
 Општина Кладово 
 

Састанку са тимом потпредседника Владе у име општине Кладово присуствовали су: 

Радован Арежина, председник општине 
Зоран Петровић, дирекотр ЈКП „Јединство“ 
Бранко Мајкановић, директор Дирекције за планирање и изградњу 
 
Један од приоритета у општини Кладово је решавање питања приобаља на територији општине, 
где је неопходно дефинисати обавезе ХЕ „Ђердап“, обзиром да уговрене обавезе нису 
реализоване, поготово оне које се односе на одржавање објеката, санацију приобаља, ободне 
канале, приступне путеве и др. На ову тему ће бити одржани састанци у циљу добијања јасних 
смерница за даље поступање. 
 
За Кладово је од важности пројекат пристаништа, јер довољно говори чињеница да је међународни 
саобраћај на најзначајнијој европској речној трансверзали, познатијој као Коридор 7, у сталној 
експанзији и да кроз Ђердап годишње прође неколико хиљада страних туриста на око 500 
бродова, а да у Кладову за њихово пристајање нема услова. Тим потпредседника је сугерисао  
представницима општине  на важност извршења припрема, у циљу проглашења пристаништа. На 
тему марина, истакнуто је да су у току измене о пловидби лукама. 
 
 На тему оштећења путева услед елементарних непогода ,челницима општине је указано  да ће 
сви путеви у Источној Србији оштећени у септембарским поплавама, бити обновљени у наредних 
месец дана. Са тим у вези, директор ЈП „Путеви Србије“ је истакао да је у току рекоснтрукција 4 
километра пута на територији општине.У току је израда пројекта за мост, који ће бити финализован 
у најкраћем року. 
 
У погледу воље за развијањем фирме „Ђердап услуге“ АД Кладово, у чијем огранку има 650 
запослених, а која је суочена са презадуженошћу, тим потпредседника је исказао транспарентност 
у циљу давања јасних смерница. 
 
У домену инспекцијског надзора, најављено је  рушење објеката Националног парка у Зони 1.     
      
 У сегменту пољопривреде, општини је неопходна помоћ у виду сточне хране пољопривредним     
домаћинствима, која су погођена услед елементарних непогода. На ову тему, успостављен је 
дијалог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


