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Председник општине Кладово др Драган Будујкић за „Тимочке“

ШТЕДЊА И ОДГОВОРНОСТ
ПРЕМА ОПШТИНСКОМ БУЏЕТУ
Буџет општине Кладово за 2016. годину, пројектован на 677,5 милиона динара, мањи је за 60 милиона динара,
али то неће угрозити функционисање корисника. Све обавезе сервисираћемо на време, али морамо бити рационалнији и економичнији , да би се боље живело. Укинута нам је надокнада на име таксе за коришћење грађевинског земљишта у износу од 60 милиона динара, а еколошка такса која је за ХЕ "Ђердап 1" претходне године износила 32
милиона динара у 2016. години смањена је на 10 просечних личних доходака у Србији, тако да на приходној страни
општинске касе очекујемо "само" око 600 хиљада динара. У таквим околностима определили смо се за домаћинско
пословање, а ако негде ипак "зашкрипи" интервенисаћемо из буџетске резерве. Град и општина морају да функционишу и у то нико не треба да сумња, поручио је у интервјуу за недељник “Тимочке” др Драган Будујкић, председник
општине Кладово.
Колико је на пројектовани
буџет утицала рестрективна политика с обзиром да је Влада умањила
дотације локалним самоуправама?
-Наша је обавеза да се понашамо у складу са смерницама Републичке Владе и Министарства финансија. Штедња је неминовна. У старту смо
прихватили сугестију премијера Александра Вучића да стегнемо каиш. Смањили смо издвајања за репрезентацију, увели штедњу на свим нивоима
јер је наш приоритет одговорно пословање. За само четири године приходна
страна буџета остала је без 118 милиона динара на име фирмарине коју
је 2011. године плаћао Ђердап, и тог
новца данас нема.
Хоће ли у општинској каси
ипак бити довољно новца за инфраструктурне радове у граду и селима?
- Буџетом смо за текуће поправке и инвестиције предвидели 71,5
милиона динара. За функционисање
22 месне заједнице издвојили смо 28,8
милиона динара. Мештанима морамо
побољшати услове за живот јер се они
најчешће жале на лошу саобраћајну
инфраструктуру, нередован превоз од
средишта општине до њихових насеља, указују на проблеме са водоснабдевањем, канализацијом, здравственом заштитом и уличном расветом. Новца је мало, а проблема много,
јер су пропусти из ранијег периода,
нама стигли на наплату. Ипак, уложићемо све напоре да послове завршимо у што краћем року.
У општини Кладово све је
више сиромашних. Колико је новца
издвојено за социјална давања?
- С обзиром да се број социјалних корисника рапидно повећава,
свакодневно ми се обраћају грађани
због бројних проблема ,од неизмирених рачуна за комуналне и друге
услуге , до захтева да им се обезбеди
радно место. За активности Центра за
социјални рад одвојено је 19.7 милиона динара или трећине више него
у 2015. години.То сигурно није довољно, али су наше могућности лимитиране. Ипак смо за социјални програм
обезбедили више него раније, тако да
тврдње опозиције да буџет нији ни социјални ни развојни немају аргументе.
У таквим околностима, има
ли новца за функционисане Аграрног фонда ?
- Кладово је једна од ретких

