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БОР - Одборници борског

локалног парламента  усвојили су

први ребаланс буџета за ову годину,

којим је предвиђено увећање буџета

за 134 милиона динара тако да он

сада износи две милијарде и 234 ми-

лиона динара.

Ребалансом је омогућено

повећање зарада  установама кул-

туре, Предшколској установи „Бамби“

као и Центру за социјални рад.

-Дата је могућност за уве-

ћање масе за плате за пет одсто

установама културе, толико и устано-

вама социјалне заштите као и за

шест одсто предшколским устано-

вама. Ова могућност је пружена и За-

коном о буџету републике Србије као

и Законом о буџетском систему.

Овим ребалансом се предлаже и

увећање позиција Управе а на име

текућег одржавања пољских путева у

износу од 5,6 милиона динара и за

текуће одржавање локалних путева у

сеоским месним заједницама у из-

носу од 107,9 милиона динара – ка-

зала је Данијела Јовановић, наче-

лница Одељења за финансије.

Опозиција је имала при-

медбе на то што се значајна средства

из буџета издвајају за казне,  што је

могло  бити спечено.

-Реч је о програму здрав-

ствене заштите где се наводи да се

за новчане казне и пенале по ре-

шењу  судова и то за Дом здравља

издваја 11,4 милиона и установу Апо-

теке Бор 22,1 милиона динара. Шта

се чини везано за решавање ситуа-

ције у Апотеци. Ко је то довео Апо-

теку Бор у катастрофалну ситуацију

из које као да нема излаза-упитао је

одборник Драган Марковић.

Одборник Срђан Марјано-

вић нагласио је да буџет није реалан

и да је тешко остварљив.

-Овај буџет је направљен у

сврху решавања оног што се реша-

вало уочи и после избора. Када при-

чамо о запошљавању треба пружити

реалну визију о томе. Не можемо

рећи да  програми у сфери запошља-

вања коштају 13 милиона од чега је

пет милиона динара предвиђено за

јавне радове. Какво је то унапређење

запошљавања. Како ћемо решити

проблем незапослености тако што

ћемо да потрошимо пет милиона ди-

нара за јавне радове? То даје крат-

котрајни ефекат, обично се то

дешава пред изборе а онда све

остане како не треба и остаје велика

незапосленост – нагласио је Марја-

новић.

Одборник Предраг Балаше-

вић истакао је да је  ребаланс буџета

на брзину скројен што се огледа у ве-

ликом броју штампарских грешака.

- Још у децембру када је ус-

војен буџет за 2017 годину нагласили

смо да је нереалан нарочито на при-

ходној страни,  и сигурно је да ћемо

до краја године имати још једном или

двапут седницу са темом буџета и ве-

роватно ће се умањивати позиције на

приходној страни. У повећању за-

раде су неправедно изостављени

радници локалне самоуправе и ти

људи су у неравноправном положају

у односу на оне који раде у јавним

предузећима и другим институ-

цијама-рекао је Балашевић. 

Начелница Општинске

управе Љубинка Јелић пружила је

образложење одборницима за  пред-

виђена издвајања у буџету за Апоте-

карске установе и Дом здравља. Она

је нагласила је да је Општинска

управа поднела кривичну пријаву

против одговорних лица Основном

тужилаштву у Бору како би се ут-

врдило ко је одговоран за  стање у

Апотекарској установи.

- Када је реч о Дому здр-

авља, 11 милиона динара се односи

на извршна судска решења из пре-

тходног периода, пре свега за неуго-

ворене раднике. Уговорене раднике

плаћа Фонд здравственог осигурања

а у Дому здравља је било више не-

уговорених радника и Фонд здравља

је заузео став да те раднике неће

прихватити нити им платити оно што

су радили, и они су своју заштиту по-

тражили пред судом и остварили

своја права. Добили смо извршне

судске пресуде и локална само-

управа као оснивач Дома здравља је

у обавези да та средства и намири.

Када говоримо о Апотекарској уста-

нови, предвиђено је 25 милиона ди-

нара на тој позицији , јер по Закону о

здравственој заштити можемо да фи-

нансирамо апотеци оне трошкове

који долазе након извршних право-

судних пресуда, а са друге стране

можемо да финансирамо само ону

врсту лекова, немедицинских сред-

става које не финансира Фонд здрав-

ства. На разне начине смо покуша-

вали да решимо ситуацију Апотекар-

ских установа и у сарадњи са над-

лежним државним органима до сада

се држава није изјаснила шта ће бити

са њима, и готово свакодневно до-

бијамо извршне судске пресуде за

запослене у овој установи које смо

дужни и у обавези да исплаћујемо.

Морам да нагласим и да су одбор-

ници  сваке године имали пред собом

и усвајали завршне рачуне Апотека–

казала је Јелићка.

