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ЗАЈЕЧАР – Одборници

СГ Зајечара на седници која је

заказана за 17. децембар од-

лучиваће да ли ће први човек

градског парламента, Саша

Мирковић, који је недавно исту-

пио из редова СНС, и даље

остати на тој функцији. Гласање

ће, извесно је, протећи у уси-

јаној атмосфери, јер је протесте

испред зграде локалне само-

управе у то време најавио

Бошко Ничић, бивши градона-

челник Зајечара.

- Ја ћу 17. децембра,

пред људима са којима сам

радио последње 2,5 године,

поднети извештај о раду – каже

Мирковић. - За време док сам

био председник СГ одржано је

чак 98 седница локалног парла-

мента, и то по предлозима Град-

ског већа. А, ја сам поносан на

све што сам у том периоду учи-

нио за Зајечар.

Мирковић каже да ће, и

уколико буде смењен, остати у

одборничким клупама, те да он

и његови сарадници неће гла-

сати против дојучерашњих ко-

лега, будући да би, каже, ''тако

пљунули сами себи у лице''. Он

сматра да је добро радио свој

посао и мисли да, уколико буде

смењен, то ће бити директна

последица напуштања СНС.

- Одборничка група ''Ја-

ка Србија'', којој припадам, има

29 од 50 одборника у СГ

Зајечара, али се на већину

врши страшан притисак. А, уко-

лико Бошко Ничић, бивши гра-

доначелник Зајечара, организује

протесте пред зградом СГ за

време док се гласа о мојој

смени, ја само могу да му се за-

хвалим што ме подржава да

останем на функцији предесед-

ника градског парламента – ис-

тиче Мирковић.

С друге стране, Бошко

Ничић каже да је седница СГ

Зајечара сазвана  ''фалсифико-

ваним потписима одборника,

чији је једини циљ да се обез-

беди да Мирковић опстане на

функцији председника локалног

парламента''.

- Овим ''маневром'' Мир-

ковић покушава да купи време и

проба да обезбеди подршку 26

одборника да би опстао на фу-

нкцији председника СГ Зајечара

– тврди Ничић. - Јер, уколико му

то пође за руком, онда нема мо-

гућности да се седница са

истим дневним редом закаже у

наредних шест месеци, чиме би

он, практично, себи обезбедио

још пола године владавине у

Зајечару.

Бивши градоначелник

сматра да је једини излаз из ове

ситуације расписивање ванред-

них локалних избора, јер је, ис-

тиче, од гласања 2013. године

неколико пута промењен састав

градског парламента.

- Моји сарадници и ја

управо због тога и организујемо

протесте, јер захтевамо распи-

сивање избора – додаје Ничић.

- А, о колико ја подржавам Мир-

ковића, видеће се по томе шта

ће му поручити Зајечарци 17.

децембра.                                   В.Н.

НАЈАВЉЕНИ ПРОТЕСТИ
Заказана седница за смену Саше Мирковића са места председника СГ Зајечара

КЊАЖЕВАЦ - Буџет оп-

штине Књажевац за 2016. го-

дину пројектован је на 898 ми-

лиона динара, чуло се на сед-

ници Општинског већа, током

расправе о нацрту одлуке о бу-

џету. Новац из општинске касе

биће у великом делу усмерен ка

социјално најугроженијим ста-

новницима, а за подршку раз-

воју пољопривреде биће издво-

јено 40 милиона динара.

- Буџет за наредну го-

дину карактеришу издвајања за

социјалу. Морамо да се у овим

тешким временима солидари-

шемо са социјално најугроже-

нијим становницима. То не зна-

чи да ћемо запоставити инфра-

структуру и пољопривреду. Из

буџета и удруживањем са шва-

јцарским СДЦ обезбеђено је 40

милиона динара за подршку

развоју пољопривреде – каже

Милан Ђокић, председник оп-

штине.

Чак пет хиљада књаже-

вачких пензионера прима на-

јниже пензије. То је био разлог

да се у буџету предвиде сред-

ства за једнократну помоћ овој

категорији становништва. На

бесплатну ужину моћи ће да

рачунају сви основци.

- Од првог јануара до

краја школске године сви уче-

ници књажевачких основних

школа добијаће бесплатну ужи-

ну, а не као до сада само деца

из сиромашних породица. Јед-

нократном помоћи, у два – три

наврата, помоћићемо пензио-

нере са најнижим примањима.

Не запостављамо ни инфра-

структуру, ни удружења, ни

спорт. Мислим да смо напра-

вили један уравнотежен, али

ипак развојни буџет -  сматра

Ђокић.

Јавна расправа о новом

буџету је одржана, а коначну

реч о томе како ће се трошити

новац Књажевчана у наредној

години, даће одборници Скуп-

штине општине, на седници која

ће бити одржана средином де-

цембра.                             

Љ. П.

У КАСИ 898 МИЛИОНА
Припремљен књажевачки буџет за 2016.

КУПОВАЊЕ ВРЕМЕНА

По Ивану Јоковићу, шефу одборничке групе

''Заједно за Зајечар'', реч је о још једној медијској пред-

стави и спиновању Мирковића, који је, како каже, ''и сам

потписао захтев за сопствену смену''.

- Не желим да се мешам у унутрашње ствари у СНС

– наглашава Јоковић, који је у претходном сазиву био

председник СГ Зајечара. - Међутим, од 98 седница локал-

ног парламента, Мирковић је чак 96 сазвао по хитном по-

ступку, док ова иде уобичајеним током, што ми говори да

он само купује време.
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НЕГОТИН - Јован Милова-

новић, председник Општине Него-

тин, након завршене 18. седнице

Скупштине општине Неготин у раз-

говору са новинарима говорио је о

најважнијим тачкама које су се

нашле пред одборницима.

- Две тачке су најважније са

ове седнице СО Неготин, а то су

цене грејања за сезону која је пред

нама. Одлука мало касни због ад-

министративних проблема Кому-

нала, темељно смо проучавали ур-

едбу и у четири наврата отклонили

све недостатке које је Комунал ис-

пољио у обрачунавању цене услуга

за ову грејну сезону. Оно што је по-

вољност и што истичем као похвалу

мојим сарадницима је да су после

свега цене знатно ниже у односу на

прошлу грејну сезону. Друга важна

тачка је усвајање Плана детаљне

регулације комплекса Рајачких пив-

ница. Важно је да План детаљне

регулације који је данас усвојен да

смернице за развој тог комплекса,

правила градње и коришћења тог

простора и даје нам могућност да у

наредном периоду почнемо да

спроводимо по том плану израду

пројеката за изградњу путне инфра-

структуре првенствено а затим во-

довoвод, канализациону и електро

мрежу. Уређење тог простора усле-

диће након тога. Ми већ сада ак-

тивно радимо и на другим пројек-

тима у оквиру комплекса Рајачких

пивница покушавајући да обезбе-

димо средства из фондова Ев-

ропске уније.

