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УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
Одржана 14. седница Скупштине општине Неготин

ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 2,5 
МИЛИОНА ДИНАРА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЋ НОВА 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

У Мајданпеку заседало Општинско веће
Кадровске промене у Општинској управи Сокобања

НЕГОТИН - Одборници Скуштине општине Неготин усвојили су на 14. редов-
ној седници Локални акциони план запошљавања, по којем ће локална самоупра-
ва са 1,2 милиона динара финансирати програм самозапошљавања 11 особа, које 
ће бити субвенционисане са по 200.000 динара, у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање. 

За програм стручне праксе код јавног и приватног послодавца, који има за 
циљ оспособљавање незапослених за самосталан рад у струци, из буџета је издвоје-
но 800.000 динара. Током трајања програма стручне праксе Национална служба за 
запошљавање на име новчане помоћи и трошкова превоза ангажованим особама 
које имају диплому средње школе исплатиће месечно по 12.000 динара, а онима са 
високим четворогодишњим образовањем по 16.000 динара.

Одборници су усвојили и Статут општине Неготин, највиши правни акт ло-
калне самоуправе, који је у начелу усаглашен са изменама и допунама Закона о ло-
калној самоуправи.

-Битна новина у односу на претходни је да ће након наредних локалних из-

МАЈДАНПЕК - Фебруарска седница Општинског већа у Мајданпеку била 
је прилика да се донесе више одлука од значаја за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања, од одлуке о распоређивању буџетом опредељених 
средстава у износу од 2,5 милиона динара за пројектно суфинансирање у овој го-
дини, до расписивању јавног конкурса и других пратећих одлука.

Општина Мајданпек ће предвиђени износ средстава једнак ономе издвоје-
ном прошле године распоредити на одговарајуће видео, аудио, штампане и диги-
талне медијске садржаје. Намера је да се, пошто јавни конкурс буде расписан 22.фе-
бруара, са роком за достављање понуда до 11.марта, читав посао убрза и практично, 
оконча у року од 45 дана.

Општинско веће је овом приликом донело и коначну одлуку о ученичким 
и студентским стипендијама, тако да ће Општина у овој школској години стипен-
дирати 34 ученика и студената. Прихваћена је информација о степену усклађено-
сти планираних и реализованих активности из програма пословања јавних пре-
дузећа, с тим што је затражено да се извештаји достављају у року од 30 дана по 
истеку тромесечја. Поред тога, чланови Општинске владе су утврдили текст одлуке 
о објављивању јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање програ-
ма и пројеката удружења грађана од јавног интереса за Општину Мајданпек. За те 
намене опредељена буџетска средства од осам милиона динара, дупло су већа од 
прошлогодишњих. Области у којима се остварује јавни интерес разврстане су у три 
групе, а одобраваће се средства у износу од 80 до 350, односно 500 хиљада динара.

Дому здравља “Др Верољуб Цакић” дата је сагласност да ултразвучне каби-
нете у здравственим установама у Мајданпеку и Доњем Милановцу два пута ме-
сечно издају у закуп одговарајућој клиници или поликлиници за рад радиолога.

 И.Ћ.

СОКОБАЊА - Општинска управа општине Сокобања добила је нову начел-
ницу. У уторак, 12. фебруара ступила је на дужност Александра Марковић, дипло-
мирани правник.

- Имајући у виду да сам на дужност начелника Општинске управе ступи-
ла пре неколико дана биће ми потребан извесни период како бих могла да уочим 
евентуалне недостатке у раду управе. Своју дужност ћу обављати у складу са за-
коном и непристрасно са циљем подизања ефикасности рада управе - каже Алек-
сандра Марковић.

Александра Марковић је рођена у Сокобањи 9. августа 1984. године. Завр-
шила је Правни факултет у Нишу са просечном оценом 8,00, а на истом факултету 
2011. године уписала је докторске студије. 

У периоду од 2011. до 2014. волонтирала је у једној од најуспешнијих ад-
вокатских канцеларија у јужној Србији, од 2015. године радила је у Јавном преду-
зећу за подземну експлоатацију угља „Ресавица” на пословима правног заступника. 

 М.Б.

бора, Општинско веће бројати седам чланова плус председника и заменика, а не 
као до сада девет плус два образложио мр Милан Уруковић, мења у односу на до-
садашњи. Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи враћено 
је да председник Скупштине општине расписује изборе за Савете месних заједни-
ца, а код распуштања Савета убудуће ће се именовати повереник, а не Привремени 
савет. Код избора за Савете МЗ јединица локалне самоуправе образује првостепе-
ну и другостепену комисију. Нови Статут предвиђа и друге битне измене - образ-
ложио је новинарима након седнице мр Милан Уруковић, председник СО Неготин.