Одборници су тајним гла-

сањем изабрали за чланове Оп-

штинског већа: Сашу Виденови-

ћа, Сашку Милошевић, и Љуби-

шу Репеџића.

Д.К.
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НЕГОТИН - Локална само-

управа упутила је позив грађанима да

у писменом облику, најкасније до

27.априла доставе образложене пред-

логе за утврђивање назива улица,

тргова и другог дела насељеног места

за оне који немају назив, али и за про-

мену постојећих имена. Називи се ут-

врђују по именима знаменитих ли-

чности, али и значајних историјских,

политичких, географских, етнолошких

и других обележја. 

- При утврђивању назива

улица и тргова полази се од имена

личности које су потомке задужили

несебичним пожртвовањем, јунашт-

вом, оданошћу, вером, добротворст-

вом, развојем писмености, науке,

струке из одређене области друштве-

ног живота, уметничким стваралашт-

вом – од личности које су биле

оснивачи, управљачи, владари, гради-

тељи и слично у националним и свет-

ским размерама, али и од значајних

догађаја и датума из историје, науке,

културе и слично. У назив улице и трга

може се унети само име умрле знаме-

ните личности из прошлости”, истиче

се у овом позиву који потписује Ненад

Војиновић, председник Комисије за ут-

врђивање назива улица, тргова и дру-

гих делова насељеног места у опш-

тини Неготин.

Образложене предлоге могу

доставити групе грађана, чланови ко-

мисије, савет месне заједнице на чијој

се територији налази улица, трг, одно-

сно други део насељеног места. Сви

предлози се достављају у писменом

облику на шалтеру Услужног центра

Општинске управе општине Неготин,

за Одељење за општу управу, имо-

винске и стамбено комуналне по-

слове, са назнаком „За Комисију за

утврђивање назива улица, тргова и

других делова насељеног места у оп-

штини Неготин“.

С.М.Ј.

ПРЕДЛОЗИ ДО 27. АПРИЛА
Позив грађанима да улицама и трговима предложе имена
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Одржана априлска седница Општинског већа

КЊАЖЕВАЦ - У Књажевцу је

одржана 12. седница Скупштине оп-

штине, на којој су одборници  усвојили

Годишњи програм заштите, уређења и

коришћења пољопривредног зем-

љишта, као и Програм уређења, от-

уђења, давања у закуп и прибављања

грађевинског земљишта. На седници

се говорило и о активностима на из-

градњи инфраструктуре на Старој

планини. 

За Годишњи програм за-

штите, уређења и коришћења пољо-

привредног земљишта сагласност

Министарства пољопривреде оп-

штина Књажевац добила је прва у

земљи, рекао је помоћник председ-

ника Марко Стојановић.

- Сагласност је добијена 31.

марта, што је веома битно да бисмо

могли да користимо средства из

Управе за земљиште, која се тичу

атарских путева, водоснабдевања, на-

водњавања. Радили смо први пут са

новим софтвером и једина смо оп-

штина која је добила сагласност на тај

програм. Резултат је преко 50 хиљада

парцела које иду на лицитацију у оп-

штини Књажевац. Лицитација је пла-

нирана за месец јун – казао је

Стојановић.

Честитајући тиму који је у ре-

кордном року завршио овај важан

посао, Далибор Станојевић одборник

коалиције ''За Књажевац заједно''

имао је и неколико сугестија.

- Ово је један вид препоруке

општинском руководству да се уђе у

решавање функционалних комаса-

ција. Комасација је у десетак катастар-

ских општина урађена осамдесетих

година, а папиролошки се води то-

тално другачије. Већина земљишта

које се води као пољопривредно, на

терену то није. Такође, треба радити и

на контроли плодности земљишта -

казао је Станојевић.

На седници је усвојен и Про-

грам отуђења, давања у закуп и при-

бављања грађевинског земљишта,

који је, поштујући законске одредбе,

урадило Јавно предузеће за развој,

урбанизам и изградњу.

- Према Одлуци о грађевин-

ском земљишту наша обавеза је да

имамо овакав документ. Он садржи

сво земљиште којим општина распо-

лаже. Ми смо предложили да се одре-

ђено земљиште даје у закуп, одређено

понуди на продају како би се ставило

у функцију привреди. На неком зем-

љишту могућа је индивидуална

градња - казао је директор Младен Ра-

досављевић.

Локални парламент једно-

гласно је усвојио и одлуку о изради

Плана генералне регулације села

Црни врх и засеока Граваљоса, као

први корак ка урбанистичком уређењу

овог насеља. Председник општине

Милан Ђокић искористио је прилику

да одборнике обавести и о другим ак-

тивностима на Старој планини.

- Настављамо са интензив-

ним активностима на Старој планини.

