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Неготин, Бољевац и Зајечар добили своје инфо киоске

ЕЛЕКТРОНСКИ ШАЛТЕР
НЕГОТИН – Захваљујући
пројекту “Е-шалтер”, донираном
средствима Немачке организације за међународну сарадњу
(ГИЗ) и Швајцарске агенције за
развој и сарадњу (СДЦ), општина
Неготин добила је инфо киоск са
екраном осетљивим на додир, уз
помоћ којег ће грађани моћи да
провере статус свог предмета.
Ове инфо киоске добили су и општина Бољевац и град Зајечар,
који су заједно са општином Неготин учествовали у овом пројекту, вредном 33.706 евра.
По речима надлежних,
овај пројекат ће у значајној мери
допринети модернизацији рада
локалних самоуправа и то кроз
подизање квалитета услуга и унапређење доступности информација грађанима и пословном
сектору.
Једноставним очитавањем бар кода свог предмета, који
ће иначе добити на потврди о
пријему поднеска, грађани ће кроз опцију “Увид у поље” на инфо

киоску у холу општине моћи да
сазнају у ком је статусу њихов
предмет, докле се у реализацији
њиховог предмета стигло, где се
он налази и када ће бити решен.
Имају опцију и штампања, па ће
свој предмет моћи и да одштампају.

Инфо киоск је намењен и
потенцијалним инвеститорима
који ће, такође, једноставним кликом на екран, осетљив на додир,
моћи да се упознају са потенцијалима општине Неготин и процедурама које су у надлежности
Општинске управе.

Доступне су и сервисне
информације, временска прогноза, вести са општинског сајта, на
којем ће такође моћи да провере
статус свог предмета, затим мапа
града,списак културних и забавних центара, као и информације
везане за рад локалне администације.
Циљ, иначе, увођења оваквих електронских шалтера је
пре свега задовољство корисника, али и транспаретност процеса рада локалне самоуправе.
Очекује се да се уз помоћ оваквог
електронског сервиса успостави
бољи однос локалне самоуправе
и корисника.
Пројекат је реализован
донаторским средствима Немачке агенције за међународну сарадњу и Швајцарске агенције за
развој и партнера на пројекту општина Неготин и Бољевац и
града Зајечара, као и Сталне конференције градова и општина и
Регионалне агенције за развој Источне Србије.
С.М.Ј.

Одржане седнице Општинског већа

Одржана седница Општинског већа

НЕМА ВИШКА РАДНИКА

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА

МАЈДАНПЕК - У Мајданпеку је прошле као и ове недеље заседало
Општинско веће и усвојило нацрт решења о давању сагласности на програме
пословања јавних предузећа чији је оснивач општина, дало сагласност и на
програме рада установа, али и усвојило Нацрт Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - општине
Мајданпек за 2015.годину, по којој, показало се, вишкова нема.
И ова седница Општинског већа практично је припремна за седницу
општинског парламента која је јуче требало да буде одржана. Претходно, чланови општинске владе усвојили су нацрт решења о давању сагласности на
програме пословања ЈКП “Водовод”, ЈП”Мајданпек” и ЈКП “Доњи Милановац”. Дата је сагласност и на Програм рада Центра за социјални рад, а усвојен
и Нацрт Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе- општине Мајданпек за 2015.годину. Најважније,
вишкова, за сада нема.
Чланови Општинског већа на прошлонедељној седници утврдили су
и предлог одлуке о распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењених пројектном суфинансирању.
Утврђен је и предлог одлуке о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мајданпек у 2016.години за шта је опредељено
3,5 милиона динара.
С.В.