Усвојена је и одлука о такси превозу, која је усаглашена са изменама и до-
пунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, као и измене и допуне 
одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карак-
тера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница 
у јавном превозу, која је усаглашена са изменама и допунама Закона о планирању 
и изградњи и Закона о прекршајима.

Седницу је, иначе, одмах на почетку заседања напустило осморо одборни-
ка Демократске странке уз образложење да дају пуну подршку протестима на који-
ма се окупљају незадовољни грађани. 

Како је за скупштинском говорницом образложио др Кристијан Николић, 
шеф ове одборничке групе и председник Општинског одбора Демократске стран-
ке Неготин, њихових осморо од деветоро одборника, колико ДС има у неготинском 
парламенту, до даљег неће учествовати у раду Скупштине и радних тела.

- Тиме испуњавамо и један од захтева грађана на протестима у Неготину да 
опозиција напусти скупштинске клупе и дајемо пуну подршку протестима - рекао 
је др Кристијан Николић. 

Одлуку ДС да напусти седницу локалног парламента прокоментарисао је и 
Владимир Величковић, председник општине Неготин.

- Ми смо овде да са великом одговорношћу и уз подршку народа радимо у 
корист наших грађана. Сматрам да је овакав чин пре свега шамар за народ који је 
њима дао поверење. Одговорност је толико велика да ми више немамо времена да 
се бавимо политичарењем – рекао је Величковић и додао да опозиција од консти-
туисања парламента није ни једног тренутка дошла “са неким конкретним предло-
гом или критиком на неки рад”, те да је ова власт “транспарента и спремна да чује 
све грађане, без обзира којој опцији поклонили поверење”. С.М.Ј.
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О ПРОТЕСТИМА ГРАЂАНА И У 
ЛОКАЛНОМ ПАРЛАМЕНТУ

Одржана седница Скупштине општине Књажевац 

ПОЛИТИКА

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ СЕДАМ 
МИЛИОНА ДИНАРА

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ 
ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Одборници СО Кладово усвојили локални акциони план

Одржана седница Општинског већа у Бољевцу

КЊАЖЕВАЦ -У знак солидарности са грађанима који месецима про-
тествују против актуленог режима у Србији, одборници опозиционе групе 
‘’За Књажевац заједно’’ напустили су у уторак седницу Скупштине општи-
не Књажевац. Председник Општине Милан Ђокић, овакав потез описао је 
као ‘’најјефтинију политичку промоцију’’.. 

Пре него што су напустили скупштинску салу, уз развијени транспа-
рент ‘’Књажевац без страха – 1 од 5 милиона’’, одборници опозиционе од-
борничке групе ‘’За Књажевац заједно’’, спустили су новац у кутију за помоћ 
лечењу младе Књажевчанке Анђеле Мудрич, али и позвали своје колеге од-
борнике и из власти и из опозиције да се прикључе општенародном бун-
ту против актуелне власти у Србији, да не буду, како су рекли, ‘’поданици 
једног режима’’. 

- Народ на улицама се скупља, не из политичког разлога, већ због 
незадовољства. Молим вас, небитно да ли сте у опозицији, или позицији, 
да покажемо јединство и придружимо се народу, да не будемо поданици 
једном режиму’’, казао је Драган Манчић, шеф Одборничке групе ‘’За Кња-
жевац заједно’’. 

О разлозима за протесте и коришћењу скупштинске говорнице за 
стицање политичких поена полемисали су председник Општине Милан 
Ђокић и Драган Манчић, шеф Одборничке групе ‘’За Књажевац заједно’’.

КЛАДОВО - На другој овогодишњој седници СО Кладово уз једно-
гласну подршку 27 одборника колико их је учествовало у скупштинском 
заседању, усвојен је Локални акциони план запошљавања за 2019. годину. 
За ту намену из буџета општине Кладово за текућу годину опредељено је 
седам милиона динара. 

За реализацију програма Стручна пракса издвојена су два милиона 
динара, док је за субвенције за запошљавање незапослених лица из кате-
горије теже запошљивих старијих од 50 година опредељено додатних пет 
милиона динара. 

Одборници локалног парламента дали су зелено светло предлогу 
Одлуке о престанку мандата шесторо одборника из редова напредњака и 
одборнице са листе социјалиста. На седници су потврђени мандати Јоси-
пу Јордачевићу, Братиславу Николићу, Снежани Ђуришић-Савовић, Николи 
Пичорушевићу, Весни Чулић, Дамиру Бренчићу са изборне листе “Алексан-
дар Вучић - зато што волимо Кладово”, као и одборнику Александру Бабу-
цићу са изборне листе СПС-ЈС . Одборници су усвојили и предлог Одлуке о 
формирању 12 Комисија као сталних радних тела Скупштине општине Кла-
дово. М.Р.

