је игра у којој се

око једног спортског реквизита окупе 22 малишана и по томе је јединствен у од-

носу на друге спортове. Мото акције је да школарци заволе фудбал - додао је

Јанковић.

У време опште беспарице, када недостају бројни реквизити донација

ће побољшати услове за рад школске популације која  се определила за фуд-

балску игру. Укупно 15 школа из општина Бор, Неготин, Мајданпек и Кладово

добило је 115 фудбалских лопти, по 260 чуњева и маркера, 26 врећа за лопте и

37 комплета тренерки.

- Осим школа, спортске реквизите добили су и чланови кладовског

Удружења деце са посебним потребама "Нада". Донација треба да буде замајац

када је реч о афирмацији фудбала у источној Србији и то је улагање у будућност

- сматра Бобан Јозић, кординатор у Борском округу за базични фудбал.

Промотивној акцији присуствовали су директори осмогодишњих школа,

наставници физичког васпитања, али и Драган Ђокић, председник ФСС БО,

његов заменик Радоје Ђуровић и Петар Ђурђевић, задужен за школски спорт у

Борском округу.

Кладово је било добар домаћин кампање која ће децу учинити срећ-

нијом. Допринос томе даће фудбалски реквизити, а дародавцима, у има локалне

самоуправе, захвалио се Миле Јонашковић, помоћник председника општине за

образовање.                                                                                                         М. Р.

ЗА ДОБРОБИТ ДРУШТВА
Да ли смо друштвено одговорни 

Кампања ''Моја школа, мој клуб''
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КЛАДОВО - Када су се 15.

септембра прошле године на

месно фудбалско игралиште, под

налетом бујичних вода, нагоми-

лале непрегледне количине

шљунка, балвана и других напла-

вина, мештани Текије уверили су

се у размере учинка подивљале

природе. Поплавни талас носио је

све пред собом и удаљио шоки-

ране мештане од места на коме су

се најчешће окупљали. Њихове

невоље препознали су у НВО

''ЕНЕКА'', која је уз подршку компа-

није ''Филип Морис'', која је дони-

рала седам милона динара, одлу-

чила да им помогне.

- Радови обухватају адап-

тацију уништеног спортског терена

и његово оспособљавање за бу-

дуће активности. То има за циљ

побољшање услова живота меш-

тана, с обзиром да су се они

најчешће дружили на спортском

терену. Програмом је обухваћена

и адаптација, односно проширење

дечјег игралишта у насељу - казао

је Миливоје Јовановић, из НВО

"ЕНЕКА".

Радови у рибарском на-

сељу смештеном на обали Ђер-

дапског језера унапредиће квали-

тет живота мештана.

- То је још једна у низу ак-

тивности којом смо као компанија

помогли оправак локалних зајед-

ница од последица прошлогодиш-

њих поплава. У време непосредне

опасности, током поплавног та-

ласа, компанија је донирала зна-

чајна средства Сектору за

ванредне ситуације и Горској

служби спасавања за набавку спа-

силачке опреме. Помогли смо у

формирању насипа од бујица, а

наши запослени су волонтирали у

многобројним акцијама широм

Србије. Свесни смо да обнова де-

вастираних подручја представља

велики посао и зато смо веома за-

довољни што ћемо у сарадњи са

општином Кладово помоћи Текији

- поручио је Иван Милетић, дирек-

тор корпоративних послова компа-

није ''Филип Морис''.

Локална самоуправа до-

бро се изнела са последицама ка-

тастрофалних поплава, али је

беспарица, ипак, велика препрека

на путу побољшању услова жи-

вота. Зато је драгоцена подршка

људи добре воље.

- Донација ''Филип Мори-

са'' много значи за мештане Текије

који ће, осим фудбалског, добити и

адаптирано игралише намењено

деци. Захваљујући људској племе-

нитости, Текија поново добија свој

кутак за игру, дружење и оку-

пљање мештана. Наш позив да

помогну упућен је и другим љу-

дима добре воље и уверен сам да

ће они препознати колике су по-

требе Текијанаца - нагласио је др

Драган Будујкић, председник оп-

штине Кладово.

Инвестицији компаније

''Филип Морис'' обрадовали су се

сви Текијанци, а посебно они

блиски локалном ФК " Коча Анђел-

ковић", који своје утакмице игра на

игралишту спортског кампа у Кара-

ташу.

- Димнензије фудбалског

терена у Текији биће 98 пута 64

метра и одговараће пропозиција-

ма о такмичењу ФСС, а то значи

да  ће на њему моћи да се играју и

утакмице савезног ранга. Фудбал

се поново враћа у наше насеље -

не крије радост Бранибор Атанац-

ковић, генерални секретар месног

клуба. 