Од Министарства трговине, туризма и

телекомуникација добили смо 40 ми-

лиона динара за наставак радова на

инфраструктурном опремању Јабуч-

ког равништа. Од Министарства при-

вреде смо добили 12 милиона динара

за израду генералног пројекта пута

Мирковци – Јабучко равниште. Надам

се да ћемо ове године реконструисати

деонице саобраћајница од Књажевца

према Кални, а интензивно покуша-

вамо да обезбедимо средства за на-

редну годину за изградњу још једне

деонице пута од Калне ка Сврљигу -

истакао је Ђокић.

На седници су усвојени реба-

ланс програма Јавног предузећа за

развој, урбанизам и изградњу, као и

измене програма субвенционисања

овог предузећа. Прихваћен је програм

рада Црвеног крста и донета одлука о

ангажовању ревизора за екстерну ре-

визију конслидованог завршног рачуна

општине за 2016. годину.

Љ.П.
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И
УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

МАЈДАНПЕК - Априлска седница Општинског већа у Мајданпеку протекла

је у знаку усвајања Нацрта годишњег Програма заштите, уређења и коришћења по-

љопривредног земљишта, која је поред законске обавезе и један од услова за

учешће на конкурсу ресорног министарства Владе Републике Србије за суфинан-

сирање у изградњи и реконструкцији атарских путева. То је у претходној години оп-

штини Мајданпек донело више од четири милиона динара и омогућило да се уз

ангажовање сопствених буџетских средстава обаве дупло вреднији послови.

Чланови Општинског већа донели су и  решење о усвајању Оперативног

плана одбране од поплава вода другог реда, као и Нацрт одлуке о постављању пло-

вила и изградњи хидротехничких објеката на делу обале Дунава и водног простора

на територији општине Мајданпек.

Усвојене су и  измене Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном

енергијом, проистекле из постигнутог договора између корисника услуга и испору-

чиоца енергије. Поред осталог, прецизније је дефинисан грејни дан и начин плаћања

у приликама када три дана нема грејања или је оно неадекватно.  Договори између

пружаоца и корисника услуга нису окончани, јер тек треба да се утврде детаљи ве-

зани за начин искључења са топловодне мреже.

Усвојена је и одлука о избору пројеката, програма и програмских активно-

сти организација цивилног друштва за доделу финансијских средстава из буџета

општине у овој години.  За програмске активности 11 учесника конкурса опредељено

је 794 хиљаде динара, за девет програма 1.617.552 динара, а за три пројекта још

нешто више од 980 хиљада динара.                                                                                          И.Ћ.

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

O G L A Š A V A  A U K C I J S K U  
P R O D A J U  N E P O K R E T N O S T I

Dvosoban stan na prvom spratu stambene zgrade za kolektivno
stanovanje, broj zgrade 1, u ul. Ive Lole Ribara 19, broj posebnog dela 4,
površine 75 m2, izgrađen na katastarskoj parceli br. 77/4, upisano u List
nepokretnosti br. 9677 KO Bor I, na osnovu rešenja Republičkog geodetskog

zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Bor br. 952-02-13-41/2016 od

14.06.2016. godine.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi EUR 12.600,00 u dinarskoj

protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Licitacioni korak iznosi EUR 600 u dinarskoj protivvrednosti po sred-

njem kursu NBS na dan plaćanja.

Aukcijska prodaja održaće se u sredu 17.05.2017. godine u 12,15h.

*     *     *

Pravo na učešće imaju sva pravna i fiizička lica koja izvrše uplatu de-
pozita u iznosu od 10% od početne cene na račun Eurobank a.d., Beograd,

najkasnije do 12.05.2017. 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 15.05.2017. godine.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja

i završava se 10 minuta pre početka nadmetanja na navedenoj adresi.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Aukcijske prodaje održaće se u prostorijama Eurobank a.d., 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 održavanja aukcijske prodaje.

Pravo na povraćaj depozita nema uplatilac depozita koji se ne reg-

istruje na propisan način, učesnik koji kao proglašeni kupac ne potpiše zapisnik

sa održane aukcijske prodaje, ne zaključi ugovor i/ili ne uplati cenu (uključujući

drugog najboljeg ponuđača kada stekne status kupca) i učesnici koji ne prihvate

početnu cenu, u slučaju kada je zbog toga aukcija neuspela. 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom 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
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КЛАДОВО - Традиционално и ове године, компанија „Текијанка“ је
у граду одакле потиче, наградила малишане који су се такмичили у ослика-
вању васкршњих јаја на Велики петак, у порти кладовског храма „Свети
Ђорђе“. 

Шаренијада је успешно организована а слатким пакетима су награ-
ђени малишани који су освојили прво, друго и треће место.  Велики број ма-
лишана се и у недељу, на Васкрс, окупио у цркви како би се такмичио у
туцијади. Надметало се стотинак малишана а награду за најјаче јаје понео
је деветогодишњак Стефан Јасимски. Утешну награду је добила десетого-
дишња Милица Богичевић из Кладова. 

