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Младен Радосављевић, директор књажевачке Дирекције за развој

Сви радови који се у току

овог пролећа изводе у Књажевцу,

практично су део Програма рада

Дирекције за развој, урбанизам и

изградњу за ову годину?

- Тако је. Ми смо, додуше,

били у прилици да почетком ове го-

дине имамо ребаланс Програма рада

Дирекције. Наиме, почела је грађе-

винска сезона, а временски услови су

такви да нам омогућавају интензиван

рад. На време смо спровели све про-

цедуре које претходе почетку радова,

почев од израде техничке документа-

ције, која је рађена и током прошле

године, прибављање потребних доз-

вола, као и друге процедуре по За-

кону о јавним набавкама. Са

задовољством могу да кажем да смо,

прве лепе дане, дочекали са почет-

ком радова. 

Који су то пројекти са

којима се кренуло ове године?

- Почели смо са пројектом,

који нас је сачекао из прошле године,

а то је уређење платоа око Дома кул-

туре. Радови су кренули и за сада се

одвијају по очекиваној динамици.

Осим тога што смо радили, Дом кул-

туре је заменио своју хидрантску

мрежу, где је Дирекција обавила над-

зор. Ових дана завршавају се радови

на измештању, односно реконструк-

цији једног дела водовода на линији

коју ради наше ЈКП „Стандард“.

Пројектом су били предвиђени пар-

кинзи, па смо одлучили да прво њих

урадимо, како саобраћајну комуника-

цију не бисмо зауставили, као и да

омогућимо станарима околних стам-

бених зграда да своја возила парки-

рају, као и раније, а и да би се

саобаћај колико-толико нормално

обављао. 

Шта је следеће, када гово-

римо о радовима на платоу код

Дома културе?

- Сад крећу радови у првој

фази, са задње стране Дома културе,

поред улице Бранка Радичевића, где

се некад налазила неуређена по-

вршина. Требало би да се ради на ре-

зервоару за воду, као и машинском

постројењу за фонтане. Након тога,

почеће и поплочавање и бетонирање

овог дела платоа. Паралелно са тим,

креће се и са земљаним радовима на

простору према пијаци. Завршна

фаза ће, ја се надам, у мају, бити онај

део баш испред Дома културе. Оче-

кујем да крајем тог месеца, евенту-

ално почетком јуна, зависиће и од

временских услова, ти послови буду

завршени. 

Дирекција за развој урба-

низам и изградњу општине има и

своје редовне активности?

- Паралелно са овим посло-

вима, Дирекција редовно ради на

одржавању путева, као и улица у

граду. Сваке године, па и ове, са

првим топлијим данима, почели смо

са крпљењем ударних рупа у граду.

Тај посао се завршава до следеће не-

деље, а затим крећемо са крпљењем

ударних рупа у селима и на сеоским

путевима. Договорили смо се да по-

чнемо из оних месних заједница, где,

нажалост, прошле године, због недо-

вољно средстава, нисмо успели да

урадимо овај посао. То је, најпре Зу-

бетинац, а након тога Влашко поље,

Бучје, Каличина, па све до Књажевца.

Следећи правац ће бити из Ћуштице,

где, такође, прошле године нисмо ус-

пели да у довољној мери одржавамо

тај пут, односно да закрпимо све

ударне рупе. Очекујем да до краја

априла комплетно завршимо тај део

посла, на територији целе општине

Књажевац. То ће бити први пут, у по-

следњих осам година, да у тако крат-

ком року урадимо овај посао. На

одржавању локалних путева има још

послова, почев од сече шибља поред

путева, затим одржавања пропуста,

банкина и свега осталог што то прати.

Сви ти послови су били део једин-

ствене јавне набавке. Ми смо скло-

пили уговоре, и са тим пословима

почињемо крајем априла. 

Почели сте и поплочавање

тротоара у улици Књаза Милоша, у

Књажевцу популарно названој

„Доња чаршија“?

- Раде се обе стране тро-

тоара у Књаза Милоша, до сема-

фора. Радови су почели 10. априла,

врло сам задовољан динамиком, и

имамо обећање извођача радова да

ће десна страна бити ускоро за-

вршена. Затим се прелази на леву

страну, а онда ће се радити део код

кружног тока. Покушаћемо да до сре-

дине маја све завршимо, у зависно-

сти од временских прилика. Посебно

ми је задовољство, да смо кроз јавну

набавку, практично, добили извођача

и уштедели два милиона од оних

предвиђених за ове послове. 

Каква је процедура јавних

набавки, односно како сте уште-

дели тај износ?

- Процедура јавних набаки,

коју ми у Дирекцији водимо, а сведоци

смо да смо и прошле године имали

значајне уштеде, јесте да након за-

вршетка  пројектно-техничке докумен-

тације, ми имамо пројектантске цене,

али пре расписивања јавних набавки,

ми те цене проводимо, односно про-

веравамо кроз анализу тржишта. До

процењене вредности долазимо

управо на тај начин, а од ове године

и Закон о јавним набавкама предвиђа

да мора да се ради анализа тржишта,

где се извођачима радова достави

упит, а ми добијамо цене за те ра-

дове. Ми смо тако дошли до цене,

конкретно за ове тротоаре, негде око

9.900.000 динара процењене вредно-

сти. Током ове јавне набавке, јавило

се 10 потенцијалних извођача, а

најјефтинија је била фирма из Ћуп-

рије. Сада имамо ситуацију, да је њи-

хова цена два милиона динара мања

од наше процењене вредности. То

нам омогућава, да у неком наредном

ребалансу програма, можемо да још

неке додатне радове извршимо, које

нисмо планирали ове године. Слична

је ситуација и са јавним набавкама

које смо завршили до сада, где су

процењене вредности биле такве, да

смо захваљујући великом интересо-

вању извођача радова, добили мању

цену од очекиване.

Предвиђени су и радови

на канализацији у Ромском на-

сељу? 

- Радови у овом насељу тре-

бало би да почну после празника. То

је заједнички пројекат оштине Књаже-

вац са невладиним организацијама, а

у циљу побољшања услова за живот

људи у том делу града. Могу да

кажем да нам је и ова јавна набавка

донела значајне уштеде, од око два

милиона динара. Био је велики број

понуђача, како за израду канализа-

ционе мреже, тако и за израду пешач-

ког моста, који је предвиђен преко

Тимока, а уз који ће ићи канализа-

циона мрежа. 

Шта ће се и да ли ће се ра-

дити на канализационој мрежи у

индустријској зони на Бошеву?

- То смо што смо предвидели

ребалансом, а значајно је за наш

град, јесте канализациона мрежа у

овој индустријској зони. Ту се ради о

површини од пет до шест хектара,

која је Планом генералне регулације,

предвиђеним као део целе инду-

стријске зоне на Бошеву, опремићемо

канализационом мрежом, како бисмо

и потенцијалним инвеститорима омо-

гућили да имају сву комуналну опрем-

љеност. Имамо и инвеститора који ће

ове године направити фабрику. Али,

то је само почетак и ја очекујем да ту

буде још неколико мањих фабрика.

За ова средства смо конкурисали код

Министарсва за локалну самоуправу

и регионални развој, али смо Програ-

мом, свакако. предвидели целокупан

износ, у случају да не добијемо та

средства. 

Прошле године урађено је

доста и у месним заједницама.

Адаптирани су домови у Јаковцу,

Сврљишкој топли и Ргошту, асфал-

тиране улице у Трговишту. Има ли

сада интересовања из месних

заједница за такве послове?

- Интересовање је велико.

Трудимо се да испратимо то, па ћемо

наставити са асфалтирањем улица у

Трговишту. Како су кренули лепи

дани, из свих месних заједница, јав-

љају се представници са одређеним

захтевима, а иницијатива је, свакако,

потребна. Оно што смо предвидели

да приоритет у овој години буде, јесте

сређивање амбуланти у сеоским мес-

ним заједницама. С обзиром на то да

смо у задњој фази одвајања Дома

здравља и Болнице, потребно је да у

свим оним селима, где будемо поново

имали амбуланте, њих ставимо у

праву функцију, односно да их пре

тога и уредимо. Имамо и захтев из

месне заједнице Минићево за из-

градњу капеле на њиховим гробљу.