Миловановић је подсетио

на реализоване инфраструктурне

пројекте и најавио веће издвајање

из буџета за 2016. годину за инфра-

структуру.

- Последњих неколико ме-

сеци смо интезивирали радове на

инфраструктури како по месним

заједницама, тако и у самом граду.

До краја године ако временски

услови дозволе биће реализовано

још пројеката, један од тих проје-

ката је замена столарије на згради

инспекције чија је реконструкција

крова завршена ове године. Такође

је започета реконструкције зграде у

центру, завршена је реконструкција

улице Стојанке Радосављевић, као

и кров на Дому културе и ватрогас-

ном дому. За идућу годину плани-

рамо четири пута већи износ за

сређивање путне инфраструктуре,

што ће се одразити на квалитет ин-

фраструктуре општине Неготин.

У свом обраћању, председ-

ник Миловановић је истакао ула-

гања у пољопривреду, као и про-

блеме са којима се суочавају пољо-

привредници.

- Када је реч о пољопри-

вреди 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 скла-

пања уговора са министарством по-

љопривреде и онима који су зе-

мљиште закупили у јануару. Пред-

виђам да ће се поново поклопити

тај термин, иако би требало брже

што би закупцима омогућило да

брже уђу у посед и да изврше пла-

ниране радове.

Помак је направљен и у

области здравства где се ускоро

очекује покретање јавне набавке за

реконструкцију крова на Дому здр-

авља. Председник Миловановић је

на крају разговора нагласио да ни

школство није запостављено, да је

било инвестиција на школским обје-

ктима, али да због неактивности ру-

ководства у појединим школама ти

радови касне.

Е. Н. Т.

ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

МАЈДАНПЕК - Током децембра челници општине Мајданпек су у низу

сусрета са колегама из румунских и бугарских општина и округа учинили напор

за интензивирање прекограничне сарадње посебно у светлу заједничког пројект-

ног планирања и пројектне сарадње регионалног значаја. 

Кроз низ заједничких пројеката чија се израда приводи крају будући да

на то обавезују и конкурсни рокови, рачуна се на финансијску подршку фондова

Европске уније и у том смислу и припрема документација.

- Ми смо у Турн Северину потписали Протокол о узајамном партнерству

између општине Мајданпек и округа Мехединци, Република Румунија за реали-

зацију пројеката прекограничне сарадње финансираних из ИПА фонда за период

2014.-2020. године –каже Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек. - С тим

у вези, у току је израда пројеката који са наше стране подразумевају реализацију

планова везаних за школе, биоскоп и обезбеђење неопходне комуналне меха-

низације за Предузеће за путеве, комбиноване машине, камиона и цистерне или

канал џет возила. Још се разматрају могућности да се заједнички конкурише и

пројектом који би у области здравства омогућио набавку опреме и друга не-

опходна улагања, као и око изградње регионалних путева.

Да су за пројектну сарадњу заинтересовани и представници бугарских

општина говоре и овонедељне посете како представника Димова, са којим ус-

пешна пројектна сарадња траје већ добрих пет-шест година, тако и других. Јер,

могућности су велике, а регионална пројектна сарадња прави начин да се у реа-

лизацији планова обезбеди подршка приступних и фондова Европске уније.  С.В.

КОНТРОЛА СВИЊСКОГ МЕСА
КЛАДОВО -  Ветеринари апелују на грађане да месо, након клања

свиња, пре употребе донесу на анализу на присуство ларви  трихинеле  спи-

ралис, због сигурности и безбедности оних који га конзумирају. Доктор вете-

рине Миодраг Младеновић из ветеринарске амбуланте “Ортаци ” истиче да

је контрола меса на трихиноскопу веома важна с обзиром да кладовски крај

спада у ризична подручја.

- Трихинела је стално присутна у овом крају, а број заражених свиња

је мањи с обзиром да је десеткован број грла у односу на време од пре десе-

так година. Критична су била насеља Ртково, Подвршка Давидовац, али се

зараза јављала у готово свим селима. Ова појава присутна је и у Браничев-

ском и Подунавском округу, тако да је обавезна контрола узорка меса на три-

хиноскопу, најефикаснија превентива од заразне болести - саветује др

Младеновић. Он истиче да Кладовљани углавном знају који се узорак меса

мора донети на контролу.

- То је део дијафрагме и власници свиња знају са ког дела се узима

месо за узорковање. Има и случајева да људи не знају, и могу да у нашој ам-

буланти затраже савет. Трихинела спиралис је опасна болест која оставља

трајне последице на здравље људи и зато морамо бити опрезни. Јер, било

је случајева када су се заразиле читаве породице, али и њихова родбина и

комшије. У последњих 15 дана у нашој амбуланти откривена су три узорка

свињског меса зараженог трихинелом која потичу из Кладова и то је још једна

потврда оправданости контроле узорака свињског меса - закључио јер др

Младеновић.                                                                                                       М. Р.

НИЖА ЦЕНА ГРЕЈАЊА
Јован Миловановић, председник општине Неготин

Трихинела се "одомаћила" у КладовуИнтензивирана прекогранична сарадња

Миодраг Младеновић
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КЛАДОВО -Србија има

максималну подршку Румуније

на путу ка европским интегра-

цијама. Један од сегмената је и

економија, односно реализација

пројеката који се финансирају из

предприступних ИПА  фондова

прекограничне сарадње Србија

- Румунија, нагласио је Жан Ма-

ринеску, члан Европског парла-

мента из румунског Турну Севе-

рина, на састанку са руковод-

ством општине Кладово.

Био је то користан су-

срет, на коме је руководство оп-

штине Кладово дефинисало

јасне економске смернице које

могу допринети развоју целог

краја.

- Имали смо конструк-

тивни разговор и сигуран сам да

ће  у спровођењу намере све

бити лакше јер смо усагласили

стратегију деловања. Намера-

вам да у општину Кладово дове-

дем неког од директора Евро-

пске комисије, с обзиром да је

овај регион до сада био изоло-

ван, а има потребу за економ-

ским оснаживањем - истакао је

Маринеску.

Председник општине

Кладово, др Драган Будујкић,

подсетио је на традиционално

добре односе и вековну са-

радњу две суседне земље и

додао да ће општина Кладово

са седам пројеката конкурисати

за новац из претприступних

ИПА фондова прекограничне

сарадње .