На васкршњи понедељак су се малишани окупили у цркви „Свети
Никола“ у Текији. Шаренијади и Туцијади је присуствовао велики број деце.
Награду за најјаче јаје је освојио двогодишњи Стефан из Београда а утешна
награда припала је Огњену Лазаревићу, ученику првог разреда из Текије.

Ш А Р Е Н И Ј А Д А  И  Т У Ц И Ј А Д А  С А  Т Е К И Ј А Н К О М
Награђени малишани

КЊАЖЕВАЦ - Основна школа ''Вук Караџић'' приредила је 12. априла

Ђачки ускршњи вашар, манифестацију у чијој организацију учествују деца, на-

ставници и родитељи. Тема овогодишњег вашара била је ''У друштву са велика-

нима Србије''. 

Ђачки ускршњи вашар Основне школе ''Вук Караџић'' је страшно забавна

и одлично организована манифестација. Када су почела весела окупљања деце,

наставника и родитеља, у школи више не могу ни да се сете. Само знају да је, по-

кренут као једна од активности, постао лепа традиција. 

- Сада је ово прерасло у догађај, у традицију наше школе. О томе се

прича читаве године. Укључена су и деца и родитељи и ово је леп пример како

сви заједно можемо да урадимо много тога - каже директорка Драгана Љубисав-

љевић. 

Тема овогодишњег вашара била је ''у друштву са великанима'', па смо

срели девојчице и дечаке костимиране у познате личности из света науке, књи-

жевности, политике. Попут Николе Тесле, Михајла Пупина, Милутина Миланко-

вића, Вука Караџића, Десанке Максимовић, па и самог Јосипа Броза Тита са

групом пинонира. 

Холови испуњени тезгама, а на њима и маштовито украшена ускршња

јаја, али и колачи, палачинке и разне друге слатке ђаконије. Да се направе по-

могле су маме и баке, а од продаје новац увек, уз одлуку Ђачког парламента, иде

за оно што је школи потребно. 

- До сада смо купили климу за атријум, озвучење, телевизор. Понекад

новац иде у хуманитарне сврхе, када је то потребно неком од наших ученика -до-

даје Љубисављевић.  

У школском атријуму место за предах у ''кафани код Милутина'', или на

малом концерту талената за све: од певања и плеса до правих циркуских акро-

бација. Баш као на правом вашару.                                                                        Љ.П.

Ђ А Ч К И  У С К Р Ш Њ И  В А Ш А Р
Основна школа ''Вук Караџић'' приредила  12. априла
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Поводом обележавања Св-

етског дана здравља 7. априла,

под слоганом „Депресија-хајде да
разговарамо“ одржана је цент-

рална манифестација на зајечар-

ском тргу у организацији Завода за

јавно здравље „Тимок“ Зајечар,

Црвеног крста Зајечар, Превентив-

ног центра Дома здравља и  меди-

цинске школе Зајечар. Tом

приликом вршена је  контрола

здравља (мерење крвног притиска

и концентрације шећера у крви) и

пружани су савети грађанима

Зајечара.

Подељен је и здравствено-

едукативни материјал, док су уче-

ници средње Медицинске школе

радили анкетирање ( PHQ 9 упит-

ник) грађана.                      

Такође, Светски дан здра-

вља је обележен и у просторијама

Црвеног крста Зајечар у сарадњи

са Одељењем за промоцију здра-

вља ,,Тимок,, Зајечар и Превентив-

ним центром Дома здравља.

Обављено је анкетирање корис-

ника народне кухиње Црвеног

крста о социјалном и здравственом

статусу, условима живота и утицаја

на психичко здравље. 

Поред уобичајених стре-

сора који погађају животе свих

људи, многе старије особе губе

способност да живе независно

због смањене покретљивости, хро-

ничног бола, слабости или других

менталних или физичких проблема

и потребна им је нека форма дугот-

рајне неге. За старије особе је и ве-

роватније да ће пролазити кроз

искуства као што су  жалост због

губитка блиске особе, пад социое-

кономског статуса услед пензиони-

сања или инвалидитет. Све ово су

фактори који могу довести до изо-

лације, губитка независности,

усамљености и психичког пореме-

ћаја. Симптоми депресије код ста-

ријих особа се често превиђају и не

бивају лечени јер се поклапају са

другим проблемима са којима се

старији сусрећу. Поред тога, про-

блеме са менталним здрављем

здравствени професионалци и

саме старије особе ређе препоз-

нају, а стигма повезана са ментал-

ним болестима чини да људи

нерадо траже помоћ.

Лечење и препоруке
Депресија се може лечити кроз

различите видове терапије: психо-

лошке (разне психотерапијске тех-

нике), фармаколошке (коришћење

лекова, најчешће антидепресива),

социотерапијом, а најчешће или

комбинацијом свих модалитета те-

рапије.

