
****БРОЈ 280 09.02.2018.****ЦЕНА 50 ДИНАРА****www.timocke.rs****ISSN 2217-9933

КАНАДсКЕ фИРмЕ 
зАИНтЕРЕсОвАНЕ зА БОР

ШАРчЕвИћ: БОРсКИ 
ИНстИтут НА 

зАвИДНОм НИвОу

уДОвИчИћ: 
БуДИтЕ пОНОсНИ 

НА свОЈЕ 
млАДЕ љуДЕ

министри просвете и спорта посетили Бор

Амбасадорка Канаде у посети Бору
СТРАНА 3

СТРАНА 7

СТРАНА 6



БРОЈ 2802 ДРуШтвО

Оснивач и издавач: “мм БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор: Маријана Миловановић

Главни и одговорни уредник: Маријана Миловановић
Редакција и маркетинг служба: Трг ослобођења 5

Телефон: 030/458-630 
Техничка припрема и штампа: “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs

зА НОвО зАпОШљАвАЊЕ чЕтИРИ мИлИОНА ДИНАРА
Одржана седница Oпштинског већа у Kладову

локална самоуправа мења столарију на Дому културе

ИНвЕстИЦИЈА у ЈАБуКОвЦу

састанак о безбедности хране и пријављивању гостију

пОтЕНЦИЈАлИ у туРИзму

КлАДОвО - На 52. седница Општинског већа једногласну под-
ршку добио је Програм Локалног акционог плана запошљавања у 
општини Кладово за 2018. годину.

Тим документом дефинисани су приоритети политике  запо-
шљавања на локалу првенствено лица са евиденције Испоставе НСЗ. 
Реч је о два програма, стручна пракса и о програму запошљавања 
незапослених лица из категорије теже запошљивих. За те програме 
из буџета општине Кладово опредељен је износ од четири милио-
на динара.

- То је више новца него у претходној години, јер желимо да ре-
шимо статус незапослених лица млађих од 30 година и старијих од 
50 година којима је до одласка у пензију остало још три године. Иако 
је у последњих годину дана стопа незапослености у општини Кла-
дово смањена на око 11 одсто нисмо задовољни и то је разлог што 
чинимо велике напоре да сетом конкретних мера смањимо број не-
запослених лица са евиденције кладовске Испоставе, с обзиром да 
је то један од наших приоритета - нагласио је Радисав Чучулановић, 

НЕГОтИН - Мештани Јабуковца, једног од највећих крајинских 
села, ових дана, захваљујући локалној самоуправи, мењају дотраја-
лу столарију на свом Дому културе. Локална самоуправа Неготин је 
из општинске касе, за ове намене издвојила укупно два милиона и 
415 хиљада динара, рачунајући и ПДВ. 

- Ради се о изузетно великом објекту са шездесетак отвора, 
чија је замена била неопходна. Мислим да ће у будућности ова ин-
вестиција бити од користи мештанима Јабуковца- рекао је Владимир 
Величковић, председник Општине Неготин, који је, заједно са својом 
заменицом, Мерлином Селенић обишао ове радове.

У Јабуковцу, иначе, планирају и да на овој згради у потпуно-
сти реконструишу кров. Ова инвестиција је ушла у План јавних на-
бавки за 2018.

Октобра прошле године општина Неготин финансирала је са 
2,4 милиона динара реконструкцију крова на згради културно-умет-
ничког друштва “Флоричика“, једне од најстаријих у Јабуковцу. Та 
зграда је до ове реконструкције крова, била неусловна.

Мештани Јабуковца, иначе, они из дијаспоре и ови из завичаја 
последњих десетак година интензивно уређују своје село. Циљ им 
је да обнове целокупну инфраструктуру у свом некада среском и 
општинском месту. Уз помоћ општине на згради бивше општине Ја-
буковац замењени су прозори, а Јабуковчани су добровољним при-
лозима уредили фасаду. Намере су им да након што локална само-
управа уреди столарију и кров на Дому културе, уреде фасаду и на 
овој згради, такође, добровољним прилозима. С.М.Ј.

КЊАЖЕвАЦ - Туристичка организација општине Књажевац 
организовала је првог фебруара у вили ‘’Анђела’’ у селу Вртовцу у 
подножју Старе планине састанак са власницима малих туристичких 
домаћинстава. Теме су биле везане за безбедну производњу и про-
дају хране, пријављивање гостију и конкурсе Министарства туризма. 

Прерада пољопривредних производа, њихово декларисање, 
које ће, по закону, бити обавезно од јуна месеца ове године, хигије-
на у производњи и пријављивање гостију, биле су теме око којих је 
Туристичка организација у вили ‘’Анђела’’ у Вртовцу окупила влас-
нике малих туристичких домаћинстава са Старе планине. О безбед-
ности хране говорили су стручњаци Завода за јавно здравље ‘’Ти-
мок’’ у Зајечару. 

Републички завод за статистику тешко долази до података о 
броју гостију на Старој плани, што има негативан утицај на даљи раз-
вој туризма, чуло се на овом скупу. Реаговаће и општинска туристич-
ка инспекција. 

На састанку је било речи и о конкурсима Министарства трго-
вине, туризма и телекомуникација за доделу субвенција и дотација 
намењених пројектима развоја туризма у 2018. години. 

 Љ.П.

председник општине Кладово.
Једногласну подршку већника добио је и предлог Одлуке о 

расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине 
Кладово за 2018. годину за реализацију програма удружења грађа-
на у износу од шест милиона 650 хиљада динара, као и Јавни позив 
за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради оствари-
вања јавног интереса у области јавног информисања за ову годину. 
За ту намену опредељено је пет милиона динара.

Подршку је добио План и Програм рада ТОО Кладово, као и 
предлог одлуке о надокнади за председнике савета месних зајед-
ница у износу од 6000 динара месечно. М.Р. 
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члан 1.
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2018. го-

дину („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 38/17) 
опредељена су средства за јавно информисање на 
територији општине Мајданпек у укупном износу од 
2.500.000 динара.

члан 2.
Средства предвиђена чланом 1. ове Одлуке рас-

подељују се за:
1. суфинансирање пројекта јавног информисања 

на територији општине Мајданпек и Републике Ср-
бије, који су значајни за остваривање јавног интере-
са, путем производње штампаних медијских садржаја 
— 250.000 динара, односно 10% укупних средстава 
намењених пројектном финансирању јавног инфор-
мисања;

2. суфинансирања пројекта јавног информисања 
на територији општине Мајданпек и Републике 
Србије, који су значајни за остваривање јавног 
интереса, путем производње медијских садржаја 
радио и телевизијског програма, електронских 
издања тих медија и самосталних електронских 
издања (уређивачки обликованих интернет страница 
и интернет портала) — 2.175.000 динара, односно 
87 % укупних средстава намењених пројектном 
финансирању јавног информисања;

3. појединачна давања у складу са чланом 30, 31. и 
32. Закона о јавном информисању и медијима — 75.000 
динара, односно 3 % укупних средстава намењених 
пројектном финансирању јавног информисања.

члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. став 1. тачка 1) 

и 2) ове одлуке расписује се конкурс у облику јавног 
позива за пројекте производње медијских садржаја.

Јавни позив за учешће на конкурсу биће објавље-
ни на званичној интернет адреси општине Мајданпек, 
www.majdanpek.rs и у новини која се дистрибуира на 
подручју општине Мајданпек - “Тимочке новине”.

Јавни позив садржи и јавни позив новинарским 
и медијским удружењима и медијским стручњацима 
заинтересованим за рад у комисијама за предлагање 
чланова комисија.

члан 4.
Конкурсом ће бити објављен јавни позив 

новинарским и медијским удружењима и медијским 
стручњацима заинтересованим за рад у Комисији за 
оцену пројеката за расподелу средстава у области јавног 
информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. 
години у општини Мајданпек, за предлагање чланова 
комисија.

Комисије ће имати 3 члана, а ако има више од 50 
пријава на конкурс имаће 5 чланова, од којих се већина 
бира из редова предлога новинарских и медијских 
удружења, а део из редова независних стручњака за 
медије и медијских радника који нису у сукобу интереса 
и не обављају јавну функцију.