општина која до сада није имала Фонд
за пољопривреду и није бринула о
Кључким домаћинима. Ми смо формирали фонд , издвојено је 15 милиона
динара или половина од планираних
средстава. Пољопривредницима смо
доставили анкетне листиће у којима
смо тражили одговоре о приоритетима
у њиховој производњи, што ће бити полазни основ за расподелу субвенција.
Мештани из четири насеља
, њих око 4000 , после осам месеци
и даље пију воду из наменских резервоара због повећане концентрације садржаја нитрата у водосистемима у селима Мала и Велика
Врбица, Ртково и Корбово. Да ли је
решен тај проблем?
-Решење је копање нових паралелних бунара, што је став стручњака института "Јарослав Черни" који
су након сагледавања ситуације на терену утврдили да је то најефикасније.Ти радови коштаће око 16,5 милиона динара. Комплетна процедура је
завршена. У међувремену сам о том
проблему разговарао и са господином
Вранићем, саветником премијера Вучића и шефом његовог кабинета господином Којићем , и замолио их за финасијску подршку како би се решио
проблем водоснабдевања. Надам се
повољном одговору и мештане тих насеља молим за стрпљење, јер ми не
седимо скрштених руку. С друге
стране, да ресорна министарства имају разумевање за наше иницијативе потврђује одлука Зоране Михајловић
која нам је обећала средства за компетну рехабилитацију дела државног
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пута Брза Паланка - Кладово, радова
на изградњи у поплавама срушеног
моста код Милутиновца су у току, одобрено нам је 175.000 евра из донације
Владе Италије за санацију корита Велике реке у Великој Каменици. Брза
Паланка добија кишни колектор, санираће се канал у Кладушници "Шајна
Матке" и за те радове одобрено је 10
милиона динара. Имамо подршку
Владе и то нас храбри да све започете
послове успешно приведемо крају.
Одавно се у Кладову прича
о изградњи индустријске и привредне зоне.
-Индустријска и привредна
зона морају бити замајац развоја кладовског краја. Да би се те две локације
довеле до експлоатације потребно је
опремање. За градњу трафоа у индустријској зони која се простире на пет
хектара у атару села Давидовац, добили смо седам милиона динара, међутим, тај посао није одрађен онако
како је планирано.Тамо је проблем и
водоснабдевање, а пројекат вредан 30
милиона динара финансираће ХЕ
Ђердап.
Пуно се очекује и од пројеката у туризму и пољопривреди.
- Богато културно-археолошко наслеђе, Дунав и природне лепоте Ђердапског подручја су идеални предуслови за развој туризма под условом
да будемо спремни да одговоримо на
све захтеве пробирљиве туристичке
клијентеле. Први корак је изградња
понтон-пристана , радове са 23 милиона динара финансира ресорно министарство,а друга фаза су преговори

које смо започели са тур-оператерима
из неколико Европских земаља, тако
да први пут знатно конкурентнији дочекујемо почетак нове летње туристичке
сезоне. После 30 година, Кладову
враћамо оно што му је одузето, јер је
пристаниште одувек било симбол града. Годишње поред Кладова прође
око 600 крузера , а њихове посаде добиће могућност да се зауставе на Дунавском кеју између два хотела.
Минуле године остварили
сте пуно контаката са Румунима,
највише у области економије. Може
ли то поспешити прекограничну сарадњу?
- Нама су јако битни Европски
ИПА фондови који се финансирају у
оквиру прекограничне сарадње Србија
- Румунија. Конкурисали смо са пет
пројеката, који се односе на културноисторијско наслеђе, туристичке и инфраструктурне садржаје. Потребна је
подршка и лобирање и на том плану
чинимо све да нас румунски пријатељи
подрже. Половином фебруара, Кладово ће бити домаћин српско-румунског бизнис форума на којем ће
учествовати власници малих и средњих предузећа и то би могао да буде
нови вид сарадње.
Колико проблема надлежним институцијама у општини Кладово задаје Закон о вишку запослених у јавном сектору. Да ли ће
бити отпуштања ?
-Уредбом Владе, Кладово је
свртстано у средине до 50.000 становника што значи да нам је квота за
2015. годину лимитирана са 354 запослених. Сада је вишак 27 радника, али
закон налаже да до краја реализације
ове одлуке, број запослених у јавном
сектору смањимо за 172 особе, што је
пуно. Међутим одступања нема и морамо пронаћи решење од тога да се
људима обезбеде отпремнине до посредовања у запошљавању у другим
предузећима .
Да ли сте оптимиста ?
-Наравно. Трудићу се свим
силама да се обезбеде услови за квалитетнији живот грађана. То је предуслов да нам деца остану у завичају,
а да не одлазе у веће центре у потрази
за послом. Подршка нам је потребна и
рачунам да ће помоћи и наши сународници који живе и раде далеко од родног краја, а волели би да њихови унуци
остану да живе и раде у Кладову.
М.Р.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
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Угашена једина фабрика за прозводњу накита у Србији