М. Р.                                                                                                                                                                                  

АДАПТАЦИЈА ИГРАЛИШТА 
''Филип Морис'' обнавља инфраструктуру у Текији

ЗАЈЕЧАР - На деоници ре-

гионалног пута Халово-Велики Извор,

надомак Зајечара, у дужини од два ки-

лометра, изводе се грађевински ра-

дови, проширење нестабилне камене

косине.Радови на проширењу пута по-

чели су 30. октобра, а мештани Халова

на овај дан чекали су пуне две деце-

није

- Захваљући садашњем руко-

водству града Зајечара, коначно до-

бијамо пут, јер претходна градска власт

није марила за сеоско становништво.

Мештани ће сада лакше долазити до

града и неће бити више удеса на овом

делу пута - рекао је Јон Дидојевић,

председник Савета МЗ Халово.

У пратњи челних људи Град-

ске управе, први човек Зајечара, Вели-

мир Огњеновић, обишао је радове и

поручио да ће проширењем овог регио-

налног пута, деоница бити много без-

беднија за саобраћај.

- Овде се 20 година ништа

није радило, имали су људи велике

проблеме, јер је доста узан пут и во-

зила нису могла да се мимоилазе. Како

би безбедност у саобраћају била већа,

ради се на проширењу пута Халово –

Велики Извор. За пар дана ће радови

бити готови. Уређење ове деонице пута

финансира ЈП "Путеви Србије", док ра-

дове изводи "Штрабаг" - истакао је Ог-

њеновић.

Због радова на поменутој део-

ници, до 15. новембра, од 7 до 17 сати

саобраћај ће се одвијати наизменично

једном саобраћајном траком са повре-

меним застојима, а биће регулисан и

привременом саобраћајном сигнализа-

цијом.

С. Б.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА
Између зајечарских села Халово и Велики Извор

БОР - Локална самоуправа у Бору је инвестирала нешто више од 19 ми-

лиона динара у изградњу и стављање у погон новог биодиска у насељу Бањско

Поње, на месту где је већ лоциран биодиск постављен пре више од 30 година и

који одавно није у функцији. Ефекат овог новог пречистача комуналне воде биће

да се у Брестовачку реку испушта вода квалитета друге категорије, односно истог

онаквог као што је у самој реци. 

- Ово је само почетак санације постојећег лошег стања у коме се због

нефункционисања неколико биодискова фекалне воде директно изливају у водо-

токове, што никако више не сме да се догађа. Настављамо са постављањем

нових биодискова, најпре у насељима Металург до краја ове године и Бора два

већ почетком наредне године, и за то у буџету имамо потребна финансијска сред-

ства. Посебно ми је драго што у реализацији инфраструктурних пројеката уче-

ствују и борска комунална предузећа. То ће бити наш принцип и у будуће - свако

ко добије посао у Бору мораће да за партнера узме и одговарајуће борско  кому-

нално предузеће - истакао је Живорад Петровић, председник Општине Бор.

Посао на изградњи овог биодиска, поред познате београдске фирме, до-

било је и борко ЈП ''Водовод''. 

- Овај биодиск својим капацитетима задовољава потребе пречишћавања

отпадних вода из насеља Бањско Поље, из кога се, зависно да ли је летњи или

зимски период у питању, излива два до четири литара отпадне воде у секунди.

Рад новог биодиска је аутоматизован и његово функционисање константно се

прати из ''Водовода'', коме је поверено одржавање и надзор над овим по-

стројењем- каже Зоран Марковић, директор ЈКП ''Водовод''.                            Б.П.

СЛЕДЕЋИ МЕТАЛУРГ И БОР ДВА
Постављен нови биодиск у Бањском Пољу
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СОКОБАЊА - Богатство

Сокобање, поред чистог ваз-

духа, лежи и у њеним незагађе-

ним водама, па су се ракови из

оближњих река почетком про-

шлог века извозили широм Ев-

ропе у корпама од прућа. После

много деценија, у Моравици се

опет виде речни ракови.

Као најзначајнији водо-

ток сокобањске котлине, бистра

Моравица пружа се у дужини од

око шездесет километара ули-

вајући се у Јужну Мораву, код

Алексинца. Извире у подножју

планине Девице и са још много

дубинских извора и чистих пла-

нинских притока и речица бива

погодно станиште за рибе и ра-

кове. 

Сокобањски ракови би-

ли су познати и тражени још пре

Првог светског рата. Према

мишљењу специјалиста, били

су одлични. Спадали су међу

најбоље и најукусније на свету

и извозили су се давне 1910. го-

дине у Париз, Лондон, Монте

Карло... Како су се брзо прочули

по квалитету, куповани су и за

бечки двор.