члан 5.
Јавни позив за учешће на конкурсу, поред осталог, 

садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса 

и њихов износ;
2. право учешћа на конкурсу;
3. критеријуме за учешће на конкурсу;
4. рокове у којима се спроводи конкурс;
5. називе обавезне документације коју подноси 

подносилац пројекта.
6. јавни позив медијским удружењима и стручњацима 

за пријављивање кандидата за чланове комисија.

члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и 

припрему документације, за Комисију за оцену проје-
ката за расподелу средстава у области јавног инфор-
мисања ради остваривања јавног интереса у 2018. 
години у општини Мајданпек, обавља Општинска 
управе општине Мајданпек- Одељење за привреду, 
јавне делатности и заједничке послове.

Општинско веће општине Мајданпек одређује 
лице које ће обављати послове секретара Комисије.

Секретар Комисије није члан комисије.

члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу општине Мајданпек“.

ОпШтИНсКО вЕћЕ ОпШтИНЕ мАЈДАНпЕК
Број: 06-5/12 од 30.01. 2018. године

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16), 
члана 64. Статута општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 7/08) и Одлуке о буџету општи-
не Мајданпек за 2018. годину („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 38/17) Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 30.01.2018. године, донело је

О Д л у К у
о расписивању јавног Конкурса за суфинансирање проjеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији општине мајданпек у 2018. години
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1. пОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ лОКАлНЕ сАмОупРАвЕ
Општина Мајданпек, улица Светог Саве бб, 19250 Мајданпек
Званична веб страница: www.majdanpek.rs 
2. НАмЕНА сРЕДстАвА зА ОствАРИвАЊЕ ЈАвНОГ 

ИНтЕРЕсА ИНфОРмИсАЊА ГРАЂАНА ОпШтИНЕ 
мАЈДАНпЕК И ЊИХОв ИзНОс

Намена средстава и износ:
1) суфинансирање пројекта јавног информисања на територији 

општине Мајданпек и Републике Србије, који су значајни за оствари-
вање јавног интереса, путем производње штампаних медијских садр-
жаја.................................................................... 250.000 динара; 

2) суфинансирања пројекта јавног информисања на територији 
општине Мајданпек и Републике Србије, који су значајни за остваривање 
јавног интереса, путем производње медијских садржаја радио и телеви-
зијског програма, електронских издања тих медија и самосталних елек-
тронских издања (уређивачки обликованих интернет страница и интер-
нет портала) .......................2.175.000 динара. 

3. пРАвО учЕШћА НА КОНКуРс

право учешћа на конкурс има:
1) издавач медија који је уписан у Регистар медија који се води код 

Агенције за привредне регистре;
2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом ме-

дијског садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски са-
држај бити реализован путем медија. 

право учешћа на конкурс нема:
1) издавач медија који није уписан у Регистар медија;
2) установа, предузеће и друго правно лице које је у претежном делу 

у државној својини или које се у целини или у претежном делу финанси-
ра из јавних прихода и

3) правно лице, односно предузетник које спречава медијски плу-
рализам у смислу Закона о јавном информисању и медијима.

Под медијем се, у смислу закона, подразумевају дневне и периодич-
не новине, сервиси новинских агенција, радио и телевизијски програми 
и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања 
(уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали) који 
су регистронани у Регистру медија, у складу са законом.

4. услОв учЕШћА НА КОНКуРс
Конкурс се расписује за спровођење пројекта чија реализација не 

може бити дужа од три године.
 На конкурс се може пријавити само са једним пројектом.
Пројекат подразумева заокружену програмску целину или део це-

лине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног ин-
тереса предвиђеног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Издавач више медија може конкурисати с једним пројектом за сва-
ки медиј.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у из-
носу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је 
утврђен конкурсом.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ кори-
стио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног 
информисања може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог 
пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која 
је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

5. КРИтЕРИЈум зА ДОДЕлу суфИНАНсИРАЈућИХ 
сРЕДстАвА

Пројекти примљени на конкурс оцењују се према мери у којој пред-
ложене пројектне активности остварују општи јавни интерес у области јав-
ног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању 
и медијима, као и према мери у којој, на основу поднете документације, 
учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионал-
ним и етичким медијским стандардима.

Ближи критеријуми за доделу суфинансирајућих средстава су:
1) у којој мери предложене пројектне активности и изложени 

циљеви реализације активности остварују намену конкурса;
2) обавезно извештавање о дневним актуелним дешавањима 

од битног значаја за живот грађана на територији општине 
Мајданпек (информације о комуналним услугама и производима, 
информације и обавештења из области јавних служби, 
информације о раду органа и служби локалне самоуправе, 
прилози о начину остваривања појединих права грађана и 
слично) у оквиру свакодневних информативних емисија и 
прилога на теме из различитих области живота грађана;

3) рационалност у коришћењу буџетских средстава за остваривање 
јавног интереса тј. однос између пројектованих трошкова и 
очекиваних резултата; 

4) у којој мери предложене пројектне активности доводе до 
остваривања постављених циљева(утврђује се на основу 
начина на који је објашњена веза између активности и циљева, 
прецизности индикатора успеха, квалитета предложених метода 
евалуације, предходног искуства кључних чланова тима и других 
чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

5)  информисање и унапређење положаја и равноправности свих 
друштвених сегмената (родна равноправност, информисање 
и едукација деце, младих, социјално угрожених, особа са 
инвалидитетом, старих и других мањинских група );

6)  очување националног и културног идентитета грађана општине;
7) актуелност тема (европске интеграције, проблеми у економском 

развоју општине, борба против корупције, борба против 
психоактивних супстанци и других болести зависности, борба 
против говора мржње, заштита животне средине, функционисање 
делатности из надлежности локалне самоуправе, промоција 
здравих стилова живота итд.);

8) допринос развоју истраживачког новинарства;
9) досадашње активности у јавном информисању са територије 

општине Мајданпек;
10) технолошка опремљеност и кадровска оспособљеност медија-

подносиоца пројекта, на одржавању стандарда квалитета у 
стварању и емитовању програма-поднетог пројекта;

11) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних 
органа или регулаторних тела у последњих годину дана, због 
кршења професионалних и етичких стандарда, као и доказ о томе 
да су након изрицања казни или мера предузете активности које 
гарантују да се случај неће поновити;

12) унапређење медијског стваралаштва у области образовања, 
науке и културе. 

6. пРЕузИмАЊЕ КОНКуРсНЕ ДОКумЕНтАЦИЈЕ
 Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси 

општине Мајданпек www.majdanpek.rs 

ОпШтИНА мАЈДАНпЕК

ОпШтИНсКО вЕћЕ ОпШтИНЕ мАЈДАНпЕК

 Ул. Светог Саве бб, Мајданпек

 Телефон: (030)581-240;Факс: (030)581-510;

 E-mail: majdanpekso@ptt.rs
На основу члана 17. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16), члана 4. Правилника о суфи-

нансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр.126/14), члана 64. Статута општи-
не Мајданпек („Сл. лист општине Мајданпек“ бр. 7/08), Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2018. годину („Сл. лист општине Мајданпек“ 
бр. 38/17), Oпштинскo веће општине Мајданпек, расписује

Ј А в Н И  К О Н К у Р с
зА суфИНАНсИРАЊЕ пРОЈЕКАтА Из БуЏЕтА ОпШтИНЕ мАЈДАНпЕК у ОБлАстИ 

ЈАвНОГ ИНфОРмИсАЊА РАДИ ОствАРИвАЊА ЈАвНОГ ИНтЕРЕсА у 2018. ГОДИНИ
И

 ЈАвНИ пОзИв НОвИНАРсКИм И мЕДИЈсКИм уДРуЖЕЊИмА, КАО И мЕДИЈсКИм 
стРучЊАЦИмА зА РАД у КОмИсИЈИ зА ОЦЕНу пОДНЕтИХ пРОЈЕКАтА пО ЈАвНОм КОНКуРсу

ОБЈАвљЕН 01.02.2018. ГОДИНЕ НА www.majdaNpeK.rS
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7. НАчИН И мЕстО пОДНОШЕЊА пРИЈАвЕ НА КОНКуРс
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу број 1-”Пријава за пројек-

тно суфинансирање у области јавног информисања”, који је саставни део 
конкурса, заједно са моделом уговора и обрасцима 1, 1а, 2 и 3.