Имајући ово на уму, много

је тога што државе и пружаоци

здравствене заштите могу да пред-

узму како би помогли старијим осо-

бама са депресијом и унапредили

њихово ментално здравље. Ови

напори треба да са једне стране

директно подупру ментално здр-

авље старијих а са друге да се по-

забаве ширим факторима који на

њега утичу укључујући:

- програме промовисања

здравог старења кроз повећану

физичку активност, бољу исхрану,

мање цигарета и употребу алко-

хола

-обезбеђивање приступа

лечењу и подршци

-осигуравање безбедности

старих особа

-обезбеђивање сигурности

прихода кроз бољи приступ со-

цијалним пензијама

-помагање социјалне ин-

клузије и социјалног ангажовања

старијих

-препознавање и подржа-

вање пружалаца неге старијим

особама, од којису многи и сами

старије особе

-искорењивање (ageism)

предрасуде и дискриминације ба-

зиране на годинама.

Одсек за промоцију здра-

вља ЗЈЗ „Timok“

Ана Точевић,  социолог

ОБЕЛЕЖЕН  7. АПРИЛ СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

МАЈДАНПЕК- Професори Техничке школе у Мајданпеку су се још јед-

ном, сада већ трећи пут, одрекли хонорара које су зарадили у једном  испитном

року за ванредне ученике како би побољшали услове за рад ученика. Прво су

прошле године купили девет рачунара и опремили кабинет за извођење наставе

на смену економске струке, потом јесенас купили наставна средства за машинску

групу, алате за машинску радионицу и интерактивну електронску таблу, а сада

одлучили да нешто ураде и за ученике на електро смеру. За њих ће бити органи-

зована једнодневна стручна екскурзија почетком маја и посета Хидроелектрани

Ђердап 2, како би на лицу места могли да виде како функционише то моћно по-

стројење, али и сазнају бројне друге детаље везано за занимање за које се шко-

лују или за које школовање треба да наставе.

И.Ћ.

Д А Л И  ХО Н О РА Р Е  З А  СТ РУ Ч Н У  Е КС К У РЗ И Ј У  Ђ А К А
Професори Техничке школе у Мајданпеку

КЛАДОВО - Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, уз

подршку локалног Савет за безбедност саобраћаја  и општине Кладово уз прису-

ство великог броја родтеља деце старости до седам година организовала је обуку

о Проблемима страдања деце у саобраћају и о правилној употреби аутоседишта

за малишане. На задату тему говорио је Никола Брборић, из Агенције за безбед-

ност саобраћаја Републике Србије и подсетио да је  Агенција набавила 500 ауто-

седишта за децу која ће се поделити у 20 локалних самоуправа у Србији.

- Истраживања Агенције потврђују да се седишта  за децу у аутомоби-

лима не користе на прави начин .Основни циљ кампање није само подела се-

дишта,већ едукација,односно обука,за правилно коришћење-истакао је  Брборић

Обука, која се састојала од теоретског и практичног дела, привукла је

пажњу присутних родитеља. Драган Перић отац деветомесечног дечака  из Кла-

дова  казао је  да му је обука много значила да усаврши  стечено знање и  искуство

у коришћењу аутоседишта .

-Основну поруку  кампање која има едукативни карактер  препознала  је

и локална самоуправа која преко Савета за безбедност саобраћаја улаже значајна

средства за унапређењу безбедности саобраћаја у општини Кладово.Приоритети

су безбедност деце , али и њихових родитеља - подсетила је Данијела Бојанић

члан Локалног Савет за безбедност саобраћаја.

По завршетку обуке родитељима је  подељено 20 аутоседишта, које је

за за њихове  малишана  обезбедила   Агенција за безбедност саобраћаја Репуб-

лике Србије. Додели седишта присуствовао је и Саша Николић менаџер општине

Кладово.

- Ми ћемо и даље радити на овоме, а испорука седишта је велики корак

да деца у Кладовском крају буду безбедна у саобраћају уз подршку локалне са-

моуправе и Агенције -истакао је Николић.                                                               М.Р.

П О Д Е Љ Е Н О  2 0  А У Т О С Е Д И Ш Т А
У Кладову одржана обука за родитеље 
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На основу члана 18. и члана 19.  Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење),

члана 4. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/2016 и 8/2017),

члана 8. Одлуке о буџету Општине Кладово за 2017. годину („Сл. лист Општине Кладово“ бр. 14/2016), и члана 24. Статута Oпштине Кладово („Службени лист

Oпштине Кладово“ бр. 5/2008, 2/2010 и 4/2015) Општинско веће Општине Кладово, на седници одржаној 13.04.2017.године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

Предмет конкурса и намена средстава за остваривање јавног интереса
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из буџета Општине Кладово, ради остваривања јавног интереса у јавном

информисању, а које се односи на:

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

- информисање особа са инвалидитетом  и других мањинских група,

- подршку прозводњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, слободног развоја личности и заштите деце и младих,

развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и

физичке културе и заштитe животне средине и здравља људи;

- унапређивање новинарског и медијског професионализма,

- унапређивање осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без

дискриминације.