ЗЛАТАРА У СТЕЧАЈУ
МАЈДАНПЕК – У јединој српској фабрици за производњу накита, мајданпечкој
’’Златари’’, делу мајданпечке
Индустрије прераде метала
(ИПМ), уведен је – стечај. Тиме
је, практично, ова фирма, која
је, својевремено, своје производе пласирала широм света
отишла у историју, мада постоји танана нада да ће се
’’Златара’’, ипак, приватизовати
из стечаја.
Међутим, свих 263 радника ’’Златаре’’ су се већ одјавили са својих радних места.
Они су добили отпремнине,
које им по закону, припадају. За
то је утрошено око 160 милиона динара. Након тога фабрика је остала аветињски празна.
Надлежни у ’’Златари’’
нису имали никакав коментар.
Сада се очекује да се, ускоро,
и званично отвори стечајни поступак, из којег је, такође, могуће да се обави приватизација. То је, по незваничним информацијама, чак и највероватнији сценарио, имајући у
виду да су се и последњих
дана старе године у ‘’Златари’’

Детаљ из Златаре Мајданпек

појављивали врло озбиљни потенцијални купци. Али, шта ће
око тога и када бити, нико са
сигурношћу не може да тврди.
Пропадање ИПМ, у
коме је некада радило 2.000
људи, почело почетком овог
века. Тада је, на тендеру, предузеће
купила
француска
фирма ‘’СЦММ Рене Аумас’’, из
Париза, али је та приватизација убрзо поништена. Након
тога, ИПМ је подељен у де-

лове, а Фабрику електропроизвода је купила словеначка
фирма ‘’Електроковина’’.
У саставу ИПМ остали
су ‘’Златара’’ и Мегапласт. У
јавности су, након тога, почеле
приче како је за куповину ‘’Златаре’’ заинтересован Сретен
Јоцић, познатији као Јоца Амстердам! Тада је потврђено да
је Јоцић, заиста, био у ‘’Златари’’ и обишао њене погоне.
Али, тврдили су надлежни, не

да би је купио, већ да би за
своје пословне партнере наручио израду златног накита.
Након тога, фирму је, на
лицитацији, пазарила словеначка фирма ‘’Ласер Блед’’, из
Љубљане, али је и та приватизација проглашена неуспешном. У међувремену, плате су
почеле да касне и спроведено
је неколико кругова социјалног
програма. Врхунац је био када
су запослени у ‘’Златари’’, уместо новца, плате које им се дугују примили у – златном накиту.
Последњих дана као
најозбиљнији кандидат за куповину ‘’Златаре’’ помињана је
једна фирма из Турске, која је,
чак, отворила и своје представништво у Мајданпеку. Међутим,
упркос томе што су лицитације
неколико пута померане, нико
се није пријавио на оглас за куповину једине српске фабрике
за производњу накита.
И, као круна вишегодишње агоније, у ‘’Златари’’ је
уведен стечај. Да ли ће она,
ипак, бити приватизована, у домену је претпоставки.
В.Н.