- На том путу очекујемо

максималну подршку Жана Ма-

ринескуа, али и привредних

субјеката из Турну Северина, из

округа Мехединци, али и из дру-

гих средина Румуније. Потен-

цијал постоји и морамо га

искористити - сматра др Буду-

јкић.

Да је важна подршка

Турн Северина потврдио је и Ра-

дисав Чучулановић, менаџер

општине Кладово.

- Нас раздваја Дунав,

али нас не деле европске вред-

ности  и зато нам је  потребна

подршка Турну Северина. Мо-

тив прекограничне сарадње је

економске, а не политичке при-

роде.Ми смо на почетку добре

сарадње иучинићемо све да она

буде успешна - сматра Чучула-

новић.

М. Р.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је одржана седница Општинског већа,

на којој се очекивало више решења од значаја за спровођење одлуке о сти-

пендирању ученика и студената, а у складу са скупштинском одлуком са

новембарске седнице. Тако је образована Комисија за стипендирање уче-

ника и студената, али Предлог одлуке о утврђивању листе дефицитарних

занимања и Одлуке о утврђивању текста и објављивању конкурса за до-

делу ученичких и студентских стипендија, одложени су за наредну седницу.

Седница Општинског већа сазвана је са циљем да се у складу са

одлуком СО са новембарске седнице донесе више практичних решења од

значаја за спровођење одлуке о стипендирању ученика и студената. Тако

је образована Комисија на чијем је челу Србислав Живковић. 

Предлог листе дефицитарних занимања, састављен на основу од-

говора корисника јавних средстава  на допис упућен почетком септембра

месеца, није добио “зелено светло”, јер је прихваћен предлог да се о том

питању расправља на наредној седници, пошто се о томе изјасне и они који

то још увек нису учинили, а листа допуни њиховим предлозима. Јер, на по-

нуђеној листи, нашли су се радиолошки техничар, водоинсталатер, елек-

тромеханичар одржавања опреме, лифтова, дипломирани правник,

дипломирани економиста, дипломирани архитекта, грађевински инжењер,

као и један професор математике. С.В.

АСФАЛТ ЗА ЗУНИЧЕ
КЊАЖЕВАЦ - Доње Зуниче једно је од књажевачких села у којима

се ових дана асфалтирају сеоске улице. Новим слојем асфалта, после

више деценија, пресвучен је део пута од центра села до железничке ста-

нице.

Изузетно лепо време за почетак децембра иде на руку путарима.

Обављају се радови на асфалтирању сеоских улица у књажевачкој оп-

штини, а радници Предузећа за путеве Зајечар значајан посао обавили су

у Доњем Зуничу. 

- У Доњем Зуничу асфалтирања улица није било тридесетак го-

дина. Данас се асфалтира један крак од магистралног пута према желез-

ничкој станици, дужине око 300 метара. Сматрам да је уређење и

асфалтирање сеоских улица веома важно, пошто је то један од начина да

се створе услови за бољи живот на селу - каже Душко Виденовић, пред-

седник МЗ Доње Зуниче.

- Асфалтирање ове сеоске улице значајно је за мештане Зунича,

поготово што је ту железничка станица, па ће сви они који путују, убудуће,

уместо по излоканом сеоском путу ићи асфалтираном улицом - додаје Ви-

шеслав Андрејевић, становник овог села.

Како теку радови проверили су председник општине Милан Ђокић

и директор Дирекције за развој, урбанизам и изградњу Младен Радосав-

љевић. Они су најавили, да се, након Доњег Зунича, путари селе у Ми-

нићево, Трговиште, Саставак и друге крајеве града и општине.            Љ. П.

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА РАЗВОЈНА ШАНСА
Европски парламентарац посетио општину Кладово

Инфраструктурни радови у КњажевцуУ Мајданпеку утврђивање листе дефицитарних занимања

Маринеску у Кладову
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ЗАЈЕЧАР – У зајечар-

ској болници свакодневно се

јављају по два, три пацијента

заражена шугом, а лекари

кажу да више од деценије

није било заразе оволиког

обима. Иако се ова кожна за-

разна болест сматра болешћу

неуредних особа, сада то није

правило. Све је више сред-

њошколаца, деце, мештана

запошљених у колективу, чи-

тавих породица... Разлог

томе, како каже др Ружица

Ристић, начелник дерматове-

неролошке службе зајечарске

болнице, је неозбиљан при-

ступ проблему.

- Морамо апеловати

на грађане да озбиљно сх-

вате овај проблем. Шуга није

тешко обољење, лако се лечи

мазањем креме од три до пет

дана, али је потребно да и за-

ражени, и његова околина ко-

ристе крему. Једино тако би

се прекинуо ланац инфекције

– каже др Ристић.

Директор Здравстве-

ног центра др Станислав

Тадић наглашава да је зараза

у порасту код средњошко-

лаца.

- Омладина се дружи,

многи од њих станују заједно

било у Дому или приватно,

тако да се обољење изузетно

лако преноси. Сваке године,

нарочито у јесен, имамо па-

цијенте  заражене шугом, али

у оволикој мери нисмо имали

уназад 15 година. Наше ме-

дицинске службе апелују на

грађане да буду послушни у

лечењу – каже др Тадић.

Како сазнајемо незва-

нично, највећи проблем је

што заражена особа сматра

да је шуга велика срамота, па

о својој болести једноставно

ћути. Таквим понашањем за-

рази своју околину, било да је

то школа, радно место, или

чак цела породица. 

- Имамо пацијенте који

се излече, а недуго затим

опет дођу заражени шугом. То

се дешава јер је неко из

ближе околине заражен, па је

обољење опет пренео на већ

излечену особу. Сваки па-

цијент мора да каже својој по-

родици, колегама и свима са

којима је у контакту да је за-

ражен и у таквим случајевима

треба и здраве особе у њего-

вом окружењу да користе

крему терапијску против шуге.

Тиме би се зараза окончала –

каже др Ристић.

До ове јесени шуга се

јављала, али би ланац заразе

брзо био прекинут. Било је у

просеку један заражени на

пар дана, а сада се свако-

дневно јављају двоје, троје

заражених.

- Међу зараженима је

било сасвим мале деце, чак и

беба. Ту нема правила. Ми

немамо евиденцију колико је

укупно било заражених, али

овакво стање траје већ пар

месеци – каже др Ружица Ри-

стић.

С. Б.

БОЛЕСТ ПРЉАВИХ РУКУ
У Зајечару се појавилашуга

НАЧИН ПРЕНОСА

Према речима лекара, шуга се преноси дужим кон-

тактом руку или тела, седењем на исту столицу, мењањем

гардеробе... Инкубација може трајати до месец и по дана.