Темељи постоје, објекта нема, али

смо и за то предвидели средства у

Програму Дирекције, тако да би тре-

бало да и тај део посла завршимо

током године. К. И.

КЊАЖЕВАЦ – ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
У Књажевцу је, са првим данима пролећа, отворено и неколико градилишта. Ради се на тргу испред Дома кул-

туре, затим на новим тротоарима у главној улици, као и на крпљењу рупа на путевима у целој општини. Све то,

повод је за разговор са Младеном Радосављевићем, директором Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине

Књажевац.

МОСТ ЉУБАВИ
Популарни „Мост љубави“, код Дома културе, дочекао је да

буде адаптиран?

- Битно је да су почели радови на реконструкцији моста, и ја оче-

кујем да врло брзо буду завршени. Предвидели смо да сви делови моста,

који су у лошем стању, буду замењени, а  имамо и једну новину. Првобитним

пројектом моста, били су предвиђени степеници, односно по три степеника,

са обе стране моста. Није ми познато зашто нису урађени тада, али сада

ћемо испоштовати тај пројекат до краја, тако да ће у оквиру ове санације

моста бити урађени и они.

''БАЊИЦА''
Да ли ће у овој години бити радова на базену „Бањица“?

- Када говоримо о базену, завршили смо јавну набавку за велнес и

спа центар, који подразумева парно купатило и сауну, и завршетак још неких

радова у том делу објекта. Параленом са овим, завршили смо и јавну на-

бавку за реконструкцију улице Октобарске револуције. 
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КЊАЖЕВАЦ - На стотине

пчела угинуло је у пчелињаку Игора

Живуловића у књажевачкој Штипини

од последица тровања пестицидима,

којима су прскани оближњи воћњаци. 

Живуловић егзистенцију за

своју породицу обезбеђује пчеларе-

њем. Овај несрећни човек није имао

снаге ни да говори, а чланови Удру-

жења „Липа“, кажу да ово није усам-

љен случај и да су годинама

изложени својеврсном ''терору''

воћара, који не поштују Закон о сред-

ствима за заштиту биља, који забра-

њује средства отровна за пчеле у

време цветања биља.

- Оваква угинућа пчела де-

шавају се у последњих петнаестак го-

дина, где ми, пчелари, са зебњом и

страхом чекамо да процвета воће у

Књажевцу, због несавесних воћара -

каже Саша Петковић, члан Удру-

жења. - Не могу да кажем да су сви

несавесни, али има таквих који

прскају кад је воће у цвету, и који нас

трују. 

Са Петковићем се слаже и

Бојан Радивојевић, који се такође

бави пчеларством и који каже да

овако нешто може да уради само не-

човек. Он додаје да је невероватно

да се воћњак прска у подне, и да је

оваква штета последица таквог по-

ступка.

Др Звонимир Алексић, пред-

седник Удружења пчелара „Липа“,

каже да воћари не могу да схвате да

без опрашивања нема доброг рода,

као и да су пчеле су неопходне за то.

- У свим нормалним и раз-

вијеним земљама, пчелари се пла-

ћају, да у време цветања биљака и

воћа, своје пчелињаке приближе тим

воћњацима - категоричан је Алексић.

- Код нас се догађа обрнуто. Ми смо

се договорили да помогнемо нашем

колеги Игору Живуловићу, тако што

ће му сваки пчелар донирати по један

рој, да се опорави пчелињак. Нажа-

лост, он ове године не може да

рачуна на приходе, који су му важни

за егзистенцију.

Помоћ је обећао и Милан

Ђокић, председник општине Књаже-

вац, кога су пчелари обавестили о

својој муци. Боља информисаност

продаваца пољопривредне хемије,

произвођача воћа, али и оштре санк-

ције за оне који своје усеве третирају

недозвољеним песцидима, оно је на

чему ће инсистирати локална само-

управа.

Пчеле и биљке живе заједно

и међусобно се допуњују. Природа је

то тако уклопила. Поремећаји настају

онда када се умеша човек, незна-

њем, несмотреношћу или жељом да

заради по сваку цену.                  К. И.

ДЕСЕТКОВАНИ ПЧЕЛИЊАЦИ
У књажевачкој Штипини, због (зло)употребе пестицида

Због прскања воћњака, поједини пчелари остали

без егзистенције.

Уништени пчелињациЗАКОН

Законом о средствима за заштиту биља, предвиђене су

казне за оне који примењују средства отровна за пчеле у време

цветања биљака. Казне се крећу од 700.000 до 3.000.000 динара

за правна лица, за предузетнике од 300.000 до 500.000 динара, а

за физичка лица од 35.000 до 50.000 динара. Средства која су от-

ровна за пчеле могу се применити само у сузбијању карантински

штетних организама и након писаног одобрења министра пољо-

привреде. 

ЗАЈЕЧАР, МАЈДАН-

ПЕК, БОР  – Мештани Зајечара

чекали су Васкрс, највећи хриш-

ћански празник, гледали у небо

и – стрепели. Јер, киша која је

данима падала довела је до по-

дизања нивоа Белог Тимока,

који је у суботу, на три места,

пробио заштитни насип, излио

се из корита и поплавио под-

руме у око 40 домаћинстава у

насељу Изворски пут.

- Одмах ми је, када сам

видео да вода надире, у сећање

дошла 2010. година, када је

Зајечар пливао у води – са зеб-

њом, гледајући у небо, говори

старина Јон Чоботовић (73).

Њега смо затекли на крову куће,

са два кера – Лакијем и Макијем

- које је попео са собом, да се,

вели, ''кучићи, ни криви ни дужни,

не би удавили''.

- Срећом, није се поно-

вио сценарио од пре четири го-

дине – са олакшањем

констатује Чоботовић. – Вода

јесте поплавила оранице,

дошла до кућа и, понегде, у под-

руме, али није ни изблиза алар-

мантна ситуација као 2010.

Двориште његовог ком-

шије Живадина Богдановића

(66) ''пливало'' је у води..

- Таман сам санирао

штету од претходне, а у суботу

је кренула нова поплава – ис-

причао нам је Богдановић. – По-

мислио сам ''готово је, паде ми

кућа''. А, куд бих, онда, са ових

седам душа које живе овде? А,

онда нас је Бог погледао. Киша

је стала, а река је, лагано, кре-

нула да се враћа у своје корито.

У Зајечару је био и Пред-

раг Марић, начелник Сектора

МУП Србије за ванредне ситуа-

ције. Одмах је организована од-

брана од поплава, ангажована

полиција, Жандармерија, ком-

плетна механизација...

У Мајданпеку је, због

обилних падавина, дошло до

обуставе саобраћаја између ове

општине и Бора, преко села

Јасиково. У ''Путевима Србије''

потврђено је да је вода оште-

тила коловоз, и да су обављени

радови на санацији штете. 

У Рударско-топионичар-

ском басену ''Бор'' било је уве-

дено ванредно дежурство код

колектора, јер је постојала опас-

ност да, уколико порасте водо-

стај Кривељске реке, дође до

његовог запушења и угрожа-

вања бране флотацијског јало-

вишта.                                   

Е. Т.

ДОМАЋИНСТВА ПОД ВОДОМ
Поплаве у Тимочкој Крајини успаничиле мештане овог краја

Јон Чоботовић спас је нашао на крову

ЗАМУЋЕЊЕ

Поплаве су изаззвале и замућење изворишта, тако да су

без воде за пиће зајечарска села Лесковац, Горња Бела Река,

Грлиште и Леновац, као и борско село Доња Бела Река.

