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НЕГОТИН - Одборници Скупштине општине Неготин усвојили су на 
20. редовној седници извештај о извршењу буџета у првих девет месеци 
ове године. Општински буџет за 2019. у Неготину износи нешто више од 1,6 
милијарди динара, из свих извора финансирања, а како је за скупштинском 
говорницом истакла Љиљана Лицуловић, руководилац Одељења за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију, у првих девет месеци укупни 
приходи и примања остварени су у износу од 791.482.505 динара, од чега 
нешто више од 711 милиона су приходи и примања буџета, а више од 80 
милиона приходи и примања индиректних корисника.

-У укупним приходима у периоду од 1. јануара до 30. септембра 
изворни приходи остварени су у обиму од 263.236.077 динара, односно 
37,84 одсто, уступљени приходи 278.093.292 динара (60,13 одсто), 
трансферни приходи 247.113.940 динара (60,32 одсто), док су приходи од 
продаје нефинансијске имовине остварени у износу од 3.039.195 динара, 
односно 49,11 одсто - рекла је Љиљана Лицуловић, руководилац Одељења 
за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

Што се расхода, у првих девет месеци године извршени су у укупном 
износу од 721.691.603 динара, од којих 687.004.121 динар из буџетских 
средстава и 34.687.482 динара из осталих извора финансирања, што чини 
43,29 одсто.

Одборници су већином гласова, без дискусије, усвојили ову, али и 
одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокртности за 
утврђивање пореза за наредну годину.

Ова одлука је у односу на прошлу промењена у делу просечне 
цене квадратног метра за пољопривредно земљиште која је у првој зони 
повећана са 55 на 60 динара, у другој са 45 на 50, а у трећој са 32 на 40 
динара, као и у делу шумског земљишта у другој зони где је са 30 повећана 
на 40 динара. 

Код другог земљишта, које није ни грађевинско, ни пољопривредно, 
ни шумско основица пореза на имовину за пореску годину утврдиће се 

применом просечне цене пољопривредног земљишта у свакој од зона 
умењане за 40 одсто. Просечна цена квадрата код другог земљишта је 
раније износила од 16,20 динара у четвртој до 36 динара у првој и екстра 
зони.

Без дискусије усвојене су и остале тачке дневног реда од одлуке 
о измени плана генералне регулације Прахова, одлуке о прибављању 
непокретности у јавну својину општине Неготин непосредном пободбом 
размено у Катастарској општини Неготин до извештаја о раду и плана рада 
Предшколске установе “Пчелица”, који је образлагала директорка вртића 
Радмила Маџаревић.

Усвојене су, већином гласова, и одлука о додељивању искључивог 
права на обављање делатности пружања услуга кршења стабала, шикара 
и шибљака у процесу комасације 
у катастарским општинама: Речка, 
Чубра, Рајац и Смедовац, као и 
одлука о утврђивању валуте плаћања 
варијабилног и фиксног дела износа 
по обрачунима за грејну сезону 
2019/2020. која је промењена једино 
у делу који се односи на рок плаћања 
обрачуна за јануар 2020. с обзиром да 
фебруар има 29 дана.

Усвојене су и измене и допуне Одлуке о финансијској подршци 
породицама са децом у којој су повећани износи одређених накнада.

-Овом одлуком се мења одлука из 2015. године и оно што је битно 
је да се повећава матерински додатак за незапослене мајке које стичу 
право по основу рођења трећег и сваког наредног детета на 10.000 динара 
месечно, уместо 5.000 динара како је било до сада. Промењен је и износ за 
једнократну новчану помоћ породицама без деце за вантелесну оплодњу 
на 200.000 динара за услуге које раде о сопственом трошку и на 50.000 
динара за услуге које се раде о трошку државе. У претходној одлуци из 2015. 
висини тих давања износила је 100.000, односно 40.000 динара. Новина у 
овој одлуци је и то што бесплатан смештај у вртићу поред трећег и сваког 
наредног детета имају и близанци рођени у другом порођају као друго и 
треће дете - рекао је медијима по завршетку седнице, мр Милан Уруковић, 
председник Скупштине општине Неготин.

У наставку седнице за директора Дома културе “Стеван Мокрањац” 
у наредном четворогодишњем периоду, са по 31 одборничким гласом за, 
именована је Јованка Стефановић-Станојевић, дипломирани политиколог, 
досадашњи вршилац дужности директора, а на место директора Туристичке 
организације општине, Душан Петровић, дипломирани инжењер 
шумарства, такође досадашњи вршилац дужности директора. 

С.М.Ј.

БОР - Градско веће је на седници прошлог петка усвојило предлог 
закључка о спровођењу јавне расправе о нацрту одлуке о буџету града 
Бора за 2020. годину.

- Идеја је била да буџет за 2020. годину буде отворен и флексиби-
лан који ће израдити корисници финансијских средстава директни и инди-
ректни, а приоритет је да буџет буде изграђен од стране наших суграђана и 
да се потпуно равноправно води рачуна о развоју свих аспеката друштва. 
За образовање је предвиђено око 15 одсто буџета, за социјалну политику 
шест одсто, и водили смо рачуна да буџет буде развојни. Предвиђене су 
многе капиталне инвестиције и у областима уређења града у наредном пе-
риоду. У разговору са свим субјектима, буџет од око 2,5 милијарде динара 
ће сигурно бити увећан за око 200 милиона динара у наредном периоду уз 
све сугестије грађана. Овом приликом позивам грађане да се укључе у јав-
ну расправу, а могу да дају предлоге и сугестије и преко месних заједница 
- изјавио је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Он је нагласио да ће представници локалне самоуправе у наредном 
периоду обићи градске месне заједнице.