Иако многи сматрају да се шуга јавља на рукама, то није

тачно.

- Код мале деце и беба шуга се јавља на глави, сто-

палима, шакама. Код одраслих и на стомаку, пазуху, гени-

талијама. Треба рећи да се шуга може пренети и

сексуалним путем – каже др Ристић.

Она наглашава да је за шугу најкаректеристичнији

ноћни свраб и да се особе са таквим симптомима одмах

јаве лекару.

Станислав Тадић

Дом здравља у Зајечару
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БОР - Пред Марком Вучкови-

ћем (30), индустријским дизајнером,

родом из Бора је блистава будућност,

јер је успео да креира јединствену

лампу, какве нема на тржишту. Grass-

lamp не само  што својом елеганцијом

улепшава простор свачијег дома, већ

омогућава и гајење биљака без земље,

само уз помоћ воде и LED светла.

- Идеја за дизајнирање овак-

вог производа расла је у мени још од

малих ногу, али се искристализовала

онда када сам ушао у сферу инду-

стријског дизајна. Сматрам да савре-

мени начин живота ограничава ту

давну изгубљену конекцију са приро-

дом. У теорији дизајна постоји једна

битна ставка, а то је да код дизајни-

рања индустријског производа, главни

акценат буде на његовој функционал-

ности. Ја се нисам водио само том

смерницом, него сам пустио да креа-

тивност одреди пут. Лампа осветљава

простор и то је примарна функција, али

у овом случају она је у другом плану.

Најважније је што омогућава узгој жита,

разних  врста сићушних, јестивих са-

лата и комбинацију тог биља.  То значи

да ви имате један мултифукционални

комад намештаја који уз мало труда

може да прерасте у зен кутак. Довољно

је два пута на дан да се семе попрска

како би  расло, исти је случај и са миц-

рогреенс салатама. LED светло има

слабу електричну потрошњу, па може

да симулира дневно светло, и тако по-

годује расту биља унутар лампе –

објашњава Вучковић.

У лампи је могуће узгајати око

неколико врста биљака. Практична за

коришћење, доприноси и у еколошком

погледу. Оне који чувају мачку, посебно

ће обрадовати овај производ, јер омо-

гућава здраву исхрану свог кућног љу-

бимца. Марко истиче да је креирање

лампе било право задовољство, јер је

од идеје до комплетно одрађеног посла

протекао инспиритиван процес.

- Када дизајнирам и цртам

тада сам потпуно одсечен од овозе-

маљског света. Обликовање производа

на папиру је за мене као медитација.

Нисам сумњао у успешност овог

пројекта, баш зато што лампа пред-

ставља нови вид у дизајнирању инду-

стријских производа. Одобрен ми је и

патент у Заводу за интелектуалну

својину, што је и признање да такав

производ не постоји на тржишту – на-

глашава Вучковић.

Grasslamp  тим покренуо је

Kickstarter кампању како би се прику-

пило довољно новца за производњу

лампе. 

-  Реч је о онлине платформи

која служи како би помогла људима да

остваре неку идеју коју су замислили.

Замишљено је као систем донација,

где ви можете да донирате долар  како

би подржали пројекат. Нашу кампању

води једна од највецих агенција из Лос

Анђелеса, специјализована за Kick-

starter – додаје наш саговорник.

Да би отпочела производња

неопходно је да се сакупи 50.000 до-

лара до 23. децембра, када се за-

вршава кампања. Иако је овај тим

позван да пројекат реализује у Холан-

дији, жеља им је да производња крене

из Србије.

- Ако Kickstarter прође и саку-

пимо средства за производњу, цела

ствар носи једну велику поуку Србији и

младим људима. Често умем да кажем

да свако треба да слуша своје срце и

да се не обазире на негативне комен-

таре околине. Као концепт, Grasslamp

је изазвала велике полемике, посебно

када је у питању могућност про-

изводње, али ништа није недостижно

када верујете у себе и идеју. Прича о

лампи је објављивана у неколико свет-

ских часописа  и свест о здравом на-

чину живота је на неком другачијем

нивоу него код нас – тврди Вучковић.

Д.К.

ЛАМПА ИЗ КОЈЕ РАСТУ БИЉКЕ
Покренута Kickstarter кампања

ОДУВЕК ВОЛЕО УМЕТНОСТ

Љубав према уметности родила се још у детинству овог пер-

спективног дизајнера.

- Био сам полазник Школе за ликовне таленте у Бору, где сам

похађао часове код сјајног професора Зорана Станковића. Он нам је,

на неки начин и био смерница, и дугујем му велику захвалност за све

што сам тада научио – каже Вучковић.

Марко Вучковић
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СОКОБАЊА - Поред спе-

цифичне микроклиме и раскошне

природе, Сокобања располаже

великим бројем термоминерал-

них извора по којима је надалеко

чувена. Лечење купањем уз уди-

сање гаса радона пружа дело-

творни опоравак и јачање

организма, као и уживање.

Лековитост и моћ ових

вода први су препознали Рим-

љани па су изградили купатила

за опуштање, одмор и дружење.

На темељима ових терми Турци

су, како би очували здравље и

младост, саградили амам, потом

га Милош Обреновић обнавља, а

он и данас пружа јединствени уго-

ђај.

Још је др Милојко Дуњић

у својој књизи из 1936. године

објашњавао како Сокобања има

више извора са природно топлом,

умерено млаком и хладном ра-

диоактивном водом са великом

количином гасова, па се “лекови-

тост лако искоришћава купањем,

инхалирањем и пићем”.

Постоји шест термомине-

ралних извора у Сокобањи који

помажу у решавању здравстве-

них тегоба. Извори воде из амама

“Свети Арханђел” од 43 степена

Целзијуса и “Преображење” 43,8

до 53 степена, помажу у лечењу

разних врста реуматизма и стања

после повреда.

У купатилу “Бањица” лече

се неуралгије, неурозе, психоне-

урозе, стања после повреде пе-

риферних нерава, водом са

извора од 27,8 и 28,9 степени.

Извор “Здрављак” спада у слабе

земно-алкалне радиоактивне из-

воре са температуром од 14,5

степени Целзијуса. 

Главни рехабилитацио-

ници центар је Специјална бол-

ница “Сокобања” под чијим се

надзором обављају лечења и ко-

ришћења купатила. Она бањским

гостима нуди различите програме

за очување и побољшање

здравља.