У Зајечару вода ушла у 40 кућа, у Мајданпеку у прекиду био пут преко Јасикове. Дежурства код кривељског ко-

лектора.

Живадин Богдановић
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КЛАДОВО – Свечаном ака-

демијом у Дому клултуре завршене

су априлске свечаности, организо-

ване поводом 26. априла, Дана оп-

штине Кладово. Тај датум се

обележава у знак сећања на 1867. го-

дину када је тадашња, турска власт

предала кључеве средњовековног ут-

врђења “Фетислам” српском артиље-

риском капетану Милутину Јовано-

вићу.

- Од тог дана почиње ства-

рање модерне српске државе, како

кажу историчари. Наишла су бурна

времена у којима су се мењали вла-

дари и политичке прилике. Држава

Србија се развијала и саплитала на

ветрометини балканских промена и

дешавања, а није лако ни 147 година

касније - казује Радован Арежина,

председник  општине Кладово. - У

временима тешким, учинили смо све

што је било у нашој моћи да систем

локалне самоуправе функционише у

свим њеним најважнијим надлежно-

стима. Желели смо да услови живота

на селу буду једнаки онима у граду.

Можда ће неко закључити да је могло

боље. Можда и јесте, али то није за-

висило од оних који креирају власт на

локалу.

Годишње награде добили су

Маја Удиловић, студент друге године

Медицинског факултета, Компанија

"Термовент" и  Црвени крст ‘’Кла-

дово’’. Постхумно је награђен  др Си-

ниша Поповић, хирург и некадашњи

директор ЗЦ “Кладово“, који је од

2004. до 2008. године био и председ-

ник општине.                                М.Р.

САЧУВАЛИ СМО СИСТЕМ
Општина Кладово обележила свој дан 

Радован Арежина

СОКОБАЊА - Димитрије Лукић, председник општине Сокобања, и

Лазар Николов Чанков, заменик председника бугарске општине Рила, потпи-

сали су Меморандум о сарадњи две општине у области спортско-рекреацио-

ног туризма.

Меморандум је потписан у оквиру пројекта „Спорт за све, сви за

спорт“, ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија и предвиђа

и сарадњу две општине у развоју туристичке понуде и туристичких производа

у области спорта и рекреације, заједнички наступ при аплицирању за сред-

ства међународних фондова, сталну комуникацију пројектних тимова, као и

заједнички наступ на трећим тржиштима.  

Потписивање Меморандума обављено је на сесији Округлог стола

одржаној у просторијама Општине Сокобања. Округли сто је оганизован на

тему развоја спортског и рекреационог туризма у општинама Сокобања и

Рила и окупио је све релевантне субјекте чије су активности значајне за развој

спортског и рекреационог туризма у Сокобањи: представнике локалне само-

управе и туристичке организације, спортских клубова и регионалних савеза

као и представнике локалних хотелских предузећа.

Учесници скупа су се сагласили да општина Сокобања поседује зна-

чајан потенцијал за динамичнији развој ове врсте туризма валоризацијом и

промовисањем постојеће спортске инфраструктуре, изградњом нове као и

промовисањем природних атракција које омогућавају различите врсте спор-

това на отвореном.

Пројектом „Спорт за све, сви за спорт“, предвиђена је и изградња три

фудбалска терена, мини пич терена и хидрантске мреже на локацији Подина

у Сокобањи. Пројекат се реализаује у сарадњи са општином Рила из Бугар-

ске. Укупна вредност пројекта износи 831.539,56 евра.                              И.Н.

СПОРТ ПОВЕЗУЈЕ ДРЖАВЕ
Потписан Меморандум о сарадњи Сокобање и бугарске Риле

Лазар Николов Чанков и Димитрије Лукић

МАЈДАНПЕК - На подручју

општине Мајданпек, према пода-

цима Националне службе запош-

љавања, са краја првог квартала

ове године број незапослених лица

је порастао. На евиденцији се на-

лази 2.137 лица, од којих 1.027

жена. Забрињава међутим, што

сваки пети незапослени на посао

чека дуже од пет година, а међу

њима није мало оних који су на

листи незапослених дуже од деце-

није .

На подручју општине Ма-

јданпек и у овој години било је одре-

ђеног запошљавања. Додуше,  на-

јчешће на одређено време, али је са

2.137 особа  на листи, број незапос-

лених сада већи него раније. Јер,

већ годинама на посао чека око

2.000 лица.

- На тржишту рада чекање

у великој мери зависи од односа

који незапослено лице има према

томе. Они који посао траже, запош-

љавају се брже - каже Живорад Ри-

стић, саветник НСЗ Мајданпек, и

додаје да подаци говоре да преко

400 лица на посао чека дуже од пет

година, а међу њима није мало оних

који су на тржишту рада више од де-

ценије.

Сматра се да на посао

највише чекају неактивни и они који

су се, напросто, сродили са својим

статусом незапосленог лица. На

посао чека и више 63 лица са фа-

култетском дипломом, а занимљиво

је да међу њима и оних са веома ви-

соким просеком, па чак  и чистом

десетком.

С.В.

ПОРАСТ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
У Општини Мајданпек

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, 

РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд

На основу чл. 10. став 5. и 14., а у вези са чл. 29. став

1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.

гласник РС” 135/04 и 36/09), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и

организације да је овај орган донео решење којим се утврђује

потреба израде и одређује обим и садржај Студије о процени

утицаја на животну средину пројекта реконструкције,

ДВ110kV бр. 150 ТС Бор 1 - ТС Мајданпек 1 и ДВ110kV бр.

177 ТС Бор 2 - ТС Мајданпек 2, који је заведен под бројем

353-02-398/2014-05

Увид у донето решење може се извршити у просто-

ријама Министарства енергетике, развоја и заштите животне

средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канце-

ларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15

дана од дана објављивања овог обавештења, као и на сајту

http:/www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/javniuvid/procena uticaja.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу

изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење

путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања

овог огласа.
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Романтичари су се, сви до

једног, сагласили – Венеција је

најлепши европски град на води.

Изграђена на 118 малих острва у

лагуни, на ушћу реке Бренте у Ве-

нецијанску лагуну, са каналима

уместо улица, који су проглашени

спомеником Светске баштине

УНЕСКО, Венеција напросто плени

својом лепотом. Њене уске

уличице, мали балкони препуни

цвећа, око 400 мостова, различи-

тих стилова и материјала, прелепе

цркве, палате, излози по узору на

највеће светске метрополе, сладо-

лед каквог нема нигде у свету, чак

и оне најотпорније на романтику,

нису оставиле равнодушним.

А прича о Венецији,

управном средишту покрајине Ве-

нето и истоименог округа Вене-

ција, је прича о било ком граду на

свету. Прича о далеким време-

нима, у којима су владали дуж-

деви и питали се трговци, у којима

су даме доводиле до лудила

многе мушкарце, обучене у рас-

кошне кринолине са лицем скри-

веним иза маске, посебно у време

чувеног венецијанског карневала.

Средњевековна прича о најваж-

нијем граду на свету и највећем

трговишту Европе. 

Венеција, коју су Млеци

подигли на дрвеним стубовима

посеченим у Далмацији, данас

стоји на преко милион стубова, бе-

тонских. Раскошне фасаде су оро-

нуле у доњем делу, па се линија

воде тачно може видети. Иако се

Венеција константно обнавља, а

делом и из прихода прикупљеног

постављањем џиновских бил-

борда на самом мосту и околним

зградама, она и даље оставља

утисак древног.

Већ сам поглед на Вене-

цију из јутарње магле на путу бро-

дићем из луке Пунто Сабиони и

долазак на Риву деи Скиавони,

можда и најбољи део венецијан-

ске луке, због близине Трга светог

Марка, враћа вас у време када је

„Серенисима“, „Краљица Јад-

рана“, „Невеста мора“, „Град мо-

стова“, „Град воде“ и како све не

називају овај град, била средиште

политичке моћи Италије. 