Улагања у инфраструктуру обележила претходну годину у Бољевцу

НАЈУСПЕШНИЈА НАПЛАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
БОЉЕВАЦ - Протеклу
годину у Бољевцу су обележили
почеци неколико значајних пројеката из области путне инфрастуктуре, водоснабдевања сеоских насеља и изградња канализационе мреже и система за
пречишћавање отпадних вода.
Година ће бити упамћена и по
наградном фонду од 330 хиљада евра, од Швајцарске развојне агенције, за ефикасан рад
локалне пореске администрације, односно најуспешнију наплату пореза на имовину у овом
делу Србије.
-Ако сумирамо све показатеље, можемо констатовати
да је 2015. година за Бољевац
била тешка, али успешна - истиче Небојша Марјановић,
председник општине. - Тешка,
јер нисмо успели да реализујемо пројектовани буџет, али
захваљујући наградном фонду
од 40 милиона динара и повољној кредитној линији КФW банке,
успели смо да завршимо део канализационе мреже у насељу
Илинско брдо и изградимо систем за пречишћавање отпадних вода, који је започет пре

двадесетак година. Средства из
наградног фонда, трошићемо за
пројекте у 2016. години, пре
свега за изградњу водоводне
мреже у Боговини, Подгорцу и
Лукову, и система грејања у основној и средњој школи, као и
грејања у спортској хали, које до
сада није било задовољавајуће.
Из општинског буџета,
прошле године финансирана је
и санација локалних и атарских
путева у многим селима и ас-

фалтиране су најкритичније
деонице према селу Рујишту,
Врбовцу, Валакоњу-Буково, а
ови радови биће настављени и
током ове године.
Оно што је најважније,
према речима председника општине Бољевац, јесте чињеница да су сви привредни
субјекти успешно пословали,
улагали у нове производне линије и тиме створили услове за
нова запошљавања. То су пре

свих Фабрика пољопривредних
машина Агромеханика и фабрика пелета Биоенерги Поинт.
Једна од развојних шанси Бољевца јесте и насеље Ртањ,
које добија нове инвеститоре,
спремне да граде објекте, намењене туристичким и другим
садржајима.
У Бољевцу је прошле године реализован и велики
пројекат из програма прекограничне сарадње са Кулом у суседној Бугарској, а реч је о
изградњи информационо-едукативног центра у селу Илину,
који ће бити намењен унапређењу руралног туризма, оживљавању занатства и другим
активностима.
- И ове године очекујемо
позитивне трендове развоја, а и
поред тога што је овогодишњи
буџет мањи за осам процената,
све институције ће функционисати као и претходне године. То
значи да ће бити довољно новца за школе, предшколску установу, културу, спорт, подршку
основној здравственој заштити
и повећана социјална давања додаје Марјановић.
Ј. Г.
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Књажевачка села остала без елект

П РО СЛ А В И Л И Б О
КЊАЖЕВАЦ – На Бадње вече у Књажевцу је због
ледене кише без струје остало око 7.000 домаћинстава
у 77 села!
У врлетима изнад села
Горње Зуниче затекли смо
екипу зајечарске Електродистрибуције. Пробијали су се
кроз сметове и на лицу
места, на температури у дебелом минусу, "крпили" су покидане жице, а затим би се
пењали на ледом оковане
електричне стубове и намештали проводнике на далековод.
- Шта да ти кажем
пријатељу - невољно прича
Предраг Цоловић, електромонтер зајечарске Електродистрибуције, док се полако
пење уз залеђени електрични стуб. - Знам да је Божић,
али морамо учинити све да
људи што пре добију струју.
У самом селу затичемо Мирослава Тошића (57).
- Славио сам са породицом Бадње вече када се

рекао да ћу овако да сачекам
Божић, не бих му веровао.
На терену је било
више од 100 монтера из свих
делова Србије. Тачно 28
екипа стигло је из Смедерева, Лесковца, Крагујевца,
Бора, Зајечара... Они су подизали поломњене стубове,
везивали искидане проводнике, борили се са леденицама које су се, услед наглог
отопљавања, обрушивале на
њих.
У селу Берчиновац затекли
смо електромонтере из Лесковца. Подизали су стуб, који
се срушио када је на њега
пала топола, која се распукла
под притиском леда.
- Ово је, сада, само
крпљење, да људи што пре
добију струју – говори нам
Новица Цветић, електромон-

Бране Радивојевић

одједном зачуо прасак и село
је потонуло у мркли мрак - говори Тошић. - Прошло је
скоро 24 часа, а ми струју још
нисмо добили.