Надомак Сокобање, у

бањи Јошаници има још пет леко-

витих извора температуре из-

међу 18 и 22 степена којима се

лече болести желуца, жучи,

црева, упале бубрега, уринарне

инфекције, дијабетес, кожне бо-

лести…

Да су терме у Сокобањи

радиоактивне пронашао је још

1909. године професор Леко, али

ово откриће добија своју пуну

важност тек 1934. године када

уважени професор Драгољуб

Јовановић са Института за ра-

диологију на Медицинском фа-

култету у Београду савременим

начином и студијом то утврђује.

Гас радон који се јавља

као пратећа појава термомине-

ралних вода у различитој кон-

центрацији, представља једну од

значајнијих вредности у развоју

здравственог туризма. Највише га

има у атмосфери централног

градског парка и око термалних

извора, где је изграђен велики ин-

халаторијум. Људи са свих

страна долазе на лечење углав-

ном респираторних обољења у

којима радон доста помаже.

Извор “Пијаца” је хипо-

терма са мирисом сумпор-водо-

ника температуре 32,4 степена, а

вода се углавном користи за

лечење кожних обољења. На-

лази се на обали Моравице, а

међу мештанима је познатији као

Лимун Бања јер је на некадаш-

њем плацу Мије Лимуна. У току

летњих врелих дана и ноћи овде

се редовно окупља народ који се

купа и ужива у топлој води која

није за пиће.                         М. Ж.

РЕЦЕПТ ЗА ИЗЛЕЧЕЊЕ
Сокобањски извори и гас радон
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БОР – Откад је нова

топионица у Бору почела да

ради пуним капацитетом, а

стара заустављена, димњаци

– обележја града рударства и

металургије, симболи крваво

зарађеног новца али и полу-

вековног гушења у сумпор-

диоксиду – добили су, како

ствари стоје, једну сасвим

нову, али споредну улогу.

Остаће у кругу топионице и

рафинације бакра, сребра и

злата да поносно штрче у

чисто небо, али само да би

сваки дан подсећали Боране

колико је тешка обојена мета-

лургија. Без обзира на то, у

њих, чини се, никада није гле-

дано са одијумом. Штавише,

димњаци су одувек посмат-

рани као весници посла, пара,

бољег живота. Остаће, зато,

ту где су и подигнути, један

пре 55 година, а други деце-

нију касније. Због историје. 

Први, мањи димњак

никао је у Првој фази изгра-

дње РТБ Бор 1961. године. Зи-

дали су га Црнотравци и то од

цигала. Није, као његов виши

„брат“, успео да остане имун

на разорни земљотрес у Ру-

мунији 1977. године, па му је

тада поломљен врх, а „тело“

напрсло. Црнотравци су га са-

нирали, доградили му бетон-

ске прстенове и он је наставио

да служи. Иако га зову „стоме-

тарски“, мањи димњак висок

је 98 метара и служио је за

емисију гасова који се ства-

рају у пламеној пећи, пролазе

кроз котлове, хладе се кроз

филтер и испуштају у ваздух

без прераде у фабрици сум-

порне киселине. Дакле, на том

мањем димњаку увек су изла-

зили непречишћени гасови.

Сада, када је стара топионица

заустављена, а пламена пећ

угашена, он више нема ни-

какву функцију. Има, како

кажу, само музејску вредност.

Други димњак од 150

метара „рођен“ је у Другој

фази изградње Басена 1971.

године. Споља има бетонске

прстенове а изнутра је од че-

лика. Изградила га је фирма

„Ватростална“ из Зенице и ви-

нула га у облаке. Иако је при-

лично виши од свог старијег

„брата“, разлика од 50 и кусур

метара није толико драстична

јер је на 30-ак метара мањој

надморској висини. Тај дим-

њак служио је за испуштање

вишка гасова са конвертора и

пржења (реактора). У прин-

ципу, сви гасови одатле пре-

рађивани су у старој фабрици

сумпорне киселине, али је по-

некад, или због лошег квали-

тета гасова или због недовољ-

ног капацитета старе фабрике

сумпорне киселине, вишак

ишао кроз овај димњак. Старе

фабрике сумпорне киселине

имале су своје мале димњаке

кроз које су пречишћене га-

сове емитовале у атмосферу. 

Откад је почела да

ради нова топионица, кроз ве-

лики димњак излазе пречиш-

ћени гасови из нове фабрике

сумпорне киселине. У време

када су паралелно радиле

стара и нова металуршка ли-

нија, испуштан је и вишак га-

сова са конвертора и реа-

ктора које стара сумпорна

није повлачила и прерађи-

вала. Зато је тада излазио црн

дим. Сада, откад не ради

стара топионица, на тај дим-

њак излазе само гасови који

су прерађени и пречишћени у

новој фабрици сумпорне кисе-

лине, а они једва да су вид-

љиви голим оком. Нова пиро-

металуршка постројења, да-

кле, осим те њихове везе са

новом фабриком сумпорне ки-

селине, немају додирних та-

чака са старим димњацима и

не може се догодити да кроз

њих у ваздух оде гас који пре-

тходно није пречишћен у новој

фабрици сумпорне киселине. 

Стари борски топио-

нички димњаци недавно су

осветљени. За почетак су на

врховима постављени реф-

лектори, али ће им Звонко

Трифуновић и Роберт Мишић,

љубитељи екстремних спор-

това, планинарења и спелео-

логије, врло брзо и „тела“

обмотати трепћућим црвеним

светиљкама.                     Г.Т.В.

СИМБОЛИ МЕТАЛУРГИЈЕ 

Сви борски топионички димњаци

На мањем димњаку, високом 98 метара, увек су излазили непречишћени гасови из пламених пећи. Сада, када је

стара топионица заустављена, а пламена пећ угашена, он више нема никакву функцију. Има, како кажу, само музејску

вредност. – На другом димњаку, високом 150 метара, раније је испуштан вишак гасова са конвертора и реактора, а

откад је почела да ради нова топионица излазе само пречишћени гасови из нове фабрике сумпорне киселине

ТАЈНИ ПОГЛЕД СА ДИМЊАКА

У време најинтензивнијих радова, када је на гради-

лиштима нове топионице и фабрике сумпорне киселине

било више од 800 радника, један човек пожелео је да се

попне на већи димњак. Да види, како је касније објашња-

вао шокираним колегама, како његов Бор изгледа из те

перспективе. Никоме се није јавио, нити се опремио, само

су га сви у једном тренутку видели на врху димњака. Рад-

ника из Бора ангажовала је једна од многобројних подиз-

вођачких фирми које су градиле нову топионицу, а главу

му је, кажу, сачувао Бог, јер је његова опасна авантура

имала срећан крај. 