Оснивач и издавач: “ММ БОНЕД” ДОО Бор, ул. 9.бригаде 6/26
Директор Љубиша Маринковић
Главни и одговорни уредник Дејана Кецић
Редакција и маркетинг служба улица Ђ. Ђаковића 1

КЊАЖЕВАЦ - Централна тема седнице Општинског већа у
Књажевцу била је систематизација радних места у општинској управи
и јавним предузећима и установама, у складу са одлуком Владе
Србије о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе.
У складу са одлуком државе, у Књажевцу је осам радника евидентирано као вишак, казала је заменица председника општине Љубица
Николић.
- Свака установа је морала донети нову систематизацију, али
ми нисмо били суочени са великим вишком радника. Имали смо обавезу да осам радника буде одстрањено са радних места и то је урађено уз сагласност тих људи и под условима који су и за њих и за нас
били прихватљиви-казала је Николићева.
Како се на седници чуло, ограничењем броја радника неће
бити доведено у питање функционисање ни једног предузећа. Вишак
радника решен је природним одливом, односно одласком у пензију,
или споразумним раскидом радног односа.
Љ.П.

Телефони: 030/458-630 и 064/163-84-96
Техничка прирема и штампа “Графомед-траде” Бор,

e-mail timocke@gmail.com
www.timocke.rs
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Активисти ОО СНС уручили храну и средства за хигијену

ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ КОЈИЋ
БОР - Активисти Општинског одбора Српске напредне
странке у Бору, уручили су пакет
помоћи породици Којић из Бора.
Јелица Марић активиста ОО
СНС напомиње да је ова породица добила храну и средства
за личну хигијену, што им је
преко потребно.
- Активисти СНС у Бору
преко целе године настоје да помогну социјално угроженим породицама, у складу са својим
могућностима. Активисти су
сами прикупили средства и
обезбедили пакет помоћи за породицу Којић, која у последње
време живи у тешким условима.
Важно је напоменути и да је
председник општине Бор Живорад Петровић рекао да ће примити на разговор члана породице Игора Којића, како би му се
помогло око проналаска посла –
казала је Марићка.
Мирослав (62), Драгиња
(63) и Игор (38) Којић последње
време се за храну сналазе у Народној кухињи. Нешто новца и
помоћи добију од пријатеља,
али то је недовољно да би имали да се прехране и плате рачуне.
- Ми живимо од моје пен-

зије која износи 19 000 динара.
Међутим, због дуговања за стан,
прошле године у априлу сам
узео готовински кредит у висини
од 65 000 динара, како би ислатио дуг. У међувремену ми се
одбија нешто више од 13 000
динара за накнаду за приватног
извршитеља, и три и по хиљаде
за рату за кредит, тако да нам од
пензије остане свега две хиљаде динара. Са тим новцем не
можемо да се прехранимо а камоли да платимо нове рачуне
који пристижу. Иако ми после-

дња рата на наплату стиже фебруара, опет ћу бити у проблему
због рачуна који су се у међувремену накупили. Ово је врзино коло из кога као да нема излаза - напомиње Мирослав Којић.
Ова трочлана породица
живи од данас до сутра. Како
кажу, једино решење је да Игор
нађе посао.
- Супруга болује од срца,
ја сам плућни болесник и морам
ускоро на операцију. За лекове
који су нам преко потребни немамо пара. Све што имамо од

хране су три кутлаче куваног оброка и три векнице хлеба, које
добијамо у Народној кухињи.
Устанемо и легнемо гладни.
Када осетимо глад узмемо чашу
воде да би заварали стомак. Да
није хуманих и добрих људи не
знамо како би преживели – наставља наш саговорник.
Игор је на више места
тражио посао али безуспешно.
Завршио је средњу Машинскоелектротехничку школу у Краљеву.
- Више од 15 година сам
на Заводу за запошљавање, а
посла нема. Ишао сам од продавнице до продавнице, и у Општини и странци тражио помоћ.
Хвала добрим људима који су
чули за наш проблем и одлучили да помогну. Помогли су
нам неки пријатељи, борска
православна црква, Макси и ОО
СНС – напомиње Игор.
Драгиња Којић има само
једну жељу, да њен син нађе
посао.
- То ми је најбитније. Да
стекне пријатеље, обавезу, да
има чему да се радује. Да заради свој динар. За остало ћемо
се већ некако снаћи – каже Драгиња.
Д.К.

