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Одржана седница Општинског већа у Књажевцу

Градоначелник града Бора Александар Миликић прима 
грађане сваког четвртка

У Мајданпеку заседао Општински парламент

Одржана седница Општинског већа у Кладову

БОР-Градоначелник Бора Александар Миликић наставио је протеклог чет-
вртка пријем грађана за који се тог дана пријавило петнаестак Борана. Поред запо-
шљавања и социјалних питања, грађани су имали примедбе које су се односиле и 
на комунална питања.

-Са грађанима смо разговарали о комуналном уређењу града, проблемима 
који се односе на проширење јавне расвете, као и расвете међу зградама, стазама 
и прилазним путевима, којидеценијама уназад нису уређивани. Буџетом за 2019. го-
дину смо предвидели средства за проширење јавне расвете у граду и селима у из-
носу од 20 милиона динара, такође смо определили и два милиона динара за ре-
довно уређење стаза, ивичњака и тротоара, а мислим да ћемо ребалансом буџета 
морати да одвојимо још додатних осам до 10 милиона динара за ову намену и ре-
шимо највеће делове града у којима је ово горући проблем-нагласио је Миликић.

Још један од проблема на који су грађани имали примедбу је и незадовољ-
ство радом професионалних управника стамбених заједница.

-Професионални управник зграде треба да буде спона између грађана и ло-
калне самоуправе. Законом о становању је дефинисан њихов рад. Многа питања 
наших суграђани су била упућена управо за делокруг рада управника стамбених 
заједница, а не за градоначелника. Али моја обавеза је да разговарам и помогнем. 
Ја лично нисам задовољан њиховим радом, и на недавном састанку са директором 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Славишом Фришковићем разговарали 
смо о томе на који начин да побољшамо рад управника зграда, али и информише-
мо наше суграђане о правима која имају и механизмима који им омогућавају њи-
хово остваривање-додао је Миликић.

 М.М.

КЊАЖЕВАЦ - На 102. седници Општинског већа већници су прихватили ре-
шење о суфинансирању пројеката којима се остварује јавни интерес у области јав-
ног информисања.

На конкурс, расписан у фебруару ове године јавило се са својим пројектима 
49 медијских кућа из целе Србије, а суфинансираће се 16 пројеката, укупне вред-
ности 12.825.000,00 динара.

На седници Већа усвојен је извештај о пословању Туристичке организације. 
Како се чуло, општина Књажевац бележи стални пораст броја туриста који посећују 
Стару планину, али о стале занимљиве дестинације у општини.

Разматрани су и усвојени предлози решења о додели новчане помоћи не-
запосленим мајкама са више деце. 

 Љ.П.

МАЈДАНПЕК- Почетком овог месеца, прецизније, 4.априла, у Мајданпеку је 
одржано шесто редовно заседање општинског парламента необично по томе што 
је упркос дневном реду са 11 тачака, потрајало тек 20-так минута. Изостанак одбор-
ника из редова опозиционих „Двери“ и баш иједне дискусије утицао је да ова сед-
ница буде једна од, вероватно, најкраћих и то не само у овом мандату.

Без расправе одборници су усвојили информацију о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, 
а потом дали сагласност програмима на измене и допуне програма пословања за 
ЈКП „Доњи Милановац“, као и Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве 
Мајданпек. Без примедби, питања и предлога усвојен је извештај о раду Центра за 
културу Мајданпек, а на исти начин размотрен и извештај о раду Општинског шта-
ба за ванредне ситуације. „Зелено светло“ добио је и њихов годишњи план рада, а 
усвојена је и одлука о изменама одлуке о образовању овог штаба, а потом и пред-
лог одлуке о погребним делатностима којом је ово питање уређено у складу са за-
конским прописима у тој области.

Кроз кадровска питања, дошло је до измена на челним позицијама у одређе-
ним управним одборима, сасвим конкретно, у Дому здравља “Др Верољуб Цакић” и 
Центру за културу, а на предлог комисије, вд мандат директора продужен је Маши 
Митровићу на челу Јавног предузећа за стамбена питања, до избора директора по 
конкурсу, као и досадашњем вд директору Центра за културу Мајданпек, Љуби-
ши Голубовићу, такође, до избора директора по конкурсу, а најдуже годину дана.

 И.Ћ.