БОЉЕВАЦ - Локалним акционим планом запошљавања, који је 
усвојило Општинско веће, предвиђено је да за подстицајне мере у овој 
области из буџета општине Бољевац у 2019. години буде издвојено укуп-
но два милиона динара.

За програм јавних радова је предвиђено милион динара, а за про-
грам стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запо-
слених и дугорочно запослене, три стотине хиљада динара. За ове мере, 
Национална служба запошљавања ће издвојити додатних милион и две-
ста хиљада динара.

Из буџета општине Бољевац, само уз техничку подршку НСЗ, ће се и 
ове године финансирати мере стручне праксе за незапослене високошкол-
це, који ће током рада у одговарајућим институцијама, у периоду од годи-
ну дана, бити у прилици да стекну практична знања и искуство ради кас-
нијег лакшег тражења посла. Извор: boljevac.org.rs

-Ваше је право да шетате, нема ту ничега спорног, али је јако увредљи-
во за све одборнике кад их неко назива кланом, сектом са ове говорнице, 
кад ову говорницу искоришћава за најјефтинију политичку промоцију. Да 
ли су одборници, одборници народа, или политичких странака? Господо 
из ДС-а, ви сте укинули већински изборни закон за локалне изборе и уве-
ли пропорционални, управо ви из ДС-а, да би могли да се сакријете иза ва-
шег тадашњег лидера Бориса Тадића - казао је Милан Ђокић. 

Манчић је нагласио да се не плаше никога.
-Не знам да ли се сећате филма ‘’Бој на Косову’’? У једном тренутку 

кажу ‘’нема већег муслимана, од потурченог Србина’’. Нема већег напредња-
ка, који на овај начин постане напредњак. Ми се вас не плашимо ни на који 
начин. Ни вас напредњака, ни Вас као Милана Ђокића. Мислим да се Ваши 
гласачи боје Вас, јер не знају у ком ћете смеру после избора да их одведе-
те - рекао је Манчић. 

Када су одборници опозиције напустили заседање, без дискусија 
усвојене су све тачке дневног реда, међу којима и најважнија – програм по-
словања Јавног комуналног предузећа ‘’Стандард’’, којим се најављује по-
четак радова на реконструкцији водоводне мреже, вредан неколико ми-
лиона евра. 

- У 2019. почињу капитални радови на реконструкцији магистрал-
ног дела цевовода фи 500 и на реконструкцији секундарног дела водово-
дне мреже у четири, или пет улица у граду. Наш водовод је направљен пре 
много деценија и то је најважнији инфраструктурни пројекат у општини 
Књажевац. После толико деценија, сведоци смо губитка воде због дотраја-
лости материјала, бетон азбестних цеви. Са заменом ових цеви, цевима нај-
новије технологије и највећег квалитета, решавамо проблем водоснабде-
вања за генерације и генерације Књажевчана. На овакав пројекат, који се 
финансира уз помоћ Владе Србије и средствима Немачке развојне банке, 
вредан неколико милиона евра, треба да будемо поносни - истакао је пред-
седник књажевачке општине. 

На предлог Одборничке групе ‘’Александар Вучић – Србија побеђује’’, 
за председника Управног одбора Завичајног музеја именован је професор 
историје Марко Петровић, а за вршиоца дужности директора ове установе 
Александар Ристић, мастер историчар. У скупштинским клупама дошло је 
до промена утолико што је одборник СНС-а Дарко Виденовић иступио из 
своје одборничке групе, а Љиљана Михајловић, доскорашња чланица Од-
борничке групе ‘’За Књажевац заједно’’, прешла у табор напредњака. 

 Љ.П.
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BRAINOBRAIN СРБИЈЕ 
СТИПЕНДИРА ПЕТ 

БОРСКИХ УЧЕНИКА

У СЛАВУ ВИНА НА 
РАЈАЧКИМ ПИВНИЦАМА

Интелектуални и социо емоционални развој децеУ неготинском виногорју обележен Свети Трифун

НЕГОТИН - Туристичка ор-
ганизација општине Неготин орга-
низовала је на Рајачким пивницама 
централну прославу обележавања 
Светог Трифуна, славе винара и 
виноградара. Уз богат културно-у-
метнички програм, манифестација 
је окупила и велики број гостију, а 
за Неготинце је организован и бес-
платан аутобуски превоз. 