 Уз пријаву, подносилац пријаве обавезно приложе:
1) попуњен, потписан и оверен модел уговора о додели средстава;
2) буџет и ревидирани буџет предлога пројекта – на обрасцу 1 и 1а;
3)  потписану и оверену изјаву о суфинансирању пројекта- образац 

3;
4) доказ о регистрацији - фотокопију извода из Агенције за 

привредне регистре - прилог 1;
5) фотокопију решења о пореском идентификационом броју 

-прилог 2;
6) фотокопију доказа о поседовању фреквенције за електронске 

медије – прилог 3. и
7) извод из Регистра медија, односно Регистра јавних гласила –

прилог 4.
Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана објављивања јавног 

конкурса. 
Пријаве, са обавезним доказима (обрасци и прилози) подносе се Ко-

мисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања, у штам-
паној форми и на ЦД-у. 

Буџет и ревидирани буџет предлога пројекта – на обрасцу 1 и 1а 
морају бити у excel-у.

пријаве на конкурс са доказима се предају у услужном центру 
Општинске управе или поштом, на адресу:

“Општина мајданпек
светог саве бб

19250 мајданпек
пАК 606227

пријава за јавни конкурс за суфинансирање пројеката из 
буџета општине мајданпек у области јавног информисања ради 

остваривања јавног интереса у 2018. години -”
у затвореној коверти, са назнаком “НЕ ОтвАРАтИ”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве послате фак-
сом и електронском поштом Комисија неће разматрати.

8. мЕстО, вРЕмЕ И НАчИН ОтвАРАЊА пРИЈАвА
Отварање приспелих пријава обавиће се дана 06.03.2018. годи-

не у 10,00 часова у просторијама oпштине Мајданпек, улица Светог Саве 
бб, Мајданпек, у малој сали. 

 Отварање пријава и проверу документације врши Комисија обрзо-
вана из редова запослених у Општинској управи, коју посебним решењем 
образује председник општине.

9. услОвИ пОД КОЈИмА пРЕДстАвНИЦИ пОНуЂАчА мОГу 
учЕствОвАтИ у пОступКу ОтвАРАЊА пРИЈАвА

Отварању приспелих пријава може присуствовати овлашћени пред-
ставник учесника на конкурсу, који је дужан да пре почетка отварања по-
нуда, Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отва-
рања пријава.

На отварању приспелих пријава неће бити могућ увид у садржину 
обрасца пријаве, већ ће се само извршити увид у испуњеност услова за 
учешће, по конкурсу, тј. потпуност пријава.

Учесник конкурса који је поднео пријаву са непрецизно попуњеном 
документацијом, на дан отварања пријава, биће обавештен путем елек-
тронске поште, да недостатак отклони у року од три дана. Пројекат учес-
ника конкурса који у року од три дана не достави исправну, прецизну до-
кументацију, неће бити узет у разматрање.

О раду Комисије за отварање пријава по конкурсу сачињава се за-
писник.

10. РОК зА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАспОДЕлИ сРЕДстАвА И 
НАчИН зАКључЕЊА уГОвОРА

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и 
медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за оства-
ривање јавног интереса у области јавног информисања, Решење о рас-
подели средстава у области јавног информисања који се суфинансирају 
средствима буџета општине Мајданпек доноси Општинско веће општи-
не Мајданпек, на основу образложеног и потписаног предлога од стране 
Комисије за оцену пројеката за расподелу средстава у области јав-
ног информисања ради остваривања јавног интереса у 2018. години 
у општини мајданпек (у даљем тексту: Комисија).

Комисију образује, посебним решењем, председник општине 
Мајданпек.

Комисија се именује из редова независних стручњака за медије и 
медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функ-
цију.

Већина чланова Комисије именује се на предлог новинских и ме-
дијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико таква лица 
испуњавају законске прописе.

Одлука о именовању Комисије се објављује на интернет адреси 
општине Мајданпек www.majdanpek.rs 

Крајњи рок за достављање предлога Комисије Општинском већу 
општине Мајданпек је 05.03.2018. године.

Рок за доношење решења о расподели средстава је 15 (петнаест) 
дана од дана достављања предлога од стране Комисије.

У складу са законским одредбама, акт о расподели средстава се до-
носи у форми решења, са образложењем. 

Решење доноси Општинско веће општине Мајданпек.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Решење о расподели средстава биће објављено на званичној ин-

тернет адреси општине Мајданпек www.majdanpek.rs .
Такође, Решење о расподели средстава биће достављено сваком 

учеснику конкурса у електронској форми.
Поред Решење о расподели средстава, на званичној интернет адре-

си општине Мајданпек, биће објављена и информација за све учеснике 
конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одла-
гања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним сред-
ствима, или да доставе обавештење о одустајању од средстава која су им 
додељена. 

Након доношења Решење о расподели средстава у области јавног 
информисања, председник Општинског већа општине Мајданпек закљу-
чује уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

Секретар Комисије доставља уговор на потписивање и оверу, учес-
ницима конкурса којима су одобрена средства, у најкраћем могућем року.

Учесник конкурса коме су одобрена средства, без одлагања, враћа 
потписан и оверен уговор Општинској управи општине Мајданпек, који се 
доставља Одељењу за финансије,буџет и трезор ради реализације.

Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави 
уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

11. ИзвЕШтАвАЊЕ О РЕАлИзАЦИЈИ пРОЈЕКтА
У складу са одредбама Закона и уговора о суфинансирању пројек-

та, учесник на конкурсу са којим је потписан уговор, има обавезу извеш-
тавања Општинског већа општине Мајданпек о спроведеним пројектним 
активностима. 

Уз извештај се обавезно доставља доказ о реализацији пројекта.
Извештај садржи наративни и финансијски извештај.
Уз наративни извештај достављају се емитовани прилози, на ЦД-

у, односно публикације, копије садржаја са портала, новински исечци и 
слично.

Извештај се доставља најкасније до десетог у месецу за предход-
ни месец.

Корисник средстава који не достави извештај о реализацији пројек-
та у року и у прописаној форми, у обавези је да изврши повраћај средста-
ва на рачун буџета општине Мајданпек, по упућеном позиву.

Закључак Општинског већа општине Мајданпек о корисницима 
средстава који нису доставили наративни и финансијски извештај о реа-
лизацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава на ра-
чун буџета општине Мајданпек објављују се на интернет адреси општине 
Мајданпек www.majdanpek.rs .

12. лИЦЕ зА КОНтАКт
Додатне информације могу се добити на телефон 030/582-822, у вре-

мену од 7,00 до 15,00 часова. Контакт особа је Лидија Бинђеско

II

13. пОзИв НОвИНАРсКИм И мЕДИЈсКИм уДРуЖЕЊИмА, 
КАО И мЕДИЈсКИм стРучЊАЦИмА зА РАД у КОмИсИЈИ

Општинско веће општине Мајданпек позива новинарска и медијска 
удружења као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији за 
оцену пројеката поднетих на конкурс да доставе предлог за чланове ко-
мисије.

Рок за доставу предлога за чланове комисија је 28.02.2018. године.
Пријаве за учешће у раду комисија подносе се на писарници у ус-

лужном центру општине Мајданпек или поштом, на адресу:
„Општина мајданпек

светог саве бб
19250 мајданпек

пАК 606227
пријава за рад у комисији за оцену пројеката за расподелу 

средстава у области јавног информисања ради остваривања јавног 
интереса у 2018. години у општини мајданпек-”

у затвореној коверти, са назнаком „НЕ ОтвАРАтИ”.

ОпШтИНсКО вЕћЕ ОпШтИНЕ мАЈДАНпЕК
Број: 06- 5/12 од 30.01. 2018. године
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D.O.O. BORTRAVEL BOR
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Bor - Boljevac - Beograd
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15:30

17:00

19:30
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063 1077793
063 1077794
063 1077795

(samo rad.dan.) 

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(svakodnevno)

(samo rad.dan.) 