- Желимо да нам савети МЗ дају предлоге шта још можемо додати у 

буџету, и да чујемо њихово мишљење – додао је Миликић.
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету града Бора за 2020. годи-

ну почела је 02. и трајаће до 16. децембра. Учесници у јавној расправи су 
представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност као 
и друге заинтересоване стране, а програм јавне расправе објављен је на 
градском сајту. 

Већници су усвојили и предлог решења о упућивању члана Градског 
већа Добрице Ђурића на службени пут у Румунију.

 Д.К.
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„Наталитет-аларм за будућност Књажевца” (9)

СМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА 
НА ИМОВИНУ

УЗ ПОДРШКУ ОПШТИНЕ 
ДО РАДНОГ МЕСТА

Одржана седница Скупштине општине Сокобања

Општина Кладово решава статус незапослених лица

ДРУШТВО

КЊАЖЕВАЦ - Милан Ђокић, председник општине Књажевац изјавио 
је за недељник „Тимочке“ да мере пронаталитетне политике, које спрово-
ди општина, али и мере државе, лагано почињу да дају резултате. Он је на-
гласио и да се за наредну годину припрема још један велики пројекат који 
ће допринети да Књажевчана буде више.

-Књажевац почиње лагано да решава свој акутни проблем. Најрадо-
снија вест, коју смо чули ове године је да се у Књажевцу рађа више беба него 
прошле године. Мере пронаталитетне политике, које имамо ми као локал-
на самоуправа, али и држава, почињу полако, за сада стидљиво и скром-
но да дају резултате. Надам се да ће управо то обележити наредне године 
и да ће Књажевац почети бројчано да расте –казао је Ђокић.

Он је нагласио да је у припреми велики пројекат реконструкције и 
адаптације стамбених објеката који су у републичком власништву. 

-Има их, како кућа по селима, тако и станова и кућа у самом граду. Ти 
објекти су у власништво републике дошли по разним основама – тако што 
је неко остао без наследника, или тако што је неко преминуо....Радимо на 
евидентирању свих тих објеката, урадићемо процену трошкова, пројекте 
адаптације и санирања. Жеља нам је да те објекте понудимо прво за реша-
вање стамбених питања нашим Књажевчанима, а онда и свим осталим др-
жављанима Републике Србије, који желе да реше своје стамбено питање. 

 СОКОБАЊА - На седници скупштине Општине Сокобања про-
шлог четвртка одборници су усвојили одлуке којима се у наредној годи-
ни смањује порез на имовину како због смањења прометованих цена тако 
и стопе амортизације која је повећана са досадашњих 20% на 40% , што 
значи да ће се цена пореза, у 2020. години смањити у одређеном процен-
ту у зависности од зоне града. Усвојен је и ребаланс буџета Општине Со-
кобања због смањења трошкова на одређеним позицијама који су наста-
ли због уштеда у Јавном набавкама и због рационалнијег трошења буџета 
као и због нових инвестиција. Највећа промена је на позицији која се тиче 
реконструкције и доградње водоводне мреже у улицама Светозара Мар-
ковића, Миће Панића, Бањичкој и улици Бранка Ђурића у износу од око 
14 милиона динара. 

На седници су потврђени мандати одборницима Љиљани Марковић 
из Богдинца и Радојици Раденковић из Поружнице, обоје са изборне листе 
„Александар Вучић - Србија побеђује“, такође, усвојена је оставка одбор-
ника Бобана Илића са изборне листе „Демократска странка“, која је подне-
та на лични захтев поменутог одборника. 

Усвојена је и одлука о образовању комисије за родну равноправ-
ност, која ће бројати седам чланова и чија ће улога бити да учествује у раду 
Скупштине у делу доношења одлука које се тичу родне равноправности. 
Разматран је и годишњи финансијски извештај ЈП „Зеленило“ и тромесеч-
ни извештај о степену реализације и програма пословања ЈКП „Напредак“ 
за период од 01.06. до 30.09. 2019. године а дата је сагласност и на измену 
и допуну годишњег плана рада ПУ „Буцко“. Постављен је и општински пра-
вобранилац, и ту функцију ће у наредних пет година обављати Мирјана Ко-
керић која је на том месту била и у предходном периоду док је на месту за-
меника правобраниоца постављена Јелена Јаношевић.

Општински парламент је дао сагласност на ценовник услуга у новој 
теретани која је отворена у СРЦ „Подина“. Цена услуга до краја године биће 
симболична и износиће, један динар а од 1. јаунара 2020. године месечна 
карта износиће 1100 динара, недељна 500 а дневна карта биће 100 динара. 

Одборници Демократске странке нису присуствовали ни на овој сед-
ници.  М.Б.

КЛАДОВО - Захваљујући Локалном акционом плану запошљавања 
посао у општини Кладово добило је 40 грађана. Отварањем нових радних 
места решен је статус 30 дугорочно незапослених суграђана из категорије 
теже запошљивих, старијих од 50 година. 

