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П О САО  З А  2 1  РА Д Н И К А

Развој пољопривреде један
је од приоритета локалних самоупр-
ава у Тимочкој Крајини. Председник
општине Књажевац Милан Ђокић, на-
гласио је недавно у интервјуу за не-
дељник „Тимочке“ да је интензивна
подршка пољопривредним произво-
ђачима  не-што што је  био имиџ Кња-
жевца као и да се наставља рад у том
правцу. Он је истакао и да је књаже-
вачки   програм подршке пољопри-
вредницима  један од најкреативнијих
и најиновативнијих у Србији

- Са СДЦ -ом, смо основали
Риволвинг кредитни фонд у који смо
удружили средства у износу од по
седам и по милиона динара, и дајемо
нашим произвођачима бескаматне
кредите које они враћају кроз про-
изведену робу. За пољопривреду из-
двајамо и 20 милиона и 500 хиљада
динара директно кроз буџетски фонд
за пољопривреду. Са фондацијом
Ане и Владе Дивац, радимо већ две
године на подршци пољопривредним
произвођачима и прошле године је
акценат био на пчеларству – казао је
недавно Ђокић.

У општини Бољевац, од
укупног броја становништва 2/3 људи
живи на селу. 

- Будућност овог краја је у
унапређењу пољопривредне про-
изводње, зато и највећа средства из
буџета трошимо у корист села. Же-
лимо да мештани имају квалитетно
водоснабдевање, добре путеве, до-
мове култура, јавну расвету, добре
атарске путеве, све што сматрају да
је важно. Пољопривредницима су
најбитнији  атарски путеви и ту смо
уложили око 30 милиона динара –
рекао је у интервјуу за „Тимочке“ Не-
бојша Марјановић, први човек Бо-
љевца.

Председник општине Кла-

дово Радисав Чучулановић у ин-
тервјуу за „Тимочке“ наглашава да се
из буџета општине  издваја  15 ми-
лиона динара бесповратних сред-
става за развој пољопривреде.

- Ради се комасација зем-
љишта на подручју великих житних
поља у Великој Врбици, Ваљуги,
Рткову, Грабовици, Љубичевцу, Брзој
Паланци, што је веома важно код бу-
дућих инвестиција. Паралелно са ко-
масацијом, радили смо и уређење
пољских путева. Истраживања и ана-
лизе су показали да је земљиште у
општини Кладово најбољег квалитета
за производњу бадема, тако да ћемо
наше ратаре преусмерити да почну
да се баве производњом те намир-
нице и воћарством – рекао је Чучула-
новић.

И први човек Мајданпека
Дејан Вагнер истиче да се из буџета
општине за подршку пољопривреди

опредељује око 15 милиона динара.
- Покушаћемо да та сред-

ства увећамо, али и да изнађемо
најефикасније мере подршке које би
се финансирале или суфинансирале
тим средствима. Кроз посебну студију
коју припремамо у сарадњи са Пољо-
привредним факултетом  из Београда
покушаћемо да дођемо до најефикас-
нијег решења. Јер, сточарство,
вртларство и лековито биље су обла-
сти које се сагледавају као посебни
потенцијали ове средине. Код пољо-
привреде озбиљан проблем пред-
ставља недостатак радно способног
становништва на селу. Наше село је
у знаку старачких домаћинстава,
млади радно способни људи који би
могли да буду покретач тог развоја,
изван ове средине. Покушавамо да у
том правцу нешто урадимо,  имамо
десетине домаћинстава које се оз-
биљније баве производњом, а кон-

цепт је да се таква домаћинства под-
рже и буду пример другима у окру-
жењу да од пољопривреде може да
се егзистира и  да се иде у удружи-
вање и формирање удружења пољо-
привредника – изјавио је у интервјуу
за недељник „Тимочке“ Вагнер.

Један од приоритетних зада-
така општине Сокобање јесте управо
рад на унапређењу пољопривредне
производње.

- Са доласком фирме Тера
оптима од пре пар година је овде по-
чело да се развија воћарство. Сада
већ постоји маса привредника који
праве имања и нове засаде тако да
воћарска производња расте,а  раз-
вијаћемо је и надаље.  Сокобања није
погодна за млечну производњу и го-
ведарство али за овчарску и козарску
јесте и радићемо на унапређењу сто-
чарске производње. Трећи правац је
усмерен на обнову инфраструктуре.
Једна од идеја је и да се сокобањски
мед брендира. Ми имамо здраво еко-
лошко подручје и једини производ
који има  количину и квалитет јесте
мед са овог подручја. Настојаћемо да
окупимо наша пчеларска удружења,
и да учврстимо њихову сарадњу са
локалном самоуправом. Општина ће
обезбедити средства за добијање
сертификата и брендирање, са
циљем да сокобањски мед мора да
одговара квалитету. У плану је и јача
сарадња са фирмом Адонис,  али не
само у брању дивљег лековитог
биља, него и када је реч о про-
изводњи лековитог биља на парце-
лама наших мештана. Већ за то има
исказаног  интересовања, и то треба
организовати – казао је у интервјуу за
„Тимочке“ Драгољуб Јевтић, председ-
ник Скупштине општине Сокобања.  