22:40

 Bor -  Zaječar -  Knjaževac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

5:00 6:30 8:005:45

21:00 20:00 19:20 18:00

Tel: 062 88 30 210

Kladovo -Negotin - Zaječar - Bor

4:15 5:15 7:00

18:20 17:20 15:30

Tel: 062 88 30 201

Linija saobraća samo radnim danima

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

AS BOR 030 457 760
AS BOLJEVAC 030 463 603
e-mail: office@bortravel.net

Bor -  Zaje~ar - Negotin - Kladovo 

8:45

16:30

9:24 10:31 11:33

15:45 14:40 13:20

Bor - Boljevac - Paraćin - Kruševac - Vrnjačka banja - Kraljevo  

7:00

20:37

Tel: 063 10 777 96

7:45 8:45 09:30 10:30 11:15

19:45 18:40 17:50 17:00 16:00

Linija saobraća svakodnevno

RED VOŽNJE RED VOŽNJE 

Tel: 062 80 30 745

Linija saobraća svakog dana sem nedelje

6:20

16:10

 Bor -  Boljevac  -  Niš
Linija saobraća svakodnevno

10:15 12:259:30

Tel: 062 88 30 219

17:35 15:3018:20

Амбасадорка Канаде у посети Бору

КАНАДсКЕ фИРмЕ 
зАИНтЕРЕсОвАНЕ зА БОР

БОР - Проширење сарадње и заједнички пројекти у рударству 
од великог су значаја за обе земље, речено је на пријему у општини 
Бор, који је организован за недавно изабрану амбасадорку Канаде у 
Србији, Кети Чабу. Амбасадорка се руководству локалне самоупра-
ве захвалила на срдачној добродошлици и истакла да је циљ њене 
посете, између осталог и то, да провери начин функционисања и по-
штовање законских и људских права канадских компанија, које по-
слују на територији општине Бор.

- Након мог недавног постављења, ово је моја прва посета 
изван Београда. Желела сам да дођем и видим значај рударства за 
град Бор, као и да посетим канадске компаније које су овде инвести-
рале и начин на који оне сарађују са вама. Желим да захвалим Вама и 
Вашем тиму на свој помоћи и асистенцији које сте пружили тим ком-
панијама, а која је врло значајна. Чланови из канадско - српског по-

словног удружења, који су управо из рударске струке и помажу нам 
у овом процесу, почетком марта ће заједно са мном, присуствовати 
годишњој рударској конференцији која ће се одржати у Торонту. Је-
дан од циљева ће нам бити да том приликом промовишемо Србију, 
као једну од дестинација за инвестирање у рударску индустрију - на-
гласила је амбасадорка.

Општина Бор ће подржати канадске компаније, али ће брину-
ти и о интересима својих суграђана. 

- Општина Бор је препознала важност свих инвестиција које се 
на нашој територији спроводе и развој новог рудника у неком наред-

ном периоду, који ће бити значајан, не само за нашу општину, већ и 
за целу републику. Као социјално одговорна општина, морамо бри-
нути о нашим суграђанима, о економији, екологији, а наши партнери 
из Раките, са којима смо успоставилису добру сарадњу, су показали 
интерес да задовољавају те потребе. Разговарали смо о многим бит-
нимм темама, као што је измештање аеродрома, отварање рудника, 
откуп земљишта... Наш заједнички интерес је да се тај велики проје-
кат у најкраћем времену и реализује позитивно, за све нас- истакао 
је Александар Миликић, председник општине Бор.

Амбасадорка Канаде у Србији је након општине, посетила и Ру-
дарско-топионичарски басен Бор. Након састанка са руководством 
борског комбината бакра, она је посетила кафић у Јами, нову топи-
оницу и фабрику сумпорне киселине, која је изграђена уз канадску 
помоћ.

- Браунфилд инвестиција није нимало лак посао и зато сам ве-
ома срећна што смо могли да доведемо наше канадске најбоље ин-
жењере, менаџмент и стручњаке, који су могли да дају свој највећи 
допринос. Сада, након имплементације овог пројекта, квалитет ваз-
духа у Бору и околини је много бољи и то је допринос руководеће 
позиције РТБ-а Бор. Исто тако, у разговорима са менаџментом ком-
паније Ракита, у више наврата су нас уверавали да ће такође строго 
водити рачуна о заштити животне средине, али да ће обезбедити и 
социјалну компоненту и биће друштвено и социјално одговорни у 
имплементацији свог пројекта - рекла је Кети Чаба.

Стављање екологија испред економије је важан сегмент успо-
стављања добре сарадње између канадских и српских компанија.

- Проблем Бора и околине више није чист ваздух, то смо ура-
дили захваљујући Вама, захваљујући SNC Lavalin-у и вашим стручним 
људима. Влада Канаде је једина која је дала кредит и зато сам данас 
поносан што сам вас упознао. Када сам дошао овде, тог 13. фебруа-
ра, пре скоро десет година, концентрација сумпор-диоксида је била 
у једној акцидентној ситуацији 31 870 микрограма по метру кубном, 
а данас је испод 50 микрограма. Прошле године смо добили еколош-
ку звезду државе Србије и то је наша и ваша заједничка звезда за чи-
стоћу ваздуха - закључио је Благоје Спасковски, генерални дирек-
тор РТБ-а Бор. М.М.
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уДОвИчИћ: БуДИтЕ пОНОсНИ 
НА свОЈЕ млАДЕ љуДЕ

ШАРчЕвИћ: БОРсКИ ИНстИтут 
НА зАвИДНОм НИвОу

ДОГАЂАЈ
министар омладине и спорта у посети Бору

БОР - Министар за омладину и спорт Вања Удовичић нагласио је у Бору да би 
овај град требало да буде поносан на своје младе људе који се залажу да омладина 
у Бору има бољу будућност. Кроз јачање омладинске инфраструктуре они ће пока-
зати да Бор мора и треба да буде један од главних омладинских центара у Србији.

“Данас, овде, можете видети једну руину, ругло које није нимало репрезен-
тативно ни за кога, понајмање за младе. Али за месец дана окупићемо се на овом 
истом месту и видети простор који ће бити дика и понос Бора, али и свих младих 
Србије. Брига о младима је брига о нашој будућности, а Бор може да буде поно-
сан на своје младе људе који су у кратком временском периоду успели да проме-
не многе ствари у омладинској политици. Зато истрајте у својим сновима! Ако бу-
дете довољно веровали, можете као наша најбоља стрелкиња Бобана Величковић, 
бити најбољи у ономе што радите. Ви јесте будућност и хвала вам на томе! “, изја-
вио је министар Удовичић.

Удовичић је нагласио и да у наредном периоду треба радити на јачању спор-
тског туризма у Бору, као и на унапређењу простора за младе, који ће им омогући-
ти да квалитетније проводе своје време.

Након више од 30 година, Бор ће коначно добити Дом омладине. На адапта-
цији самог простора радиће се у наредном периоду, за спољашност и унутрашњост 
биће задужена општина Бор, док ће сам простор, савременом технологијом, опре-
мити Министарство за омладину и спорт.

“Поносан сам на све младе људе у овом граду. Прошле године смо крену-
ли са иницијативом “Млади у центру” и ево, годину дана касније, овде славимо бу-
дући Дом омладине. Захвалио бих се општини Бор која је стала иза саме идеје, 
која подржава младе и нашу иницијативу, да Бор након више од три деценије, до-
бије свој Дом омладине, а у наредном периоду потрудићемо се да реализујемо све 
оно што смо заједно планирали”, рекао је Срећко Здравковић, испред иницијати-
ве “Млади у центру”.

Младима, али и осталим присутним грађанима обратио се и председник 
општине Бор, Александар Миликић.

“Лепо је видети вас у оволиком броју. Општина Бор заслужује да има овако 
јаке, храбре, смеле и младе људе који су својом енергијом успели да промене оно 
што деценијама није урађено. Наша је обавеза да, не само данас, већ и у наредном 
периоду омладински активизам подигнемо на највиши ниво, а то је да се млади пи-
тају и да млади сами дају закључак на оно што се дешава око њих. Након овога, на-
ставите да захтевате од нас, а ми ћемо заједно са вама да изнесемо то и покажемо 
да је Бор град младих, енергичних, успешних и паметних људи. Ви сте ти који по-
крећете ову земљу, овај град, све нас”, рекао је Миликић.