Невреме у Неготину

ВЕТАР РУШИО КРОВОВЕ
НЕГОТИН - Јак северозападни ветар са максималним
ударима од чак 21 метар у секунди у понедељак око 12 сати
однео је кров на неготинској Општој болници, изнад одељења
ортопедије у делу где су операционе сале. Део лименог крова
пао је у двориште болнице, срећом, у тренутку док никога није
било, а иако је у непосредној
близини било више паркираних
возила, ниједно није оштећено.
Већи део лимене конструкције
остао је да виси изнад болничких соба, а брзом интервенцијом
надлежних, све је склоњено и
однето из круга болнице. По
првим проценама ветар је уништио 220 квадрата лимене конструкције крова, а причињена је
материјална штета већа од
700.000 динара.
- Алармирали смо све
надлежне органе, инспекције,
ресорно министарство. Добили
смо и обећања из министарства
да ћемо одмах, чим се утврди
колика је штета, добити средства за санацију. Реконструкција
крова ће морати да се најхитније
уради како не би проузроковали

веће проблеме у случају падавина– истиче прим др Биљана
Параскијевић, в.д. директора
Здравственог центра Неготин.
Десетоминутни олујни
удари ветра оборили су и део
крова на западном делу зграде
Поште, срушивши и један димњак. Др-уги део крова остао је
да виси, а подупиру га неколико
димњака. Лим величине десетак
метара срушио се на тротоар

једне од најпрометнијих улица у
граду, Србе Јовановића, али у
том тренутку, срећом, није било
пролазника. Реч је о крову површине око 200 квадрата, а
штета је, истичу надлежни, око
11.000 евра.
- У случају падавина у
опасности је архива која се налази на другом спрату зграде –
каже Драгиша Стојановић, директор подручне јединице По-

ште Зајечар.
Штаб за ванредне ситуације општине Неготин, којим је
председавао Јован Миловановић, председник општине Неготин и командант Штаба на
хитној седници која је одржана
тим поводом формирао је стручну комисију чији је задатак да
подхитно сачини процену штете
на овим објектима.
- Грађевински део комисије бавиће се проценом штете,
а правни тим мора да изађе са
предлогом о начину решавања,
односно начину обезбеђења средстава за поправку кровова на
обе зграде. Како су то зграде од
јавног интереса, ми смо по Закону о ванредној ситуацији у
обавези да предузмено одговарајуће мере, да би рад служби
био несметан – истакао је Миловановић.
Ветар је оштетио и кров
на једној стамбеној згради, а на
више њих оборио антене. Пало
је и седам дрвених бандера због
чега је западни вод остао без напајања. Екипе Електродистрибуције су брзо отклониле кварове.
С.М.Ј.
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Адам Мурати из Драгаша упутио донацију ученицима у Планиници

ЂАЦИ ДОБИЛИ МУЗИЧКУ ЛИНИЈУ
КЛАДОВО - Годинама
уназад у десетак планинских
сеоских школа у општини Кладово , као и свуда у Србији, све је
мање ђака. У издвојеном одељењу ОШ "Светозар Радић" из
Текије у Планиници, насељу
смештеном на 560 метара надморске висине, на обронцима
планине Мироч, наставу у три
разреда похађа исто толико ученика, који свакодневно пешаче
до школе више од три километра.
У планинским условима када
зима покаже своје зубе, а пут затрпају снежни сметови, малишани спавају у стану код
учитељице Марине Мандић (31),
која им кува, пере и учи их како
да постану добри људи и вредни
домаћини.
Ова прича дубоко је ганула људе добре воље. Адам
Мурати (36) из Драгаша на Косову и Метохији ,отац два дечака
,решио је да помогне и малишанима даривао музичку линију.
- Желео сам да деци у
том делу Србије омогућим лепше
одрастање, односно да имају бар
делић оног што је на располагању мојим синовима. То је пресудило да им донирам музичку
линију и бићу задовољан ако ђацима то буде један од прозора у
свет. Надам се да ће мој пример
следити и други људи хуманог