Венеција се не може ви-

дети ни за читаву недељу прове-

дену у овом граду, али за први

одлазак незаобилазна станица је

Дуждева палата, седиште Мле-

тачке Републике којом је дужд

управљао све до краја 18. века.

Ова готичка грађевина са белим

аркадама и са легендарном там-

ницом у којој је био заточен чувени

Казанова, од 1923. претворена је

у Музеј. Обилазак палате стаје 16

евра.

Гужве почињу већ од Дуж-

деве палате, преко Трга светог

Марка па даље. Али, кад сте већ

на Тргу (Piazza San Marco), посе-

тите базилику Светог Марка,

највећу цркву у Венецији, која је

1063. добила коначан изглед,

након што је изгорела у великом

пожару 932.  Црква, која се на-

слања на Дуждеву палату,  изгра-

ђена је 828. када су млетачки

трговци украли мошти Светог

Марка из Александрије у Египту.

Саграђена је по узору на цари-

градску Цркву Светих апостола.

Красе је бројни ратни трофеји из

четвртог крсташког рата 1204.

попут четири цариградска коња на

порталу изнад улаза. У унутраш-

њости цркве доминира тетрар-

хијски или златни олтар (Pala

d'Oro). Да бисте га видели не-

опходно је да дате донацију за ре-

конструкцију храма у висини од

два евра, док карта за ризницу

храма износи три евра. У Бази-

лику не можете ући са ранцем, а

фотографисање је дозвољено ис-

кључиво без блица. 

Много је места у Венецији

која треба видети, од палате Зека,

некадашње ковнице млетачких

цекина, преко библиотеке у којој

се чувају целокупна дела Франче-

ска Петрарке, до Звоника и Астро-

номског сата, али вам топло

препоручујемо Канал Гранде.

Канал Гранде најпознатија

је "улица" Венеције и главна во-

дена саобраћајница која стари

део града пресеца на два дела, у

облику латиничног слова С. Јед-

ночасовна вожња овим каналом,

малим бродићима, кошта 15 евра,

али вреди сваки цент, јер само

одатле можете уживати у правом

погледу на град чији је ниво на 40

центиметара изнад мора, и који

тоне по два центиметра годишње.

Каналом Гранде можете пловити

воденим аутобусима, вапоре-

тијима, или гондолом, заваљени у

мекане јастучиће. Вожња гондо-

лом у трајању од пола сата за

шест особа је 80 евра, док карта

вапоретијем од Канала Гранде до

оближњих острва Лидо, Мурано,

Бурано, стаје од седам до 15 евра.

На месту где се Канал

спаја са заливом Светог Марка на-

лази се базилика свете Марије од

Здравља (Basilica di Santa Maria

della Salute), саграђена 1681. од

истарског камења и марморина,

опеке премазане мермерском

прашином. Унутрашњост храма

обилује ремек делима Тинторетија

и Тицијана. Градња овог храма

трајала је 50 година, а саграђен је

у знак захвалности Девици Ма-

рији, због престанка епидемије

куге.

По повратку вам пред-

стоји разгледање прелепог Ponte

Rialta и шетња живописним се-

стијарима Венеције, San Polo,

Santa Kroce, Dorsoduro. Незаоби-

лазан детаљ су и уличне тезге са

сувенирима који су најскупљи на

Тргу Светог Марка, а све јефти-

нији како улазите у унутрашњост

Венеције. Немогуће је да се изгу-

бите, само пратите жуте путоказе

који воде до Трга Светог Марта

или беле до Моста Риалто.  Поред

тог моста и уз канал се налази ве-

лики број кафића и ресторана,

продавнице са сувенирима. Маг-

нети су од 0,79 до 1,5 евра. Ес-

пресо, Макијато или Кафе Лате

продају се по цени од 2,5 до неве-

роватних 20 евра, ако је пијете у

„Флоријану“.  Пица је у понуди од

осам евра па навише, лазања од

7,5 евра, сок од два евра, пиво од

3,5... 

Заштитни знак Венеције је

маска, синоним завере, сплетке,

прељубе, а могу се купити на сва-

ком кораку, од оних најскромнијих,

од пластике или гипса, па до

ручно израђених од чипке, перја,

кристала. Цена им је од пет па до

неколико стотина евра.        С.М.Ј.

Buon giorno, Venezia!
Недељник “Тимочке“ у посети италијанском „музеју на води“ 

Венеција, коју су Млеци подигли на дрвеним стубо-

вима посеченим у Далмацији, данас стоји на преко милион

стубова, бетонских.

Мост уздаха

МОСТ УЗДАХА
Највећа гужва је на Мосту уздаха (Ponte dei Sospiri), с по-

четка 17. века, који Дуждеву палату повезује са затворском згра-

дом. Име му је у 19. веку дао лорд Бајрон, јер је поглед са тог

моста био последњи који су осуђеници видели на путу од Па-

лате до затворских ћелија или места погубљења. За овај мост

је везана и једна од најромантичнијих легенди која каже да ће

пар осигурати вечну љубав ако се, кад сунце залази, пољуби у

гондоли, док пролази испод Моста уздаха. Истим тим мостом

Казанова је 1755. спроведен у затвор одакле је побегао 15 ме-

сеци касније. Чувени заводник, није одмах отишао из Венеције,

већ је право из затвора дошао у кафе „Флоријан“, у којем се

данас пије најскупља кафа у Венецији, вредна чак 20 евра, док

вам „на увце“ оркестар овог кафеа свира класичну музику. 

Надалеко чувене гондоле
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ЗАЈЕЧАР - Христос

васкрсе, браћо и сестре! Не само

да смо благословени ми који дола-

зимо и ви сте благословени. Сви

који долазите у свете храмове наше

на заједничку молитву, на то свето

и освећено место где се најреал-

није и доживљава и осећа прису-

ство Божије, јер увек када смо у

храму ми смо у непосредном прису-

ству благодати Божијој, која нас

освећује, која нам даје снагу за наш

свакодневни живот и осмишљава

наш живот и наше постојање. Драго

ми је што могу са вама да поделим

радост данашњега великог праз-

ника. То није велики празник само

за нас, за овај град, за нашу цркву,

наш народ, ово је велики празник за

читав род хришћански, коме се

радујем, за који се припремам, а

ми знамо како се припре-

мамо за велики празник

васкрсења. 

Ово је, прили-

ком посете Зајечару,

изјавио његова светост, патријарх

српски, господин Иринеј.

- Имамо пост који траје

седам недеља и верујем да су

многи се придржавали упутства

своје цркве како треба те свете

дане проводити и дочекати највећи,

најрадоснији празник - казао је пат-

ријарх Иринеј. - Ово није обичан

празник. Сваки празник је велики

дар Божији и Божје благодети, али

Васкрс је празник над празницима,

радост над радостима. Празник је

највећа радост. Васкрс је празник

који представља суштину наше

вере. Свети апостол Павле каже

ако Христос не васкрсе, онда је

празна наша проповед, а празна је

и узалудна ваша вера. Дакле, све је

празно. 

Патријарх је истакао и да

су лепи Божић, празник Богојав-

љања, Преображења и други ве-

лики празници које славимо у току

године. Али, без Васкрса Христо-

вога све би то било празно. 

- Све би се на томе и за-

вршило, а празник

Васкрсења отвара нам

оно за шта постојимо, за

шта и јесмо овде, на овим

просторима земље, да користимо

дарове Божије, да се потрудимо и

да наследимо ону домовину где

се господ и сада налази, а све

нас он позива и призива да до-

ђемо к њему и дао нам је и могућ-

ности и начин како да остваримо

живот вечни, а не овај коме су гра-

нице јутро и вече, него бесконачни

и вечни бесмртни живот у Господу

беседио је патријарх. - То нам је све

Господ васкрсењем својим омогу-

ћио и отворио она затворена врата

до тада Царства небескога. Верујем

да сте се поклонили плаштаници

Христовој, која изображава његово

мртво тело, а његова смрт, браћо и

сестре, је смрт свих нас. Његово

страдање је страдање свих нас. Он

је све то што је последица закона

примио на себе и зато је и требало

прихватити да умре, да не би ми

вечно умрли, него да би са њим

вечно живели.