ЧЕТИРИ МАЛА ДИМЊАКА 

И нова металуршка линија, попут старе, има своје

мале димњаке. Два су у саставу флеш-пећи због њеног

грејања (први је према конверторској хали и он емитује

димне гасове, а други је код места за истакање шљаке и

његов „поклопац“ се отвара када нема шаржирања). Трећи

мали димњак је на парном сушачу и служи за гасове који

се добијају у процесу сушења шарже, али кроз њега из-

лази водена пара. Четврти димњак служи за фугитивне га-

сове који се, пошто прођу кроз врећасти филтер, „хватају“

код отвора за испуштање шљаке и бакренца. 
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НЕГОТИН – Шести пут заре-

дом воћари из Карбулова, чланови

Удружења “Воћар-Карбулово” у сара-

дњи са својом месном заједницом и

Пољопривредно саветодавном и стр-

учном службом Неготин организовали

су у овом крајинском селу едукативно-

промотивну манифестацију „Дани ја-

буке – Карбулово 2015“.„Дани јабуке“ у

Карбулову, кажу воћари, јединствена су

прилика да контактима које стекну на

овај начин отворе нове перспективе и

да прошире тржиште, како би пласи-

рали своју јабуку.

Карбулово је иначе познато

по воћарској производњи јер се воће

на овим просторима као култура по-

чело да гаји одмах након што је још у

19.веку отворена Школа за винодеље

и воћарство у Букову код Неготина, а

Карбулово добило своје успешне ка-

лемаре, познате не само у овом крај,

већ и у околним државама, Бугарској

и Румунији. Од тада се у овом селу,

веома успешно, гаје јабуке, али и

друго воће.

Смотру, која промовише во-

ћарство и производњу јабуке отворио

је Дејан Стефановић, члан Општинског

већа задужен са пољопривреду, иначе

дипломирани инжењер пољопривреде

и саветодавац у Пољопривредно саве-

тодавно стручној служби Неготин за во-

ћаство. Стефановић је похвалио орга-

низацију оваквих скупова и навео да ће

локална самоуправа и надаље пру-

жати пуну подршку свакој смотри која

се бави и посвећена је аграру.

Као потврду добре сарадње и

напора да се воћаству пружи шанса да

напредује и развија се, уз правилну и

адекватну примену свих агротехничких

мера, али и сарадње да ова смотра

живи и траје и даље,  Славољуб Стан-

ковић , председник Удружења воћара

из Карбулова уручио је свим пријате-

љима манифестације захвалнице и

дипломе.

Чланови Удружења „Воћар –

Карбулово“  на време су схватили да

заједничким деловањем на тржишту

имају шансу не само да прошире своје

капацитете, већ и да пласирају робу

чиме постају конкурентни на тржишту.

Пре пар година учествовали су у оп-

штинском пројекту „Воће Дунава“ чији

је циљ да поред едукације успостави

сарадњу са воћарима из општина Не-

готин, Кладово и Голубац и као део тог

пројекта набавили електронску камион-

ску бетон вагу, вредну преко 9.000 евра,

чиме им је знатно олакшан пласман

воћа.

Њихове јабуке, разних сорти,

и ове су године биле изложене током

“Дана јабука”, па су посетиоци имали

прилике и да се лично увере у квалитет

карбуловачког воћа. У стручном делу

манифестације предавања воћарима

одржали су Љубиша Миленковић,

представник БАСФ, и Никола Грубор,

представник АГРОЛ из Темерина, док

је у уметничком делу програма насту-

пило Културно уметничко друштво из

Карбулова.

Покровитељ и ове, шесте по

реду, смотре “Дани јабуке – Карбулово

2015” била је Општина Неготин, а спон-

зори Земљорадничка задруга  "Уља-

рица" Неготин и Пољопривредна апо-

тека  "Агроцентар" Неготин.

С.М.Ј.

ДАНИ ЈАБУКЕ
Одржана манифестација у неготинском Карбулову

БОЉЕВАЦ - Мистика

Ртња, пирамидалне планине у Ти-

мочкој крајини, позната је веко-

вима. Народи који су живели у

околини обожавали су ову пла-

нину, бојали су се ње, али и од ње

очекивали заштиту када су били у

невољи. Слично се десило и пре

неколико година, када је по неким

пророчанствима, требао насту-

пити смак света и то онога дана

када се завршавао календар древ-

ног народа Маја. Тада је под

окриље Ртња похрлила маса на-

рода, тражећи заштиту од ове мит-

ске планине.

Забележено је да су током

Другог светског рата Немци на

Ртњу пронашли грчкој пастира који

није знао како је доспео ту, јер је

неколико сати пре тога чувао

стадо у родној Грчкој, и који је мис-

лио да је 1.800 и нека година, а не

средина 20. века.

- Сама купола Ртња је

савршенство. Грађена од наших

„очева“. На Ртњу је обитавао бог

Ра. То је култура пре египатске. За

бога Ра се погрешно верује да је

он египатско божанство. Што је по-

грешно. Бог Ра је био бог читавог

човечанства. Једни су га звали Ра,

други Марс итд. Он је обитавао на

Ртњу. Ту је и похрањен – каже Дра-

гослав Миленовић Шоу, човек који

живи од Ртња и за Ртањ, тврдећи

да има контакте са вишим сфе-

рама енергије и да је његова ми-

сија да чува Ртањ и шири истину о

њему.

Део истине која бар до-

некле разоткрива мистику Ртња,

Драгослав је открио.

- Ртањ је центар света.

Тространа пирамида са неслуће-

ним енергетским моћима. Тро-

стране пирамиде могу да примају

и одашиљу енергију, док четворо-

стране могу само да је примају.

Ртањ је центар света, колевка ци-

вилизације, пирамида у којој су

обитавали богови.Ртањ је шупаљ,

као и све остале пирамиде. У те

просторије не може нико ући. Било

ко да покуша – страдаће. Као и

онај ко ради нешто ружно против

Ртња. Од 1934. до 1937. на врху

Ртња грађена је црква Светог Ге-

оргија, који је свети ратник, симбол

хришћанства. Црква је посвећена

њему са 12 православних икона. А

сама црква је грађена у стилу

јеврејске синагоге. Спој јудеизма и

хришћанства. Обзиром да је та-

дашњи власници рудника били

јевреји, они су желели да на Ртњу

споје две религије. Изградњу

цркве финансирала је и Социјадо-

мократска партија Немачке. Хит-

лер. Он је 1934. године био овде.