У традиционалном програ-
му који се увек за Тривундан орга-
низује у центру Рајачких пивница 
крај столетног записа, учествова-
ли су: Борис Станојевић, вокални 
уметник из Јасенице, финалиста се-
ријала „Никад није касно“, завичај-
ни песник Милан Котур, здравичар 
Драгослав Станисављевић Перси-
нац из Чубре, хармоникаш Горан 
Стојановић Кобац из Тамнича, као 
и фрулаши Градимир Стаменковић 
Мрки и Никола Николић са вокалном солисткињом Јелом Марјановић из Бора.

- Овај аутентичан простор је, свакако, право место за прославу Тривундана, 
као архитектонска и винарска атракција. Са једне стране промовишемо те објекте, 
а са друге и почетак туристичке сезоне, јер су ово први лепи дани у години, а се-
оска туристичка домаћинства од овог периода почињу да примају госте - каже Ду-
шан Петровић, директор Туристичке организације општине Неготин.

Обред резања славског колача обавили су свештеници архијерејског намес-
ништва неготинског, протојереј-ставрофор у пензији Ранко Јовић и прота Петар Чо-
лић, парох рајачко-рогљевски. Домаћин славе била је Сања Анкуцовић, а наредне 
године ће колачар бити Немања Милановић.

- Општина Неготин је овогодишњим буџетом значајно повећала износ сред-
ства који ће уложити у пољопривреду. Реч је о 43 милиона динара, од којих је за ко-
масацију у тимочком делу општине опредељено 18 а за аграрни буџет 25 милиона 
динара. И ове године помоћи ћемо подизање нових засада под виновом лозом до 
једног хектара са повраћајем од 100 процената - рекао је на Рајачким пивницама, 
Владимир Величковић, председник општине Неготин. С.М.Ј.

БОР - Brainobrain Србије стипендираће пет најбољих ученика из исто толи-
ко градских школа који ће од марта бити укључени у Brainobrain дечији програм 
који омогућава правилан развој мозга, интелектуалних способности и животних 
вештина. 

- Реч је о дечијој академији која се бави интелектуалним и социо емоцио-
налним развојем деце. Програм траје четири године и одлучили смо да се посве-
тимо најбољим ђацима, и да их наградимо за њихов труд и рад тако што ће добити 
бесплатну едукацију у наредне четири године у нашем програму. Овај програм је 
намењен за децу од четири до 14 година, а наша препорука је да овај пут стипен-
дисти буду ученици четвртог разреда градских школа. Деца имају наставу која се 
организује једном недељно у трајању од два сата четири школске године у окви-
ру које се подстиче интелектуални развој применом менталне аритметике, а други 
део програма се односи на психолошки развој деце што се ради преко једне при-
мењене гране психологије НЛП, односно неуро лингвистичко програмирање – ка-
зала је Катарина Стојановић, PR и едукатор Brainobrain Србије.

Brainobrain центар у Бору ради од октобра прошле године и већ има 20 по-
лазника а стипендисти које школе буду одабрале ће највероватније кренути од мар-
та да похађају наставу. Износ стипендије коју покрива Браинобраин за одабране 
ученике у Бору је 750 000 динара. Д.К.
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БОЈЕ СВЕТЛОСТИ 
ПРИЈАТЕЉСТВА И БРАТСТВА

У Румунији на мосту код манастира Мраконија Децибал одржана манифестација

КЛАДОВО - На Дан државности Републике 
Србије делегација општине Кладово у којој су били 
председник општине Саша Николић, његов заменик 
Милисав Ратопекић, помоћник председника општине 
Горан Матовић, председник СО Кладово Драган Мак-
симовић, начелник Општинске управе Златко Кали-
новић, члан Општинског већа Миле Вулић и дирек-
тор ТОО Кладово Давид Ђурђевић, у Румунији су на 
мосту код манастира Мраконија Децебал присуство-
вали манифестацији “Боје светлости пријатељства и 
братства” коју су организовали општине Свињица и 
Јешелница и Заједница Срба у Румунији.

 Мост изнад којег се издиже 40 метара висока 
скулптура последњег краља Дакије Децебала обасја-
ла је светлост у бојама српске заставе. На централној 
свечаности, у граничном појасу у Ђердапској клису-
ри с друге стране државне међе, одржан је и приго-
дан културно-уметнички програм на којем су били 
генерални конзул Србије у Темишвару Владан Тадић 
и председник Заједнице Срба у Румунији Огњен Кр-
стић, као и делегације румунских градова Темишвар и Дробета Тур-
ну Северин, округа Мехединци српске општине Мајданпек и грађа-
ни тог дела Румуније.