Он је подсетио и да је,

једно време, био и надлежни епи-

скоп у Тимочкој Крајини, после

смрти епископа Методија.

- Ја сам једно време адми-

стрирао овом епархијом - подсе-

тила је његова светост. - Имао сам

прилику да упознам ове крајеве и

манастире, тако да ми нису непо-

знати ни народ, ни овај крај. И,

драго ми је увек кад могу да дођем,

мада не тако често, али када дођем

осећам се заиста као свој у своме,

у своме народу, у нашем народу,

који је ту у цркви и са црквом, који

чува оно што је драгоцено наслеђе

духовно, морално, културно, што

смо наследили од наших предака

да то сачувамо, али не само да

сачувамо него да то оставимо у на-

слеђе онима који долазе после нас. 

Он је свима зажелао да ра-

дост Васкрсења, за свагда, остане

у нашим срцима, да лакше подно-

симо тегобе свакодневног живота. 

- Кад имамо ту радост, кад

имамо Господа у срцу своме, онда

је све лако - додао је патријарх. -

Онда лако љубимо Господа, онда

лако љубимо и ближње, јер сви они

који имају Бога у срцима својим

лако могу да љубе ближњег свога,

јер без богољубља и христољубља,

нема ни братољубља. То је основна

истина, која нас Јеванђељу учи и

којима нас учи наша света црква. 

Е.Т.Н.

БЕЗ ВАСКРСЕЊА, НЕМА НИ ЖИВОТА!
Његова светост, патријарх Иринеј, у посети Зајечару

Васкрс је празник над празницима, радост над радо-

стима. Кад имамо Господа у срцу своме, онда је све лако.

Патријарх Иринеј

КЛАДОВО - Фарбање васкршњих јаја један је од најлепших и

најрадоснијих српских обичаја. Ова традиција присутна је и у кладовском

крају, тако да је у порти храма "Свети Ђорђе" одржано њихово украша-

вање.

Још једном смо се уверили да то посебно весели најмлађе, који

су се потрудили да буду креативни. После два сата шарања, одржана је

изложба на којој смо видели кокошија јаја, украшена разним техникама.

Очито је да осликавање зависи од спретности и маштовитости малишана. 

- Користила сам темпере и шљокице у изради крста - казала нам

је дванестогодишња Данијела.

- А, ја сам употребио фломастере и маркер и насликао зеку -

додао је њен вршњак Милош.

Они и њихови другари дошли су у храм у пратњи наставника ве-

ронауке, а друштво су им правили клинци и клинцезе из Предшколске

установе "Невен’’, али и чланови Удружења "Нада". Сви су били изузетно

креативни, тако да је било тешко одлучити се које је јаје најлепше, јер на

сваком шара, шару стиже...

- Већ 12 година заредом у нашем храму се одржавају изложбе

васкршњих јаја. Од прошле године смо увели праксу да се осликавање

васкршњих јаја обавља у порти цркве. Оно што нас радује свакако је по-

датак да се из године у годину у цркви окупља све више деце - казује отац

Дејан Пајић, архијерејски намесник Кључки.

Једно од најважнијих обележја Ускрса је црвено јаје. Оно пред-

ставља симбол здравља и напретка. Поред обавезног, првог црвеног

јајета, које остаје да чува кућу до следећег Васкрса, остала се украшавају

у зависности од умећа, маште и воље оног ко их осликава.                М.Р. Фарбање јаја у кладовској цркви

ШАРЕНДАН У ХРАМУ “СВЕТИ ЂОРЂЕ“

У Кладову деца украшавала васкршња јаја

БУДИТЕ ВЕРНИ

- Будите верни својој цркви, слушајте глас њезин,

то није глас обичног човека, то је глас Божији. Дух свети

говори преко цркве, преко нас и ми не говоримо ништа

своје него оно што нам је Господ дао и открио то саопшта-

вамо и себи, али и народу који нам је црква и Господ по-

верио. Благослов Божји над свима вама, на вашој дечици

која долазе на свет да наследе своје деке, родитеље и

остале и да то духовно велико богатство прихвате, да га

обогате и они да оставе то у наслеђе онима који долазе

после њих и после свих нас, поручио је патријарх Иринеј. 
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БОР – На градилишту

нове топионице и фабрике

сумпорне киселине безбед-

ност и заштита здравља зајед-

нички је циљ и инвеститора и

извођача радова. То потврђује

и податак да су у протекле две

године, због повећане аероза-

гађености, радови прекидани

(када се сви прекиди зброје),

само 26 дана, што говори да

већег аерозагађења у том пе-

риоду није било. Ако се такав

просек настави и ове године,

прекида у раду не би требало

да буде више од десет дана

(до завршетка радова крајем

године). 

- Наша политика је

таква да евакуишемо раднике

када се на градилишту устали

концентрација сумпор-диок-

сида већа од пет ппм. Према

уговору, на градилишту се

ради по српским прописима,

али када је реч о екологији –

поштујемо строжа СНЦ Лава-

линова правила. У томе добро

сарађујемо и са РТБ, и са

’’Ототеком’’ и са подизво-

ђачима. Имамо редовне не-

дељне састанке на којима раз-

говарамо о безбедности и

здрављу радника. Задовољни

смо сарадњом са Басеном.

Али, због разлика у нашим

стандардима, РТБ би требало

да побољша заштиту и без-

бедност радника подизвођача

у близини наших градилишта

–  оценио је менаџер изградње

СНЦ Лавалина, Адел Цидијак.

На градилишту постоје

уређаји за мерење аерозага-

ђености: по два стационарна

монитора на градилишту нове

топионице и фабрике сумпо-

рне киселине и мобилни мони-

тори које имају надзорници

свих извођача радова. 

- У сваком тренутку

мери се концентрација сум-

пор-диоксида и приликом сва-

ког повећања (изнад дозвоље-

не границе), радници стављају

маске, а када се повећана кон-

центрација устали, радови се

прекидају. О сваком прекиду

СНЦ Лавалин обавештава

РТБ Бор – каже Сем Фоли,

надзорник СНЦ Лавалина на

градилишту за опрему од фи-

бергласа.

На повремене прекиде

радова не утиче само по-

већана концентрација сумпор-

диоксида, али и инвеститор и

извођачи чине све да из-

градња нове топионице и фаб-

рике сумпорне киселине, пр-

ема плану, буде завршена

крајем године.                 М. М. 

ЕКОЛОГИЈА – ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ
Добра сарадња РТБ Бор и СНЦ Лавалина

Због повећане аерозагађености, у протекле две године радови на градилишту нове топионице и фабрике сум-

порне киселине прекидани су само 26 дана, што говори да већег аерозагађења у том периоду није било. О сваком

прекиду СНЦ Лавалин обавештава РТБ Бор.

МАЈДАНПЕК - Удружење

грађана Ресурс центар из Мајдан-

пека реализује пројекат “Изградња

капацитета за формирање Регионал-

ног центра за дистрибуцију биомасе”

уз финансијску помоћ Европске

уније, Аустријске агенције за развој и

Општине Мајданпек. 

Пројекат се спроводи у ок-

виру Програма Социо-економски раз-

вој регије Дунав-Србија. Реализација

је већ видљива, јер је осим набавке

потребне механизације, у току и

обука незапослених лица за рад са

дрвном биомасом од којих ће четири

бити ангажовано за рад у стова-

ришту. 

Током 18 месеци, колико

пројекат траје, Ресурс центар у са-

радњи са партнерима, Националном

асоцијацијом за биомасу СЕРБИО,

Удружењем шумовласника општине

Мајданпек и удружењем Капетана

унутрашње пловидбе Србије из

Доњег Милановца, ради на форми-

рању регионалног центра за дистри-

буцију биомасе и огрева на бази

дрвета. 