Предраг Цоловић се вере уз залеђени стуб

Његов комшија Бране
Радивојевић (68) кренуо је
код комшинице да потражи
помоћ.
- Од Бадње вечери немамо струју, па сам како ред
и обичај налажу пошао да испечем чесницу - одмахује
руком Бране. - Идем код комшинице која има шпорет на
дрва, јер не иде, без обзира
што је ситуација оваква, да
Божић прославимо без чеснице.
Станко Ристић (68) покушава да подигне залеђени
кабл и бар га донекле ослободи леда.
- Немамо струје, телефонске везе су у прекиду - говори Ристић. - Да ми је неко

тер из Грделице. – Морали
смо, најпре, да посечемо
гране тополе и приђемо
стубу који је пао. Онда смо
бандеру подигли, подупрли је
ножицом и везали проводнике који су се искидали.
Највећи проблем су нам
представљале леденице које
су падале по нама. Шлемови
су нам, неколико пута, у буквалном смислу, спасили
главу.
До Цветића је његов
колега Игор Светозаревић,
електромонтер из Књажевца.
Надрљао је, вели, као никада
у животу.
- Ма, сада је лепо време, па се и може радити, само да нема ових леденица

БРОЈ 174
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Ж И Ћ Б Е З СТ РУ Ј Е
која падају на нас – казује
Светозаревић. – Али, првих
дана је било гадно. Прсти су
нам се од хладноће лепили
за проводнике. Али, борили
смо се. Нисмо одустајали.
Недалеко затичемо
Милана Јовановића, књажевачког електромонтера. У сред шуме, док га леденице
’’бомбардују’’, у корпи, на види од десетак метара, крпи
проводнике и качи их на стуб.
- Ма, шта да кажем –

довикује Јовановић са платформе. – Журим, брате, да
завршим посао, па да идем
на други терен. Јер, чим овде
завршимо, одмах нас упућују
на друго место. Сва села
треба да добију струју, нема
предаха.
Пут који води до књажевачких села је, у најмању
руку, ризичан. На све стране
видљиви су знаци беса природе. Сломљено дрвеће,
срушене ограде, снег који у

Мирослав Тошић

Електромонтери подижу стуб

таласима пада са кровова...
Повремено, чује се злокобни
звук леденица које се обрушавају са дрвећа.
У селу Горње Зуниче
струја је стигла, али телефонских веза још увек нема.
Зато су ту радници ’’Теле-

кома’’ који крпе телефонске
линије.
- Санирамо штету –
кроз осмех говори Владица
Вујковић, радник ’’Телекома’’.
– Струја је стигла, још и телефони да прораде...
В. Н.
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Од централе РФЗО затражена провера рада изабраних лекара

РТБ ТРАЖИ КОНТРОЛУ БОЛОВАЊА РАДНИКА
БОР – Од нешто више
од пет хиљада радника, колико их је запослено у Рударско-топионичарском басену
(РТБ) ’’Бор’’, у појединим тренуцима чак 13 одсто њих се
налази – на боловању! Менаџмент комбината бакра
сумња у истинитост јер, како
наводе, ’’као медицинско покриће” за отварање боловања
код изабраног лекара наводе
се и продужени викенд, путовање, породичне обавезе,
стрес, исцрпљеност, па и слободно време за додатну зараду!
- Мишљења сам да
треба преиспитати понашање
лекара – казао је Благоје
Спасковски, генерални директор РТБ. – Просечно, од 9,11
па чак и 13 процената наших
радника свакодневно је од-