За тај програм Општина Кладово из буџета за 2019. годину издвоји-
ла је пет милиона динара, па је настављена пракса решавања статуса лица 
којима до одласку у пензију недостају три године. У оквиру реализације 
програма Стручна пракса, локална самоуправа издвојила је 2.016.000 ди-
нара за стручно оспособљавње десторо лица за самосталан рад у струци 
без заснивања радног односа.

-С обзиром на позитивна искуства у следећој години буџет за реа-
лизацију Локалног акционог плана запошљавања биће увећан за додатних 
милион динара за програм Стручна пракса - казао је Саша Николић, пред-
седник општине Кладово. М.Р.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Кладово. “Ставови изнети 
у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Они ће моћи да дођу и да у Књажевцу добију стамбени објекат, било у селу, 
или у граду на коришћење трајно, без права отуђења, а само са остварењем 
наше жеље да Књажевчана буде више- додао је Ђокић. 

У првих осам месеци ове године у Књажевцу се родило 20 беба више 
него у истом периоду прошле године. Незапослене Књажевчанке за треће, 
четврто и пето дете добијају од општине новчану помоћ у износу од 480.000 
динара која се исплаћује на 24 месечне рате. Помоћ се даје и за прворође-
но и другорођено дете у износу од 35.000 динара а за треће дете 100.000 
динара. 

 Љ.П.
Пројекат „Наталитет-аларм за будућност Књажевца“ суфинансиран је од стране 

општине Књажевац. „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају 
ставове органа који је доделио средства.”

Саша Николић

Милан Ђокић
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СВАКИ ПЕТИ ДИНАР ИЗ БУЏЕТА 
ЗА ТОПЛЕ РАДИЈАТОРЕ

Велика издвајања за даљинско грејање

МАЈДАНПЕК - Мајданпек је општина која процентално и сразмерно 
броју становника има, вероватно, највећа издвајања из буџета за даљинско 
грејање које користи отприлике четвртина укупног броја становника. То је 
последица опредељења за грејање искључиво на мазут, прескупи енергент, 
који би, ако се све буде одвијало по плану већ наредне године требало да 
буде замењен дрвеном сечком.

Према речима Драгана Поповића, председника Општине Мајданпек 
забележеним на прошлонедељној седници Општинског већа, од почетка 
2019.године 187 милиона динара из општинског буџета усмерено је за на-

бавку мазута, 37 милиона за ремонт котлова и замену топловода у улици 
Мали сокак, односно интервенције на мрежи. Како то представља више од 
петине општинског буџета, оценио је да нема места незадовољству кори-
сника даљинског грејања према локалној самоуправи, ни потребе да ко-
рисници путем друштвених мрежа и кроз дописе најављују искључења са 
топловодне мреже, јер ће то бити могуће искључиво у складу са важећом 
одлуком, односно, уз сагласност свих станара. На истом скупу Поповић је 
најавио да ће, а ове недеље је већ расписана јавна набавка за пројекто-
вање, набавку, испоруку и монтажу опреме за реконструкцију и доградњу 
постојеће котларнице котлом на дрвну сечку. 

Циљ пројекта је, како се наводи реконструкција постојеће котлар-
нице у смислу доградње дела котларнице на биомасу којом би се изврши-
ло интегрисање у постојећи сyстем топлане И са постојећим котловима 
чинила сyстем комбиноване топловодновреловодне котларнице на био-
масу, односно дрвну сечку и мазут са циљем супституције потрошње. Про-
изводња топлотне енергије која се користи за подмиривање потреба за 
грејањем потрошача на територији града предвиђено је да се обавља ра-
дом базног котла на биомасу и тиме покрије великим делом потреба за то-
плотном енергијом. Новопројектовани котао на биомасу би са термичким 
акумулатором био базни . 

Усвојено је да термичка снага котла буде 7МW, а поред изградње 
комбиноване котларнице, у плану је постављање система са измењивачи-
ма топлоте сваки снаге по 8МW за испоруку топлотне енергије горњем и 
доњем делу града. 

Ефекти коришћења биомасе имају значај са аспекта расположиво-
сти вееликог природног ресурса дрвне сечке, а осим тога, применом овог 
горива смањила би се емисија штетних гасова и тиме допринело здравијој 
животној средини. 

 И.Ћ.

Овај медијски садржај суфинансиран је од стране Општине Мајданпек. “Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио 
средства”.

Драган Поповић
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УСПЕСИ НЕГОТИНСКИХ СПОРТИСТА

БОРАНИ ЖЕЛЕ ДА СЕ 
УЛАЖЕ У ЗДРАВСТВО

„Стање физичке културе и спорта у неготинским основним школама“(4)

Град Бор од Швајцарске агенције за сарадњу и развој добио 50 хиљада франака

Фото: Ракита

НЕГОТИН - Петар Видић, стонотенисер неготинског “Хајдук Вељка”, 
иначе, ученик Основне школе “Бранко Радичевић” у Неготину, најбољи је 
млади стонотенисер у Србији. Он је недавно на другом Бодовном стоноте-
ниском турниру за ранг листе Србије за млађе кадете и кадете, који је одр-
жан у Бечеју, освојио титулу победника и 250 бодова, који су му донели и 
прво место на ранг листи.