Председник Општине

Михаило Стојанчевић, познат

као Мика Ћурчија, у „Политици“

од јуна 1935. године говорио је

како се ракови из Сокобање из-

возе.

- Прво се нахране, ставе

се у маховину и транспортују у

корпама од прућа. Тако одло-

жени остају свежи 24 часа – го-

ворио је Стојанчевић. Причао је

како се са извозило наставило

јер су овдашње воде чисте и не-

загађене, да је од те делатности

у истој години зарађено око 15

хиљада динара, а да је зарада

од продаје у Сокобањи била и

дупло већа.

- Једни плету корпе,

други сакупљају маховину, тр-

ећи хватају ракове и то из Мора-

вице од њеног извора до иза

Алексинца. Дегустатори истичу

да су најбољи ракови у горњем

и доњем току реке. Најбоље се

хватају у четири сата ујутру.

Ноћу изађу на ливаду да пасу.

Зато их је лако хватати малим

мрежама. Тешки су 50 до 70

грама – објашњавао је Мика.

Занимљиво је како су

ракови из Сокобање стизали у

западну Европу те 1935. год. У

корпама са маховином ракови

су транспортовани колима до

Житковца, па потом брзим во-

зом до Београда, отуда „аеро-

планом“ до Париза, а одатле за

Лондон и Монте Карло. 

Након рата речни ракови

су нестали. Тада се, кажу, једино

захваљујући вештим и умешним

риболовцима овај специјалитет

могао наћи на трпезама бога-

тијих Сокобањаца.

Данас у сокобањским

ресторанима на менију, нажа-

лост, нема ракова. У Моравици

се након дужег времена они

ипак појављују. И, иако у мањем

броју, виђени су на појединим

излетиштима. То потврђује да је

ова средина и даље чиста како

доликује једној еколошкој оп-

штини, која је тај статус добила

прва у земљи 1992. године.

М. Ж.

РАКОВИ ЗА БЕЧКИ ДВОР
Зглавкари из сокобањске Моравице били тражени широм Европе
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КЊАЖЕВАЦ - Завршена

је реконструкција Планинарског

дома на Бабином зубу, на Старој

планини, код Књажевца. У израду

термо изолазије, санирање сани-

тарних чворова, кречење и об-

нову инвентара уложено је нешто

мање од четири милиона динара.

Новац је обезбеђен из општин-

ског буџета, а извођач радова

била је СЗТР ''Гиле'', из Младе-

новца. 

Јавно предузеће Спорт-

ско туристички ресурси, које

управља базеном Бањица и Пла-

нинарским домом на Старој пла-

нини, спремно дочекује први снег.

Процес реконструкције објекта,

који је у власништву општине,

приведен је крају,  каже директор

Милан Живковић.

- Захваљујући помоћи оп-

штине, обезбедили смо финан-

сијска средства са којима смо

ушли у процес реновирања. Пла-

нинарски дом је добио термо изо-

лацију, која ће, осим удобности

гостију, донети и знатне уштеде

енергената. Потпуно је ренови-

рана фасада, реконструисана са-

нитарна мрежа, обнављамо ин-

вентар у собама... Све то треба

да подигне ниво услуге коју пру-

жамо у дому и привуче нове и по-

ново врати старе госте - каже

Живковић.

Планинарски дом одавно

је заслужио уређење. Тим пре

што је ово место део колективног

памћења Књажевчана, нагласио

је, обилазећи радове, председник

општине Милан Ђокић.

- Генерације Књажевчана

сматрају себе делом овог плани-

нарског дома - додао је Ђокић. -

Он је био у јако лошем стању, а са

овом инвестицијом мислим да је

потпуно спреман за пријем гостију

не само из Књажевца, већ и из

осталих градова Србије. Радови

су коштали нешто мање од че-

тири милиона динара. Средства

су обезбеђена из општинског бу-

џета, а моје задовољство је што

су они изведени квалитетно и у

рекордно кратком року, за мење

од месец дана.

Општина Књажевац по-

кренула је иницијативу да се и

хотел у непосредном комшилуку,

власништво Југоистока, односно

Електротимока, који тренутно

није у функцији, преда на управ-

љање овдашњем ЈП Спортско –

турстички ресурси, додаје Ђокић.

- Покренули смо ини-

цијативу да се и тај објекат преда

на управљање нашем јавном

предузећу и да буде понуђен

Књажевчанима и осталим го-

стима - наглашава председник

општине Књажевац. - До сада

нисмо добили одговор од људи

који воде Југоисток и Електроти-

мок, који треба да пронађу

правни модел како бисмо могли

да закључимо уговор. Добра

воља постоји, али је процес успо-

рен због реорганизације ЕПС.