Енергија Ртња му је омогућила да

дође на власт. И он је помоћу ње

покушао да освоји читав свет. Та

црква је касније срушена у потрази

за закопаним златом. Те породице,

чији су чланови срушили цркву су

се угасиле. Требало би на врх

Ртња поставити обвележје, макар

у облику православног крста. Тада

би Србија кренула вртоглаво на-

пред. Крст са цркве са врха Ртња

је у Лондону. Урађено је још шест

копија и оне се чувају као сво-

јеврсне реликвије. Један од газди

ртањског рудника обесио се 1941.

године. Никада није доказао да ли

је извршио самоубиство или је

убијен. Није случајно да се газде

рудника презивали Минх. Бог Мин,

отац бога Ра, похрањен је на

самом врху Ртањске пирамиде у

златној барци. Није случајно ни

што ви данас са мном разговарате.

Ја се зовем Д-Ра-гослав. Дакле, и

ја имам у свом имену садржано

име бога Ра.

- У шупљину Ртња се не

може ући. И неће моћи до 2020. го-

дине. Нема ту никаквог проклет-

ства, у питању је деловање виших

сфера енергије. Тако је са свим пи-

рамидама. И у египатским су стра-

дали они који су улазили у

унутрашњост. Ја ћу 2020. године

отворити шупљину Ртња. Тамо је

тренутно 40 хиљада змија у хибер-

нацији. Оне једу саме себе. Оне ће

страдати чим изађу на светлост

дана јер им поднебље не одго-

вара. Те змије је донео бог Мин у

својој златној лађи. Оне су се раз-

множавале хиљадама година и у

утроби Ртња опстајале једући

саме себе.

На Ртњу има топле и

хладне воде. Древни народи су во-

дили воду са Ртња до Сокобање,

Гамзиграда и Ромулијане. И данас

се могу наћи глинене цеви кроз

које је вода спроведена. Временом

су се, усред тектонских пореме-

ћаја, ти цевоводи прекинули, па се

сада та вода јавља у виду извора.

Ромулијана је имала подно

грејање од термалних вода са

Ртња. Све је почело овде. Истина

није негде тамо, истина је овде –

на Ртњу.                                      С. Б.

ПИРАМИДА ИЛИ ПЛАНИНА
Мистика планине Ртањ побуђује машту
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БОР - Анђела (13), Ми-

хајло(11) и Николина (9) Ђорђ-

евић из Бора, више неће

морати да брину за школски

прибор, свеске и књиге, након

што је Фондација ''Мултиком'',

из Београда, одлучила да сти-

пендира ове малишане током

њиховог школовања. Потре-

сна прича о судбини троје ма-

лишана подстакла је хумане

људе из фондације да по-

могну и деци обезбеде не-

опходне услове за квалите-

тније образовање.

- Стипендију у висини

од 5000 динара добијаће

свако од ово троје деце пона-

особ, све време током њихо-

вог школовања. Једини услов

је да буду врлодобри или од-

лични ђаци – казала је Татјана

Пашић из Фондације ''Мулти-

ком''.

Фондацију је основала

компанија „Мултиком“ са

циљем да помогну онима који

живе у тешким условима или

су здравствено угрожени.

- Верујемо у Андрићеве

речи да нам живот враћа само

оно што другима дајемо. Ма-

лишанима у Бору би поручили

да кад једнога дана порасту и

буду имали довољно за себе и

своје најближе, помогну онима

који немају, као што је и њима

неко помогао – додаје Па-

шићка.

Анђела није крила сузе

радоснице што је добила сти-

пендију, која ће јој, како каже

помоћи да заврши школу.

- Пуно нам значи ова

помоћ. Увек су нам недо-

стајале ствари за школу, а

сада имамо пара да купимо

оно најпотребније. Желим да

једног дана будем учитељица,

и трудићу се да остварим што

бољи успех у школи. Ово ми је

најдража година, јер сам по

први пут комплетно опрем-

љена за школу, и више не мо-

рамо да позајмљујемо књиге

или свеске – каже Анђела.

Малишани су одушев-

љени свиме што су досад до-

били.

- Хвала добрим љу-

дима који су нам помогли и од-

лучили да нас стипендирају,

јер нам то пуно значи. Сада

чак имамо и више школских

торби – казао је Михајло.

За породицу из Бора

стигли су и пакети препуни по-

суђа, школског прибора, сред-

става за личну хигијену, ра-

нчева, блокова, гардеробе,

обуће, ћебића, пешкира, го-

тове хране и још много тога.

- Запрепашћена сам

колико има добрих људи. Не

само што су нам стигли пакети

из Швајцарске, Петровца на

Млави, Старе Пазове, Бео-

града, добили смо и метар

дрва за зиму од борских на-

предњака, а госпођа Оља Лу-

коња из Београда ми је

уплатила три хиљаде динара

да ћеркама купим чизме, а за

Михајла је послала обућу.

Хвала свим људима који су

одлучили да нам помогну.

Иако су пристигли пакети, ти

људи и даље зову и распитују

се шта нам је још потребно.

Најмилије ми је што су по-

могли да деци обезбедим

школски прибор и гардеробу –

кроз сузе говори мама Зокица

Благојевић.                         Д.К.

ИЗАБРАНО ЈЕЗЕРО

КЊАЖЕВАЦ - Велики број грађана Књажевца учествовало је у гласању

за пројекат који ће се из буџета финансирати у 2016. години, а највише гласова

добио је пројекат изградње језера Језава. 

За изградњу језера гласало је 479 грађана. За изградњу ски стазе ''Бо-

гина падина'' на Јевику гласало је 103, док се за пројекат уређења корита Тимока

определило 100 гласача. За наставак изградње аква парка на базену гласало је

96 грађана, а за уређење Кеја Димитрија Туцовића 40. Било је 14 неважећих ли-

стића.

Гласање је организовано у оквиру пројекта “Партиципативно буџети-

рање”, који у десет општина и градова Србије спроводе БИРН и НАЛЕД.  Циљ

пројекта је, с једне стране обука за  локалне самоуправе како се спроводи процес

комуникације са грађанима приликом доношења одлуке о буџету,  а с друге гра-

ђанима омогућава да у том процесу директно учествују.                                 Љ.П.

ПРЕДСЕДНИК ИГОР ПАУНОВИЋ 
КЛАДОВО - Игор Пауновић, фудбалски судија из Кла-

дова, нови је председник Удружења судија ФС Борског

округа.Он је добио једногласну подршку делегата Скупштине

струковне организације одржане у Злоту. Седницу је обеле-

жила радна и конструктивна атмосфера,а све одлуке ус-

војене су концезусом.