Видић је групну фазу такмичења, рекло би се, лако прошао. На путу 
до титуле, савладао је Димитрија Јенкића из “Црвене звезде”, па Дими-
трија Нинковића из београдског “Стака”, а у финалу се срео са Богданом 
Илићем из зрењанинског “Баната”, који је од јесенас члан овог клуба и који 
је последње четири сезоне шампион Србије. Поред титуле, Петар Видић је 
освојио и 250 бодова са којима је избио на прво место ранг листе, па сад 
има 400 бодова. 

-Видић је профитирао у том смислу, што је поново добио сигурност 
и позив селектора на Балканско првенство - истиче тренер СТК “Хајдук 
Вељко”, Слободан Миљковић.

И не само Видић, већ и остали неготински стонотенисери година-
ма су у самом врху овог спорта у Србији. Иако по узрасту тек основци и 

средњошколци одавно су и део сени-
орског погона, девојке у Првој, а муш-
карци у Другој лиги. Међу кадетима и 
јуниора им равних нема, а то су пот-
врдили и недавно у Босилеграду на 
екипном првенству Стонотениског са-
веза централне Србије, доневши у Не-
готин чак три пехара, један шампион-
ски и два вицешампионска.

Наиме, јуниорска селекција 
Стонотениског клуба „Хајдук Вељко“ у 
саставу: Петар Видић, Саша Јанковић 
и Павле Пуцаревић оправдала је оче-
кивања клуба да на екипном првен-
ству Стонотениског савеза централне 
Србије покаже зашто важи за фавори-
те. До финала су неготински јуниори 
побеђивали са 3:0. У финалу им је так-
мац за титулу била добро позната екипа СТК „Ђердап“ из Кладова, коју су 
Неготинци у овом мечу савладали са 3:2. Одлично су се, каже тренер Сло-
бодан Миљковић, показала сва тројица играча.

-Изненадио је Павле Пуцаревић који је до финала све своје против-
нике, који су доста старији и искуснији, побеђивао на трећој табли, те је Ви-
дићу и Јанковићу олакшао посао - истиче Миљковић.

Кадетска селекција СТК “Хајдук Вељка” у саставу: Петар Видић, Павле 
Пуцаревић и Јован Милошевић, освојила је на екипном првенству другу на-
граду, будући да их је у финалу савладао “Напад” из Крушевца. Неготинске 
кадеткиње, Јелена Поповић и сестре Миа и Неда Гергиновић су биле чет-
врте, а јуниорке за коју су играле Луна Јовановић, Јелена Поповић и Миа 
Гергиновић освојиле су друго место, након што су у финалу поражене од 
“Стонија” из Ниша.

-Радује одлична игра млађих играча Пуцаревића, Милошевића, се-
стара Гергиновић и Јелене Поповић. Они су одрадили баш оно што се од 
њих очекивало да се кући врате са три пехара. СТК “Хајдук Вељко” је ујед-
но и најуспешнија екипа – поносан је тренер Миљковић.

 С.М.Ј.
Пројекат: ‘’Стање физичке културе и спорта у неготинским основним школама’’, 

суфинансиран је из буџета Општине Неготин. “Ставови изнети у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

БОР - Град Бор је у конкуренцији 44 градова и општина освојио пето 
место у пројекту “Реформа пореза на имовину” и од Швајцарске агенције за 
сарадњу и развој добио 50 хиљада франака. 

- Донешен је акциони план за укључивање грађана у одлучивању при 
трошењу средстава, прикупљеног на основу пореза на имовину. У склопу 
пројекта било је ангажовано 10 пописивача, који су својим радом на тере-
ну вршили попис имовине, на основу чега је град Бор повећао наплату по-
реза на имовину – казао је Никола Марић, помоћник градоначелника Бора.

На конференцији за новинаре је речено да су на основу анкете коју 
је спровео Цесид грађани препознали здравство као област коју је најне-
опходније унапредити.

 - Радна група је донела одлуку да се средства утроше у здравству и 
од Дома здравља смо добили предлоге за набавку апарата који су најне-
опходнији. Грађани су до 06. децембра могли да гласају за три понуђена 
апарата: за ултразвучни апарат који је за Службу за здравствену заштиту 
жена, Аутоматски медицински аутоклав-стерилизатор за све службе Дома 
здравља или за ортопан-апарат за снимање зуба и вилица за Службу сто-
матолошке здравствене заштите.

Борани су имали прилике да учествују у анкети и одлуче који ће ме-
дицински апарат бити купљен за потребе рада Дома здравља.

- Грађани су могли да учествују у анкети која је била постављена на 
сајту града електронским путем  или физички у холу зграде Градске упра-
ве. Резултати анкете биће објављени 12. децембра на градском сајту – до-
дао је Марић.

Град Бор је прошле године повећао наплату пореза на имовину за 
19,24 одсто у односу на 2017. годину. 

Рок за реализацију пројекта је крај следеће године, а из градске упра-
ве су нагласили да ће сва средства бити утрошена за пројекте намењене 
бољем животу грађана, као и да ће и сам град из буџета донирати додатна 
средства уколико то буде неопходно.

Пројекат Швајцарске агенције за сарадњу и развој је спроведен у са-
радњи са Министарством финансија и Министарством државне управе и 
локалне самоуправе. Д.К.