- Пројектом је планирана на-

бавка три машине од којих је једна,

иверач, професионална машина,

цепач за дрво пристигла и омогућила

демонстрацију рада и предности за

повећање продуктивности, као и

обуку заинтересованих полазника, а

већ треба да се донесе одлука и о на-

бавци преостале две на којима ће се

такође изводити обука – каже Борис

Илијевски, менаџер овог пројекта и

наводи да је у старту за обуку било

20-так заинтересованих, а да је међу

њима било и жена, што није чест оби-

чај у шумарству. - Финале самог

пројекта се очекује у фебруару на-

редне године, а на јесен би требало

да већ имамо основано предузеће у

јавно-приватном партнерству.

Пројекат је од изузетног зна-

чаја за развој руралних средина и по-

дизање животног стандарда села у

Доњем Подунављу и на Хомољским

планинама, будући да се шумарст-

вом углавном баве мештани тих сре-

дина. Општина Мајданпек је општина

са највећом покривеношћу шумом у

Србији. Задатак Регионалног центра

за дистрибуцију биомасе и огрева на

бази дрвета је да унапреди транспа-

рентност и фер трговину огревом, па

ће купци осим података о запремини

(кубикажи), добијати и податке о ка-

лоричној вредности одноно уделу

влаге у дрвету које купују.

Осим тога, задатак пројекта је

и да започне актинвости на оснажи-

вању и промоцији речног транспорта

како би се биомаса и огрев Дунавом

транспортовао до Војводине и даље у

земље Европске уније.                  С.В.

ПРИСТИЖЕ ОПРЕМА
Изградња капацитета за формирање Регионалног центра за дистрибуцију биомасе

САОПШТЕЊЕ
"Према информација-

ма и документима које су до-

ставила четири предузећа која

послују у оквиру РТБ Бор

Група – РТБ Бор д.о.о., обавеш-

тавамо да сходно члану 4. Пра-

вилника о начину поступања

Агенције за приватизацију по

захтевима за давање сагласно-

сти, генерални директор није

био у обавези да тражи саглас-

ност за закључење уговора о

раду на неодређено време за

лица запослена у овим прав-

ним субјектима.

Такође, сходно одред-

бама Закона о предузећима и

Закона о привредним друшт-

вима, у надлежности управног

одбора РТБ Бор није давање

одобрења генералном дирек-

тору за закључење уговора о

раду, нити је председник УО

лице овлашћено за закључи-

вање било које врсте уговора.

Такође, важно је напоменути да

је господин Борис Драговић

председник УО у друштву РТБ

Бор Група - РТБ Бор д.о.о. док

остала три зависна друштва

имају своје органе управљања. 

Председник УО ће на

првој наредној седници УО РТБ

Бор Групе дати на усвајање од-

луку о утврђивању услова за

било који вид радног ангажо-

вања лица у РТБ Бор Групи."

На градилишту нове топионице

Борис Илијевски
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Окружна смотра рецитатора Борског округа у Неготину

ПОБЕДИЛЕ ДВЕ МАРИЈЕ И БОРИС

НЕГОТИН - Ового-

дишњу окружну смотру реци-

татора „Песниче народа мог“ у

Неготину обележиле су две

Марије и један Борис, који су

по мишљењу стручног жирија

састављеног од еминентних

професора српског језика и

књижевности, мр Верицe Ра-

коњац Павловић, из Београда,

Мирославa Стојменовићa, из

Зајечара, и Ненадa Радосав-

љевићa, из Бољевца,

најлепше и најизражајније ка-

зивали стихове.  

Марија Антић, из Бора,

у млађем, Марија Милошевић,

из Неготина, у средњем, и

Борис Лукић, из Неготина, у

старијем узрасту, одлучио је

жири, представљаће Борски

округ на предстојећем репуб-

личком такмичењу рецита-

тора, које ће, по традицији,

бити одржано у Ваљеву.

У категорији млађег уз-

раста, рецитатора од првог до

четвртог разреда основне

школе, Марија Антић, ученица

основне школе “3.октобар”, из

Бора, освојила је прво место,

а њена другарица Дуња

Жикић, из исте школе, друго.

Трећепласирана у овој катего-

рији је Ема Орељ, ученица

ОШ „Бранко Радичевић“, из

Неготина, док је за изражајно

казивање поезије похваљена

Софија Видановић, из него-

тинске основне школе „Вера

Радосављевић“.

У категорији средњег

узраста, ученика од петог до

осмог разреда основне школе,

најуспешнија је била Марија

Милошевић, ученица ОШ „Вук

Караџић“, у Неготину. Друго-

пласирани је Стефан Коваче-

вић, из ОШ “3. октобар”, из

Бора, док је трећа Нина Кошу-

тић, из неготинске основне

школе „Бранко Радичевић“.

Жири је у овој категорији по-

хвалио Марију Шамић, из ОШ

„Павле Илић Вељко“, у Пра-

хову.

Борис Лукић, ученик

неготинске Техничке школе је,

у категорији средњошколаца,

у старијем узрасту, освојио

прво место. Друго место при-

пало је је Јани Чеклановић,

ученици средње музичке

школе „Стеван Мокрањац“, та-

кође из Неготина, док је треће-

пласирана Марија Тодоровић,

ученица Економско-трговин-

ске школе, из Бора. Четврто и

пето место припало је такође

Боранима - гимназијалцима

Богдану Спасићу и Марији

Јелић. У категорији старијег

узраста похваљена је неготин-

ска гимназијалка Ениса Шабо-

тић. 

Организатори смотре

„Песниче народа мог“, Дом

културе „Стеван Мокрањац“ и

Народна библиотека „Доситеј

Новаковић“, осим захвални-

цама и дипломама, награђе-

ним рецитаторима уручили су

и књиге.

С.М.Ј.

КЛАДОВО - Током

зиме, из котларница у Кладову

и Брзој Паланци Јавно пред-

узеће "Јединство" загревало је

140.000 квадрата стамбеног и

пословног простора. За рад то-

плана утрошено је 1.600 тона

мазута и близу 800 тона колу-

барског угља. Варљиво про-

леће, праћено кишом и

температурама испод вишего-

дишњег просека, грејну сезону

су продужили. 

Тако ће бити до 3. маја,

до када, по правилнику, траје

пасивно дежурство топлана у

Србији. То подразумева да се

котлови пале уколико се, три

дана узастопно, дневна темпе-

ратура спусти испод 12 степени

Целзијуса. У "Јединству" истичу

да су остварене знатне уштеде,

када је реч о утрошку енерге-

ната, и додају да протекле зиме

није било хаваријиских ис-

кључења због процуривања то-

пловода. 

- Захваљујући инова-

цијама и реконструкцијама то-

пловода и аутоматизацији

остварене су уштеде, јер смо,

уместо 2.000 тона, минуле

грејне сезоне  потрошили за 40

одсто мање мазута. Од 2005.

године примењујемо мерење

испоручене топлотне енергије,

јер  90 одсто зграда поседује

мераче топлотне енергије, на

основу чијег очитавања се

врши расподела трошкова на

сваког корисника. Како у си-

стему имамо и аутоматску регу-

лацију у подстаницама, које су

снабдевене калориметрима  и

даљинске команде, у потпуно-

сти је ‘’покривен’’ систем да-

љинске регулације. Потрошачи

су мотивисани да се рацио-

нално понашају, јер могу да

утичу и на конфор и на рачун, и

тиме остваре уштеде топлотне

енергије. Најважнија уштеда је

постигнута у производњи и

ефикасној конверзији топлотне

могућности горива у енергију

вреле воде - задовољан је

Зоран Петровић, директор ЈП

"Јединство". 

М.Р.