-Румунија је земља са којом Србија има традиционално до-
бре односе - подсетио је генерални конзул Србије у Темишвару Вла-
дан Тадић и додао да је реткост да једна држава обележава празник 
својих суседа.

Добросуседска сарадња Србије и Румуније траје 140 година, 
а Српска заједница која живи у Румунији даје значајан допринос ру-
мунском друштву али чува и негује своју културу, писмо и фолклорну 

традицију. Ту констатацију потврђују мештани Свињице чији преци 
потичу са југа Србије и не одричу се својих корена иако девет векова 
живе у Румунији нагласио је председник те општине Никола Курић.

Манифестације попут програма “Боје светлости пријатељства 
и братства” стварају нове могућности за јачање статуса Срба у Руму-
нији, али и доприносе побољшању двеју држава и двају комшијских 
народа, чији међусобни односи у целини никада нису били бољи, јер 
како кажу желе да им река Дунав с разлогом буде мост пријатељства, 
заједничка је порука са скупа на којем су богатство српске фолклор-
не традиције приказали чланови КУД „Дунав” из румунске општине 
Свињица. М.Р.
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Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК У 2019.ГОДИНИ

КОНКУРС
Општинско веће општине Мајданпек, на основу чланова 15., 18. и 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), Правилника о суфинансирању пројека-
та за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бројеви 16/16 и 8/17), члана 9. Одлуке о буџету општине 
Мајданпек за 2019. годину („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 41/18) и члана 3. став 1 Одлуке о распоређивању средстава за оствари-
вање јавног интереса у области јавног информисања намењених пројектном суфинансирању у 2019.години („Сл.лист општине Мајданпек“ 
број 4/19), расписује

Намена средстава за остваривање јавног интереса
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног инте-

реса у области јавног информисања у 2019. години се расписује за пројек-
те који се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са 
Законом о јавном информисању, и то за:

1. пројекте производње штампаних медијских садржаја 
2. пројекте производње медијских садржаја (радио и телевизијски 

програми, електронска издања медија и самостална електронска 
издања - уређивачки обликоване интернет странице и интернет 
портали) 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката који ће се реали-
зовати у складу са планом реализације пројектних активности, најкасније 
до краја календарске године – 31.12.2019.године. 

Износ средстава која су опредељена за конкурс
Средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања су планирана Одлуком о буџету 
општине Мајданпек за 2019.годину (“Службени лист општине Мајданпек”, 
бр. 41/18) у оквиру: 

Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА, 
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска класификација 1201/ 1201-0004
ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања, 
Функција 830 – Услуге емитовања и штампања
Позиција 123, Економска класификација 423 – Услуге по уговору
у укупном износу од 2.425.000,00 динара, и то:
1. За пројекте производње штампаних медијских садржаја 

 250.000,00 динара
2. За пројекте производње медијских садржаја (радио и телевизијси 

програми, електронска издања медија и самостална електронских 
издања - уређивачки обликоване интернет странице и интернет 
портали) 2.175.000,00 динара

За пројекте производње штампаних медијски садржаја мини-
мални износ по одобреном пројекту је 100.000,00 динара а максимални по 
одобреном пројекту 250.000,00 динара.

За пројекте производње медијски садржаја минимални износ 
по одобреном пројекту је 250.000,00 динара а максимални по одобреном 
пројекту 900.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
1. издавач медија који је уписан у регистар медија;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом 

медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран 
медијски садржај бити реализован путем медија;

3. правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања 
и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са 
пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда 
у области јавног информисања. 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из 
јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија, односно правна 
лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја 
који приложе доказ о постојању техничко кадровског капацитета за реали-
зацију овог пројекта на територији општине Мајданпек.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном перио-
ду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време 
и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

Услови за учешће на конкурсу
На конкурсу се може конкурисати само с једним пројектом. Ако је 

учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са 
једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програм-
ску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси 
остваривању јавног интереса у области јавног информисања на терито-
рији општине Мајданпек.

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

Критеријуми за доделу средстава
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријавље-

ни на конкурс су: 
1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања; 
2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се 

оцењује: 
1. Значај пројекта са становишта:

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

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

траживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним ре-
зултатима 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 усклађе-
ност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројект-
не активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се 

оцењује: 
1. 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 
(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за 
елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, 
за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете 
активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критeриjум
1. Meрa у кojoj je прoизвeдeни мeдиjски сaдржaj приступaчaн 

oсoбaмa сa инвaлидитeтoм (aудиo дeскрипциja, титл, прeвoд нa 
знaкoвни jeзик и др.)