БРОЈ 368 6 ОГЛАС

О Г Л А С  ЗА ПРИКУПљАЊЕ ПОНУДА
На основу Правилника о давању у закуп пословног простора број 682 од 30.04.2018. године и Одлуке градоначелника 

Бора број 361-55/19-II-01 од 14.10.2019. године, Установа Спортски центар „БОР” у Бору расписује:

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за издавање у закуп на одређено време ( до 5 го-
дина) пословни простори ( у виђеном стању ) у Установи Спортски центар „БОР” у 
Бору, на којем има право јавне својине град Бор, по почетној цени од 224,00 ди-
нара/м2 која је утврђена Одлуком о давању у закуп пословног простора и гаража 
број 023-85/2015-I од 26.10.2015. године („Службени лист општине Бор” број 22/15 
- пречишћен текст), поступком прикупљања писмених понуда, и то:

1. Локал бр.3., укупне површине 86,25 м2 (без инсталације грејања). Почетна 
цена 224,00 дин/ м2 без ПДВ-а, који се налази на платоу спортског центра 
западна страна (улаз на отворене базене спортског центра)

2. Локал бр.5., укупне површине 25,14 м2 (без мокрог чвора). Почетна цена 
224,00 дин/ м2 без ПДВ-а, који се налази на платоу спортског центра 
западна страна (улаз на отворене базене спортског центра)

3. Локал бр.6., укупне површине 30,86 м2 (без мокрог чвора). Почетна цена 
224,00 дин/ м2 без ПДВ-а, који се налази на платоу спортског центра 
западна страна (улаз на отворене базене спортског центра)

4. Локал бр.7., укупне површине 52,30 м2 (без мокрог чвора). Почетна цена 
224,00 дин/ м2 без ПДВ-а, који се налази на улазу за спортисте у Установи

5. Локал бр.8., укупне површине 204,89 м2 (без мокрог чвора и инсталације 
грејања). Почетна цена 112,00 дин/ м2 без ПДВ-а, која је умањена у складу 
са чланом 14. став 6. Одлуке о давању у закуп пословног простора и 
гаража број 023-85/2015-I од 26.10.2015. године („Службени лист општине 
Бор” број 22/15 - пречишћен текст), који се налази у доњем холу Установе.

Горе наведен пословни простор под редним бројем 4. и 5. може бити из-
дат закупцима који се баве делатношћу фитнес клубова и боди билдинг клубова.

Закупац се обавезује да плаћа и порезе на додатну вредност која се од-
ређује у складу са важећим законским прописима.

Право учешћа имају физичка лица, предузетници и правна лица која се 
пријаве у року од 06.12.2019. године закључно са 14.12.2019.године до 14 часова 
без обзира на начин достављања документације.

II УСЛОВИ
- Намена пословних простора: делатности удружења, агенција и услужне 

делатности које не загађују животну средину и не производе буку изнад 
дозвољеног нивоа.

- Обавеза понуђача је да у Понуди наведе делатност којом се жели бавити 
у закупљеном пословном простору.

- Закупац не може да изда пословни простор у подзакуп другом лицу
- Обавеза закупца је да поред закупнине сноси трошкове за потрошњу 

електричне енергије, и друго.
- Подносилац понуде је обавезан да уплати депозит у износу почетног из-

носа месечне закупнине за пословни простор који се даје у закуп.
- Закупнина се плаћа у динарима и то до 5-ог у месецу за претходни месец.
- Понуђачу чија је понуда прихваћена, депозит се урачунава у закуп, а оста-

лим понуђачима се враћа у року од 15 дана од дана отварања понуда на 
рачун који је понуђач у обавези да наведе у својој понуди.

- Најповољнији понуђач је обавезан да код потписивања Уговора достави 
бланко Менице као гарант за редовно измирење преузетих обавеза.

- Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако 
својом кривицом не закључи уговор у утврђеном року из позива за закљу-
чење уговора а Установа Спортски центар „БОР” у Бору позива следећег 
понуђача са највишом понуђеном ценом на закључење уговора.

- Право на учешће у поступку прикупљања писмених понуда за давање у 
закуп пословног простора имају сва заинтересована правна и физичка 
лица, под условом да је код надлежног органа регистровано за обављање 
пословне делатности која се може обављати у пословном простору који 
се даје у закуп, да му није изречена мера забране обављања делатности 
за чије обављање је пословни простор намењен у року од две године пре 
објављивања огласа за јавно надметање, односно прикупљање писмених 
понуда за давање у закуп пословног простора и да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности за чије обављање је пословни 
простор намењен.

- Право на учешће у прикупљању писмених понуда за давање у закуп по-
словног простора немају чланови Комисије, бивши закупци који нису 
измирили своје обавезе, односно дуговања према Установи Спортски 
центар „БОР” у Бору по основу неплаћених закупнина и других трошкова 
везаних за закуп пословног простора као и учесници претходног поступка 
за давање у закуп пословног простора који су, након што су предложени, 
односно одређени за закупца, одустали од закупа.

- Оглас ће спровести Комисија за спровођење поступка давања у закуп 
пословног простора по поступку прикупљања затворених понуда јавним 
огласом који ће бити објављен у недељнику „Тимочке”, интернет страни-
ци Установе Спортски центар „БОР” у Бору (www. sportskicentarbor.com) и 
огласној табли Установе Спортски центар „БОР” у Бору.

- Поступак давања у закуп прикупљањем понуда сматра се успелим и у 
случају достављања једне исправне понуде за учешће.

- Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине 
понуђене закупнине (највиша понуђена закупнина).

- Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, 
Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да 
у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затво-
рену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходну дату 
понуду. Комисија ће отворити понуде и утврдити најповољнијег понуђача, 
применом критеријума висине понуђене закупнине.