сутно са посла због боловања, од чега се поједини на
радном месту не појављују и
по неколико месеци.
По речима Спасковског, тако нешто се није дешавало ни у периоду социјалистичког самоуправљања, када је максимум одсутних са
посла био тек око осам одсто.
- То је, у правом смислу те речи, катастрофа за
пословање – категоричан је
први човек ’’Бора’’. – Упутили
смо допис Републичком фонду за здравствено осигурање да се провере сва боловања, изузев оних која се
односе на одржавање трудноће, повреде на раду или
тешке болести.
Генерални директор
РТБ истиче да се неоправданим боловањима борска ком-

Др Злата Марковић

Благоје Спасковски

панија свакодневно оштећује
за милионске износе, а последице трпи и буџет РФЗО.
- Нашим захтевом се и
од централе РФЗО тражи провера рада изабраних лекара у
Бору и Мајданпеку – напомиње Спасковски. – Јер, има
и случајева да неко од наших
радника добије отказ. Он,
тада, отвори боловање, због
чега нема могућности да му
се уручи отказ уговора о раду.
Дакле, испада да сви ми,
осим лекара, грешимо, као и
да се свачији рад, осим њиховог, може критиковати.
С друге стране, др Злата Марковић, в.д. директора
борског Дома здравља, подвлачи да су лекари аутономни
у свом раду, као и да сваки
доктор својим факсимилом
одговара за своје поступке,
као и за част и углед профе-

сије.
- До 14 па и 30 дана боловање одобрава изабрани
лекар, а на дужи период комисија Републичког фонда на основу свих налаза и прегледа
пацијента. Оправданост боловања и привремену спреченост за рад одобрава лекар, на
основу прегледа и уз потребну
документацију, односно дијагностичке анализе и свако од
доктора одговара за нађено
стање. О томе да ли је нечије
боловање оправдано или није,
то раде други надлежни органи. До сада није било притужби на неког од лекара да је
прописивао боловање више од
онога што је потребно. Ми ћемо наставити да радимо на
континуираном праћењу и контроли квалитета рада – казала је Марковићева.
В.Н.

Професори Техничке школе одрекли се допунских зарада

ХОНОРАРИ ЗА РАЧУНАРЕ
МАЈДАНПЕК - Хонорари професора мајданпечке Техничке школе,
зарађени током једног испитног рока за
ванредне ученике, завршили су вољом
самих професора на - рачуну школе. И
то наменски - за куповину седам рачунара - уз које ће се подићи ниво и квалитет наставе за већи број предмета.
Дотрајала рачунарска опрема
у Техничкој школи или боље речено,
опрема која брзо застарева, а неопходна је у настави, мучи већ одређено време професоре у овој
образовној установи.
- Идеја је била моја да се,
када већ не можемо да на други начин
обезбедимо рачунарску опрему неопходну за извођење наставе, сами побринемо за нову. Колеге су то прихватиле и ми смо обезбедили средства довољна за куповину седам рачунара каже Драгослав Јанковић, директор
Техничке школе у Мајданпеку.

- Није било двоумљења, јер је
у ово време када се од свих очекује
штедња, није било ни могућности да на
други начин дођемо до опреме, него
тако што смо се наменски одрекли
својих хонорара - додаје Дејан Златић,
професор машинске групе предмета, а
његов колега Драгослав Мунћан подвла чи да су, с обзиром на дотрајалост
оних којима располажу, нови рачунари
били неопходни за квалитетнији рад и
усавршавања наставног процеса.
- У акцији за пример нико није
остао по страни. Колектив је подржао
акцију, сви су без изузетка у њој учествовали - потврђује Оливера Репеџић
Анђелковић, педагог.
Новац за куповину рачунара
је уплаћен и компјутери би, ових дана,
требали да стигну у Техничку школу,
чији се запослени надају да ће и други
следити њихов пример.
С. В.
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Стављена ван снаге одлука о бесплатним вртићима у Зајечару