Надам се да ћемо до почетка се-

зоне успети да нешто окончамо,

јер бисмо са два објекта на овој

локацији имали стотинак кревета

по приступачним ценама за жи-

теље источне и јужне Србије.

До почетка сезоне, главни

посао локалне самоуправе и

Спортско – туристичких ресурса

биће да анимирају што већи број

Књажевчана, који ће овде, по еко-

номски прихватљивим ценама, са

породицом моћи да проведу зим-

ски одмор. Ноћење са доручком

коштаће 1.800, а пун пансион у

сезони 2.800 динара. 

Љ. П.

БИСЕР ЧЕКА ТУРИСТЕ
Реконструисан планинарски дом на Бабином зубу 
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БОР - Пред сервисним

боксом за електроодржавање

тешких камиона, булдожера и

грејдера два-три камиона чекају

ред. Захладнело је, иде зима, ин-

сталације ваља проверити. По-

словођа Бобан Бугариновић са

колегом поправља грејање у ка-

бини дампера, али то је само

један од лаганијих послова за

његову подмлађену екипу. Њена

главна брига је да сви тешки ка-

миони на електропогон добро

вуку, да им добро раде снажни

дизел мотори и генератори. По-

времено одлазе на “Церово”, па

и у Мајданпек кад треба да се по-

могне колегама. Помажу и

Мајданпечани њима. 

По струци електротехни-

чар, Бугариновић је у РТБ-у  од

1981. године. На борском копу је

био 12 година, на “Церову” на-

редних 10, а већ 15 година у “Ве-

ликом Кривељу” одржава све

новије генерације дизел мотора

од чак 2.200 „коња“, са електро-

нским командама и контролама

горива, генераторе од 1,6 мега-

вата... - Обично радимо осам

сати, али некад и 16, па и 24. Де-

шавало се да два дана не одемо

кући, поготово кад су стигла нова

возила, па се није баш све знало

о њима – каже Бугариновић. -

Машине не бирају када ће и где

да се покваре, и ми, заједно са

механичарима, морамо да откла-

њамо кварове, лети по највећој

припеци, зими по снегу и леду,

дању и ноћу, радним даном и

празником – јер рудник не стаје! 

Разумљиво, теже је зими,

али и на летњој припеци греју се

уља, у кабинама је паклено ако

клима уређаји не раде, па је ова

екипа, на челу са Бобаном, овла-

дала и њиховом поправком и уш-

тедела предузећу доста новца

који су узимали сервисери. – Кад

сам видео колики рачуни стижу

за поправку једног клима уређаја

тешког камиона, предложио сам

нашим руководиоцима да купе

алат и делове, па да ми то сами

радимо. Било је дилема да ли то

можемо или не, међутим  послу-

шали су нас и нису погрешили -

много смо уштедели! Усавршили

смо се и већ другу годину не зо-

вемо сервисере. У настојању да

сачувамо сваки динар гледамо

да сами поправимо и све друго

што можемо, на пример, мање

моторе.

Искусни мајстор Бугари-

новић сада предводи младу

екипу којој су, нешто више него

њему, блиски компјутери, па та

несебична размена знања и ис-

куства даје резултате којима је

задовољан и управник копа

Милан Делић. Нико из те младе

петорке нема више од три и по

или четири године радног стажа.

Тројица су инжењери информа-

тике, а раде као електричари.

Бобан учи од њих о компјутерској

провери електросистема тешких

возила, они из Бобановог вели-

ког искуства. Милан Николић,

који је нешто проверавао на лап-

топу када смо стигли, овде је три

и по године и каже: - Бобан нам

је много значио нарочито у првим

данима ступања на посао. Тада

смо упознавали камионе, приви-

кавали се на специфичне услове

рада.

- Највише водим рачуна

да их сачувам од повреда – до-

даје Бугариновић. - Често се

ради по мраку, бука је велика и

зато настојим да на задатак не

иду сами. Машине су огромне,

тешке и високе, па зато морају

да буду опрезни јер руковаоци не

могу увек да их виде. Навешћу

једно своје искуство. Једне ноћи

попео сам се на утоварач да

нешто поправим. Док сам још

радио, руковалац је дао гас и

почео да товари камион. Веро-

ватно ме није видео и помислио

је да сам сишао. Нисам имао

куд, прилепио сам се уз дизел-

мотор, сачекао док није натова-

рио камион  и тек онда скочио на

земљу. 