Миликић је додао и да је општина одвојила 45 милиона динара за суфинан-
сирање градских спортских клубова и 131 милион динара за рад борског Спорт-
ског центра, што је осам одсто буџета општине Бор, а то је изнад европског просека.

Након обраћања, присутни су могли да уживају у наступу ДЈ Шонета, док су 
Жељко Васић и Ђорђе Давид своје наступе најавили за свечано отварање Дома ом-
ладине. Текст преузет са сајта Бор030; фото: Милена Станојковић

БОР - Иако је недавно боравио у Бору и обишао борске основне и средње 
школе, овонедељна посета министра просвете, науке и технолошког развоја Мла-
дена Шарчевића, била је усмерена на обилазак високошколских установа. Након 
пријема у општини Бор, министар је посетио Студентски центар, Институт за ру-
дарство и металургију, Технички факултет и будући Дом омладине, који се ренови-
ра и том приликом директору Машинско електротехничке школе, Миловану Божо-
вићу, уручио кључеве аутомобила шкоде Фабие, која ће користити за обуку ученика. 

-Могу да похвалим све оно што локална самоуправа ради када су у питању 

установе. На нивоу просвете смо доста тога покренули, као и многе пројекте које 
морамо да довршимо, као што је завршетак фасаде у ОШ “Вук Караџић”, обједиње-
на санација зграда у којима су три образовне установе, две основне школе и шко-
ла за децу са посебним потребама, укупно око 10 000 квадрата. То су планови за 
будућност, а причали смо и о новој мрежи школа, о формирању савета родитеља, 
као и о многим другим темама које смо започели. У нашем прошлом виђању смо 
више пажње посветили просвети, док се овога пута наша посета базирала на уни-
верзитетском делу. Обишли смо Студентски центар, факултет и Институт и оно што 
сам имао прилике да видим, ме уверава да је ово квалитетан вид образовања и да 
је потреба државе да се овакве технолошке и инжењерске струке развијају. Нема 
никакве бојазни од рационализације или гашења смерова, напротив, индустриј-
ски и рударски инжењеринг везан за ИТ, је нешто за шта се могу аплицирати као 
нови програм. Капацитети Студентског дома су већ на горњој граници, млади људи 
који поред Бора оду у центре Ниш, Београд, просто не морају то да раде. Могу да 
погледају на Институту колико младих људу је докторирало, колико се сада спре-
ма за докторат и колко ту могу имати добре послове и што је јако важно, солидне 
плате и напредовање у научно-истраживачком раду-рекао је министер Шарчевић.

Челници локалне самоуправе нагласили су да су од прошле посете мини-
стра урађене многе битне ствари.

-Буџетом за 2018. годину смо предвидели финансијска средства, како би зав-
ршили све оно што смо планирали. Пилот пројекат ће бити и куповина уџбеника 
за ученике од првог до четвртог разреда и ових дана ћемо расписати јавни позив 
за набавку књига. У зависности од тога како се то буде показало, наредних годи-
на ћемо проширити и омогућити бесплатне уџбенике и за ученике старијих разре-
да-казао је Александар Миликић, председник општине Бор.

Миликић је додао да ће општина Бор у наредном периоду почети са 
уређењем школских дворишта у циљу веће безбедности деце.

 М.М.

министар просвете посетио Бор
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ГАмзИГРАДсКА БАЊА - У 
организацији Градског карате клу-
ба „Зајечар“ у Гамзиградској бањи је 
одржан 18. Зимски карате и Martial 
arts камп под називом „Тимочка 
крајина 18”, на коме је учешће узе-
ло око 50 учесника из многих гра-
дова Србије.

Овај камп је трајао од 1. до 4. 
фебруара, на коме је учешће узело 
око 50 учесника из многих градова 
Србије, а у оквиру кога је био орга-
низован и судијски карате семинар 
као и лиценцирање судија за 2018. 
годину.

Учесници кампа били су 
смештени у Специјалној болници за 
рехабилитацију Гамзиград, где им је 
била пружена комплетна услуга...

“Узраста од 8 до 18 годи-
на, деца са територије Зајечарског 

и Борског округа, а и шире, бора-
ве у Гамзиградској бањи где се де-
шава нешто лепо у зимском перио-
ду, 18. Зимски карате и Martial arts 

камп, са условима, што ја верујем да 
ретко где могу овакви услови да се 
пруже за овај спорт и за овај узраст. 
Тачно 18 година Градски карате клуб 
из Зајечара организује овакво деша-
вање. Било је раније и учесника из 
Македоније, Хрватске, Мађарске на 
свим тим такмичењима. Некада је то 
трајало недељу дана, некада мање, 
некада више, све зависи од тога ко-
лико смо могли ми да изађемо у су-
срет родитељима који су то све мо-
рали на неки начин да финансирају” 
- рекао је др Раде Костић, директор 
Центра за рехабилитацију Гамзи-
град. 

То је једно лепо дешавање по 
садржају, једно лепо дружење које 
је тако осмишљено да се кроз тре-
нинг та деца друже, где се учи јед-
но спортско понашање наглашава 
Др Костић.

„Учесници кампа овај наш хи-
дроблок и затворени базен дозира-
но и дисциплиновано користе. Ово 
је један од ретких спортова који од 
опреме захтева да се су сва деца без 
обуће, босонога. Сав овај простор 
около је са подним грејањем, са 
термоминералниом водом, тако да 
ми је посебно драго да овде је апсо-
лутно немогуће, без обзира што се 
ово одржава у јанурау или фебруару 
месецу, да се деца прехладе. Услови 
су фантастични. Ту им је и доручак и 
ручак, а 24 сата су под надзором ле-
кара и медицинског особља, као и 
наших терапеута. У њиховим пауза-
ма доступне су им и теретана и ба-
зен и све за шта су заинтересовани” 
- додао је Костић.

Градски карате клуб већ 18. 

година организује у Гамзиградској 
бањи зимски карате камп, где је ове 
године било око 50 учесника.

“На Зимском карате кампу 
едукујемо, поред такмичара, тре-
нере и судије који овде имају и су-
дијске семинаре и предавања. По-
ред карате тренинга, на кампу 

одржавамо и тренинге аикида, кунг 
фуа и нинђуцуа. Нама много одго-

варају услови које нуди Специјал-
на болница за рехабилитацију Гам-
зиград, овде су деца смештена, овде 
тренирају, у овој згради се одвијају и 
све активности, тако да деца не мо-
рају уопште да излазе напоље. Нама 
су ови услови идеални, зато и орга-
низујемо овде 18. година заредом 
овај Зимски карате камп. Поред еду-
кације коју имају учесници кампа, 
овде се врше и припреме за пред-
стојећа такмичења. Прво такмичење 
имамо 4. марта у Краљеву “Краље-
вачки победник”, који се сваке годи-
не одржава и врло је квалитетно и 
масивно такмичење, тако да поред 
едукације тренера и судија, ми при-
премамо такмичаре за предстојеће 
такмичарске календаре” - рекао је 
Мића Радојковић, тренер Градског 
карате клуба “Зајечар”

Поред клубова из Тимочке 
крајине, на зимском карате кампу, 
учествовали су и клубови из Новог 
Сада, Пожаревца и Жагубице.

 А.П.

КЊАЖЕвАЦ -У Дому културе 
протеклог петка, организована је све-
чана додела спортских награда и при-
знања. Спортски савез Књажевца про-
гласио је најбоље у спорту у 2017. 
години. 

Више стотина спортиста, спорт-
ских радника и пријатеља спорта, оку-
пило се у великој дворани Дома култу-
ре на проглашењу најбољих у протеклој 

години. Све њих повезује идеја о пости-
зању што бољих резултата, а на нама је 
да за то створимо предуслове, казао 
је на свечаности председник општи-
не Милан Ђокић: „Морам да кажем, да 
је општина Књажевац, у протеклом пе-
риоду уложила пуно логистике да ани-
мира децу и омладину да почну да се 
баве спортом. Ту постоји неколико важ-
них ствари. Пре свега, спортска инфра-

структура. Ми, као локална самоупра-
ва, не можемо никога да натерамо да се 
бави спортом, али можемо да створи-
мо предуслове. Предуслови се огледају 
у томе да неко има где да се бави спор-
том. Трудили смо се да свака школа има 
адекватну спортску салу, да сваки спорт 
има полигон, да сви они који желе да се 
баве спортом, то имају где да раде.’’