- Комисија доставља свим понуђачима писмено обавештење о резултатима 
спроведеног поступка.

- Закупац ступа у посед пословног простора по закључењу Уговора о закупу 
пословног простора кога закључује директор Установе Спортски центар 
„БОР” у Бору.

III ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи:
1. За физичка лица: име и презиме, адреса, број личне карте, јединствени 

матични број грађана;
2. За предузетнике - име и презиме предузетника, адреса, број личне карте, 

јединствени матични број грађана, извод из регистра надлежног органа, 
назив радње, матични број радње, ПИБ;

3. За правна лица - назив и седиште правног лица, копија решења о 
упису правног лица у регистар код надлежног органа, копију решења о 
додељеном ПИБ-у,

4. Поред доказа из тачке 1), 2) и 3) овог става, пријава садржи:
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
- назнаку непокретности за коју се понуда подноси;
- делатност која ће се обављати;
- висину понуђене закупнине уписан на Обрасцу понуде бр.1 - правна лица 

или Обрасцу бр.2 - физичка лица и предузетници, који се налази на интер-
нет страници: http:www.sportskicentarbor.com

- изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;
- изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно 

испуњење обавеза;
- доказ о измиреним обавезама према Установи Спортски центар „Бор” у 

Бору и
- друге елементе предвиђене Одлуком о покретању поступка у зависности 

од врсте и намене непокретности.
- доказ о уплаћеном депозиту;
Депозит у висини износа месечне закупнине (м2 x почетни износ за лици-

тацију без ПДВ-а) уплаћује се на следећи начин:

Прималац: Установа Спортски центар „БОР” у Бору
Сврха уплате: „ЗА ОГЛАС” Уплата депозита за закуп пословне просторије Ло-

кал број_____________________________________(из огласа)
Број рачуна: 840-932668-89, позив на број: редни број пословног просто-

ра за који се доставља понуда
Износ депозита:____________________динара.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у 

поступку прикупљања писмених понуда.

IV НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде се подносе на прописаном обрасцу и то Образац 1. и Образац 2. у 
затвореној и запечаћеној коверти са назнаком: „ЗА ОГЛАС” - Понуда за закуп по-
словног простора број_____________ (редни број пословног простора из овог 
Огласа ), НЕ ОТВАРАЈ, на следећу адресу: Установа Спортски центар „БОР” у 
Бору, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора 
у Установи Спортски центар „БОР”, Зелени булевар бб, 19210 Бор.

На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом и 
контакт телефоном.

V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана јавног оглашавања односно до 
14.12.2019. године, предајом Понуде на писарници Установе Спортски центар „БОР” 
или доставом путем поште на горе наведену адресу.

VI ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда по овом огласу биће извршено дана 18.12.2019.године 
у 12,00 сати у просторијама Установе Спортски центар „БОР” у Бору. Подносиоци 
понуда имају право да присуствују отварању понуда лично или путем својих ов-
лашћених заступника који морају имати уредна овлашћења која ће се проверавати.

Оглашавани пословни простор се може разгледати сваког радног дана у вре-
мену од 8-14 часова док траје оглас.

Све ближе информације о пословном простору, који је предмет овог огласа, 
могу се добити на телефон 030/434-730
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

БУДУЋНОСТ НА ТРАДИЦИОНАЛНИМ 
ВРЕДНОСТИМА

У Бору и Кладову се залажу за бољи положај особа са инвалидитетом

Сусрети етно удружења и асоцијација Србије

БОР, КЛАДОВО - Поводом 3. децембра Међународног дана особа са 
инвалидитетом у сали Градске скупштине у Бору организован је пријем за 
представнике удружења и организација које окупљају ове особе. 

- Положај особа са инвалидитетом никад није идеалан, али је знатно 
бољи него што је био раније и ја се надам да ће бити још бољи, да ће град 
помагати удружења кроз финансирање њихових активности. Треба уна-
предити приступачност институцијама адекватним рампама и гелендери-
ма-рекао је др Љубинко Тодоровић,председник Савеза организација бу-
брежних инвалида Србије.

Локална самоуправа издваја значајна средства за финансирање про-
грама рада ових удружења, али и кроз нове услуге личног пратиоца и пер-
соналног асистента.

- Град помаже особама са инвалидитетом на више начина. Услуга пер-
соналног асистента је посебно важна за особе са инвалидитетом старије од 
18 година, она је у току и пратимо како се реализује. За наредну годину по-
већаћемо средства како би омогућили да већи број асистената ради. Такође 
улажемо и у приступачност кроз куповиниу гусеничара и изградњу рампи. 

Оно што је битно је да смо у честим контактима са удружењима и од њих 
добијамо смернице шта им је неопходно-каже Добрица Ђурић,члан Град-
ског већа задужен за социјалну политику.

Град Бор и кроз активну политику запошљавања помаже особе са 
инвалидитетом које имају приоритет при запошљавању кроз јавне радове, 
самозапошљавање и друге мере. Ове године је за приступачност из град-
ског буџета издвојено три милиона динара, а за услуге персоналног аси-
стента и личног пратиоца 15 милиона динара.

Међународни дан инвалида обележен је и у Кладову. Ученици ОШ 
“Вук Караџић” су на инклузивној радионици “Различито је боље “, коју је ор-
ганизовало Удружење “Нада” ликовним радовима послали су поруку да су 
спремни да особама са инвалидитетом олакшају свакодневни живот. 