Док није дошла поменута

петорка Бугариновић је, са 35 го-

дина радног стажа, био најмлађи

електричар. Међутим, у овом

послу потребно је све више

знања. Сервисирање и поправке

најновијих генерација машина

које стижу на басенске копове

незамисливо је без компјутер-

ских програма и, показало се,

много вреди што су примљени

млади људи. Они далеко боље

познају рад на рачунарима,

много брже се сналазе, па овде

тако успешно спајају знање и ис-

куство. Бугариновић је много тога

научио од старих мајстора, али

највише се, каже, научи кад

човек остане сам, кад сам мора

да отклони неки квар. У његовом

случају био је то рад на копу “Це-

рово”.  – “Баце те у ватру” и ако

проблем не решиш у првој

смени, следи ти друга, па и трећа

- односно све док га не решиш.

Јер, немаш кога другог да чекаш. 

За нашег саговорника

кажу не само да је врло стручан,

поштен и од велике користи свом

предузећу, већ и да је врло флек-

сибилан, спреман да без гунђ-

ања дође на посао кад год га

позову. – Овде примам плату и

знам да ми је то обавеза – кратко

коментарише наш саговорник. –

Тако се понашам откад сам

почео да радим, а да би тако

било човек мора и да воли то

што ради. Деси се проблем ви-

кендом, ноћу, ја знам да су ова

деца сама, осећам да морам да

будем ту - и због посла и због

њих – и ја дођем! Свој став да

дели, а не да крије знање од

младих колега Бобан веома јед-

ноставно објашњава: - Па, кад

они све науче ја ћу више бити

слободан, нећу морати да дола-

зим у другу смену, ноћу, за ви-

кенд! А, они већ доста тога знају

и вредни су!                          Љ. А.

НЕ ПИТА КОЛИКО ЈЕ САТИ НИ
КАД ЋЕ КУЋИ ДА СЕ ВРАТИ

На кривељском копу са Бобаном Бугариновићем и колегама електричарима

Бобан Бугариновић
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ЗАЈЕЧАР – Након што

су о околини Бора, на месту

званом Чукару Пеки, про-

нашли једно од потенцијално

најбогатијих лежишта бакра и

злата на свету, канадска ком-

панија ''Резервоар минералс'',

која је тај посао радила заједно

са америчком корпорацијом

''Фрипорт Мекморан'', гео-

лошка истраживања у потрази

за новим лежиштима црвеног

и племенитог метала проши-

рила је на подручје Зајечара и

планине Црни врх, која се на-

лази између Бора и Жагубице.

Наиме, Канађани имају

четири истраживачке дозволе

потпуном власништву, које ''по-

кривају'' површину од готово –

266 квадратних километара. У

питању су истраживања у око-

лини зајечарског села Нико-

личево, као и Краљевице, која

се налази нделако од највећег

града у Тимочкој Крајини. На

Црном врху, под њиховом

лупом биће потенцијална на-

лазишта бакра и злата Чока

Купјатра и Тилва Њагра.

По досадашњим сазна-

њима, постоје озбиљни наго-

вештаји да су налазишта у Ни-

количеву и Краљевици по свом

геолошком потенцијалу веома

слични лежишту Чукару Пеки

где је откривен почетни ре-

сусрс од 65 милиона тона

руде, из којег је могуће добити

око 1,7 милиона тона бакра и

98 тона злата. Уз то, на том

месту пронађена је и најбога-

тија бушотина икада на пла-

нети, која садржи неверова-

тних 50,3 грама злата по тони

руде.

Оно што је познато је

да су Канађани започели си-

стематско истраживање ових

истражних простора у околини

Зајечара, које, за почетак,

укључује детаљно геолошке

мапирање, геохемијски састав

земљишта и узорковање. Прва

фаза бушења, сазнајемо, ''га-

ђаће'' плиће циљеве – до 500

метара дубине. 

Што се тиче истражних

простора на Црном врху, на ос-

нову историјских података, али

и теренског истраживања -

Чока Купјатра и Тилва Њагра

потенцијално су веома богата

лежишта злата. Чак су, саз-

најемо, почетна истраживања

и потврдила присуство племе-

нитих метала.

В. Н.

ЈАВНИ РАДОВИ
БОЉЕВАЦ - У Бољевцу су почели јавни радови у

којима ће током тромесечног ангажовања, лица са евиден-

ције Националне службе зе запошљавање радити на неко-

лико пројеката.Од 49 лица са списка Националне службе за

запошљавање, већина ће радити на неколико пројеката за

које је конкурисало Јавно комунално предузеће "Услуге".

Преко јавних радова вршиће се уређење јавних површина

како у граду тако и у селима, уређење гробља као и укла-

њање дивљих депонија. Локална самоуправа и Национална

служба за запошљавање за овај програм издвојиле су

укупно два милиона динара.

С. Б.