МАЛИШАНИ ДОБИЛИ И ПАКЕТИЋЕ
Недавно су малишане посетили и председник општине Кладово др Драган Будујкић и представници кладовског Црвеног крста који су деци уручили поклоне.
- Деци смо донели пакетиће и пожелели им много
среће, здравља и нових знања у овој години. Заједно са
представницима Црвеног крста, верујем да смо их обрадовали поклонима и у њихову малу учионицу унели
макар мало радости - казао је тада др Драган Будујкић
председник општине Кладово.
Јесенас су малишани добили одећу и обућу , а овај
пут су им били уручени пакети са средствима за хигијену,
играчкама и слаткишима.
срца - казао нам је у телефонском разговору Адам Мурати .
Учитељица Марина има

само речи хвале за сестру Анђелу која похађа први и брата
Жељка Илића који иде у трећи

разред и предшколца Марију Турановић јер су послушни и марљиви ученици. Пажљиво брине о
својим ђацима, и не пада јој
тешко да поред наставничке има
и улогу мајке, старатеља и најбољег пријатеља.
- То је део договора са
родитељима, тада им замењујем
оца и мајку, а и мени је лакше
када се уместо фијука ветрова ,
чује дечји жагор, смех и радост.
На то сам навикла и поносна сам
на моје мале станаре. Неизмерно нас је обрадовала донација

хуманог Адама који је испунио
жељу ђака да имају музичку линију. Програм са радио таласа
подсећаће нас на доброту човека
чија је донација унела нови живот
у нашу малу учионицу. Хвала му
у моје и име мојих ученика- говори Мандићка.
Малишани кажу да би
волели да имају више другара са
којима би могли да уче и да се играју .
- Било би лепо да имамо
више другова у школи. Могли би
заједно да цртамо, пишемо и рецитујемо, а за време одмора играли би нашу омиљену игру између две ватре - у глас говоре
ученици.
Децу често обилазе волонтери кладовског Црвеног крста.
- Захваљујући медијима у
планинско село стигла је прва донација. У међувремену је и господин Мандић ратни војни инвалид
који живи у Београду обећао да
ће деци послати лаптоп. Још једном смо се уверили да хуманост
не познаје границе јер они који
помажу не гледају ни на веру ни
националост, већ желе да усреће
троје малишана. Живот у планинском беспућу није лак, али док
тамо има деце то нам враћа наду
да се Планиница као село неће

угасити- уверена је др Снежана
Мирчетић секретар Црвеног крста Кладово.
Некада је у школи саграђеној 1980 . године било као у
кошници, јер је у клупама седело
50 ученика. Три и по деценије
касније, школу од затварања чувају троје малишана и одважна
учитељица која се одрекла живота у урбаној средини због љубави према учитељском позиву.
Да би у томе успели потребна им
је подршка људи добре воље.
М.Р.
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Необичај спој српског језика са радом на рачунару

ПРВО МЕСТО ЗА ИВАНУ МИХАЈЛОВИЋ
БОР - Колико је важна
креативност у послу потврдила је
својим радом наставница српског
језика у основној школи “Бранко Радичевић” у Бору Ивана Михајловић.
Она је успела да на интересантан
и необичан начин, спојивши граматику, књижевност и правопис са
радом на рачунару, подстакне ученике да више читају, пишу и воле
српски језик.
- Прво сам направила наставнички блог где сам презентовала наставничке садржаје, материјале, фотографије које илуструју
рад ученика на часу, и то им је било
занимљиво и мотивисало их додатно да се они још више активирају и укључују и у ваннаставне
активности. Онда се јавила идеја
да блог и интернет употребим за
интерактивну наставу у учионици.
То је био мој пробни пројекат који
сам послала и на конкурс „Дигитални час“ који је расписало Министарство трговине, туризма и
телекомуникације. Ученицима је
оваква настава занимљивија и радују се сваки пут када имамо час
српског језика у кабинету информатике јер им је то нешто ново и другачије – прича Михајовићева.
На конкурсу “Дигитални
час” Ивана је освојила прво место.
Она наглашава да је акценат на