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из буџета Општине Кладово ради остваривања јавног интереса у области информисања, у

2017. години износи 4.960.000,00 динара, опредељених Одлуком о буџету Општине Кладово за 2017.годину („Сл. лист Општине Кладово“ бр. 14/2016) и Одлуком

о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017. годину.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који ће бити суфинансирани сред-

ствима из буџета Општине Кладово у 2017. години износи 50.000,00 дин, а највећи износ средстава који се одобрава по наведеном пројекту износи 4.000.000,00

дин. 

Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:

- издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре, и

- правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реа-

лизован 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 наративни и финансијски извештај, као ни лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Под медијем се у смислу Закона подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио – програм и телевизијски програм и елек-

тронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), а који су регистровани у Ре-

гистру 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 целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању 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 износу који не прелази 80% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на

републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који,

уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Критеријуми за оцењивање пројеката
Основни критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

- мера у којој је предложена пројектна активност подесна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

- мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, у оквиру које се  посебно оцењује :да ли су учеснику

конкурса изречене мере  од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких

стандарда као да ли су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

На основу наведених критеријума посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса грађана општине Кладово у области јавног информисања; 

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;  

- идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група; 

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; 

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта  неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

Пријава на конкурс
Учесник конкурса обавезан је да попуни обрасце:

1. Пријаву за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Буџет предлога пројекта (Образац 1.), 

2. Изјаву о суфинансирању пројекта који се преузимају са званичне интернет презентације Општине Кладово  www.kladovo.org.rs. и уз исте, приложи и

следећa документa:

- Фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;

- Фотокопију решења о регистрацији  медија у Регистру медија;

- Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у

- Фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издате од Регулаторног тела за електронске медије;

- Уговор или оверену изjаву издавача медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване

за продукциjу телевизиjског и радиjског програма).

(НАПОМЕНА: учесници Конкурса који су поднели пријаве на Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног ин-

тереса у области јавног информисања за 2017. годину, број: 642-1/2017-II од 17. јануара 2017. године, су у обавези да доставе само попуњену Пријаву за пројектно

суфинансирање из области јавног информисања и Буџет предлога пројекта (Образац 1.) и Изјаву о суфинансирању пројекта, који се преузимају са званичне интернет

презентације Општине Кладово  www.kladovo.org.rs, а без пратеће документације (фотокопије решења о регистрациjи правног лица или предузетника у одгова-

рајућем регистру; фотокопије решења о регистрацији  медија у Регистру медија; фотокопије потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у; фотокопије

дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издате од Регулаторног тела за електронске медије; уговора или оверене изjаве издавача медија у коjима ће про-

грамски садржаjи бити емитовани) коју су већ доставили на Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у

области јавног информисања за 2017. годину, број: 642-1/2017-II од 17. јануара 2017. године, осим у случају да је у истим дошло до било каквих промена.)

Наведена документација у штампаном облику и на ЦД-у, доставља се Служби за скупштинске послове, предајом на писарници Општинске управе Кладово

или редовном поштом, у 2 примерка, на адресу:                                      Општина Кладово
ул. Краља Александра, бр. 35, 19320 Кладово
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Tokom više od 20 godina uspešnog poslovanja naša kompanija APEJRON (www.fagor.rs) je zadobila poverenje više od milion klijenata i postala lider u regionu u

oblasti direktne prodaje malih kućnih aparata i posuđa. Kako bismo našim klijentima obezbedili najkvalitetnije proizvode sarađujemo sa vodećim svetskim i evropskim kom-

panijama i generalni smo zastupnici i distributeri  poznatih brendova kao što su Fagor, Pyrex, Coral, Nachtmann, Karcher, Valira i Elisabeth von Bavaria.

Posvećeni smo stalnom rastu i razvoju i svesni smo da uspeh naše kompanije čine naši zaposleni i široka mreža saradnika. Zbog širenja prodajne mreže, otvaramo

mogućnost da i Vi postanete deo našeg prodajnog tima. Postanite naši:

Saradnici, prodavci i menadžeri u direktnoj prodaji
Bor i svi gradovi Timočke krajine - više izvršilaca

Vaša uloga i odgovornosti:
• identifikovanje i pronalaženje novih klijenata (formiranje baze klijenata)