ДРАГОЦЕНА ИСКУСТВА

ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД   
МАЈДАНПЕК - Општина

Мајданпек је и ове године, као и пре-

тходних,  усвојила Програм мера под-

ршке пољопривредној политици ру-

ралног развоја, али по прописаном об-

расцу ресорног министарства, по упут-

ству са утврђеним мерама и пра-

вилима са циљем да се све прилагоди

Националном ИПАРД програму за

Србију 2014-2020, тако да је његова

реализација била  припрема да се на

свим нивоима практично уједначе пра-

вила по којима се средства могу пла-

сирати. 

- Програм је садржао неко-

лико мера, мере директног плаћања,

регрес за репродуктивни материјал,

вештачко осемењавање, програм ин-

вестиција у физичка средства пољо-

привредних газдинстава која су пла-

сирана путем конкурса, средства за

унапређење рада постојећих и успо-

стављање нових организација пољо-

привредних произвођача, за успо-

стављање органске производње, за

инвестиције и унапређење развоја ру-

ралне инфраструктуре у смислу ре-

конструкције путева, као и економске

активности које су у овом случају

значиле географску заштиту пољопри-

вредног порекла производа - објаш-

њава Мирјана Цакић Младеновић,

помоћница председника Општине

Мајданпек. - Средства која су предви-

ђена за физичка средства пољопри-

вредних газдинстава, пласирана су

путем конкурса који је током септем-

бра био објављен и на који се

пријавило 10 пољогаздинстава која су

стекла право на подстицаје. Били су то

пчелари и једно домаћинство које се

определило за набавку јуница.

Осим тога, током године  за

регрес за репродуктивни материјал

било 213 захтева за укупно 487 грла.

Искоришћен је тек део опредељених

средстава, али је постал јасно због

чега најчешће пољопривредници нису

успели да остваре право на подсти-

цаје.                                                                               

С.В.

АМЕРИ ''БУШЕ'' И ЗАЈЕЧАР!
Након открића бакра и злата у околини Бора

Реализација Програма мера подршке 

пољопривредној политици руралног развоја

Мирјана Цакић Младеновић
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НЕГОТИН – Промоцијом

књиге „Власи североистичне Ср-

бије“, професора др Миодрага

Д.Перића, Музеј Крајине, у са-

радњи са Националним саветом

Влаха и Удружењем “Гергина”, на-

ставио је са програмима којим јав-

ности промовише и представља

богато историјско наслеђе овог

дела Србије. Бројну публику у га-

лерији Тодорчетовог конака по-

здравили су Ивица Трајковић,

директор Музеја Крајине и прима-

ријус др Синиша Челојевић, пред-

седник удружења „Гергина”. Уз

аутора, о овом делу говорили су

Радиша Драгојевић, председник

Националног савета Влаха, и др

Мирољуб Манојловић, музејски

саветник, иначе рецензент књиге.

Пријатно вече, ‘’зачињено’’ бро-

јним примерима из књиге, употпу-

нио је наступ неготинске етно

групе “Гергина”. Књига “Власи се-

вероисточне Србије” је, иначе,

промовисана и у Бољевцу у орга-

низацији тамошњег Културно-об-

разовног центра Бољевац и Наци-

оналног савета Влаха. 

Музеј Крајине је, недавно,

у истом простору, уприличио и за-

нимљиву изложбу “Битка на Ле-

гету” ауторке Оливере Делић,

музејског саветника Музеја Срема

из Сремске Митровице. Сама из-

ложба резултат је интензивне и

плодне сарадње Музеја Крајине и

Музеја Срема, финансирана сред-

ствима Министарства културе и

информисања Републике Србије,

а поводом стогодишњице од Вели-

ког рата. Реч је о најтрагичнијем

боју у Првом светском рату која се

водила у ноћи између 5. и 6. сеп-

тембра 1914. када је у покушају

форсирања реке Саве погинуло

неколико хиљада бораца Тимочке

дивизије првог позива, односно 13.

пешадијског пука “Хајдук Вељко”,

који потичу, углавном, из неготин-

ског краја.

Још једна занимљива из-

ложба ће, нема сумње, обележити

и овај новембар у Музеју Крајине.

Реч је о изложби “Вукова путо-

вања”  која говори о путешестви-

јима Вука Караџића, од његовог

родног Тршића, Лознице, Троноше

преко Карловаца, Београда, Кла-

дова, па до најзначајнијих европ-

ских метропола Беча, Санкт

Петерсбурга, Будимпеште, Вар-

шаве и других градова. Изложбу,

12. новембра, организују Музеј

Крајине у Неготину, Музеј језика и

писма у Тршићу и лознички Цен-

тар за културу “Вук Караџић”. Из-

ложба се, најављују у неготинском

Музеју, бави најзначајнијим дога-

ђајима у Вуковом животу, делом

кроз његов просветитељски, ре-

форматорски и сакупљачки рад,

али делом и кроз приватан живот

човека који је својим радом оста-

вио траг на европској културној и

научној сцени, а у српску културу

је у 19. веку унео дух модерности.