Д.К.

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Један од приоритетних задатака локалних самоуправа у Тимочкој Крајини

МАЈДАНПЕК -  Заку-
пивши фабрику “Мегапласт”,
која се од почетка прошле го-
дине, као део мајданпечке Ин-
дустрије за прераду метала
“ИПМ Мајданпек” заједно са

“Златаром Мајданпек” налази у
стечају, Живановић, company
доо из Ниша је овој фабрици у
Мосни практично продужила
живот. Крајем октобра, уз анга-
жовање 18 радника поново је

покренута производња амба-
лаже, кутија и капсула, као и ме-
талне галантерије.

- Нашли смо се пред ве-
ликом обавезом да покушамо
да повратимо поверење и по-
слове које смо имали код неких
старих купаца, али и да квали-
тетним производима придо-
бијемо нове - рекао нам је
Живадин Андрић, директор овог
погона, од кога смо сазнали да
је број запослених повећан: -
Тренутно запошљавамо 21 рад-
ника, а на више од тога могло би
да се рачуна са повећањем
обима посла.

На жалост, први месеци
календарске године су период
када је посла мање него у дру-
гом делу године, па се на нови

замах када је о обиму посла, а
самим тим и запошљавању реч,
очекује већ крајем првог квар-
тала. Закуп простора фабрике
“Мегапласт”, како сада ствари
стоје, може да потраје до про-
даје фабрике након окончања
стечајног поступка, а рад у овим
условима и може да послужи
као проба и провера евентуал-
ном купцу. На жалост, услови за
покретање рада у погону рон-
дела, који је био најпрофита-
билнији у оквиру “Мегапласта”
не постоје, јер за сада, на једној
страни нема посла, али ни мо-
гућности да се на домаћем
тржишту обезбеде траке не-
опходне за производњу, које је
производио ФОМ који не ради.

И.Ћ.



БРОЈ 230 3ДРУШТВО

Настављен попис нелегално саграђених објеката
Циљано испитивање комплетног вреловода

СМ А Њ И Т И  Г У Б И Т К Е  Н А  
ТО П Л О ВОД Н О Ј  М Р Е Ж И

МАЈДАНПЕК- Како би смањили губитке воде на топловодној мрежи, а
тако и побољшали квалитет грејања у граду, запослени у Јавном предузећу за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек” и ове грејне сезоне не-
бројено су пута интервенисали настојећи да санирају кварове, односно, на-
прснућа. 

У више наврата у томе нису имали успеха, јер се, како каже Ђорђе Рош-
кић, директор овог предузећа догађало да се на траси појави пара, крене у ин-
тервенцију, дође до топловода  и испостави да на тим местима нема цурења на
мрежи, да је највероватније само у питању изолација. Како због тих лажних зна-
кова не би предузимали непотребне интервенције, а на другој страни елимини-
сали губитке на мрежи, у ЈП “Мајданпек” су одлучили да за испитивање мреже
ангажују стручњаке који уз најсавременију, ултразвучну опрему, од почетка ове
недеље откривају места на којима је дошло до цурења. 

Већ током првог дана, у понедељак, открили су више места на којима
има мањих губитака воде, а посао су наставили покушавајући да открију и веће
и све евидентирају како би запосленима у мајданпечкој топлани олакшали посао,
а тако посредно омогућили да грејање буде квалитетније. У питању је обиман
посао, јер, траса вреловода у Мајданпеку дуга је око 15 километара.

На другој страни, познато је да се проблеми са грејањем у Мајданпеку
тешко могу избећи када се зна да, осим пре 15 година реконструисаног топловода
у доњем делу града, озбиљнијих интервенција на мрежи изграђеној пре четири
деценије скоро да није ни било. У међувремену, осим дотрајалости цеви, на мно-
гим местима и појава клизишта, утицала је да су кварови, па и хаварије чести, а
потреба за санацијом и интервенцијама готово свакодневна.                          И.Ћ.

КЊАЖЕВАЦ - На са-
станку локалних самоуправа ис-
точне Србије и Сталне конфе-
ренције градова и општина који
су организовале Општина Кња-
жевац и Регионална агенција за
развој источне Србије између
осталог, пуно се разговарало  о
демографском пражњењу Ти-
мочке Крајине.

- Не можемо да утичемо
на умирање наших суграђана, то
је природни процес али можемо
да видимо начин и могућности да
стопирамо процес одлазака и на-
пуштања овог простора, да пру-
жимо бољу будућност нашим
суграђанима и да развијамо овај
крај Србије као што су га наши
преци развијали. Мислимо да је
ту на првом месту повољна еко-
номска клима, отварање радних
места, покушај да мајка трећег
детета буде заштићена и да нам
држава помогне да се школе и
друге институције не затварају
брзо –изјавио је  Владислав Ми-
лојевић, помоћник градоначел-
ника Зајечара.