Спортске успехе, председник 
Спортског савеза Микица Видојевић 
упоредио је са освајањем планинских 
врхова: ‘’Прво изаберете планину на коју 
желите да се попнете. Немојте да вам 
неко ‘’соли памет’’ – морате да одаберете 
сами. Ваш труд треба да буде онај који ће 
ту планину освојити касније..... Поштујте 
себе, своје тело, своје здравље. Биће до-
ста препрека, а кад дођете до врха, ра-
доваћете се, јер оно што је некада био 
сан, постало је јава и ви сте на врху.’’

Најбољим младим спортистима 
проглашени су Михајло Ђорђевић, так-
мичар Смучарског клуба ‘’Миџор’’ и Со-
фија Крстић, чланица Тениског клуба 
‘’Магнет’’.

Титуле најбољих спортиста у 
2017. понели су Петра Милановић, чла-

ница Одбојкашког клуба и Стефан Томић 
из Спортског клуба „Лутадор”.

Резултати младих фудбалера 
Фудбалског клуба Књажевац, донели 
су Николи Вељковићу признање за нај-
бољег тренера у протеклој години.

Најбољим спортским организа-
цијма проглашени су Одбојкашки клуб и 
Фудбалски клуб Књажевац. Председни-
ци Смучарског клуба „Миџор” и Стоно-
тениског клуба, Зоран Јенић и Љубиша 
Марковић, понели су титуле најбољих 
спортских радника. Весна Никић и 
Срђан Ристић, такмичари Пауерлифтинг 
клуба награђени су за промовисање јед-
наких шанси у спорту. За допринос раз-
воју фудбалског спорта признање је 
припало Драгославу Стефановићу, а за 
развој физичке културе Факултету за 
спорт из Ниша. Најбољи спортски до-
гађај било је такмичење у параглајдин-
гу ‘’Тупижница опен’’. Посебна признања 
додељена су најмлађим књажевачким 
спортским надама. У част награђених 
на свечаности су наступили хор ‘’Чаро-
лија’’, фолклорни ансамбл ‘’Коло’’ и чла-
нице плесне школе ‘’Хани’’.

 Љ.П.

Општина Књажевац наставља да улаже у спортску инфраструктуру

пРОГлАШЕНИ НАЈБОљИ 
спОРтИстИ КЊАЖЕвЦА

Одржан 18. зимски карате и martial arts камп

„тИмОчКА КРАЈИНА 18“
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мАЈДАНпЕК- Последњих дана Мајданпечани се суочавају 
са тешкоћама у водоснабдевању које ЈКП “Водовод” Мајданпек ин-
тервентно решава одређеним мерама попут испирања филтера на 
водозахвату “Пустињац”, а по том основу и ноћним рестрикцијама, 
као и пребацивања одређеног броја потрошача у доњем делу гра-
да на водоснабдевање усмерено на стари водовод. То је последица 
чињенице да се са новог водовода обезбеђују све мање количине 
воде, због потпуно замуљеног водозахвата који већ годинама вапи 
за чишћењем. Упућени, тврде да ће тешкоће у водоснабдевању по-
трајати све док се не смањи потрошња која је у овом периоду по-
већана услед нешто већих потреба Градске топлане која након че-
стих интервенција на водоводу мора допуњавати систем за грејање.

Да проблем водоснабдевања у Мајданпеку под хитно треба ре-
шавати тврде и општински челници од којих је на прошлонедељној 
седници Општинског већа могло да се чује да водозахват на Пустињ-
цу, услед велике замуљености више не представља акумулацију, већ 
је ослоњен на доток воде.Чишћење водозахвата је мера коју је одав-

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni 
glasnik rS“, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 – odluka US i 83/2015) 
eurobank a.d., Vuka Karadžića 10

OGLaŠaVa aUKCIjSKU 
prOdajU NepOKreTNOSTI

dvosoban stan na prvom spratu stambene zgrade za 
kolektivno stanovanje, broj zgrade 1, u ul. Ive Lole ribara 19, 
broj posebnog dela 4, površine 75 m2, izgrađen na katastarskoj 
parceli br. 77/4, upisano u List nepokretnosti br. 9677 KO Bor I, na 
osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar 
nepokretnosti Bor br. 952-02-13-41/2016 od 14.06.2016. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi eUr 12.600,00 u 
dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 600 u dinarskoj protivvrednosti po 
srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 08.03.2018. godine u 
13,30h.

*     *     *
Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu 

depozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., 
najkasnije do 05.03.2018. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su 
da dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o 
uplati depozita najkasnije do 06.03.2018. godine.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog 
nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na 
navedenoj adresi.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.
Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., 

ul. Vuka Karadžića br.10, u prizemlju zgrade, sala Sava. Učesnicima 
koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg 
ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja 
aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne 
registruje na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne 
potpiše zapisnik sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili 
ne uplati cenu (uključujući drugog najboljeg ponuđača kada stekne 
status kupca) i učesnici koji ne prihvate početnu cenu, u slučaju kada 
je zbog toga aukcija neuspela. 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno 
hipotekarnom poveriocu Eurobank a.d., Beograd, Vuka 
Karadžića 10, na telefon  

011/206-5803, 011/302-7559, 011/206-5836, 064/885-
3275, 064/885-3919, 069/885-3561 ili na e-mail adresu: 
prodaja@eurobank.rs

почетком фебруара расписан Конкурс за изложбу који ће 
трајати до краја јуна

„умЕтНОст у 
мИНИЈАтуРИ 2018”
мАЈДАНпЕК - Удружење “МајданАрт” је преко Организаци-

оног одбора расписало конкурс који ће трајати до краја јуна за IX 
међународну изложбу “Уметност у минијатури”. За ову престижну 
изложбу, уметници могу послати до два рада у истој категорији, а 
категорије су Дводимензионални уметнички радови (сликарство, 
цртеж, графика, фото дигитал арт, комб. техника…), Тродимензи-
онални радови (скулптура, уметнички објекат), Примењена умет-
ност (керамика, стакло, порцелан, уметнички накит…) и Мултидис-
циплинарни уметнички радови (перформанс, видео, mix media, 
поезија, интерактивна видео игра...). 

Очекује се да као и претходних година учешће узме више 
стотина уметника из 30-так земаља света те тако конкуришу за 
шест награда и четири похвале. Додељују се четири равноправ-
не прве награде – по једна за сваку категорију, по први пут и јед-
на награда за религијске мотиве у ликовној уметности, а опет и 
једна изузетна награда изложбе, као и четири похвале жирија. 
Награду чине луксузно штампана награда у тврдим корицама и 
новчани износ од по пет хиљада динара, а сваком учеснику излож-
бе се доставља каталог у боји, сертификат о учешћу и поклон ор-
ганизатора, Удружење за уметност, културу и туризам “ МајданАрт”, 
Мајданпек.

Прецизирани су и рокови, па се већ зна да ће одлука жирија 
бити објављена до 22. јула, а изложба бити организована у пери-
оду од 8. до 28. септембра. И.Ћ.

водоснабдевање задаје муке

БЕз ИНвЕстИЦИЈА сИтуАЦИЈА 
ћЕ БИтИ свЕ тЕЖА

но требало реализовати, али је стално одлагана, осим тога и самој 
пумпној станици је потребан ремонт, а водоводу реконструкција и 
мониторинг како би се пратили и контролисали губици воде у мре-
жи. Ту није крај неоходним инвестицијама за које се увелико при-
према пројектна документација, али и разматрају могућности за фи-
нансирање са добрим изгледима да се у најскорије време започне 
систематско решавање овог питања. Реч је о изузетно великим ин-
вестицијама за које би драгоцена била помоћ са стране будући да 
је за општински буџет то једноставно, превелики залогај и подразу-
мевало би вишегодишњу реализацију. Знајући то, у локалној самоу-
прави су предузели одређене кораке са циљем да се обезбеди фи-
нансијска подршка за трајно решење водоснабдевања Мајданпека.