- Подршка окружење није изо-
стала свих ових година и то нам даје 
снагу да истрајемо у својим активно-
стима. У Дану отворених врата у удру-
жењу “Нада” креативност на задату 
тему презентовали су ученици ни-
жих и виших разреда градске основ-
не школе. Деца су успешно одговори-
ла на задату тему тако да жири није 
имао лак задатак ни приликом ода-
бира најбољих литерарних радова на 
тематском конкурсу “Шта ако сам дру-
гачији”- казала је Татјана Боснић, председница удружења “Нада”.

Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележа-
ва се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију 
којом се све земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се уна-
преди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских пра-
ва и равноправно учешће у друштву.

- На тај дан са нама су били и наши пријатељи из Компаније “Текијан-
ка” који су са нама током целе године.Они су искрени пријатељи који нас не 
заборављају свих ових година и олакшавају нам свакодневни живот. Треба 
истаћи и безрезервну подршку локалне самоправе - нагласила је Боснићка.

Удружење „Нада“ основано је пре 18 година и окупља 72 корисника.
 М.М.-М.Р.

КЊАЖЕВАЦ - Удружење за неговање традиције ‘’Извор’’ било је до-
маћин 14. по реду Сусрета етно удружења и асоцијација Србије. Манифеста-
ција, одржана под покровитељством општине Књажевац, окупила је бројна 
удружења, организације, занатске и уметничке радионице из целе земље. 

Под слоганом ‘’Традицијом у Европу’’, манифестација је окупила ста-
ре пријатеље из целе земље, али је у Књажевац довела нове, младе људе, 
рекла је на отварању Љиљана Михајловић, председница ‘’Извора’’.

-Сваке године ове просторе испуне креативна удружења, асоција-
ције, туристички радници, произвођачи сувернира, здраве хране, квали-
тетних ракија и вина. Они долазе из свих крајева наше земље – подједнако 
из равнице и планинских предела, из Шумадије и Мораве, равне Војводи-
не. Међу њима има оних са којима смо већ годинама драги пријатељи, али 
и оних које ћемо тек упознати. Драго нам је што их је из године у годину 

све више, као што је све више и деце и младих, спремних да уче на тради-
цији предака. Ове 2019. године, желимо да поручимо да на традиционал-
ним вредностима треба градити будућност. А највећа вредност свакако је 
породица. Из ње носимо васпитање, у њој учимо како да постанемо добри 
људи. Друга вредност је љубав. Љубав према жени, љубав према мушкар-
цу, према деци, родном крају, његовој историји, свему оном што он пред-
ставља за нас, ма где се налазили-казала је Михајловићева.

Ови сусрети, нагласио је председник Општине Милан Ђокић, одав-
но су превазишли локалне оквире, подсећајући нас да је традиција нешто 
јако важно што ћемо тек разумети у временима која долазе.

-Свако дете које је данас у сали научило шта су двопређне чарапе, 
како се слави слава, сече колач, је дете које ће у будућности бити мисио-
нар, који ће другој деци показати да уколико не знамо одакле смо кренули, 
не знамо ни где идемо, ни где ћемо стићи. Традиција је нешто чиме Срби 
могу и треба да се поносе - поручио је Ђокић. 

Штандови удружења, организација, занатских и уметничких радио-
ница, основних и средњих школа, испунили су све просторе Дома културе. 
Змијањски вез, уписан на листу културне баштине човечанства, те вез са Ко-
сова и Метохије стигли су са удружењем ‘’Вредне руке Новог Сада’’. Поент-
лес, најтежу технику ручног рада показала је на изуетним прслуцима Дра-
гиња Попадић из Ниша. Иван Стефановић из нашег Васиља представио се 
својим дуборезима којима украшава српске цркве. Из Кормана код Алек-
синца стигла су необична традиционална јела. 

Традицију свога краја и традицију Србије ‘’Извор’’ чува на различите 
начине. Један од њих је и израда одевних предмета. Уникатне хаљине овог 
удружења, израђене од оснивања до данас још једном су измамиле аплау-
зе публике. Баш као и Зорана Ћирковић и Зоран Јеленковић својом музи-
ком, те Слађан Илић својим стиховима. Љ.П.

У Бору…

… и Кладову
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН 
БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ-А

УГОВОР „ТЕЖАК” 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВљЕ „ТИМОК” ЗАЈЕЧАР / ЗДРАВСТВО

Дом здравља реализује пројекат области превенције и скрининга дијабетеса

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар и Тимочки омладински цен-
тар су 2. децембра 2019. године обележили Светски дан борбе против ХИВ/
АИДС-а под слоганом „Друштво доприноси напретку“. У сарадњи са Црве-
ним крстом Зајечар на централној манифестацији у простору за ПОМАК 
Тимочког омладинског центра присуствовала су четири тима зајечарских 
средњих школа. Поред дружења и размене искустава, организован је квиз 
и радионица под називом „Шта знам о ХИВ-у“. На тај начин је врло креатив-
но и занимљиво, проверено знање средњошколаца о ХИВ/АИДС-у и зашти-
ти од полно преносивих болести. Након успешно завршеног квиза и ради-
онице, ученици су учествовали у „Кондом штафети“ (правилно коришћење 
презерватива).