С.М.Ј.

Мало позната историја Бољевца

ГРАД ЖИВИ ВЕКОВИМА

БОЉЕВАЦ - Први по-

знати попис становништва и до-

маћинстава потиче из 1455.

године који обухвата поседе на

територији Видинског санџака.

У том турском попису су се

нашла имена многих села која и

данас постоје на територији оп-

штине Бољевац, као што су: Бо-

говина, Илино, Луково, Врбо-

вац, Јабланица, Добрујевац... У

том попису се налазе цркве и

манастири Лапушња, Лозица,

Крепичевац.

Бољевац, као насеље

на данашњој територији, на-

стаје након изградње кафане

А.Граманидиса 1762. године и

образовања мале чаршије на

путу Параћин-Зајечар, поред

реке Арнауте. Промењени дру-

штвено-економски услови по-

сле одласка Турака и при-

саједињење Тимочке крајине

Србији, довели су до стварања

новог варошког насеља.

У акту Суда округа црно-

речког крајем 1834. године, на

месту данашњег града и Бо-

љевца као насеља, помињу се

“Бољевачке механе”, које се

сматрају празачетком овог на-

сеља.Поред ових механа, близу

бољевачке реке, почињу да се

насељавају “дошљаци” који су

ту отварали занатске радње.

Први сеоски дућан за продају

мешовите робе отворен је 1836.

године. На иницијативу меш-

тана и уз материјалну помоћ оп-

штине, 1842. године почиње са

радом основна школа.        С. Б.

ШАХТАМА ДО ЧАРАПЕ
КЊАЖЕВАЦ - Удружење грађана Тимочки клуб из Књажевца

реализиовало је пројекат “Сваким кораком ближе традицији” у оквиру

којег је, мотивима са двопређних чарапа, осликано дугачко степениште,

које из центра града води до Гургусовачке куле. 

Намера је била да се богатство сачуваних елемената мате-

ријалне баштине књажевачког краја извуче из музеја и приближи како

Књажевчанима, тако и туристима, којима је све интересантнија варош

на истоку Србије. 

У јулу, осликавањем степеништа бавиле су се професорке ли-

ковне културе Татјана Видојковић Копривица и Ана Јовановић. Тако је

настала огромна, шарена двопређна чарапа, а да би је посетиоци лакше

пронашли, у граду су никли јединствени путокази – обичне шахте осли-

кане су мотивима са чарапа (цвећем, животињама, геометријским сли-

кама), баш онакви су у давна времена настајали рукама наших бака.

Ови ''путокази'' воде до правог уметничког дела на отвореном.

Џиновска двопређна чарапа постала је ново занимљиво место

за фотографисање и дељење на друштвеним мрежама, као још једна

туристичка актракција у Књажевцу. У Завичајном музеју у Књажевцу

чува се збирка двопређних чарапа Тимока, која представља културно

добро од великог значаја. У збирци се налази преко 600 пари уникатних

чарапа. 

Љ. П.

ВЛАСИ СЕВЕРОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Музеј Крајине активно наставља са промоцијом богатог историјског наслеђа Неготинске Крајине

Сваким кораком ближе традицији
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КЊАЖЕВАЦ - Удру-

жење пензионера и Народна

библиотека ''Његош'' предста-

вили су у Књажевцу књигу ''У ко-

сама иње'', монографију о кња-

жевачких пензионера. Ауторка је

Стаљинка Беба Милић, настав-

ник српског језика у пензији. 

Монографија ''У косама

иње'' прва је књига о људима

трећег доба објављена у Тимоч-

кој крајини, а можда и на чита-

вом простору Србије, речено је

на промоцији у препуној сали

Дома културе. Ауторка Ста-

љинка Беба Милић каже да рад

на књизи није био лак, јер је

међу корице требало ставити

сијасет догађаја чији су актери

били чланови Удружења пени-

зионера у Књажевцу.

- Читаву деценију сам

припремала материјал, а интен-

зивно писала три године. Задо-

вољна сам, али не до краја, јер

сада видим да још много ствари

може да се унесе, детаљније

опише. Али, има времена, ако

буде здравља, могу да је допу-

ним. Ми учествујемо на свим ма-

нифестацијама које се дешавају

у нашем граду и другим градо-

вима Тимочке крајине и суседној

Бугарској. Три пута смо били на

Фестивалу пензионера у Варни.

О свему томе књига говори -

каже Милићева.

Монографија ''У косама

иње'' биће драгоцено сведочан-

ство о раду Удружења пензио-

нера Књажевца, које постоји

безмало 70 година и  једно је од

најактивнијих у земљи, сматра

председник Удружења Радомир

Вељковић.