Милан Ђокић, први човек
Књажевца нагласио је да су иде-

нтификована три кључна пробле-
ма и исто толико решења.

-Прво је стимулативна
пореска политика за све инвести-
торе у Тимочкој крајини која може
да доведе до тога да неко од ин-
веститора, уместо да своју фаб-
рику, производњу и погон лоцира
у некој општини која је иста по
степену развијености али је уз
Коридор 10 на далеко бољем по-
ложају , ту своју производњу ор-
ганизује и региструје у некој од

општина Тимочке крајине. Друго
решење се односи на стимула-
тивну пронаталитетну политику
која би довела до тога да у Ти-
мочкој крајини зауставимо трен-
дове већег броја умрлих него
рођених. Трећа мера би свакако
значила да се сви природни по-
тенцијали ставе у функцију раз-
воја а то је ограничавање доњег
износа неопходних улагања у по-
стојећу инфраструктуру која је од
регионалног националног значаја

а на територији је Тимочке краји-
не јер имамо ситуацију да се са-
обраћајнице, водотокови одржа-
вају са доста мањим средствима
од потребних,  а инфраструктура
и њено постојање и одржавање
је  први предуслов за привредни
развој- казао је Ђокић.

Ђорђе Станичић, гене-
рални секретар СКГО, истакао је
да ће се врло брзо разматрати
све чињенице о стању у Тимочкој
крајини.

- Гледаћемо већ на првој
наредној седници нашег пред-
седништва која је у плану у другој
половини фебруара, да уз уче-
шће министарке Славице Ђукуић
Дејановић која се бави попула-
ционом политиком, изнесемо ове
предлоге, дилеме, па и изазове
који постоје у Тимочкој крајини,
да их уградимо у део стратегије
и политике које Влада настоји да
спроведе, и да помогнемо, одно-
сно да на системски начин пре-
окренемо процесе који су,
нажалост у овом тренутку, у том
делу негативни  - казао је Стани-
чић.

Д.К.

С Т И М У Л А Т И В Н А  П О Р Е С К А  П О Л И Т И К А
Одржан састанак локалних самоуправа источне Србије и Сталне конференције градова и општина

И З Д А Т О  4 0 0  Р Е Ш Е Њ А
КЛАДОВО - Од почетка примене новог закона пописано је

1850 објеката у граду и кладовским селима. 
- Општинска управа Кладово до сада је издала 400 решења

о озакоњењу објеката- казао је за недељник “Тимочке” Радоје Ђу-
ровић, руководилац Одељења за урбанизам и грађевинарство.

На основу плана и програма Општинске управе  настав-
љена је реализација   пописа нелегално саграђених грађевинских
објеката без урбанистичке документације. Тај посао за сада
обавља десетак комисија које  евидентирају стамбене, пословне,
економске, помоћне, произвољне и друге објекате ради њихове
легализације. Власницима објеката упућен је апел  да приликом
пописа изађу у сусрет  комисији и покажу тражену документацију
грађевинску или употребну дозволу или захтев за легализацију.

- Рок за завршетак пописа  који захтева обилазак сваког до-
маћинства истиче 31. марта. На терену је десетак комисија чији
број ће наредних дана бити дуплиран. У складу са одлуком ресор-
ног министарства добили смо сагласност за заснивање радног од-
носа са још деветоро стручњака са евиденције Испоставе НСЗ у
Кладову тако да су и они укључени у пописне активности. То ће
помоћи да комплексан посао завршимо у планираном року- опти-
миста је Ђуровић.                                                                                 М.Р.
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БОР - Зима се у Бору  ретко
„обрука“ у јануару. Снег до колена и
дебели јутарњи и ноћни минуси
током целог месеца, поготово у ува-
лама површинских копова какав је
Кривељски у саставу РТБ-а Бор,
опомињу надлежне у овој компанији
да на ледено лице зиме треба рачу-
нати и у фебруару. Сва четири руд-
ника РТБ-а Бор војевала су своју
битку са снежним невременом и
олујним ветровима. Први налети
снега и студени дочекани су са до-
вољно соли и уређеним путевима
тако да је откоп руде текао без
већих проблема. Снажно невреме
није зауставило рударе, радили су
успорено, али упорно, па је зато и
јануарска производња руде бакра
била надомак плана. У јануару је у
мајданпечком и борским рудницима
остварено укупно 2,9 милиона тона
ископина. Откопано је 1.603.000
тона руде и произведено 4.140 тона
бакра из ње.