• prezentacija proizvoda i usluga

• održavanje dobrih odnosa sa postojećim klijentima

• vođenje prodajnog procesa od ugovaranja posla do naplate

• rad na širenju mreže saradnika

• praćenje konkurentskih aktivnosti i potreba klijenata

Vaš profil:
• minimum srednja stručna sprema

• poželjno radno iskustvo u direktnoj prodaji

• orijentisanost na klijente

• izražene komunikacione i interpersonalne veštine

• izražene prezentacione veštine

• entuzijastičan pristup poslu i motivisanost za postizanje rezultata

Šta Vam nudimo?
• naknade i beneficije u skladu sa postignutim rezultatima

• mogućnost zasnivanja radnog odnosa

• mogućnost napredovanja

• priliku da započnete sopstveni posao bez početnih novčanih ulaganja

• obuku i usavršavanje u oblasti direktne prodaje

• mogućnost da samostalno organizujete svoje radno vreme

• pozitivnu radnu atmosferu

• rad u izazovnim i dinamičnim uslovima

Ukoliko smatrate da ste prava osoba za naš tim pošaljite nam Vaš CV (poželjnosa fotografijom) na e-mail hr@fagor.rs ili poštom na adresu: Apejron doo, Molerova

51, 11000 Beograd, Kadrovskoj službi.

Rok za prijavu je15.05.2017.
Poverljivost svih prikupljenih podataka je zagarantovana. Prikupljeni podaci će biti sačuvani u bazi podataka i korišćeni isključivo u svrhu regrutacije i

selekcije. Proces selekcije u kompaniji APEJRON je u skladu sa profesionalnim standardima i kandidati neće biti ni na koji način diskriminisani.

са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Кладово у области јавног информисања ради остваривања јавног

интереса у 2017. 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 2017.године  до 15:00 часова.

Проверу документације поднете на конкурс, поштовање рокова и друге стручне послове прописане Правилником вршиће стручна служба Општинске

управе Кладово.

Одлука о избору пројеката
У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015, и 12/2016-аутентично тумачење),

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 руководилац органа који је расписао конкурс, а на основу образложеног предлога комисије, најкасније у року од

90 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 коначно и против њега се може покренути управни спор. Након доношења решења, Оп-

штина Кладово са учесником  конкурса коме су одобрена средства закључује уговор о суфинансирању пројекта из области јавног информисања.

Поред решења, на званичној интернет презентацији Општине Кладово www.kladovo.org.rs. биће објављене и информације за све учеснике конкурса 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 конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.

Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

Извештај о спроведеним активностима
Учесници конкурса којима се одобре средства у обавези су  да доставе наративни и финансијски извештај о спроведеним  пројектним активностима, што

ће се дефинисати уговором. Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији
У складу са чланом 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/2016

и 8/2017),  обавештавају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија

са биографијиом. Рок за достављање предлога за чланове комисије је 20 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве за учешће у раду Комисије подносе се предајом на писарници 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 конкурс и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у

сукобу интереса и не обављају јавну функцију. Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико 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, локал 127, е-маил адреса: bobanmihajlovich@yahoo.com. 

Број: 642-3/2017-II
У Кладову, 13.04.2017.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
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НЕГОТИН – Изложбом

„Тимочка Крајина и средње Помо-

равље у Српско- турским рато-

вима 1876-1878.године“ коју

заједнички приређују Завичајни

музеј у Јагодини, Народни музеј у

Зајечару и Музеј Крајине у Него-

тину, свечано је отворена рекон-

струисана Мокрањчева кућа. Дом

родоначелника српске музике

био је затворен за јавност нешто

више од годину дана, због без-

бедности, јер је кућа, због недо-

статка једног средњег носећег

зида изнад којег је оџаклија, по-

следњих година тонула. Залага-

њем запослених у Музеју Крајине

и локалне самоуправе рекон-

струисана је носећа дрвена кон-

струкција, а Неготин је поред

постојећих, добио још један из-

ложбени простор.

-Услови Завода за за-

штиту споменика културе у Нишу

били су веома строги по питању

избора и обраде те грађе, прин-

ципи су задовољени. Нажалост,

пројекат није обухватао неке друге

радове као што је електроинста-

лација, олуци, кровни покривач, а

то смо све кроз текуће одржавање

накнадно одрадили. Сами радови

на реконструкцији носеће дрвене

конструкције, преко јавних на-

бавки су коштали 3,5 милиона ди-

нара, без ПДВ. Били смо врло

незадовољни током извођења ра-

дова и пробијања рокова. Рок је

био 23. децембар, планирана је

била прва активност за 9.јануар

на дан рођења Стевана Мок-

рањца. Нажалост, извођач радова

није довољно озбиљно приступио

послу, надзорни орган је, можда,

био и сувише толерантан и дошло

се до тромесечног кашњења. На

крају су испоштовани сви захтеви

пројектанта и добили смо објекат

за који се надамо да ће дуже

време функционисати без про-

блема- каже Ивица Трајковић, ди-

ректор Музеја Крајине.

Мокрањчеву кућу го-

дишње обиђе преко 20.000 посе-

тилаца. Зато је, кажу и у локалној

самоуправи, препознали значај

овог великог пројекта и издвојили

средстава за реконструкцију.