ЏАБЕ КОШТА - 40 МИЛИОНА!
ЗАЈЕЧАР – Одборници Скупштине града Зајечара поништили су сопствену
одлуку од пре годину дана,
којом је у граду на Тимоку уведен бесплатан боравак малишана у овдашњим вртићима.
Тако ће сада родитељи за боравак деце у обданишту морати месечно да издвајају
3.465 динара.
- Мислим да је ова одлука погрешна – каже Саша
Мирковић, некадашњи председник СГ Зајечара, под чијим
је управљањем локалним парламентом усвојена одлука о
бесплатним вртићима. - Ја сам
се залагао за бесплатне вртиће, јер сматрам да би се на
тај начин млади брачни парови лакше одлучивали за рађање другог и трећег детета.
Мирковић, који је у међувремену поднео оставку на
место председника СГ Заје-

чара, каже и да ће се залагати
за бесплатно увођење вртића
у целој Србији. С друге стране,
Стефан Занков, који је сада на
челу локалног парламента,
каже да је одлука о обданиш-

Посетиоцима на располагању и двоседа жичара

НА ЦРНОМ ВРХУ
ПОЧЕЛА СЕЗОНА СКИЈАЊА
БОР - На планини Црни врх код Бора, 07. јануара је,
отворена мања стаза за скијаше дужине 800 метара, чиме је
званично почела сезона скијања.
-У односу на количину снега који је пао претходних
дана, стекли су се услови за пуштање у рад само мање стазе
за скијаше. Првог дана је Црни врх посетило 70, а наредног у
току преподнева већ 60 скијаша. Неопходно је нагласити да
скијаши требају да буду опрезни приликом скијања јер на одређеним деловима стазе нема снега – каже Студенка Ковачевић, директорица ЈП “Борски туристички центар”, задуженом
за бригу о скијалишту.
Љубитељима скијања је на располагању је и двоседа
жичара, опремљена са 169 седишта која има радну -скијашку
брзину од 2,5 метара у секунди.
Радно време скијалишта је од 10 до 16 сати. Цена једнодневног ски-паса је непромењена и износи 300 динара.
Д.К.

тима која се не плаћају – ''голи
маркетинг''!
- Последица те ''фантастичне одлуке'' је да васпитачице у зајечарским вртићима плату нису примиле пола

године – објашњава Занков. Последица је и да су ''бесплатни вртићи'' појели 40 милиона динара из буџета, као и
да је Предшколска установа
''Ђулићи'' била на прагу да оде
у ликвидацију, што би се неминовно десило да нисмо понишили ту одлуку и увели
мининалну партиципацију од
3.465 динара.
Занков наглашава да
ће СГ Зајечара формирати посебан фонд за бесплатан боравак малишана у овдашњим
вртићима, али само за ону
децу чији су родитељи лошег
материјалног стања.
- Морамо се понашати
одговорно – наглашава Занков. - У противном, да смо наставили по старом, неминовно
би у питање довели опстанак
ПУ ''Ђулићи'', коју похађа око
1.000 малишана.
Е.Т.

Република Србија
Општина КЊАЖЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду и
друштвене делатности
Број: 501- 158 /2015-06
Дана:31.12.2015. год
Књажевац
На основу члана 10. Закона о процени утицаја на
животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09),
Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене
делатности општине Књажевац , објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину
Носилац Пројекта, „Телеком Србија“, А..Д, Таковска, бр. 2, 11 000 Београд, поднео је захтев,за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину за пројекта Радио базне станице “Књажева - 9бригаде УМТС“ -ЗА 64, ЗАУ64, Књажевац, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 6742/12
КО Књажевац, у улици 9-те бригаеде, бр 15,Књажевац.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 42,
надлежног органа Општинске управе – Одељење за привреду и друштвене делатности, општине Књажевац, ул.
Милоша Обилића 1. Књажевац, у року од 10 дана од
дана обавештења , радним даном у времену од 12 до
14 часова.
Молимо, заинтересоване органе и организације и
јавност, да у року од 10 дана од дана обавештавања, а
након увида у документацију, доставите мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писменој форми
овом органу.
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