КЛАДОВО - На седници Општинског већа једногласну подршку добио је 
предлог Одлуке о образовању Савета за бебедност општине Кладово с циљем уна-
пређења опште безбедности на територији локалне заједнице. У Одлуци су дефи-
нисани надлежност, састав, активности као и друга питања која су у делокругу рада 
Савета. Једногласну подршку већника добио је и предлог Одлуке о усвајању Про-
цене ризика од катастрофа на подручју општине Кладово, која је усаглашена са од-
редбама Закона који дефинише ту област.

На седници Општинског већа усвојене су и измене Одлуке о утврђивању ми-
нималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда за колективно ста-
новање, као и износ накнаде за рад принудног професионалног управника које су 
усклађене са тржишним ценама. Чланови Општинског веће усвојили су и Одлуку 
о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката 
ради остваривања јавног интереса у областии јавног информисања за 2019. годи-
ну. За ту намену из буџета општине Кладово опредељено је пет милиона динара.

 М.Р.
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Обележен Светски дан Рома
ДРУШТВО

СМОТРА МЛАДИХ 
ФИЗИЧАРА

БОР САРАЂУЈЕ СА 
ОПШТИНОМ ВУЛКАН 

ИЗ РУМУНИЈЕ

У Кладову одржано 41.државно такмичење из физике

Отвара се канцеларија за сарадњу Србије и Румуније под 
покровитељством UNESCA

ЗАЈЕЧАР - Поводом дана Рома, у салону Градске управе у Зајечару, приређен 
је пријем за представнике ромске националности.

-Морам да истакнем одличну сарадњу са Градском управом и челницима 
града Зајечара. Захваљујући тој одличној сарадњи и нашом преданом раду, успе-
ли смо да у протеклих годину дана, али и од почетка године, реализујемо лепе ак-
тивности за саму ромску заједницу, које умногоме могу да промене услове живота. 
Па смо тако пре скоро месец дана успели да добијемо аутомобил за мобилни тим, 
за инклузију. Са градом Зајечаром имамо и програм који заједно радимо и који ће 
трајати дуго, а то је „Ромактед“, истакао је координатор за ромска питања и пред-
седник Друштва Рома у Зајечару, Миљан Расић.

Рашић је додао да су и даље највећи проблем Рома образовање и незапо-
сленост, али да се на подручју Града активно ради на смањењу стопе незапосле-
ности Рома.

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић је након пријема нагласио да ће Град 
учинити све оно што може да учини у складу са могућностима, како би ромска зајед-
ница на подручју Града, живела у што бољим условима.

-Град ће учинити све оно што они сматрају да може да се учини, сходно томе 
колике су могућности Града. Највећи број мера зависи од прописа, а то доносе ми-
нистарства. Мени је драго да смо успоставили једну одличну сарадњу на дневном 

КЛАДОВО - Основна школа “Вук Караџић” била домаћин 41.државног так-
мичења из физике за ученика шестог, седмог и осмог разреда које је одржано у 
Кладову. Задатке је решавало 545 основаца из свих крајева Србије. Међу њима је 
и млада Кладовљанка Маша Вирјановић ученица шестог разреда градске осмого-
дишње школе.

-За ово такмичење, ђаци се припремају са својим наставницима вежбајући 
знатно теже задатке од оних који се раде на часовима редовне наставе. Маша је 
била најбоља на општинском и Окружном такмичењу И успешно је представљала 
нашу школу на државном надметању- казала је Јелена Петковић, професорка фи-
зике у ОШ “Вук Караџић”у Кладову.

Оно што је отежавајућа околност, односно за многе олакшавајућа, је да уче-
ници морају пре свега добро владати математиком да би знали решавати задате 
проблеме из физике. Ученици су задатке решавали три часа са колико успеха про-
веравала је Комисија.

- Ово је такмичење које заиста захтева изванредно познавање математике 
и физике,задовољни смо нивоом презентованог знања,а најбољи ће учествовати 
на српској Олимпијади младих физичара. Кладово је као и увек било одличан до-
маћин и успешан организатор тако да је 41. државно такмичење свим учесницима 
остало у лепом сећању - похвалио је домаћине др Иван Дојчиновић председник 
Друштва физичара Србије.

Смотра најбољих младих физичара Србије велико је признање за ОШ “Вук 
Караџић” која је уз подршку локалне самоуправе угостила учеснике државног так-
мичења за основце.