ученицима, као актерима часа, који
су у потпуности укључени у наставу.
- Усмерени су на текст који
анализирамо и све се више потенцира њихова кључна улога у настави. Код дигиталног часа, велика
је предност што се они усавршавају
да користе интернет као средство
за учење, с обзиром да га иначе користе за све остало, а најмање у те
сврхе. На овај начин лакше приступају читању текста и мотивисанији
су за рад. Читају текст, раде интерактивне презентације, видео стрипове, тестове у виду квизова где
развијају и такмичарски дух, користимо виртуелне табле за лепљење стикера. Усавршавају основу
рада на рачунару, коришћење правописног правила током куцања, а
са друге стране сами праве презентације, квизове и усавршавају способности коришћења многих програма. На овај начин се најбоље
вежба вештина читања, јер морају
пажљиво да читају текст, да га разумеју– наглашава Ивана.
Михајловићева напомиње
да мали број наставника у другим
школама предаје ученицима на
овакав начин, али и верује да ће
употреба рада на рачунару све
више добити на значају и у другим
предметима поред информатике.

Ученици тврде да им је
учење путем дигиталног часа интересантније и лакше, што им помаже и код добијања бољих оцена.
- Овакви часови су занимљивији, зато што радимо српски
језик на рачунару, а деца воле
компјутер и то нам не пада тешко,
а необично је и нешто потпуно
ново. Много се брже овако учи,
памти и чита градиво. Да могу да
бирам, увек бих одабрао наставу
српског језика на овакав начин казао је Лука Антић, ученик оделења VII - 3.
Његова другарица из раз-