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
У Кладову завршена најуспешнија грејна сезона

Жири са победницима

“Ускршњи дани фолклора

Црнајка 2014”

МАЈДАНПЕК - И ове го-

дине Васкршњи понедељак у

Црнајки, живописном селу

подно Дели Јована, протекао је

у знаку “Ускршњих дана фолк-

лора”,  смотре народног ствара-

лаштва, обичаја и игара која је

организована 14. пут.  

Манифестација, која је

ранијих година међу учесни-

цима имала и културно умет-

ничка друштва из Румуније,

Бугарске, Украјине, скромније

него иначе, окупила је културно

уметничка друштва из Мајдан-

пека, Јасикова, Тополнице,

Кучева, Карбулова, Валакоња,

Букова и села домаћина. Опет

је, традиционално, организо-

вана изложба најлепших укра-

шених јаја, такмичење у туцању

ускршњим јајима и бројни

слични садржаји, а према ут-

врђеном програм, након дефи-

леа екипа кроз село, на

вашаришту су организоване

традиционалне и помало забо-

рављене, а атрактивне пастир-

ске игре, клис, поарка и трка са

јајетом у кашики.                  С.В.

БОГАТСТВО 
ОБИЧАЈА И

ИГАРА

Зоран Петровић

Марија Антић, Марија Милошевић и Борис Лукић

представљаће Борски округ на републичком такмичењу

рецитатора које ће бити одржано у Ваљеву.
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Прекршајни суд у Неготину лане решио 96 одсто случајева

НЕГОТИН - Примена новог

Закона о прекршајима, који је ступио

на снагу 1. марта, неће битније по-

правити услове рада у Прекршајном

суду у Неготину, јер су, иако имају че-

тири систематизована радна места

за судије, и даље суочени са недо-

вољним бројем запослених. Тре-

нутно све предмете решавају само

двоје судија, који осим у матичном,

Прекршајном суду у Неготину, суде и

у припадајућим одељењима у

Мајданпеку и Кладову.

- Неопходан нам је секретар

суда, шеф рачуноводства и обрачун-

ски радник, а још увек је у току кон-

курс за избор двоје судија, упућен је

и предлог од стране Високог савета

судства, али је тај поступак одложен

до даљњег. У току је и избор председ-

ника суда – каже Милисав Бакић,

вршилац функције председника Пре-

кршајног суда у Неготину.

А, посла је и превише, су-

дећи по броју предмета у прошлој го-

дини. У поменутом периоду Прекр-

шајни суд у Неготину пренео је из

предходне године 1.047 предмета и

добио у 2013. још 2.648 нових. Тако

се у редовном прекршајном поступку,

лане, нашло 3.695 предмета, од којих

се 52 односило на прекршајни посту-

пак против малолетника. Па, ипак, и

поред чињенице да овај деликатан

посао обавља само двоје судија,

ажурност у редовном поступку изно-

сила је високих  95,73 одсто.

- У 2.180 предмета је донета

осуђујућа пресуда, у 89 ослоба-

ђајућа, 39 је решено на други начин,

а у 218 је наступила обустава пре-

кршајног поступка. Од тог броја 174

се односи на апсолутну или рела-

тивну застарелост прекршајног по-

ступка. Зашто толики број? У 70

одсто тих предмета чињеница је да

окривљени или сведоци у појединим

предметима нису били доступни, или

имају држављанство и пребива-

лиште, али су привремено у ино-

странству, па их је било немогуће и

саслушати – истиче Бакић.

Нови Закон о прекршајима,

осим могућности закључења Спора-

зума о признању прекршаја, дозво-

љава и да се плаћањем прекршајног

налога у року од осам дана фиксно

прописане казне плате у дупло

мањем износу од законом предвиђе-

них. Предвиђена су и нова решења,

попут нових правила о доказивању и

уручењу судских позива и пресуда,

спровођења поступка извршења...

Од 1. марта када је почео да се при-

мењује нови Закон на подручју које

покрива неготински Прекршајни суд

није било затворских казни. Странке

су, углавном, тражиле одложено пла-

ђање казни, које је сада омогућено и

на шест месеци.

- На име новчаних казни у

2013. смо наплатили 28.091.000 ди-

нара. Суд је наплатио и 2.350.000 на

име трошкова прекршајног поступка,

као и 245.000 динара на име ранијих

казни. Упоређењем свих наших оста-

лих трошкова, Суд је у плусу за један

и по до два милиона динара – истиче

в.ф. председника Прекршајног суда. 

Нови закон је прописао и

Јединствену евиденцију о кажња-

вању и Регистар неплаћених новча-

них казни и других новчаних обавеза,

али и правило да од сада терет дока-

зивања у прекршајном поступку са

суда прелази на странке, односно

подносиоца захтева за покретање

прекршајног поступка и окривљеног.

На тај начин, за све што странке буду

тврдиле у судском поступку мораће

да поднесу доказе, док ће суд по

службеној дужности доказе прибав-

љати само у изузетним случајевима.

С.М.Ј.

ЕФИКАСНИЈИ СИСТЕМ КАЖЊАВАЊА

БОР – М. К. (22), из Бора, задобио је тешке телесне повреде, опасне

по живот у саобраћајној несрећи која, у Ускршњој ноћи, се догодила у овдашњој

Улици Краља Петра. На њега је, док је возио свој скутер, налетела ''опел суза'',

за чијим је управљачем био Б.К. (20), из Бора.

- М. К. се кретао својом траком – испричали су нам очевици догађаја .

– У једном тренутку, на паркинг је покушао да скрене Б.К., који је возио ''опел

сузу''. Међутим, није устпио право прванства пролаза мотоциклисти, већ је на-

летео на њега.

Када је ауто ударио у мотоцикл, М.К. је, буквално, био – катапултиран!

- Видео сам да је возач мотоцикла, након ударца, у правом смислу те

речи, одлетео десетак метара од места удеса – додао је очевидац. – Пао је

право на главу, и остао да непомично лежи.

Убрзо је дошла Хитна помоћ, која је М.К. одмах превезла у Општу бол-

ницу Здравственог центра Бор. Њему су констатоване тешке телесне повреде

главе и лекари се боре за његов живот.                                                             E.Т.

КАТАПУЛТИРАН 
МОТОЦИКЛИСТА

НЕГОТИН - На путу Црномасница – Браћевац, у Општини Неготин, на

возило ''Поште'' које је превозило новац за пензије и остале пошиљке бачен је

камен, а потом и запаљива течност. У нападу, на срећу, нико није повређен, а

возач је успео да, без заустављања, до Браћевца одвезе оштећен аутомобил. 

Напад се догодио на делу пута који пролази кроз густу шуму. Како саз-

најемо, најпре је маскирана особа, која је чекала у заседи иза дрвета, на ауто-

мобил из непосредне близине бацила камен који је пробио шофершајбну. 

Потом је на возило бачена и запаљена боца, чији је пламен захватио

део крова, али се брзо угасио. Возач аутомобила, иначе радник ''Поште'', и поред

великих оштећења аутомобила, успео је да га одвезе до најближег села Бра-

ћевца и обавести полицију. На месту напада обављен је увиђај, пронађен је

камен којим је разбијено стакло и остаци од боце, а за нападачем се још увек

трага.                                                                                                                                             С.Ј.Место несреће

Слупано возило “Поште”

У 2.180 предмета је донета осуђујућа пресуда, у 89

ослобађајућа, 39 је решено на други начин, а у 218 је на-

ступила обустава прекршајног поступка.

Саобраћајна несрећа у Бору

ВОЗАЧ СПАСИО
ПЕНЗИЈЕ

Нападнуто возило ЈП ''Поште Србије''

СТРУКТУРА ПРЕКРШАЈА

У структури прекршајних

поступака предњаче предмети из

области безбедности у саобра-

ћају. Следе они који се односе на

јавни ред и мир, па порески, ца-

рински, девизни и остали пре-

кршаји.

ИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДА

У Прекршајном суду, ме-

ђутим, наводе да је проценат из-

вршења судских пресуда током

2013. године износио 68,61 одсто.

Разлог томе је делом процедура,

а делом је извршење отежано

због материјалне ситуације гра-

ђана.

Милисав Бакић в.ф. председника суда
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Пројекат прекограничне сарадње

КЊАЖЕВАЦ - У оп-

штини Књажевац представљен

је пројекат „Превенција и га-

шење шумских пожара“, који

финансира Европска унија, у ок-

виру програма прекограничне

сарадње Србија – Бугарска.

Пројекат ће бити реали-

зован у општинама Књажевац и

Белоградчик, а подразумеваће

увођење географско – инфор-

мационог система, односно си-

стема за управљање просто-

рним подацима. Носилац посла

је општина Књажевац, вред-

ност 144.000 евра, а пројекат

ће трајати годину дана.

Бојан Радосављевић,

асистент на пројекту, каже да

повод за одржавање конферен-

ције за новинаре није само ин-

формисање грађана о овом

пројекту, већ и намера да се

грађанима скрене пажња обе-

лежавање Дана планете

земље. 

- Желимо да позовемо

све грађане општине Књаже-

вац да рационалније користе

своје природне ресурсе – иста-

као је Радосављевић. - Све-

доци смо да у последњих

петнаест година имали велики

број површина погођених пожа-

ром, и тај проценат је увећан за

10 до 15 пута, што због наглих

климатских промена, које су

изазване температуром ваз-

духа, смањењем падавина,

прекомерном експлоатацијом

природних ресурса, елимина-

цијом неких природних ста-

ништа, а и великим бројем

туриста, који су без адекватне

контроле. Из ових разлога оп-

штинске иниституције са тери-

торије општина Књажевац и

Белоградчик, и поред јаке по-

литичке воље да имплементи-

рају програме заштите од

пожара, немају толико велики

успех, колико би значило раз-

вијање модерних алата, по-

моћу којих ће та воља да се

имплементира на терену.

Изузетно значајан посао

превенције гашења пожара на

подручју две општине, обав-

љаће се уз помоћ географско –

информационог система, одно-

сно система за управљање

просторним подацима, додаје

Радосављевић.

- ГС технологија је си-

стем за управљање простор-

ним подацима и њима при-

друженим особинама. То је

рачунарски систем који је пого-

дан за интегрисање, складиш-

тење, уређивање, анализу и

приказ географских информа-

ција. Представља врсту па-

метне мапе, која ће бити на

располагању општинским слу-

жбама у обе општине, уз по-

моћу које ће се ефикасније

вршити планирање и раз-

вијање програма заштите од

пожара. У нашем, конкретном

случају, реализацијом овог

пројекта, општина Књажевац

добија потпуно иновативан ГС

софтвер, одређени број рачу-

нара и ГПС уређај, што је исто

предвиђено за општину Бело-

градчик.

Пројекат је вредан

144.000 евра, 85 одсто сред-

става обезбедила је Европска

унија, а остатак општина Кња-

жевац, која је и носилац проје-

кта.                                      К. И.

ПРЕВЕНЦИЈА 

ПОЖАРА

Са конференције за новинаре (Фото: Књажевацинфо)

РАСТ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ КЛАДОВО VII
Међу најважнијим стратешки оријентисаним циљевима дугороч-

ног развоја туризма у Србији, налази се развој туризма на Дунаву. На-

мерa општинe Кладово је да на најбољи могући начин као окоснице

будућег развоја искристи изванредне природне потенцијале, богато кул-

турно и историјско наслеђе,створене вредности новијег датума и еко-

номски потенцијал Дунава као паневропског коридора. 

Најначајнији природни потенцијали за развој 

туризма у општини Кладово

После Доњомилановачке котлине, Дунав улази у 19 километара

дугачак “Казан”. Ту се налази и место на коме је Дунав најужи (140м) и

најдубљи (90м). Пре изградње хидроелектране „Ђердап“, у дубоким ви-

ровима Казана мрестиле су се моруне и јесетре које су ту долазиле из

Црног мора. У Казану су громаде и масиви Велики и Мали Штрбац, сa

литицама од 800 метара, које се вертикално спуштају у реку. Камене ли-

тице мењају боју према сунцу и добу дана, пружајући изузетан дожив-

љај. Са стене Плоче, изнад Казана, пружа се најлепши поглед на

Ђердап.

Клисура Ђердапа и природно подручје уз клисуру, као просторна

целина, површине 63 608 хектара, одликује се изузетним културно-ис-

торијским вредностима, значајним природним екосистемима по саставу

изузетне вредности и реткости, објектима изворне флоре и фауне и

добро очуваним шумама природног састава и изузетног изгледа. Ова

територија је 1974.године стављена под заштиту као Национални парк

Ђердап, највећи национални парк у Србији. Део националног парка на-

лази се и на територији општине Кладово. За управљање националним

парком надлежно је Јавно предузеће “Национални парк Ђердап”, чије

се седиште налази у Доњем Милановцу, а једна од две радне јединице

у Текији. Национални парк пружа изузетне могућности за развој различи-

тих врста туризма у природи (бициклистички, планинарски, посматрање

птица итд.), као и за ловни и риболовни туризам, уз поштовање правила

понашања у националном парку. 

Стратегијом развоја одрживог туризма, у Националном парку

Ђердап (2010) предвиђене су појачане активности на популаризацији

Ђердапа као туристичке дестинације, и побољшање комуникације са

локалним туристичким организацијама и другим релевантим мрежама.

Бледеријски водопад, изузетна природна атракција, налази се

у близини села Река, на око 15 километара од Кладова. Река Бледерија

извире на 190 метара надморске висине, и тече на југоисток. Вода, која

се вертикално, са висине од око седам метара, после преливања преко

бигрене пречаге, обрушава у облику водене завесе у бигрену каду, ве-

лики вир или мало језеро, тиркизно је зелене боје. Са стране великог

водопада постоји још један мали, који током лета, када река смањује

свој капацитет воде, нестаје али га увек има с пролећа, када је река бо-

гата водом и до више стотина метара у секунди. Изнад водопада, на око

два км растојања са десне стране,налазе се извори субтермалне воде

са температуром од 17ºC.

Интересантан податак за овај крај је и то да је овуда пролазила

пречица римског пута из Пореча, преко Мироча ка Дунаву и Кључу, док

Трајан није пробио пут кроз Казане. Осим тога, у селу Река постоји

једина воденица у овом крају која још увек ради. До водопада води пут

који је делом асфалтни, а делом макадамски, тако да се аутомобилом

може стићи до непосредне близине водопада. У близини локалитета,

поред пута се налази табла-путоказ до водопада.

Мала Врбица је једно од 35 идентификованих „Important Bird

Areas“ (ИБА) у Србији. Ова међународна класификација значајних под-

ручја за птице подразумева рад на њиховој идентификацији, монито-

рингу и заштити. Подручје стиче статус ИБА уколико испуњава строге

критеријуме засноване на присуству угрожених врста птица и њиховој

бројности. Иако је ИБА мрежа заснована на богатству птичјег света, за-

штита ових подручја доприноси очувању великог броја других животиња

и биљака.

За истраживање диверзитета орнитфауне на овом локалитету

задужена је Група истраживача Националног парка “Ђердап”, која је ут-

врдила значајне промене у бројности гнездећих популација појединих

врста птица, изазваних променом у режиму газдовања самим рибњаком

(интензивна производња рибе или одсуство исте).

На планини Мироч постоји традиција планинарства и бројне

стазе, али оне су само делимично покривене маркацијом. Кнафељцо-

вим знаком (црвени кругови и бела тачка у средини), означени су путеви

Великог и Малог Штрпца. У Кладову је регистровано и активно плани-

нарско друштво „Врх“.(Извор: ТОО Кладово)

Наставак у следећем броју

Приредио: Бора Станковић

( 86.ДЕО )
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