- Наш је приоритет да оснажимо удружење које је

дало немерљив допринос у афирмацији фудбала у општи-

нама Борског округа. Први корак мора бити кадровско осна-

живање у сваком од три струковна савеза, јер је то

предуслов за квалитетан и стручан рад. Посебну  пажњу мо-

рамо посветити  афирмацији жена судија, али и сарадњи са

клубовима. Едукацијом играчког кадра створићемо услове

за лакше вођење утакмица. Морамо остати снажни и једин-

ствени као и до сада - истакао је Пауновић.

У ИО изабрани су Игор Маринковић (Бор), Зоран Мла-

деновић (Кладово) и Југослав Ристић (Неготин). Они су до-

били мандат да изаберу петог члана.На првој конститутивној

седници чланови ИО изабраће три делегата за Скупштину

ФС БО и пет за Изборну Скупштину ФС РИС.Делегати су под-

ржали предлог Игора Пауновића да  се за председника Стру-

ковне организације судија ФС РИС изабере Бојан Стоја-

новић (Ниш), а за председника Организације судија ФСС

Зоран Петровић (Београд). У раду седнице учествовало је

16 од 19 делегата. М.Р.

СТИПЕНДИЈА ЗА МАЛИШАНЕ ИЗ БОРА
Хумани људи помажу Ђорђевићеве

Изборна скупштина Удружења судија ФС Борског округа

Николина, Анђела и Михајло

ПОМОЋ УРУЧИЛА И ТЕКИЈАНКА

Из компаније„Текијанка“ из Кладова стигли су па-

кети препуни хране које су малишани нестрпљиво отва-

рали.

- Донели смо храну, јер знамо да им то, можда и

највише недостаје, нову машину за веш и електрични шпо-

рет. Када смо сазнали у каквим условима живе малишани

из Бора, решили смо да помогнемо и деци и мајци бар на

неко време вратимо осмех на лице – казала је Данијела

Царановић, маркетинг менаџер фирме „Текијанка“.
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Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Општинска управа 

Одељење за привреду и

друштвене делатности

Број: 501-133/2015-06

Дана:04.12.2015.године

К њ а ж е в а ц 

На основу члана 10. став 7. а у вези са чланом

29. Закона о Процени утицаја на животну средину

(«Сл. гласник РС», број 135/04 и 36/09), Општинска

управа – Одељење за привреду и друштвене делатно-

сти, општине Књажевац, 

О Б А В Е Ш Т А В А 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО 

ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА УКЛАЊАЊЕ 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИ-

ВОМ ССГ „КЊАЖЕВАЦ 3“

Обавештавамо Вас да је донето Решење да није

потребна процена утицаја на животну средину са ми-

нималним условима заштите животне средине за

Пројекат уклањање постојеће станице за снабдевање

горивом ССГ „КЊАЖЕВАЦ 3“,чија се реализација пла-

нира на к.п. бр.5018 КО Књажевац, ул. Васе Пелагића

бр.2б Књажевац, носилац Пројекта је „НИС“ а.д. Блок

Промет, Нови Сад, Народног фронта бр.12. 21000

Нови Сад.

Решење бр.501-133/2015-06 од 02.12.2015.год,

да није потребна процена утицаја на животну средину

Општинска управа, Одељење за Привреду и друшт-

вене делатности, донело је након спроведеног по-

ступка. 

Анализом захтева носиоца пројекта и података

о предметној локацији, карактеристикама и могућим

утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир про-

писане критеријуме за пројекте наведене у листи II

Уредбе,  о утврђивању Листе пројеката за које је оба-

везна процена утицаја и Листе пројеката за које се

може захтевати процена утицаја на животну средину

(„Сл.Гласник РС.“бр. 114/2008) – листа II тачка 14.

Остали пројекти, под тачка 13. Објекти за снабдевање

моторних возила горивом (бензинске пумпе), ово Оде-

љење утврдило је у току поступка да за  Пројекат укла-

њање постојеће станице за снабдевање горивом ССГ

„КЊАЖЕВАЦ 3“ није потребна процена утицаја на жи-

вотну средину.

Носилац Пројекта „НИС“ а.д. Блок Промет, Нови

Сад, је дужан да примењује све мере заштите животне

средине предвиђене Решењем и условима надлежних

органа и организација.

Заинтересована јавност може извршити увид и

изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана

од дана објављивања овог обавештења. Жалба се

изјављује Министарству пољопривреде и заштите жи-

вотне средине,  преко овог одељења. 

ДАН ВОЛОНТЕРА

КЊАЖЕВАЦ - Млади Књажевца, удружени у клуб

“Омладинско ћоше” обележили су Међународни дан волон-

тера. Своје слободно време поклонили су одређеном броју

институција и фирми у нашем граду и радом без надокнаде

обележили овај дан.

Неколицина младих из “Омладинског ћошета” решила

је да овај дан проведе у некој од локалних фирми и институ-

ција. Ми смо одабрали Књажевацинфо, како бисмо научили

нешто ново и прикладно обележили овај дан - каже волон-

терка Силвија Савић.

Волонтирање некима представља степеник до посла,

а другима једноставно задовољство. Иако се углавном во-

лонтира у невладиним организацијама, могуће је бити кори-

стан и на другим местима, као што су, на пример, медијске

куће. У Србији, за разлику од многих европских земаља, не

постоји закон који би штитио права волонтера. Иако је ње-

гово доношење дуго најављивано, предлог закона о волон-

тирању тек треба да уђе у скупштинску процедуру.         Љ. П.

‘’Омладинско ћоше у Књажевцу’’

УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 
КЛАДОВО - Користећи лепо време у децембру запослени у ЈП " Ко-

муналац" завршили су орезивање грана на дрвореду у Старој кладовској чар-

шији. Реч је о редовном послу који се у зависности од потреба спроводи

почетком пролећа и крајем јесени, казао је Никола Думитрашковић директор

предузећа.

- Оно што смо пропустили пролетос сада смо успешно привели крају.

Предаха нема  јер за зимске услове  припремамо   парковске површине , за-

саде ружа и украсног шибља. На две локације нам је преостало сређивање

крошњи дрвореда у граду и ти послови биће окончани у планираном року-

говори  Никола Думитрашковић директор ЈП " Комуналаца".

Иако се кладовски комуналци максимално залажу за лепши изглед

града, има и оних који сматрају да је најпре требало поткресати гране на

дрвећу липа од зграде општинске управе  и полиције према раскрсници код

електродистрибуције .

- Нису у праву јер је смо тај посао завршили  пролетос. Увек има не-

задовољних, али наша пракса није да полемишемо са доконом чаршијом.

Град мора бити сређен и чист , то је наш приоритет и зато се трудимо да ис-

планиране радове  успешно и на време приведемо крају - закључио је Ду-

митрашковић.                                                                                                  М.Р.

За комуналце нема предаха
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