Када је реч о металуршким
агрегатима, борска Топионица пла-
тила је у више наврата цех изузетно
ниским температурама у виду крат-
котрајних застоја и мање про-
изводње због тога. Борба с ћудима
природе почела је на самом почетку
јануара, када је жива у термометру
сишла чак 20 степени испод нуле и
“оковала” производњу. Концентрат

се претварао у крупне груменове,
заглављивала су се пресипна места
и бункери шарже. Људи се целе
ноћи стајали  поред преспиних
места и чистили их.  

- Главни проблем је што су
у одељење припреме и дистрибу-
ције шарже долазили концентрати
бакра у којима је неминовно прису-
ство влаге, па су се, пошто су већ
били на гомили или приликом исто-
вара, укрупњавали и претварали у

велике груменове. У таквом облику
нису могли да иду тракама, већ су
заглављивали пресипна места –
објашњава управник Топионице
Славиша Стефановић и додаје да
се концентрат који стиже из Мајдан-
пека смрзне још успут, па када га
випер окрене, испадају громаде.

Проблема је, како каже,
било и у другим одељењима Топио-
нице где се користи вода, што за хл-
ађење што за сам технолошки про-

цес, која се замрзавала у цевима.
- Поготово када смо про-

изводњу заустављали у неколико
наврата, замрзавали су и спрејеви
на конверторима, чак и мазут у во-
довима, тако да је било смањено
грејање анодних пећи у одељењу
рафинације. Толики је мраз био да
се материјал једноставно замрзавао
на ситу и заустављао проток кон-
центрата. Смањивали смо про-
изводњу рачунајући да ћемо, уз
стално одглављивање пресипног
места, моћи да је одржимо. Међу-
тим, долазило је до толиког зачеп-
љења да смо на крају морали да
прекидамо производњу. Топио-
ничари су једва успевали да
„извуку“ бакар из пећи – додаје он.

Да апсурд буде већи, ис-
тиче наш саговорник, на лонцима са
врелом шљаком, у којима је темпе-
ратура 1.200 - 1.300 степени, ства-
рале су се санте леда по целој
површини.

Зима је, дакле, зауставила
топионицу на пет дана и за то време
она је бележила мању производњу
од 700-800 тона анодног бакра из
свежих сировина. 

-То није губитак, јер ћемо те
количине сигурно произвести, зима
је то само мало одложила – каже
Стефановић.

Г. Т. В. 

МРАЗ ЛЕПИ КОНЦЕНТРАТ И
КОЧИ ПРЕРАДУ БАКРА

Зима „оковала“ производњу у борској топионици
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Завод за јавно здравље
„ТИМОК“ Зајечар почео је сезону ме-
рење концентрације алергеног по-
лена у ваздуху на територији
Општине Сокобања 06.02.2017. го-
дине. Мерења се обављају у оквиру
Државне мреже за мониторинг алер-
геног полена, Агенције за заштиту
животне средине са седиштем у Бео-
граду.

На неопходност монито-
ринга алергеног полена суспендова-
ног у ваздуху указала је Светска
Здравствена Организација (WHО),
званичним закључцима састанка на
тему ,,Phenology and human health:
Alergic diskorders” који је одржан у
Риму 2003. године. WНО потврђује
да је алерген битан узрочник алер-
гијских реакција током последњих 50
година а резултати мониторинга
аерополена омогућавају проуча-
вање, превенцију, дијагностиковање,
па и лечење поленских алергија. Ре-
довно праћење концентрације поле-

нових зрна у ваздуху од велике је
важности као превенција код сензи-
билних особа, за лекаре који се баве
лечењем алергијских обољења како
за постављање дијагнозе тако и за
корекцију  терапије код пацијената.
Наиме, уз адекватно упозорење,
благовремена примена медикаме-
ната може у многоме, пацијентима
да олакша или чак спречи појаву
низа веома непријатних здравстве-
них тегоба. Ови подаци у многоме
могу побољшати рад комуналних
служби на уништавању трава и ко-
рова који су узрочници алергијских
болести, као и  укључивању у међу-
народну сарадњу.

Сви полени су подједнако
опасни. Дрвенасте врсте поленишу
од фебруара до краја априла. Од
маја до средине јула поленишу
траве, а од почетка јула до краја ок-
тобра корови. Ове фазе поленисања
нису стриктно подељене већ се ме-
ђусобно преклапају. Међу дрвена-
стим врстама најјаче алергено
дејство испољава полен брезе, а
међу коровима полен амброзије.
Људски организам различито реагује
на алергене, осим стандардних ре-
акција, попут цурења носа, свраба
очију, узастопног кијања, реакција на
кожи дешавају се и алергијске реак-
ције на слузокожи црева које је поне-

кад тешко открити. Све алергичне
особе муче слични симптом, а то су:
кијавица, свраб и обилна секреција
из носа, главобоља, сузење очију,
кашаљ и отежано дисање. Загађе-
ност ваздуха потенцира активност
полена. 