- Такмичење је одржано у реновираној школи у чију је обнову Влада Репу-
блике Србије инвестирала 150 милиона динара. Локална самоуправа жели да ђа-
цима обезбеди оптималне услове за реализацију наставног програма у томе смо 
успели јер су деца су будућност општине Кладово и будућност Србије. Желели смо 
да учесницима смотре младих физичара омогућимо оптималне услове за реша-
вање задатака тако да су се организатори такмичења Министарство просвете, на-
уке и технолошког развоја и Друштво физичара Србије уверили да Кладово може 
успешно да одговори постављеном задатку - казао је Саша Николић, председник 
општине Кладово.

 М.Р.

БОР - У градској сали Скупштине закључен је протекле недеље меморандум 
о сарадњи града Бора и места Вулкан из Румуније. На састанку је било речи о омо-
гућностима да се под покровитељством UNESCA у Бору формира канцеларија за 
сарадњу Србије и Румуније за учешће на међународним пројектима, размени сту-
дената, ученика и професора из Бора, Крајове, Вулкана и Петрошана. 

Градоначелник града Бора Александар Миликић је нагласио да градови Бор 
и вулкан имају исте циљеве који се односе на будућу успешну сарадњу у оквиру 
заједничког наступа заповлачење средстава из европских фондова.

Заменик председника општине Вулкан Кристиан Марисану је истакао да 
осим што Вулкан и Бор повезује рударство, постоје могућности и за јачу сарадњу у 
области културе, спорта, економије и екологије.

Састанку су присуствовали представници Министарства за рад, запошља-
вање и борачка питања Републике Србије, делегација Крајове и Ротари клубова Ру-
муније, Србије и Црне Горе.

 Д.К.

ниоу и са координатором и са осталима који раде у вртићима, школама, по питању 
образовања, здравствене заштите, пре свега млађе категорије ромске популације. 
Успели смо да прибавимо мобилно возило, мобилни тимови су на терену, рекао је 
Ничић и додао:

-Ми морамо направити једну врсту социјалних карти, где неће бити само 
припадници ромске заједнице, и обезбедити одређене принадлежности које су 
везане за запошљавање, предшколско образовање. Тако ћемо изједначити потре-
бе тих категорија које су социјално угрожене, а где највише има припадника ром-
ске заједнице.

Текст и фотографија: www.zajecar.info
http://www.zajecar.info/2412-svetski-dan-roma-prijem-za-predstavnike-

romske-nacionalnosti
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ШКОЛИ ДОНИРАНА 
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА НОВИ АПАРАТИ ЗА 

ДОМ ЗДРАВЉА

У оквиру реализације пројекта „100 за 100“ Вредна медицинска опрема за установу у Сокобањи

 БОР - У оквиру реализације пројекта „100 за 100“ којим се обележава и 100 
година постојања Ротари Фондације у Дистрикту, Машинско електротехничкој шко-
ли су донирана три десктоп рачунара и исто толико лап топова, са циљем опремања 
школе неопходном рачунарском опремом. 

-Захваљујући Ротари клубу и Граду Бору, наша школа је добила донацију у 
виду рачунарске опреме у оквиру програма 100 пројеката за 100 школа. Ова дона-
ција је од великог значаја јер се овде школују ученици за информационе техноло-
гије па нам је приоритет добра техничка опремљеност. Прошле године смо имали 
једну донацију града, као и из Министарства просвете и са овим поклоном Ротари 
клуба смо комплетно опремљени за рад са рачунарима. Имамо преко 100 компју-
тера и шест специјализованих рачунарских кабинета и успели смо ове године да 
обезбедимо да сваки кабинет има по један рачунар и интернет везу– казао је Ми-
лован Божовић, директор Машинско-електротехничке школе.

Јовица Крстић директор Ротари клуба Бор наглашава да је прошле године 
овај клуб донирао и 20 рачунара основним школама.

-Овог пута донација је уручена средњој Машинско-елетротехничкој школи а 
Ротари Клуб се неће зауставити на овој акцији већ ће награђивати и добре ученике 
из основних и средњих школа и трудити се да обезбеди све остало што је потреб-
но школама као и оно што је значајно у области здравства што је и опредељење на-
шег клуба – казао је Крстић.