 И.Ћ.
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предмет конкурса и намена средстава за остваривање јавног 
интереса

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката производње ме-
дијских садржаја из буџета Општине Кладово, ради остваривања јавног 
интереса у јавном информисању, а које се односи на:

- истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисањe 
свих грађана Општине Кладово, 

- информисање особа са инвалидитетом и других мањинских 
група,

- подршку прозводњи медијских садржаја у циљу заштите и 
развоја људских права и демократије, слободног развоја 
личности и заштите деце и младих, развоја културног и 
уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и 
медијску писменост као део образовног система, развоја науке, 
развоја спорта и физичке културе и заштитe животне средине и 
здравља људи;

- унапређивање новинарског и медијског професионализма,
- унапређивање осталих медијских садржаја који доприносе 

задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима 
из свих области живота, без дискриминације.

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из буџе-
та Општине Кладово ради остваривања јавног интереса у области инфор-
мисања, у 2018. години износи 5.000.000,00 (словима: петмилиона) динара, 
опредељених Одлуком о буџету Општине Кладово за 2018. годину („Сл. лист 
Општине Кладово“, бр. 14/2017) и Одлуком о расписивању јавног позива за 
учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 
интереса у области јавног информисања за 2018. годину.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту ради оства-
ривања јавног интереса у области јавног информисања који ће бити суфи-
нансирани средствима из буџета Општине Кладово у 2018. години износи 
50.000,00 дин, а највећи износ средстава који се одобрава по наведеном 
пројекту износи 4.000.000,00 дин. 

право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
- издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се 

води у Агенцији за привредне регистре, и
- правно лице, односно предузетник који се бави производњом 

медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани 
медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у 
Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из 
јавних прихода, нити лица која су у претходном периоду добила средства 
намењена пројектном суфинансирању, а нису на време поднела наратив-
ни и финансијски извештај, као ни лица за која се утврди да су средства не-
наменски трошила.

Под медијем се у смислу Закона подразумевају дневне и периодич-
не новине, сервис новинске агенције, радио – програм и телевизијски про-
грам и електронска издања тих медија, као и самостална електронска из-
дања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), 
а који су регистровани у Регистру медија, у складу са законом.

услови за учешће на конкурсу
Учесник конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. 
Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску це-

лину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси оства-
ривању јавног интереса.

Учесник конкурса који је издавач више медија има право учешћа на 
конкурсу са једним пројектом за сваки медиј чији је издавач.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у из-
носу који не прелази 80% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ кори-
стио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног ин-
формисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може уче-
ствовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у 
тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% 

вредности пројекта.

Критеријуми за оцењивање пројеката
Основни критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти 

пријављени на конкурс су:
- мера у којој је предложена пројектна активност подесна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања;
- мера пружања веће гаранције привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима, у оквиру које се посебно 
оцењује :да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране 
државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације 
у последњих годину дана, због кршења професионалних и 
етичких стандарда као да ли су након изрицања казни или мера 
предузете активности које гарантују да се сличан случај неће 
поновити.

На основу наведених критеријума посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса грађана општине Кладово у 

области јавног информисања; 
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група; 
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 
- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско 

истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне 

групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта; 
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни 

ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности предлагача 

пројекта неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, 

које одговарају предложеним циљевима и активностима 
пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и 

пројектне активности.

пријава на конкурс
Учесник конкурса обавезан је да попуни обрасце:
1. Пријаву за пројектно суфинансирање из области јавног 

информисања и Буџет предлога пројекта (Образац 1.), 
2. Изјаву о суфинансирању пројекта 
који се преузимају са званичне интернет презентације Општине Кла-

дово www.kladovo.org.rs. и уз исте, приложи и следећa документa:
- Фотокопију решења о регистрациjи правног лица или 

предузетника у одговарајућем регистру;
- Фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру медија;
Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у
- Фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма 

издате од Регулаторног тела за електронске медије;
- Уговор или оверену изjаву издавача медија у коjима ће 

програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна 
лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског 
и радиjског програма).

Наведена документација у штампаном облику и на ЦД-у, доставља се 
Одсеку за имовинско-правне послове, правну помоћ и скупштинске посло-

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутен-
тично тумачење), члана 4. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информи-
сања („Сл. гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), члана 8. Одлуке о буџету Општине Кладово за 2018. годину („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 
14/2017) и члана 24. Статута Oпштине Кладово („Сл. лист Oпштине Кладово“, бр. 5/2008, 2/2010 и 4/2015) Општинско веће Општине Кладо-
во, на седници одржаној 05. фебруара 2018.године, расписује:

Ј А в Н И  п О з И в
зА учЕШћЕ НА КОНКуРсу зА суфИНАНсИРАЊЕ пРОЈЕКАтА 

РАДИ ОствАРИвАЊА ЈАвНОГ ИНтЕРЕсА у ОБлАстИ 
ЈАвНОГ ИНфОРмИсАЊА зА 2018.ГОДИНу
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ве Општинске управе Кладово, предајом на писарници Општинске упра-
ве Кладово или редовном поштом, у 2 (словима: два) примерка, на адресу:

Општина Кладово
ул. Краља Александра, бр. 35, 19320 Кладово

са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за суфинансирање пројека-
та из буџета општине Кладово у области јавног информисања ради оствари-
вања јавног интереса у 2018. години - не отварати пре завршетка конкурса“ 

Конкурсни материјал се не враћа.
Неблаговремене и неуредне конкурсне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе до 20.фебруара 2018.године до 15:00 часова.
Проверу документације поднете на конкурс, поштовање рокова и 

друге стручне послове прописане Правилником вршиће стручна служба 
Општинске управе Кладово.

Одлука о избору пројеката
У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и ме-

дијима („Службени гласник РС”, бр. 83/2014, 58/2015, и 12/2016-аутентично 
тумачење), и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за оства-
ривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, 
бр.16/2016 и 8/2017), Одлуку о расподели средстава са образложењем до-
носи руководилац органа који је расписао конкурс, а на основу образложе-
ног предлога комисије, најкасније у року од 90 (словима: деведесет) дана 
од дана закључења конкурса.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет 
презентацији Општине Кладово www.kladovo.org.rs. и доставља се сваком 
учеснику конкурса у електронској форми.

Одлука се доноси у форми решења са образложењем. Решење је ко-
начно и против њега се може покренути управни спор. Након доношења 
решења, Општина Кладово са учесником конкурса коме су одобрена сред-
ства закључује уговор о суфинансирању пројекта из области јавног инфор-
мисања.

Поред решења, на званичној интернет презентацији Општине Кладо-
во www.kladovo.org.rs. биће објављене и информације за све учеснике кон-
курса који су добили мањи износ средстава од траженог да без одлагања 
доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, 
односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

уговор о додели средстава
Решење представља основ за закључење уговора са учесником кон-

курса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.
Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обаве-

зе уговорних страна.

Извештај о спроведеним активностима
Учесници конкурса којима се одобре средства у обавези су да доста-

ве наративни и финансијски извештај о спроведеним пројектним активно-
стима, што ће се дефинисати уговором. Уз извештај се доставља и доказ о 
реализацији пројекта.

позив новинарским и медијским удружењима као и медијским 
стручњацима заинтересованим за рад у комисији

У складу са чланом 21. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник 
РС“, бр.16/2016 и 8/2017), обавештавају се новинарска и медијска удружења, 
као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе 
предлог за чланове комисија са биографијом. Рок за достављање пред-
лога за чланове комисије је 20 (словима: двадесет) дана од дана објављи-
вања конкурса.

Пријаве за учешће у раду Комисије подносе се предајом на писар-
ници Општинске управе Кладово или поштом, на адресу:

Општина Кладово
ул. Краља Александра, бр. 35, 19320 Кладово

Комисија има три члана. 
Чланове комисије именује руководилац органа који је расписао кон-

курс и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који 
нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију. Већина чланова ко-
мисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколи-
ко такав предлог постоји.

Решење о именовању комисије објављује се на званичној интернет 
презентацији Oпштине Кладово, www.kladovo.org.rs.

Контакт особа: Михајловић Бобан, контакт телефон: 019/801-450, 
е-маил адреса: bobanmihajlovich@yahoo.com. 