Мере превенције имају
веома значајну улогу код особа осет-
љивих на алергени полен.  Мере
превенције биле би: 

- испитати на који полен би-
љака сте алергични,

- слушати временску про-
гнозу и према њој организовати ак-
тивности,
- током сезоне цветања биљака на
чији полен смо алергични треба што
више боравити у  затвореном про-
стору,

- узимати лекове по препо-
руци лекара, већина медикамената
најбоље делује ако се примене 
пре појаве симптома,

- имати на уму да су дани са

ниском релативном влажношћу ваз-
духа и слабим ветром изразито по-
годни 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 проветра-
вање просторија користити клима
уређаје,

- да бисте одстранили полен
са коже и косе препоручује се туши-
рање, често умивање лица и очију,
носне чупљине после боравка у при-
роди испрати физиолошким раство-
ром,

- избегавати сушење веша
на отвореном,

-избегавати шетњу кроз за-
трављене 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 алергијске симптоме
треба да се јаве свом изабраном ле-
кару.

Једногодишња мерења не
могу да дају праву слику и каракте-
ристике полинације на годишњем
нивоу, које у многоме зависе од низа
еколошких фактора средине који су

врло променљиви током године.
Сходно томе, мерења на једној тери-
торији треба да трају пет до десет го-
дина да би се добила реална слика
о полинацији на основу које можемо
да предвидимо и дамо прогнозу по-
ленисања унапред. Овај начин из-
вештавања грађанства, који иначе
имају проблема са алергијама, имао
би велку улогу у превенцији.  

У земљама Европске Уније
вредности праћених концентрација
алергеног полена су саставни део
свакодневних информација о вре-
менској прогнози. Да би се добила
комплетна слика о кретању концент-

рације алергеног полена у Тимочкој
Крајини потребно је започети мони-
торинг у свим Општинама. На тај
начин добили би смо комплетну
слику о разноврсности биљног света
који продукујје алергени полен у ваз-
дух, добијени подаци би се искори-
стили у превенцији и лечењу
алергијских реакција, побољшању
рада комуналних служби на уништа-
вању корова и трава, као и у плани-
рању пошумљања голети.  

Завод за јавно здравље
“ТИМОК” Зајечар

мр Милијана Вучковић, дипл.
биолог       

ЗАПОЧЕЛА ЈЕ СЕЗОНА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ
АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА У СОКОБАЊИ

КЛАДОВО - Председник општине Кладово Радисав Чучула-
новић са сарадницима разговарао је са Мораном Тимчијем сувлас-
никм корпорације "Данбар груп" из Тел Авива. Тема је била могућност
инвестирања у општини Кладово на пословима од енергетике до по-
љопривреде  са акцентом на изградњи погона у коме би посао добило
тридесетак радника.

-Корпорација "Данбар груп"   има 20 компанија  које егзисти-
рају у Немачкој,Чешкој и Холандији и веома је заинтересована за ин-
вестирање у Србији. На то нас обавезују пријатељски односи две
земље  а амбијент у општини Кладово задовољава наше стандарде -
изјавио је Моран Тимчи, сувласник корпорације "Данбар груп".

Састанак је протекао у конструктивној атмосфери и то је први
корак у остваривању заједничке сарадње .

-Ми смо веома заинтересовани за сарадњу са корпорацијом
из Изрела. Презентовали смо наше могућности и спремност да се раз-
говори успешно спроведу у дело. Општина Кладово обезбедиће бу-
дућим инвеститорима у индустријској зони "Давидовац" најбоље
услове за изградњу постројења - казао је Радисав Чучулановић, пред-
седник општине Кладово.                                                                   М.Р.

РА З ГО ВО Р И  О  БУД У Ћ О Ј  СА РА Д Њ И
Делегација Израела у Кладову
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На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16), члана
64. Статута општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 7/08) и  Одлуке о буџету општине Мајданпек
за 2017. годину („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 43/16) Општинско веће општине Мајданпек, на седници одр-
жаној дана 30. јануара 2017. године, донело је 

О Д Л У К У
о расписивању јавног Конкурса за  суфинансирање проjеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији општине  Мајданпек у 2017. години

Члан 1.
Одлуком  о буџету општине Мајданпек за 2017. годину („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 43/16) опреде-

љена су средства за јавно информисање на територији општине Мајданпек у укупном износу од 1.500.000 динара.

Члан 2.
Средства предвиђена чланом 1. ове Одлуке расподељују се за:

1. суфинансирање пројекта јавног информисања на територији општине Мајданпек и Републике Србије, који
су значајни за остваривање јавног интереса,  путем  производње штампаних медијских  садржаја ............ 300.000 ди-
нара, односно 20,00 % укупних средстава намењених пројектном финансирању јавног информисања;

2.  суфинансирања пројекта јавног информисања на територији општине Мајданпек и Републике Србије, који
су значајни за остваривање јавног интереса,   путем производње медијских садржаја радио и телевизијског програма,
електронских издања тих медија и самосталних електронских издања (уређивачки обликованих интернет страница
и интернет портала) .................1.130.000 динара, односно 75,33 % укупних средстава намењених пројектном финанси-
рању јавног информисања;

3.  појединачна давања у складу са чланом 30, 31. и 32. Закона о јавном информисању и медијима
......................................................70.000 динара, односно 4,67 % укупних средстава намењених пројектном финансирању
јавног информисања.

Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. став 1. тачка 1) и 2) ове одлуке расписује се конкурс у облику јавног позива

за пројекте производње медијских садржаја.
Јавни позив за учешће на конкурсу биће објављени на званичној интернет адреси општине Мајданпек,

www.majdanpek.rs и у новини која се дистрибуира на подручју општине Мајданпек - "Тимочке новине".
Јавни позив садржи и јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинте-

ресованим за рад у комисијама за предлагање чланова комисија.

Члан 4.
Конкурсом ће бити објављен јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима

заинтересованим за рад у Комисији за оцену пројеката за расподелу средстава у области јавног информисања ради
остваривања јавног интересау 2017. години у општини Мајданпек, за предлагање чланова комисија.

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

Члан 5.
Јавни позив за учешће на конкурсу, поред осталог, садржи:

1. намену средстава за остваривање јавног интереса и њихов износ;
2. право учешћа на конкурсу;
3. критеријуме за учешће на конкурсу;
4. рокове у којима се спроводи конкурс;
5. називе обавезне документације коју подноси подносилац пројекта.
6. јавни позив медијским удружењима и стручњацима за пријављивање кандидата за чланове комисија.

Члан 6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему документације, за Комисију за оцену пројеката за рас-

поделу средстава у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2017. години у општини Мајдан-
пек, обавља Општинска управе општине Мајданпек- Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове.
Општинско веће општине Мајданпек одређује лице које ће обављати послове секретара Комисије.

Секретар Комисије није члан комисије.

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине Мајданпек“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06 – 2/9 од 30. јануара 2017. године



ОГЛАСИ/ХРОНИКА 7БРОЈ 230

БОР - Припадници Министарства унутрашњих послова у Бору ухапсили
су и, по налогу надлежног тужилаштва, одредили задржавање до 48 сати Ч. Б.
(59) из Ћуприје, због постојања основа сумње да је извршио кривична дела фал-
сификовање службене исправе и превара у покушају. 

Осумњичени се терети да је као одговорно лице једне фирме из Пожа-
ревца, са којом је РТБ Бор пословао, у договору са два возача камиона покушао
да превари РТБ Бор. Сумња се да су они у камиону за који су имали отпремницу
на 20 тона бакра, у круг РТБ Бор уносили око 18 тона бакра и око две тоне воде и
одлазили на мерење тежине. Они се терете да су након истовара и предаје бакра,
испуштали воду из дограђеног резервоара на камиону и пре него што ће камион
напустити круг РТБ Бор поновно одлазили на мерење, како би се утврдило да је
из камиона истоварено 20 тона бакра. 

Ч. Б. се такође сумњичи да је у службену исправу унео неистини податак
о количини бакра и такав документ оверио печатом и својим потписом.

Осумњичени ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити спроведен
надлежном тужилаштву.

Полиција наставља рад на овом случају. 

УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА КРАЂУ У РТБ БОР
Саопштење за јавност ПУ Бор

U skladu sa odredbama Zakona o hipoteci („Službeni glasnik
RS“, br. 115/2005 od 27.12.2005. godine) Eurobank a.d., Beograd, Vuka
Karadžića 10

OGLAŠAVA AUKCIJSKU PRODAJU
NEPOKRETNOSTI

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

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 16.200,00 u di-
narskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 800 u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u sredu 08.03.2017. godine u
12,15h. 

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

latu depozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d.,
Beograd, najkasnije do 03.03.2017. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita dužna su da
dostave Banci popunjenu prijavu učešća na aukciji sa dokazom o uplati
depozita najkasnije do 06.03.2017. godine.

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

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

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

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

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom pove-
riocu Eurobank a.d., Beograd, Vuka Karadžića 10, na telefon  011/206-58-
03,  011/302-70-56, 011/302-75-59, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-
35-61 ili na e-mail adresu: prodaja@eurobank.rs

ЗАЈЕЧАР, БОР - Физичка лица која имају одобрење за држање
трофејног оружја дужна су да до 5. марта ове године то оружје прере-
гиструју, продају, онеспособе или предају без накнаде у корист Репуб-
лике Србије, сходно члану 50. став 2. Закона о оружју и муницији.

Непоступање по наведеној законској одредби квалификује се
као прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 5.000 до
150.000 динара, а може бити изречена и заштитна мера одузимања
оружја.