реда Сандра Радивојевић, наглашава да код рада српског језика на
рачунару брже памти нове речи и
појмове и да је овај приступ градиву ученицима најинтересантији.
- Много је забавније када
радимо на компјутеру него када
преписујемо са табле. Брже памтимо и увек научимо нешто ново.
Овом часу српског језика се сви радујемо. Да ли је реч о граматици
или књижевности овако лакше
учимо а то нам много значи јер добијамо боље оцене – прича Радивојевићка.
Д.К.
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ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Ул. Светог Саве бб, Мајданпек
Телефон: (030)581-240;Факс: (030)581-510;
E-mail: majdanpekso@ptt.rs
На основу члана 17. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14 и 58/15), члана 4. Правилника о суфинансирању пројекатаза остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр.126/14), члана 64. Статута општине Мајданпек („Сл. лист општине
Мајданпек“ бр. 7/08), Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2015. годину („Сл. лист општине Мајданпек“ бр. 34/15), Oпштинскo веће општине Мајданпек,
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање проjеката из буџета Општине Мајданпек у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години
Објављен 08.02.2016. године на www.majdanpek.rs
1. ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Општина Мајданпек, улица Светог Саве бб, 19250 Мајданпек
Званична веб страница: www.majdanpek.rs
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИНФОРМИСАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК И ЊИХОВ ИЗНОС
Намена средстава и износ:
1) суфинансирање пројекта јавног информисања на територији општине Мајданпек и Републике Србије, који су значајни за остваривање јавног
интереса, путем производње штампаних медијских садржаја...................................................... 584.000 динара;
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...2.800.000 динара.
3. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРС
Право учешћа на конкурс има:
1) издавач медија који је уписан у Регистар медија који се води код Агенције за привредне регистре;
2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијског садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај
бити реализован путем медија.
Право учешћа на конкурс нема:
1) издавач медија који није уписан у Регистар медија;
2) установа, предузеће и друго правно лице које је у претежном делу у државној својини или које се у целини или у претежном делу финансира из
јавних прихода и
3) правно лице, односно предузетник које спречава медијски плурализам у смислу Закона о јавном информисању и медијима.
Под медијем се, у смислу закона, подразумевају дневне и периодичне новине, сервиси новинских агенција, радио и телевизијски програми и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали) који су регистронани
у Регистру медија, у складу са законом.
4. УСЛОВ УЧЕШЋА НА КОНКУРС
Конкурс се расписује за спровођење пројекта чија реализација не може бити дужа од три године.
На конкурс се може пријавити само са једним пројектом.
Пројекат подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса
предвиђеног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.
Издавач више медија може конкурисати с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен
конкурсом.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања
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.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ СУФИНАНСИРАЈУЋИХ СРЕДСТАВА
Пројекти примљени на конкурс оцењују се према мери у којој предложене пројектне активности остварују општи јавни интерес у области јавног
информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, као и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на
конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
Ближи критеријуми за доделу суфинансирајућих средстава су:
1) у којој мери предложене пројектне активности и изложени циљеви реализације активности остварују намену конкурса;
2) рационалност у коришћењу буџетских средстава за остваривање јавног интереса тј. однос између пројектованих трошкова и очекиваних резултата;
3 ) у којој мери предложене пројектне активности доводе до остваривања постављених
циљева(утврђује се на основу начина на који је
објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложених метода евалуације, предходног искуства кључних
чланова тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс ) ;
4) информисање и унапређење положаја и равноправности свих друштвених сегмената (родна равноправност, информисање и едукација деце,
младих, социјално угрожених, особа са инвалидитетом, старих и других мањинских група ) ;
5) очување националног и културног идентитета грађана општине;
6) актуелност тема (европске интеграције, проблеми у економском развоју општине, борба против корупције, борба против психоактивних супстанци
и других болести зависности, борба против говора мржње, заштита животне средине, функционисање делатности из надлежности локалне самоуправе,
промоција здравих стилова живота итд.) ;
7) допринос развоју истраживачког новинарства;
8) досадашње активности у јавном информисању са територије општине Мајданпек;
9) технолошка опремљеност и кадровска оспособљеност медија-подносиоца пројекта, на одржавању стандарда квалитета у стварању и емитовању
програма-поднетог пројекта;
10) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа или регулаторних тела у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда, као и доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се случај неће поновити;
11) унапређење медијског стваралаштва у области образовања, науке и културе.
6. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација може се преузети на интернет презентацији општине Мајданпек www.majdanpek.rs
7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу број 1-"Пријава за пројектно суфинансирање у области јавног информисања", који је саставни део конкурса, заједно са моделом уговора и обрасцима 1, 1а, 2 и 3.
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Уз пријаву, подносилац пријаве обавезно прилаже:
1) попуњен, потписан и оверен модел уговора о додели средстава;
2) буџет и ревидирани буџет предлога пројекта – на обрасцу 1 и 1а;
3) потписану и оверену изјаву о суфинансирању пројекта- образац 3;
4) доказ о регистрацији - фотокопију извода из Агенције за привредне регистре - прилог 1;
5) фотокопију решења о пореском идентификационом броју -прилог 2;
6) фотокопију доказа о поседовању фреквенције за електронске медије – прилог 3. и
7) извод из Регистра медија, односно Регистра јавних гласила –прилог 4.
Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Пријаве, са обавезним доказима (обрасци и прилози) подносе се Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања, у штампаној форми и
на ЦД-у.
Буџет и ревидирани буџет предлога пројекта – на обрасцу 1 и 1а морају бити у excel-у.
Пријаве на конкурс са доказима се предају у услужном центру Општинске управе или поштом, на адресу:
"Општина Мајданпек, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек, ПАК 606227”
- пријава за јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Мајданпек у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години - "у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ".
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве послате факсом и електронском поштом Комисија неће разматрати.
8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПРИЈАВА
Отварање приспелих пријава обавиће се дана 14.03.2016. године у 10,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, улица Светог Саве бб, Мајданпек, у
малој сали.
Отварање пријава и проверу документације врши Комисија обрзована из редова запослених у Општинској управи, коју посебним решењем образује Председник општине.
9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА
Отварању приспелих пријава може присуствовати овлашћени представник учесника на конкурсу, који је дужан да пре почетка отварања понуда,
Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања пријава.
На отварању приспелих пријава неће бити могућ увид у садржину обрасца пријаве, већ ће се само извршити увид у испуњеност услова за учешће, по конкурсу, тј. потпуност пријава.
Учесник конкурса који је поднео пријаву са непрецизно попуњеном документацијом, на дан отварања пријава, биће обавештен путем електронске
поште, да недостатак отклони у року од три дана. Пројекат учесника конкурса који у року од три дана не достави исправну, прецизну документацију, неће
бити узет у разматрање.
О раду Комисије за отварање пријава по конкурсу сачињава се записник.
10. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА И НАЧИН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања, Решење о расподели средстава у области јавног информисања који се суфинансирају средствима буџета
општине Мајданпек доноси Општинско веће општине Мајданпек, на основу образложеног и потписаног предлога од стране Комисије за оцену пројеката за
расподелу средстава у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016. години у општини Мајданпек (у даљем тексту: Комисија).
Комисију образује, посебним решењем, Председник општине Мајданпек.
Комисија се именује из редова независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.
Већина чланова Комисије именује се на предлог новинских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико таква лица испуњавају законске
прописе.
Одлука о именовању Комисије се објављује на интернет презентацији општине Мајданпек www.majdanpek.rs
Крајњи рок за достављање предлога Комисије Општинском већу општине Мајданпек је 18.03.2016. године.
Рок за доношење решења о расподели средстава је 15 (петнаест) дана од дана достављања предлога од стране Комисије.
У складу са законским одредбама, акт о расподели средстава се доноси у форми решења, са образложењем.
Решење доноси Општинско веће општине Мајданпек.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Решење о расподели средстава биће објављено на званичној интернет презентацији општине Мајданпек www.majdanpek.rs .
Такође, Решење о расподели средстава биће достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.
Поред Решење о расподели средстава, на званичној интернет презентацији општине Мајданпек, биће објављена и информација за све учеснике
конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима,
или да доставе обавештење о одустајању од средстава која су им додељена.
Након доношења Решење о расподели средстава у области јавног информисања, председник Општинског већа општине Мајданпек закључује
уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.
Општинска управа -Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове, доставља уговор на потписивање и оверу, учесницима конкурса
којима су одобрена средства, у најкраћем могућем року.
Учесник конкурса коме су одобрена средства, без одлагања, враћа потписан и оверен уговор Општинској управи општине Мајданпек, који се доставља Одељењу за финансије,буџет и трезор ради реализације.
Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.
11. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
У складу са одредбама Закона и уговора о суфинансирању пројекта, учесник на конкурсу са којим је потписан уговор, има обавезу извештавања
Општинског већа општине Мајданпек о спроведеним пројектним активностима.
Уз извештај се обавезно доставља доказ о реализацији пројекта.
Извештај садржи наративни и финансијски извештај.
Уз наративни извештај достављају се емитовани прилози, на ЦД-у, односно публикације, копије садржаја са портала, новински исечци и слично.
Извештај се доставља најкасније до десетог у месецу за предходни месец.
Корисник средстава који не достави извештај о реализацији пројекта у року и у прописаној форми, у обавези је да изврши повраћај средстава на
рачун буџета општине Мајданпек, по упућеном позиву.
Закључак Општинског већа општине Мајданпек о корисницима средстава који нису доставили наративни и финансијски извештај о реализацији
пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава на рачун буџета општине Мајданпек објављују се на интернет презентацији општине Мајданпек
www.majdanpek.rs .
12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Додатне информације могу се добити на телефон 030/582-822, у времену од 7,00 до 15,00 часова. Контакт особа је Лидија Бинђеско
13. ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА, КАО И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗА РАД У КОМИСИЈИ
Општинско веће општине Мајданпек позива новинарска и медијска удружења као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији за
оцену пројеката поднетих на конкурс да доставе предлог за чланове комисије.
Рок за доставу предлога за чланове комисија је 26.02.2016. године.
Пријаве за учешће у раду комисија подносе се на писарници у услужном центру општине Мајданпек или поштом, на адресу:
"Општина Мајданпек, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек, ПАК 606227”
- пријава за рад у комисији за оцену пројеката за расподелу средстава у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2016.
години у општини Мајданпек-" у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број:345-3 од 28.01. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер
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Европски куп у сноуборду