Рок и начин подношења пријаве на конкурс
Пријава на конкурс подноси се непосредно на писарници Општин-

ске управе општине Мајданпек или препоручено поштом, у затвореној ко-
верти на адресу: 
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Општина Мајданпек

- Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања
Светог Саве бб

Мајданпек 19250
са назнаком:

„Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања у 
2019. години – НЕ ОТВАРАТИ“.

Пријаве достављене ван прописаног рока или на погрешном обрас-
цу, е-маилом и факсом неће бити разматране. 

Крајњи рок за достављање пријава је петнаест (15) дана од дана 
објављивања у недељним новинама „Tимoчкe“ - 11.03.2019.год. до 15 ча-
сова

Конкурсни материјал се не враћа.
Додатне информације могу се добити радним даном од 10 до 14 часо-

ва на телефон 060 058 36 68 или путем електронске поште на pomocnik@
majdanpek.rs

Контакт особа у вези овог конкурса је: Диjaнa Joвaнoвић .

Потребна документација
Учесници конкурса су обавезни да доставе следећу документацију 

прописану Правилником o суфинaнсирaњу прojeкaтa зa oствaривaњe 
jaвнoг интeрeсa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa („Сл. глaсник РС“, брoj 
16/2016, 8/2017:

1. попуњен и оверен пријавни Oбрaзaц 1. :
- Приjaвa зa прojeктнo суфинaнсирaњe из oблaсти jaвнoг инфoр-

мисaњa,
- Буџет пројекта

Уз приjaву пoднoсилaц је дужaн дa прилoжи:
1. дoкaз o рeгистрaциjи – фoтoкoпиjу извoдa из AПР-a;
2. рeшeњe o пoрeскoм идeнтификaциoнoм брojу – фoтoкoпиjу ПИБ-a;
3. рeшeњe o рeгистрaциjи из Рeгистрa мeдиja AПР-a;
4. дoкaз o пoсeдoвaњу фрeквeнциje зa eлeктрoнскe мeдиje - 

фотокопија дoзвoле зa eмитoвaњe рaдиo и/или TВ прoгрaмa 
издaтa oд Рeгулaтoрнoг тeлa зa eлeктрoнскe мeдиje;

5. Oвeрeну изjaву/сaглaснoст мeдиja дa ћe прoгрaмски сaдржaj 
бити eмитoвaн/oбjaвљeн у тoм мeдиjу (oбaвeзнo сaмo зa прaвнa 
лицa и прeдузeтникe рeгистрoвaнe зa прoдукциjу тeлeвизиjскoг 
и рaдиjскoг прoгрaмa);

6. Oвeрeну изjaву дa учeсник кoнкурсa нeмa изрeчeнe мeрe oд стрaнe 
држaвних oргaнa, рeгулaтoрних тeлa или тeлa сaмoрeгулaциje у 
пoслeдњих гoдину дaнa, збoг кршeњa прoфeсиoнaлних и eтичких 
стaндaрдa;

7. Oвeрeну изjaву o рaспoлaгaњу oдгoвaрajућим тeхничким 
и кaдрoвским кaпaцитeтимa (стaлнo зaпoслeних рaдникa и 
хoнoрaрних сaрaдникa, сa прикaзaнoм oбрaзoвнoм структурoм);

Конкурсна комисија
Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три 

или пет чланова (у даљем тексту: Комисија).
Чланове стручне комисије именује Општинско веће општине 

Мајданпек и то из реда независних стручњака за медије и медијских рад-
ника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и ме-
дијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена 
лица испуњавају законом предвиђене услове.

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

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање 
три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове кон-
курсне комисије.

Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду 
комисије да се писаним путем обрате општини Мајданпек.

Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јав-

ну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Новинарска и медијска удружења уз предлог за чланове комисије 

подносе и доказ о регистрацији.
Предлог за чланове комисије доставити непосредно на писарницу 

Општинске управе општине Мајданпек или препоручено поштом, у затво-
реној коверти на адресу: 

Општина Мајданпек
- Општинско веће

Светог Саве бб
Мајданпек 19250

са назнаком:
„Предлог за чланове комисије за оцењивање пројеката јавног 

информисања у 2019. години – НЕ ОТВАРАТИ“.