- 30. априла 1946. го-

дине, када је донет закон о ад-

министративним службеницима,

он је послужио као основ да се

формира Савез пензионера, а

то је одмах следило удружење

пензионера у Књажевцу. Према

документацији, од тада удру-

жење није престајало са радом.

Шта је био наш мотив ? Да оста-

вимо сведочанство будућим ге-

нерацијама, не само

пензионерима, већ и младима о

томе шта пензионери могу и шта

раде - истакао је Велковић.

Издавачи монографије

су Удружење пензионера и На-

родна библиотека ''Његош''. На

промоцији, о књизи су говорили

рецензенти професори Боривоје

Првуловић и Војислав Аранђ-

еловић, а бурно поздрављени од

публике, своје најуспешније и

награђиване тачке извели су

чланови културно – уметничког

друштва ''Сунчана јесен''.  

Љ. П.

ОШ "Вук Караџић" обележила вредан јубилеј

У КОСАМА ИЊЕ
Прва монографија о пензионерима 

ПОНОСНИХ 180 ГОДИНА
КЛАДОВО - Свечаним академијом "Ћирилица моје писмо", у Дому

културе, колектив кладовске ОШ "Вук Караџић" обележио је свој дан. Школ-

ство у том граду има традицију дугу 180 година, а, осим у матичној, наставни

програм се реализује и у школама у издвојеним одељењима у Новом Сипу,

Давидовцу, Костолу, Милутиновцу, Малој и Великој Врбици. Остало је запи-

сано да је Антоније Дамјановић био први учитељ који је далеке 1835. године

службовао у кладовској основној школи. Наставу је похађало 39 ученика

мушког пола.

- Број ученика касније се повећавао, школа је мењала локације, али

је опстала и остала на путу мисије ширења образовања. Школство у Кла-

дову има традицију од далеке 1835. године, а школа данас носи име Вука

Стефановића Караџића, највећег реформатора српског језика који је у кла-

довском крају радио као управник тадашње царинарнице. Највише ђака -

2.019 - наставу је похађало школске 1984/85. године, док је данас у матичној

школи и издвојеним одељењима у шест насеља њих 966. Бригу о њиховом

усваршавању води стотинак наставника - нагласила је директорка Гордана

Јовановић.

У време опште беспарице и у минулих годину дана у решавању пра-

тећих проблема школа је имала несебичну подршку локалне самоуправе.

- Наша је обавеза да деци у школама створимо што боље услове за реали-

зацију наставног програма - казао је поводом вредног јубилеја др Драган Бу-

дујкић, председник општине Кладово, и подсетио да су, осим у граду,

реновирани школски објекти у насељима Мала и Велика Врбица, али и у

Текији и у најудаљенијим заселцима, односно свда где је то потребно. - Деца

су наша брига, честитам вам вредан јубилеј и у сваком тренутку рачунајте

на нас.

На свечану академију  су бројни гости, али и Мирослав Кнежевић и

Влада Пауновић, начелници Борског и Зајечарског управног округа, и про-

фесор  Драгослав Марић, начелник Школске управе Зајечар.               М. Р.

Република Србија

Општина КЊАЖЕВАЦ

Општинска управа

Одељење за привреду и 

друштвене делатности

Број: 501-133/2015-06

Дана: 06.11.2015. год

К њ а ж е в а ц

На основу члана 10. Закона о процени утицаја на жи-

вотну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општин-

ска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности

општине Књажевац ,објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом  захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Oвлашћено лице ENVIROSERV D.O.O BEOGRAD, ул.

Авалска , бр.186, 11232 Београд, је у име и за рачун Носиоца

Пројекта „НИС“ а.д. Блок Промет, НОВИ САД, ул. Народног

фронта  бр.12., поднело је захтев за одлучивањe о потреби про-

цене утицаја Пројекта Уклањање постојеће станице за снабде-

вање горивом ССГ „КЊАЖЕВАЦ 3“ на животну средину, на кп.

бр. 5018 КО Књажевац, ул. Васе Пелагића , бр.2б.  Књажевац.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

Пројекта може се извршити у просторији број 42, надлежног ор-

гана Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене

делатности, општине Књажевац, ул. Милоша Обилића 1. Кња-

жевац, у року од 10 дана од дана обавештења у времену од 12

до 14 часова.

Молимо, заинтересоване органе и организације и јав-

ност,  да у року од 10 дана од дана обавештавања, а након увида

у документацију, доставе мишљењe о захтеву за одлучивање о

потреби процене утицаја  предметног пројекта на животну сре-

дину у писaнoj форми овом органу.
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