Ротари клуб Бор је истог дана када је уручена донација школи прославио и 
четири године постојања и успешног рада.  Д.К.

СОКОБАЊА - Потписивањем уговора о донацији, представника Пољске 
амбасаде и Славише Антонијевића, директора Дома здравља Сокобања одобрена 
су средства у износу од 11,600 евра за набавку два „Аутоклава“, апарата који служе 
за стерилизацију медицинских инструмената и санитетског материјала. Помену-
та средства су додељена на основу пројекта „Побољшање санитарне безбедности 
у Дому здравља Сокобања“ из фонда пољске развојне сарадње. Предмет уговора 
биће извршен у периоду до 15.08.2019. године. 

-Овим апаратима достиже се ниво Бе, стерилизације, то је ниво хирушке сте-
рилизације. Овим апратима је стерилизација ефикаснија и безбеднија, нарочито ин-
струмената где има крви. У ери честих болничких инфекција ово ће допринети да 
се смањи ризик од појаве сличних инфекција- каже Славиша Антонијевић, дирек-
тор Дома здравља Сокобања. 

 M.Б.
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Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Вања 
Удовичић, министар омладине и спорта посетили Мајданпек

Novi korisnici 
 paketa 

Kontakt centar: 19911
Sve informacije na sajtu: mojasupernova.rs

prvih 6 meseci 
po 1 dinar 

SUpEr CENA, SUpEr 
poNUdA - *SUpErNovA

od aprila meseca lansiran je novi brend na kablovskom 
nebu Srbije, *supernova. Najbolja preporuka da postanete i vi 
deo ove porodice koja već broji više od 300.000 članova svakako 
je najkompletnija ponuda televizijskog sadržaja u Srbiji po vrlo 
povoljnim cenama. Više od 260 televizijskih i radio kanala, od 
čega 50 u vrhunskom, HD formatu, internet brzine do 120 Mb/s 
te fiksna telefonija sa neograničenim pozivima ka svim mts 
fiksnim i mobilnim brojevima najbolji su argument koji će vas 
uveriti da postanete deo rastuće porodice *supernova.

Sve nove korisnike koji se odluče za *supernova pakete 
očekuje atraktivna promocija - šest meseci u toku kojih će 
njihova pretplata iznositi jedan dinar mesečno.

Ljubitelji sporta i najboljeg serijskog sadržaja prepoznaće u 
ponudi *supernove ono što su oduvek želeli od svog operatora. 
Sveobuhvatna ponuda sportskih kanala u *supernova domove 
će doneti najbolji fudbal, košarku i trkačke sportove, dok će 
vas sadržaji kanala SuperStar TV i Fox uveriti da je domaća 
produkcija u rangu holivudske. Supernova je brend inspirisan 
svakodnevnim životom i u njega želi da unese optimizam i što 
više dobrog sadržaja.

Zaječar, Kladovo, Negotin, Majdanpek, Bor, Knjaževac, 
Soko Banja i Boljevac su, kao i više od 60 gradova i opština u 
Srbiji, deo sazvežđa supernove i pozivamo sve stanovnike ovih 
gradova da se pridruže galaksiji sjajnih usluga.

Napravi super izbor!
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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 2019.ГОДИНУ

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 2019. годину („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 
15/2018) и члана 70. Статута Oпштине Кладово („Сл. лист Oпштине Кладово“, бр. 7/2019) Општинско веће Општине Кладово, на седници 
одржаној 09. априла 2019. године, расписује:

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 гру-
па,

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

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

вољавању 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 2019. години износи 5.000.000,00 (словима: пет милиона) дина-
ра, опредељених Одлуком о буџету Општине Кладово за 2019. годину („Сл. 
лист Општине Кладово“, бр. 15/2018) и Одлуком о расписивању јавног пози-
ва за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања 
јавног интереса у области јавног информисања за 2019. 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 2019. години изно-
си 50.000,00 (словима: педесет хиљада) динара, а највећи износ средстава 
који се одобрава по наведеном пројекту износи 4.000.000,00 (словима: че-
тири милиона) динара.

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 (словима: осамдесет) % 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 
(словима: осамдесет) % 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 оства-

ри 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 обла-

сти 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 пројек-
та.