Рокови за спровођење јавног конкурса
- достављање пријава: петнаест (15) дана од дана објављивања јавног 

конкурса у дневним, односно недељним новинама које се дистрибу-
ирају на подручју општине Мајданпек;

- достављање предлога за чланове комисије: петнаест (15) дана од 
дана објављивања јавног конкурса у дневним, односно недељним 
новинама које се дистрибуирају на подручју општине Мајданпек;

- именовање Комисије: осам (8) дана од дана од дана закључења кон-
курса;

- оцењивање поднетих пријава и израда предлога Комисије о додели 
средстава са образложењем у року који не може бити дужи од три-
десет (30) дана од дана закључења конкурса;

- доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јав-
ног конкурса на званичној интерент страници Општине Мајданпек 
у року који не може бити дужи од четрдесетпет (45) дана од дана 
закључења конкурса;

- закључење уговора са учесником конкурса који је добио средства 
за суфинансирање пројектних активности у року који не може бити 
дужи од шездесет (60) дана од дана закључења конкурса;

Одлука о расподели средстава
Одлуку о расподели средстава доноси Општинско већe општине 

Мајданпек а на основу образложеног предлога Комисије.
Одлука се доноси у облику решења са образложењем.
Решење о расподели средстава објављује се на званичној интернет 

страници општине Мајданпек и доставља се сваком учеснику конкурса у 
електронској форми.

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.
Уговор са учесником конкурса који је добио средства за суфинанси-

рање пројектних активности закључује Председник општине Мајданпек.

Извештај о спроведеним активностима
У склaду сa oдрeдбaмa угoвoрa o суфинaнсирaњу прojeктa, другa 

угoвoрнa стрaнa je oбaвeзнa дa дoстaви нaрaтивни и финaнсиjски извeштaj 
o утрoшку срeдстaвa, нa oбрaсцу кojи je прописан Правилником o суфинaн-
сирaњу прojeкaтa зa oствaривaњe jaвнoг интeрeсa у oблaсти jaвнoг инфoр-
мисaњa („Сл. глaсник РС“, брoj 16/2016, 8/2017), нajкaсниje мeсeц дaнa пo 
истeку прeдвиђeнoг рoкa зa рeaлизaциjу прojeктa.

 Уз нaрaтивни извeштaj дoстaвљajу сe eмитoвaни прилoзи у eлeк-
трoнскoм oблику, oднoснo исeчци из нoвинa, публикaциja, кoпиje сaдрaжaja 
сa пoртaлa. Уз нaвeдeнe прилoгe, угoвoрнa стрaнa je дужнa дa дoстaви 
извeштaj o eмитoвaним прилoзимa/oбjaвљeним нoвинским члaнцимa/
oбjaвљeним тeкстoвимa нa сajту кojи ћe сaдржaти зa свaки прилoг слeдeћe 
инфoрмaциje:

1. рeдни брoj ЦД-a / исeчкa из нoвинa,
2. нaзив прилoгa / тeкстa,
3. тeмa прилoгa / тeкстa,
4. учeсници прилoгa,
5. eмисиja у кojoj je прилoг eмитoвaн / рубрикa у нoвинaмa у кojoj 

je тeкст oбjaвљeн
Нa свe oбaвeзe кoje нису прoписaнe oвим Кoнкурсoм примeњуjу сe 

oдрeдбe Зaкoнa и Прaвилникa.

Саставни део јавног позива 
Прилог 1 – Oбрaзaц 1. - Приjaвa зa прojeктнo суфинaнсирaњe из 

oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa
Прилог 2 – Oбрaзaц 1. – Буџет пројекта
Oбрaзaц сe прeузимa са званичне интернет странице Општине 

Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-14/6 од 14.02.2019.године
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ПОЧИЊУ ПРОБЛЕМИ СА 
АЛЕРГИЈАМА НА ПОЛЕН

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР

Завод за јавно здравље „ТИМОК“ Зајечар почео је сезону мерење концентар-
ције алергеног полена у ваздуху на територији Општине Сокобања 04.02.2019. го-
дине. Мерења се обављају у оквиру Државне мреже за мониторинг алергеног по-
лена, Агенције за заштиту животне средине са седиштем у Београду.

На неопходност мониторинга алергеног полена суспендованог у ваздуху 
указала је Светска Здравствена Организација (WHO), званичним закључцима састан-
ка на тему ,,Phenology and human health: Alergic diskorders” који је одржан у Риму 
2003. године. WHO потврђује да је алерген битан узрочник алергијских реакција то-
ком последњих 50 година а резултати мониторинга аерополена омогућавају про-
учавање, превенцију, дијагностиковање, па и лечење поленских алергија. Редов-
но праћење концентрације поленових зрна у ваздуху од велике је важности као 
превенција код сензибилних особа, за лекаре који се баве лечењем алергијских 
обољења како за постављање дијагнозе тако и за корекцију терапије код пације-
ната. Наиме, уз адекватно упозорење, благовремена примена медикамената може 
у многоме, пацијентима да олакша или чак спречи појаву низа веома непријатних 
здравствених тегоба. Ови подаци у многоме могу побољшати рад комуналних служ-

би на уништавању трава и корова који су узрочници алергијских болести, као и на 
укључивању у међународну сарадњу. 