Све информације у вези са променама Закона о оружју и му-
ницији могу се добити у Одсеку за управне послове Полицијске управе
у Зајечару  и полицијским станицама Књажевац, Сокобања и Бољевац.
Такође, све додатне информације могу се добити у Полицијскoj управи
Бор или на бројеве телефона 030/455043 и 030/455037.

Т Р О Ф Е Ј Н О  О Р У Ж Ј Е
Обавештење ПУ Бор и ПУ Зајечар

Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару
на основу чл.35 Статута Центар за социјални  рад  и Од-
луке Управног одбора Центра за социјални рад „Заје-
чар“ у Зајечару бр. 551-3-96 од 30.01.2017. год.  расписује

О  Г  Л  А  С   
О поступку прикупљања писмених понуда

за продају путничког возила

1. Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару
оглашава продају путем прикупљања писмених понуда
путничко возило марке Застава 10, број шасије:
ZFA18800000976346, број мотора PUS75011100026, го-
дина производње - прва регистрација 2007/21.05.2007.
снага мотора / радна запремина – 44кw/1242 ццм, очи-
тана километража: 237.500 км.

2. Почетна цена возила је 203.176,00 дин. (двестат-
ристоседамдесетшестхиљададинара)

Право учешћа имају правна и физичка лица са те-
риторије Републике Србије. Поступак отварања писме-
них понуда одржаће се дана  21.02.2017.год. у 12,00час.
у Сали Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару, ул.
Генерала Гамбете бр.88.

3.  Потенцијалним купцима ће се омогућити раз-
гледање возила, које је предмет продаје, на дан отва-
рања писмених понуда, сат времена пре почетка
поступка.

Ценар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару има
право да одустане од поступка у року од пет дана од да-
тума одређеног за отварање посмених понуда.

4.  Датум и време почетка пријема писмених по-
нуда  је од  10.02.2017год.

Датум и време завршетка пријема понуда за
учешће у поступку је 21.02.2017.год. до 12,00 час.

Понуда се подноси у писменој форми на адресу:
Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару,

ул.Генерала Гамбете бр.88 Зајечар 19000, са назнаком
пријава за поступак прикупљања писмених понуда за
продају наведеног возила у тачки 1. овог огласа.

Датум, време, и место одржавања поступка је
21.02.2017год. у 12,00 час. у сали Центра за социјални
рад „Зајечар“ у Зајечару, ул. Генерала Гамбете бр.88
19000 Зајечар.

5.   Понуда физичког лица треба да садржи: име и
презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број личне карте, теле-
фон и понуђену цену.

Понуда правних лица треба да садржи назив и се-
диште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлаш-
ћеног лица оверен печатом, телефон, име и презиме
особе за контакт и понудјену цену.

6.  Предмет продаје доделиће се оном учеснику у
поступку који понуди највишу цену.

Трошкове ПДВ-а, трошкове преноса власништва
као и трошкове транспорта и слично сноси купац.

Службено возило се продаје у виђеном и затече-
ном стању без права на рекламацију.

Купопродајну цену, купац ће уплатити на рачун
Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару бр. 840-
212661-17 а у сагласности са одредбама Уговора о купо-
продаји који буде закључен по окончању поступка
7.  Уговор о купопродаји се закључује са учесником који
понуди највишу цену, у року од 5 (пет) дана од дана по-
тписивања записника о току поступка прикупљања пис-
мених понуда.

Купопродајну цену купац је дужан да исплати у
целости пре преузимања возила у року од 5 (пет) дана
од дана потписивања купопродајног уговора.

8.  Детаљније информације у вези са продајом
путем поступка прикупљања писмених понуда  могу се
добити на контакт телефон 019/420-280 лок.103 – контакт
особа Диковић Александар.
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Одржан свечани концерт

КЊАЖЕВАЦ - Свечаним концетром, на коме су се представили та-
лентовани ученици са свих одсека, Школа за основно музичко образовање
''Предраг Милошевић'' обележила је свој дан. 

На својих пет одсека, ова образовна установа школује будуће тру-
баче, гитаристе, пијанисте, виолинисте. Они су, на свечаном концерту, пока-
зали део свог бескрајног талента.

- Деца су нам много напредовала. У овој години очекује их много
више такмичења, у односу на претходну, која је, била једна од најјачих што
се постигнућа ученика тиче. За овакав успех одговорни су наставници, а лепо
је када имате децу код које препознајете унутрашњу мотивацију и потребу да
још више раде - каже директорка Мартина Милошевић.

Музичка школа биће од 29. до 31. марта, другу годину заредом до-
маћин интернационалног такмичења Акордеон фест.

- Много људи прође тада кроз Књажевац, много великих, познатих
професора. Прошле године смо имали Јурија Шошкина, а ове године гост ће
бити Александар Комељков, вишеструки победник Светског купа акордеони-
ста - наглашава директорка Музичке школе.