- Локална самоуправа

препознаје овакве просторе и из-

дваја значајна средства из буџета

како би ти простори били одржа-

вани. Није то увек било тако.

Овога пута смо ми одлучили да

то реновирамо и успели смо да то

приведемо крају, уз финансијско

учешће локалне самоуправе.

Презадовољни смо што, од данас

па на даље, имамо овакве про-

сторе да прикажемо туристима.

Наиме, локална самоуправа  пре-

познаје перспективу општине Не-

готин у развоју пољопривреде и

туризма. Верујем да ће овај

објекат бити у наредном периоду

у функцији туризма, а имајући у

виду значај који је Стеван Мокра-

њац оставио на музичку баштину

Србије, и немам сумње да ће то

тако и бити – каже др мед Љуби-

сав Божиловић, председник Скуп-

штине општине Неготин.

У санираном галеријском

простору, који већ годинама није

коришћен за програме, већ више

као складиште, поводом свечаног

отварања реконструисане Мок-

рањчеве куће отворена је из-

ложба „Тимочка Крајина и средње

Поморавље у Српско- турским

ратовима 1876-1878.године“,

аутора Нинослава Станојловића,

професора историје из Јагодине,

Душка Грбовића, музејског савет-

ника јагодинског Завичајног му-

зеја и Јелице Илић, вишег

кустоса историчара Народног му-

зеја у Зајечару. Неготин је, иначе,

осми град у којем ова изложба го-

стује.

- Један од значајних из-

вора на којем је рађена ова из-

ложба био је Неготинац Јован

Мишковић који је у то време био

на служби у Јагодини и био на

челу јагодинске бригаде. Оставио

је драгоцене дневничке забе-

лешке за тај период, укључујући

и ове ратове. Он је био и образо-

ван човек. Био је председник

Српске краљевске академије, ге-

нерал ађутант краља Милана,

пропутовао је целу тадашњу

Србију, дао описе многих обла-

сти, међу којима је описао и под-

ручје Јагодинског округа – каже

Душко Грбовић, музејски савет-

ник Завичајног музеја у Јагодини.

Отварање је увеличао и

наступ хора „Вивак“ Уметничке

школе „Стеван Мокрањац“, под

управом Драгане Мариновић Си-

моновић, уз клавирску сарадњу

Наташе Шуцић и кларинетисте

Милана Ракића.

- Што се Српско-турских

ратова на овим просторима, у

Зајечару и Неготину тиче, наши

музеји чувају одликовања, споме-

нице, указе, а занимљиво је да се

у Неготину чува и једна изузетно

ретка и вредна књига из 1879. го-

дине“, каже Јелица Илић, виши

кустос историчар Народног му-

зеја у Зајечару.     

С.М.Ј.

О Т В О Р Е Н А  Р Е К О Н С Т Р У И С А Н А  М О К Р А Њ Ч Е В А  К У Ћ А
Изложбом о Српско-турским ратовима 

КЛАДОВО - Представ-

ници Хидрометеоролошког за-

вода Србије  са радарског

центра "Црни врх " потписали

су уговоре о раду са 16 стре-

лаца из општине Кладово. Они

ће током сезоне одбране од

града , од леда чувати 26.940

хектара обрадивог пољопри-

вредног земљишта. Свака про-

тивградна станица  располаже

са три ракете, а допуна ће

уследити током сезоне у завис-

ности од потреба.

- Ове године Активно је

осам од укупно 12 станица, јер

су четири ван функције, у

Рткову и Малој Врбици због не-

достатка стрелаца, а у Киломи

и Реци због лошег стања

објеката.Након спроведене

обуке стрелци су да заштите

летину од леда- казао је Горан

Пајкић са радарског центра

"Црни врх".

Као и претходних седам

година стрелце  држава  плаћа

4.000 динара, док им локална

самоуправа месечно дотирала

још  по 6.000 динара.

- Накнада се није ме-

њала седам година , а при-

мања су мала  обзиром на

ангажовање и  време прове-

дено у сталној приправности-

истиче

Милисав Јанковић са

противградне станице Речица

,стрелац са најдужим

стажом у општини Кладово.

Уз све проблеме који

прате нашу противградну од-

брану, ефикасност система је

око 70 одсто. Томе доприноси

квалитет ракета пуњених ср-

ебро-јодидом чији домет је

шест и осам километара и про-

изводе се у четири српске фаб-

рике. Норматив је  шест до

осам ракетапо станици, а

већина у Србији располажу са

по три. Тај проблем у неким

срединама решава локална са-

моуправа куповином пројек-

тила  из сопствених прихода,а

цена једне ракете је око 300

евра.

М.Р.

АКТИВНО ОСАМ СТАНИЦА СА 16 СТРЕЛАЦА
Стартовала противградна заштита у општини Кладово