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 
3. који се преузимају са званичне интернет презентације Општине 

Кладово  www.kladovo.org.rs. и уз исте, приложи и следећa 
документa:

- Фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузет-
ника 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 из-

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

ски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и 
предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и ра-
диjског програма).

Наведена документација у штампаном облику и на ЦД-у, доставља се 
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Одсеку за имовинско-правне послове, правну помоћ и скупштинске посло-
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 2019. години - не отварати пре завршетка конкурса “ 

Конкурсни материјал се не враћа.
Неблаговремене и неуредне конкурсне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе до  25. априла 2019.године до 15:00 (словима: 

петнаест) 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 („Сл. гласник РС”, бр. 83/2014, 58/2015, и 12/2016-аутентично тума-
чење), и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр.16/2016 
и 8/2017), Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси руко-
водилац органа који је расписао конкурс, а на основу образложеног пред-
лога 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 до-

ставе наративни и финансијски извештај о спроведеним  пројектним актив-
ностима, 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 удру-
жења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да до-
ставе предлог за чланове комисија са биографијом. Рок за достављање 
предлога за чланове комисије је 20 (словима: двадесет) дана од дана 
објављивања 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: 642-2/2019-II
У Кладову, 09. 04. 2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

БЕОГРАД -  Nikos Zois име-
нован је за новог директора компа-
није HEINEKEN Србија и ту функцију 
преузео је 1. априла. Својом јасном 
визијом и стратегијом, Zois ће пред-
водити HEINEKEN тим у Србији, по-
стављајући снажне пословне стан-
дарде кроз још јаче финансијске 
резултате.

„Уз помоћ талентованих, пре-
даних и вредних запослених у ком-
панији HEINEKEN Србија, наша је ам-
биција да будемо још иновативнији, 
да одржимо врхунски квалитет и 
очувамо победнички портфолио, уз 
стални развој и напредак у сегменту 
друштвено одговорног пословања“, 
рекао је Zois поводом именовања на 
нову позицију.

Нови директор компаније 
HEINEKEN Србија има богато комерцијално искуство у пивској инду-
стрији, које је стицао више од 25 година у HEINEKEN-у. Као директор про-
даје у компанији Athenian Brewery, Zois је допринео целокупном одржи-
вом расту свих параметара пословања уз стабилан финансијски резултат. 
Компанију HEINEKEN Бугарска, коју је Zois водио од 2016. године, потро-
шачи и заинтересоване стране оценили су три године заредом као „нај-
зеленију“ и друштвено најодговорнију компанију у оквиру веома про-
менљивог сектора робе широке потрошње. Осим тога, увео је бројне 
иницијативе како би се побољшала клима у компанији и како би се ком-
панија HEINEKEN Бугарска позиционирала као жељени послодавац. 

Zois-ова способност да јасним фокусом, једноставношћу и инова-
цијом, оснажи компанију, изгради јак водећи тим и развије таленте, пред-
стављаће кључне факторе за даљи успех компаније HEINEKEN Србија.

Саопштење за јавност

NIKoS ZoIS НОВИ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИЈЕ HEINEKEN СРБИЈА
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ОБЕЛЕЖЕН 7. АПРИЛ 
СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

НЕЗАПОСЛЕНЕ БОРАНКЕ ЗАВРШИЛЕ 
ОБУКУ ЗА ИЗРАДУ БИЗНИС ПЛАНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ДРУШТВО

Светски дан здравља је и ове године прилика да подсетимо станов-
ништво на значај здравих стилова живота и превенцију фактора ризика 
за настанак најчешћих поремећаја здравља. Једно од основних људских 
права је право на здравље. Људи треба да имају довољно информација о 
здрављу и о потребним услугама да би на одговарајући начин водили ра-
чуна о свом здрављу и здрављу својих породица.

Здравствена заштита представља комбинацију личне и колективне 
одговорности за здравље. Институционализована здравствена заштита је 
организована и свеобухватна делатност друштва са циљем да се оствари 
највиши могући ниво очувања здравља. У том смислу она обухвата спро-
вођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, суз-
бијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља 
и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију.

Поводом обележавања Светског дана здравља 7. априла, под сло-
ганом „Примарна здравствена заштита-основ универзалне покривености 
здравственом заштитом“ одржана је централна манифестација на зајечар-
ском тргу 6. априла у организацији Завода за јавно здравље “Тимок“ Заје-
чар, Превентивног центра Дома здравља и Црвеног крста Зајечар. Oбавље-
на је контрола здравља грађана (мерење крвног притиска и концентрације 
шећера у крви) и подељен је здравствено едукативни материјал.