Основна музичка школа у Књажевцу постоји 37 година, а име ''Пред-
раг Милошевић'' добила је по истакнутом композитору, пијанисти и диригенту,
рођеном у Књажевцу.

Љ.П.

О Б Е Л Е Ж Е Н  Д А Н  М У З И Ч К Е  Ш К О Л Е

КЛАДОВО - У осмом издању Светосавског стонотенис-
ког турнира градске месне заједнице, прво место у конкуренцији
сениора освојио је  Страхиња Сејмњановић (14) .Он је са  3 : 0
у сетовима савладао Дарка Пуфића и одбранио  титулу побед-
ника  освојену прошле године. Талентованом Кладовчанину,
члану СТК "Ђердап-услуге" стонотениски стручњаци предвиђају
успешну каријеру. За сада Страхиња испуњава њихове про-
гнозе грабећи крупним корацима ка стонотениским врховима уз
несебичну подршку родитеља, оца Николе и мајке Иване.

- Срећан сам што сам одбранио прво место на турниру
на коме се у конкуренцији сениора надметало 18 играча.
Најтеже је било у финалу, Пуфић је одличан играч, али сам
успео да га надиграм без изгубљеног сета. Стони тенис играм
од седме године, а највеће заслуге за моје успехе имају клуб из
Кладова и моји родитељи-говори Сејмњановић.

У сусрету сениора за треће место Никола Милоњић са-
владао је Зорана Бојанића  (3:0), док је Сејмњановић своју до-
минацију потврдио и у игри парова јер се са Николом
Милоњићем попео на највиши степеник победничког постоља
после тријумфа у финалу (3:0) над паром Бугариновић-Класен-
цовљевић. 

Победа (3:1) над комбинацијом Пуфић - Велишић до-
нела  је треће место пару Анђелић-Бојанић.

Осим у сениорској, овогодишњи турнир окупио је и 24
учесника у пионирској конкуренцији. Прво место освојио је
Марко Павловић, други је био Алекс Мартиновић, а треће место
заузео је Алекса Првуловић.

Организатор турнира била је градска месна заједница
уз подршку стонотениског клуба "Ђердап-услуге", а признања
најуспешнијим такмичарима поделио је Драган Новаковић, за-
меник председника општине Кладово.

М.Р.

С Е Ј М Њ А Н О В И Ћ  ОД Б РА Н И О  Д У П Л У  К РУ Н У
Одржан Светосавски стонотениски турнир Представљен програм 

КЊАЖЕВАЦ - Невладина организација ЕNЕCА из Ниша, у са-
радњи са Агенцијом за развој Књажевца,  организовала је у Регионал-
ном центру за стручно усавршавање презентацију националног
донаторског програма  ''Покрени се за посао''. 

Кроз програм ''Покрени се за посао'', помаже се покретање и
унапређење малих и породичних предузећа широм Србије, чуло се
на добро посећеној промоцији у Књажевцу.  Износ појединачне по-
моћи је 250 хиљада динара, а старосних ограничења нема.

- Износ гранта је 250.000 динара. То су бесповратна средства
са 20 одсто учешћа. Пријавне обрасце заинтересовани могу преузети
са нашег сајта, или у филијалама Националне службе за запошља-
вање. Програм се спроводи од 2009. године и до сада је успешно реа-
лизовано и подржано 606 бизниса из области пољопривреде,
производње и услуга - каже Ивана Тевденић из НВО ENECA.

У оквиру овог националног програма, који подржава компанија
''Филип Морис'', до сада је покренуто 606 малих предузећа.

Рок за пријаву на конкурс ''Покрени се за посао'' је 28. феб-
руар. Детаљније инфорамације могу се пронаћи на сајту
www.pokrenisezaposao.rs .

Љ.П.

П О К Р Е Н И  С Е  З А  П О С А О

БОЉЕВАЦ - Председник Скупштине општине Бољевац
Слађан Ђимиш,у складу са Скупштинском Одлуком о Месним
заједницама, расписао је изборе за Савете месних заједница,
који ће бити одржани  12. марта 2017. године. Бираће се Савети
у 25 месних заједница, који ће зависно од броја житеља, одно-
сно грађана са правом гласа, имати од пет до девет чланова.
Кандидате за чланове Савета могу предложити сви пунолетни
грађани са подручја Месне заједнице,а сваки кандидат је дужан
да прикупи десет потписа, осим у Месним заједницама у којима
има мање од две стотине бирача, где ће бити потребно пет по-
тписа за сваког кандидата. Укупан број предложених кандидата
мора бити за половину већи од броја који се бира непосредним,
тајним гласањем. Право гласа на подручју Бољевца има  11 хи-
љада уписаних бирача.

Преузето са сајта Општине Бољевац

Р А С П И С А Н И  И З Б О Р И  З А  С А В Е Т Е
М Е С Н И Х  З А Ј Е Д Н И Ц А