Школа која је освојила највише бодова у квизу знања је Медицин-
ска школа из Зајечара, а награде су добили сви представници зајечарских 
средњих школа у виду пакетића презерватива. На овај начин смо сви зајед-
но учествовали у подизању свести младих о заштити од ХИВ-а и других пол-
но преносивих болести. Манифестацију су пратиле екипе локалних медија 
„Tv Istok“, „Za Media“, „Zaječar Online“ i „Timokpress“. Одржана су и предавања 
о ХИВ инфекцији (АИДС) за ученике основних и средњих школа.

Према званично доступним подацима у Србији тренутно живи 2756 
особа којима је дијагностикована ХИВ инфекција, а процењује се да у нашој 
земљи још минимум 400 особа не зна да је инфицирано ХИВ-ом. Знајући да 
ХИВ инфекција може дуги низ година протицати без икаквих знакова и сим-
птома, једини начин да се открије ХИВ инфекција је да се особа која је има-
ла неки ризик тестира на ХИВ. Свако тестирање на ХИВ треба да буде до-
бровољно и поверљиво, уз обавезно саветовање пре и после тестирања, 

а у циљу пружања правих и стручних информација потребних 
клијенту да донесе одлуку да ли је прави тренутак за тестирање, 
али и да препозна стварни ризик тј. ризично понашање које је 
практиковао или које и даље упражњава, и да идентификује лич-
не могућности за превенирање инфицирања ХИВ-ом у будућно-
сти. С друге стране, ХИВ позитивне особе имају могућност да 
одмах по дијагностковању започну лечење ХИВ инфекције које 
даје одличне резултате, како у свету тако и у нашој земљи. За-
хваљујући терапији ХИВ инфекција је хронично стање са којим се 
може квалитетно и дуго живети, али само уколико се правовре-
меним и адекватним лечењем контролише репликација ХИВ-а.

Да се подсетимо како се ХИВ преноси, односно на 
који начин се не може инфицирати ХИВ-ом.

ХИВ се преноси на следеће начине:
•	Сексуалним односом без заштите тј. без кондома (анални, 
вагинални и орални секс, при чему највећи ризик носи 
незаштићени анални сексуални однос),
•	Са заражене мајке на дете (у току трудноће, порођаја и дојења),
•	Разменом игала и шприцева код интравенске употребе 
наркотика.

ХИВ се ретко може пренети на следеће начине:
•	Пољупцем у уста (само у случају ако обе особе имају неке ранице 

у устима, нпр. услед вађења зуба, крварења десни... па у том 
случају дође до контакта „крв на крв”),

•	 При тетовирању, пирсовању... (уколико се обавља 
нестерилизованим апаратима и у нехигијенским условима),

•	 Приликом размене прибора за личну хигијену које је претходно 
користила особа која живи са ХИВ-ом (бријач, четкица за зубе...).

ХИВ се не преноси на следеће начине:
•	 Боравком у истој просторији: социјалним контактом као што је 

разговор, поглед, дружење...,
•	 Додиром тј. контактом, као што је руковање и загрљај,
•	 Кашљањем или кијањем, преко зноја или суза,
•	 Пољупцем у образ,
•	 Коришћењем истог купатила или тоалета,
•	 Коришћењем исте чаше/шоље или истог прибора за јело који је 

користила особа инфицирана ХИВ-ом,
•	 Коришћењем исте постељине или пешкира,
•	 Контактом са предметима на јавним местима (телефонска 

говорница, држачи у јавном превозу...),
•	 Коришћењем истог базена или сауне,
•	 Преко животиња или убодом инсеката (комарци, крпељи...),
•	 Конзумирањем хране коју је припремила ХИВ позитивна особа.

ЗЗЈЗ “Тимок” Зајечар
Одсек за промоцију здравља

МАЈДАНПЕК- Дом здравља „Др Верољуб Цакић“ у Мајданпеку једна 
је од 83 здравствене установе у Србији, која је од Министарства здравља у 
оквиру “Другог пројекта развоја здравства Србије” који се реализује у са-
радњи са Светском банком, добила бесповратна средства за унапређење 
примарне здравствене заштите, у области превенције и скрининга дија-
бетеса.

Уговор о преносу 3,5 милиона динара прошлог петка је у ресорном 
министарству потписао др Драган Фудуловић, директор ове установе, а 
добијена средства ће бити утрошена за неопходне апарате и услуге за па-
цијенте из категорије дијабетичара, чији је број достигао чак 850 у овој 
средини:

- Овим пројектом одлучили смо да мало озбиљније сагледамо дија-
бетес, који је у експанзији, па ћемо, поред куповине три апарата за прове-
ру ХБС антигена, која ће се радити два пута годишње, набавити и софтвер, 
којим ће лабораторијски резултати дијабетичара бити директно уношени 
у здравствене картоне-казао је Фудуловић.

Везано за реализацију пројекта оболели од дијабетеса су позвани да 
дођу у Дом здравља, ради договора око реализације пројекта који је њима 
намењен и где се очекује активно укључење и удружења дијабетичара. Сам 
пројекат ће трајати годину дана, почев од овог месеца, а након завршет-

ка, у плану је и отварање Саветовалишта за дијабетичаре, при мајданпеч-
ком Дому здравља. Планира се да у оквиру њега повремено буде ангажо-
ван ендокринолог, због чијег прегледа пацијенти путују у веће здравствене 
центре.

 И.Ћ.