Поленишу, како дрвенасте врсте, тако и зељасте. Дрвенасте врсте полени-
шу од фебруара до краја маја. Од маја до средине јула поленишу траве, а од почет-
ка јула до краја октобра корови. Ове фазе поленисања нису стриктно подељене већ 
се међусобно преклапају. Када је блага зима поленисање леске, јове, тисе и тује по-
чиње и пре фебруара, са првим топлим, сунчаним јануарским данима. Међу дрве-
настим врстама најјаче алергено дејство 
испољава полен брезе. Све врсте трава 
укључујући и полен житарица, које ина-
че спадају у породицу трава, спадају у јаке 
алергене. 

Међу коровима полен амбро-
зије спада у најјаче алергене. Амброзија 
је инвазивни коров, једна од најпозна-
тијих и најопаснијих алергених биљка. 
Станишта амброзије су запуштена грађе-
винска земљишта, вртови, необрађене 
пољопривредне површине, уз путеве, 
железничке пруге, у културама кукуруза, 
сунцокрета, свуда где има довољно сун-
чеве светлости. Амброзија спада у опас-
не алергене који изазивају тегобе код око 

10% људске популације. Код људи полен амброзије је узрочник 75% свих полен-
ских алергија при чему не постоји старосна граница за појаву осетљивости. Код 
најосетљивијих особа 8 до 20 поленових зрна у 1 м3 ваздуха може да изазове јаке 
алергијске реакције. 

Људски организам различито реагује на алергене, осим стандардних ре-
акција, попут цурења носа, свраба очију, узастопног кијања, реакција на кожи де-
шавају се и алергијске реакције на слузокожи црева које је понекад тешко откри-
ти. Све алергичне особе муче слични симптоми, а то су: кијавица, свраб и обилна 
секреција из носа, главобоља, сузење очију, кашаљ и отежано дисање. Загађеност 
ваздуха потенцира активност полена.

Мере превенције имају веома значајну улогу код особа осетљивих на алер-
гени полен. Мере превенције биле би:

- испитати на који полен биљака сте алергични,
- слушати временску прогнозу и према њој организовати активности,
- током сезоне цветања биљака на чији полен смо алергични треба што више 

боравити у затвореном простору,
- узимати лекове по препоруци ле-

кара, већина медикамената најбоље де-
лује ако се примене пре појаве симптома,

- имати на уму да су дани са ниском 
релативном влажношћу ваздуха и слабим 
ветром изразито погодни за ослобађање 
полена у ваздуху,

- носити наочаре за сунце да 
бисмо заштитили очи од полена,

- држати затворене прозоре на кући, а посебно на колима,
- за хлађење и проветравање просторија користити клима уређаје,
- да бисте одстранили полен са коже и косе препоручује се туширање, че-

сто умивање лица и очију, носне чупљине после боравка у природи испрати физи-
олошким раствором,

- избегавати сушење веша на отвореном,
-избегавати шетњу кроз затрављене и закоровљене површине ако знате да 

сте алергични на траву и неку врсту корова,
- не косити травњаке,
- пацијенти који и упркос примени мера предострожности имају јаке алер-

гијске симптоме треба да се јаве свом изабраном лекару.
Једногодишња мерења не могу да дају праву слику и карактеристике по-

линације на годишњем нивоу, које у многоме зависе од низа еколошких фактора 
средине који су врло променљиви током године. Сходно томе, мерења на једној 
територији треба да трају пет до десет година да би се добила реална слика о по-
линацији на основу које можемо да предвидимо и дамо прогнозу поленисања уна-
пред. Овај начин извештавања грађанства, који иначе имају проблема са алергија-
ма, имао би велку улогу у превенцији. 

У земљама Европске Уније вредности праћених концентрација алергеног 
полена су саставни део свакодневних информација о временској прогнози. Да би 
се добила комплетна слика о кретању концентрације алергеног полена у Тимочкој 
Крајини потребно је започети мониторинг у свим Општинама. На тај начин добили 
би смо комплетну слику о разноврсности биљног света који продукујје алергени 
полен у ваздух, добијени подаци би се искористили у превенцији и лечењу алер-
гијских реакција, побољшању рада комуналних служби на уништавању корова и 
трава, као и у планирању пошумљања голети. 

Завод за јавно здравље “ТИМОК” Зајечар
мр Милијана Вучковић, дипл. биолог 