 Такође 8.априла, Светски дан здравља је обележен и у новим про-
сторијама Црвеног крста у Зајечару у сарадњи са Градском управом Заје-
чар, Заводом за јавно здравље “Тимок“ Зајечар, Превентивним центром 
Дома здравља и Удружењем пензионера Зајечар. Том приликом чланови 

Удружења пензионера као и сви старији заинтересовани грађани су извр-
шили контролу свог здравља (мерење крвног притиска и концентрације 
шећера у крви), уједно су добили и корисне савете о активном и здравом 
старењу од стране присутних лекара и подељен је и здравствено-едука-
тивни материјал. Након предавања посвећеног пензионерима и одржаног 
округлог стола са представницима поменутих организатора, проглашено 
је “најздравије Удружење пензионера”.

Oбе манифестацијe пропратили су локални медији: ТВ Исток, ТВ 
Фира, За медиа, Зајечар Online и Tимок Press. 

Затим, 9.априла Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар је узео 
учешће у обележавању Светског дана здравља у Народној библиотеци у 
Бору, одржаним предавањем на тему “Пређимо са речи на дела” . Том при-
ликом су и додељене награде за најбоље ликовне радове деце предшкол-
ске Установе “Бамби” Бор. 

Такође поводом Светског дана здравља у петак 12.априла за учени-
ке Медицинске школе из Зајечара у сали Завода за јавно здравље “Тимок” 
биће одржано предавање на тему “Принципи правилне исхране” - сан.инг.
спец Ненад Ђорђевић.

ЗЗЈЗ ‘’Тимок’’ Зајечар
Одсек за промоцију здравља

БОР - Незапослене жене из Бора и околних села, њих 24, заврши-
ле су бесплатну обуку за израду бизнис плана коју је финансирала компа-
нија Ракита, која послује у саставу кинеске рударске корпорације Зиђин, а у 
оквиру подршке локалној заједници кроз организације цивилног сектора.

Полазнице обуке су дуже од годину дана на евиденцији Национал-
не службе за запошљавање и нису користиле мере које реализује ова уста-
нова. 

Сертификати који су им додељени омогућиће им аплицирање за суб-
венције поводом покретања сопственог бизниса, и то како кроз конкурсе 
Националне службое запошљавања, тако и на основу понуда других фон-
дова. 

„Циљ пројекта „Пут до самосталног бизниса започиње плани-
рањем“ је смањење незапослености женске популације кроз умеће изра-
де бизнис плана, јер без доброг планирања нема ни добрих резултата. Под-
ршка будућим предузетницама је изузетно значајна, посебно за средину 
коју карактерише моноструктурна привреда. Драго ми је да су компаније 
Зиђини - Ракита препознале значај овог пројекта“, рекла је Марија Пешић, 
председник Асоцијације за развој града, организације која је реализова-
ла овај пројекат.

Гордана Сараковић из Метовнице је по струци еколошки инжењер и 
у евиденцији НСЗ је пет година. Након управо завршене обуке, каже да на-
мерава да започне породичан бизнис – производњу разних млечних про-
извода са фарме породице Сараковић.

„Није искључено и да започнемо прераду воћа, јер имамо велике за-
саде дуња“, додаје Гордана.

И Боранка Јелена Марковић била је једна од полазница обуке. Једа-
наест година тражи посао преко НСЗ и тај период је употпунила израдом 

оригиналних слика од сламе на свим материјалима. Схватила је да јој тај 
хоби може бити и исплатив посао, па јој је обука била мотивација да се ох-
рабри и крене у бизнис воде. То јој је, каже, био песудан моменат. 

Баш као и њеној суграђанки Адријани Стојковић, која је одлучила да 
отвори фирму за кетеринг услуге. 

„Тај посао ми је причињавао задовољство, а сада желим и да жи-
вим од њега“, каже Адријана која је са факултетском дипломом више годи-
на без посла.

Полазнице које одлуче да покрену сопствени бизнис, добиће бес-
платну једногодишњу менторску подршку Асоцијације за развој града у 
вођењу административног и финансијског пословања.

Фото: Д. Новаковић