Број: 642-1/2018-II
У Кладову, 05.02.2018.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Република србија 
мИНИстАРствO зАШтИтЕ ЖИвОтНЕ сРЕДИНЕ
Број: 353-02-1417/2017-03
Датум: 24. 01. 2018.
Београд

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени 
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), у складу са члано-
вима 3, 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној рас-
прави о Студији о процени утицаја на животну средину, («Сл. гласник Р.Србије» 
број 69/2005) као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку 
(«Службени лист СРЈ» број 18/16) даје следеће

О Б А в Е Ш т Е Њ Е
Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је 

носилац пројекта, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРА-
СТРУКТУРЕ – Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, поднео мини-
старству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на ажурира-
ну Студију о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације бродске 
преводнице у саставу ХЕ Ђердап 1.

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину се може 
извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских брига-
да бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана 
објављивања овог обавештења, као и на веб сајту, http://www.ekologija.gov.rs/
obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/,.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне 
Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Кладово, ул.
краља Александра 35.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну среди-
ну подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне 
средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 27.02.2018. године са почетком у 1200 часова, у просторијама 
Општинске управе Кладово, биће одржана јавна расправа и презентација пред-
метне Студије.

republica Serbia
mINISTerUL peNTrU prOTeCȚIa medIULUI
Numărul: 353-02-1417/2017-03
data: 24. 01. 2018.
Belgrad

În baza art. 20 al. 1, raportat la art. 29. Al. 1 și 3 din Legea privind estimarea 
impactului asupra mediului (Monitorul Oficial al RS 135/04 și 36/09) raportat la art. 3,4 
și 5 din Regulamentul privind procedura de acces public, prezentarea și dezbaterea 
publică privind studiul privind estimarea impactului asupra mediului înconjurător 
(Monitorul Oficial al RS 69/05), precum și în baza art. 109 din Legea privind procedura 
generală administrativă (Monitorul Oficial al RS 18/16), se emite următorul,

a N U N Ț
Se anunță opinia publică și organele și organizațiile interesate 

că titularul proiectului MINISTERUL CONSTRUCȚIEI, TRANSPORTULUI 
ȘI INFRASTRUCTURII - Sectorul pentru transportul naval și siguranța 
navigației,a remis Ministerului pentru protecția Mediului, solicitarea pentru 
avizarea studiului actualizat privind estimarea impactului asupra mediului 
înconjurător al proiectului adaptarea ecluzei navale în componența 
Hidrocentralei Djerdap 1.

Accesul la studiul actualizat privind impactul asupra mediului se poate 
efectua în fiecare zi la sediul Ministerului, Novi Beograd, Omladinskih Brigada 1, biroul 
428, în fiecare zi lucrptoare între orele 11-14 , în termen de 20 de zile de la data 
notificării , precum și prin vizitarea website-ului Ministerului http://www.ekologija.
gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/

Opinia interesată poate realiza accesul în dosarele din cauză ale 
studiului în fiecare zi în încăperile Administrației Comunale Kladovo, strda 
Kralja Aleksandra 35.

Contestațiile, obiecțiuniile și opiniile asupra studiului privind estimarea 
impactului asupra mediului se remit în formă scrisă și se trimit la adresa Ministerului 
pentru Protecția Mediului, Onladinskih Brigada 1, Novi Beograd.

Pe data de 27.02.2018 cu începerea la ora 12, în încăperiile Administrației 
Comunale din Kladovo se va organiza dezbaterea publică și prezentarea studiului 
din cauză.
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зАпАЖЕНИ РЕзултАтИ 
зАЈЕчАРсКИХ тЕНИсЕРА

зНАчАЈ ГљИвИЦА Из РОДА 
КАНДИДА у ОРГАНИзму љуДИ

спОРт / ззЈз „тИмОК” зАЈЕчАР

зАЈЕчАР - У сали ОШ “Љубица Радосављевић Нада” тениски клуб „АС 
Тимок” упркос згуснутом календару такмичења и Дејвис купу, успешно је 
организовао тениски турнир за такмичаре до 10 година, наранџасти ниво 
из календара тениског савеза источне Србије.

У категорији мини тенис, tennis 10s Зајечарски клуб, у свом програ-
му рада и такмичарском погону ставља највећи акценат, што се и препо-
знаје кроз јако добре резултате на свим турнирима.

Тако је и на овом турниру, где су постигнути следећи резултати:
ОП ЗАЈЕЧАРА „АС ТИМОК” за такмичаре до 10 год. наранџасти ниво 

из календара ТСИС 03. 02. 2018 год.

ДЕвОЈчИЦЕ:
1. Вила Антонина Милисављевић („АС Тимок”)
2. Луна Врањанац („АС Тимок”)
3. Лана Ђорђев („АС Тимок”)
3. Инес Крстић („Магнет”, Књажевац)

ДЕчАЦИ:
1. Лука Лазић („АС Тимок”)
2. Вељко Ђорђевић („АС Тимок”)
3. Јанко Младеновић („АС Тимок”)
3. Урош Милосевић („АС Тимок”)

Гљивице рода кандида су редовни становници дигестивног 
тракта и усне шупљине здравих људи (чак 40-60%), има их и у вулво-
вагиналном пределу. У одређеним ситуацијама, када дође до пада 
одбрамбених способности организма, може изазвати њихово пре-
комерно размножавање и обољење кандидијазис (кандидоза). 

Кандидијаза се може јавити код особа оба пола и свих старо-
сних група, као последица прекомерног размножавања, услед поре-
мећаја метаболизма угљених хидрата у организму. Врло често настаје 
после прекомерне или дуготрајне употребе антибиотских препарата 
. Може се пренети директним контактом са зараженом особом 
(љубљењем, полним односом), индиректно преко контаминираних 
предмета (тоалетни прибор, постељина,...). Улазна места гљивица су 
оштећена слузокожа, оштећена кожа, нокти, затим вагина, пробавни 
тракт.

Микробиолошка дијагноза се поставља микроскопским пре-
гледом размаза узетог сa захваћеног дела – усне шупљине, вагине, 
столице, препуцијума и других делова.

У микробиолошкој лабораторији материјал се засејава на под-
логе за изолацију гљива, након чега се подвргава одређеним усло-
вима и јасно дефинисаној температури (37⁰ C, 24-48 h). Колоније су 
округле, беле, сјајне и миришу на квасац.

Микроскопска потврда може бити директно из материјала или 
са културе. 

Кандидијаза је најчешће локалног, а може бити и системског 

карактера,тј може захватити цео организам . 
Инфекције локалног карактера су оне које захватају ограниче-

не регије: инфекције коже предела који се тару нпр. прегиби пазу-
ха, ануса, пупка, регије између прстију, инфекције ноктију, инфекције 
ува, језика и усне шупљине. На тим местима јавља се ограничено 
црвенило, перутање, свраб, а у усној шупљини бол и беличасте на-
слаге. Повећани број гљивица у дигестивном тракту може изазвати 
мучнину, бол у трбуху или убрзано пражњење црева. Присуство ових 
микроорганизама у гениталном тракту жене карактерише се свра-
бом, и појавом беличастог сирастог секрета. Овакав налаз је често 
присутан код трудница.

Системска обољења су озбиљна стања и углавном се јављају 
код особа са нарушеном одбрамбеном способношћу, код оболелих 
од туберкулозе, хумане имунодефицијенције, оболелих од дијабе-
теса. Уколико се на време не предузме одговарајућа терапија могу 
имати нежељени исход. 

Стања и болести који у већини случајева могу да изазову кан-
дидијазу су трудноћа, гојазност, дијабетес. Када се јаве проблеми 
који могу упућивати да се ради о присуству гљивица, обратите се 
свом изабраном лекару који ће дати предлог коју врсту анализе тре-
ба да урадите. Узорковање и микробиолошка дијагностика се спро-
води у просторијама ЗЈЗ „Тимок“ у Зајечару. Терапија ових обољења 
подразумева одговарајући хигијенско - дијететски режим и приме-
ну препарата за лечење гљивичних обољења. 

завод за јавно здравље „тимок“ зајечар 
Центар за микробиологију

успешно завршено Оп зајечара „Ас тимок” за такмичаре до 10 год.

 зАвОД зА ЈАвНО зДРАвљЕ „тИмОК” зАЈЕчАР