РУСИ ОДНЕЛИ МЕДАЉЕ СА СТАРЕ ПЛАНИНЕ
КЊАЖЕВАЦ-Стара планина била је 29. и 30. јануара
домаћин сноуборд Европа
купа. Ово велико међународно
такмичење отворили су Владета Радивојевић, председник
Ски савеза Србије и Милан
Ђокић, председник општине
Књажевац. На стази Јабучко
равниште надметало се 70 такмичара из 12 европских земаља, као и представници
Сједињених држава и Јапана.
Сноуборд Европа куп
посвећујемо недавно преминулом Душку Кораћу, доајену
спортског новинарства и великом заљубљенику у зимске
спортове, истакао је, поред
осталог, Владета Радивојевић
- Познато је да смо ми веома
гостољубив народ и учинили
смо све да ово буде једно изузетно такмичење. Уложили смо
много труда, велику помоћ пружили су нам партнери у орга-

низацији, општина Књажевац,
Скијалишта Србије, ЈП Стара
планина и многи други, казао је
Радивојевић.
Организовање овако великог међународног такмичења
одлична је прилика за промоцију општине Књажевац и спортско - туристичких потенцијала Старе планине, истакао је
председник општине Књажевац Милан Ђокић.
- Наш циљ као локалне
самоуправе је да промовишемо све потенцијале Старе
планине у циљу њеног даљег
развоја. Управо оваква такмичења, на којима наступају
спортисти практично из целог
света, доприносе афирмацији
свих капацитета и потенцијала
наше планине – казао је Ђокић.
Такмичење је протекло
у знаку руских такмичара. У
дисциплини паралел велесла-

Екипа Војводине боља од Боранки

ШЕСНАЕСТИ ПОРАЗ У НИЗУ

лом њима је припало је злато
и сребро у мушкој конкуренцији, док су у дициплини паралел слалом у женској конкуренцији освојили златну медаљу, а у мушкој златну и
бронзану. У мушкој конкуренцији Димитри Сарсембајев је у
обе дисциплине освојио злато,
док је код дама у дисциплини
паралел слалом Анастасија Курочкина освојила прво место.
- Стара планина је прелепа. Руски тим је имао четири
подијума, веома сам задовољан - каже Димитри Сарсембајев.
Задовољство је исказала и Анастасија Курочкина.
- Веома сам задовољна

ски центром. Терени су добри
и стрми. Конкуренција је била
веома јака и задовољна сам
својим успехом - истиче Курочкина.
Стазе Старе планине
идеалне су за оваква такмичења, сложили су се сноубордери из Европе и света, а
организатори најављују слична
дешавања и наредних година.
- Успели смо да све ове
нације оду са лепим утиском.
Имамо пуно потенцијала и
оваквих дешавања треба да
има што више. Можемо да организујемо и светски куп -најављује Јурица Станковић, бивши
шампион Србије у сноуборду.
Љ.П.

Приоритет консолидација клуба

БОР - Кошаркашице Бора поражене су у утакмици шеснаестог кола
Прве женске лиге Србије од екипе Војводине у Новом Саду резултатом 95:59, по
четвртинама 21:12, 20:16, 25:10 и 29:21 пред око стотинак гледалаца. Код Боранки
по обичају најбољу партију пружила је Јелена Никпаљевић са забележених тридесетитри поена и једанаест скокова, а поред ње добар учинак уписала је и Кристина Стаменковић са дванаест поена и четири асистенције. Код победничке
екипе посебно су се издвојиле сјајна Јована Пашић са невероватним учинком од
двадесетидевет поена и чак двадесетидва скока, уз седам асистенција, као и Маријана Цорто са такође двадесетидевет поена. У осталим утакмицама шеснаестог
кола, Спартак из Суботице је славио у гостима над крагујевачким Радничким
47:58, убедљиви лидер Радивој Кораћ био је бољи од новосадске ЖКА 79:42,
Црвена звезда је на свом паркету поразила Шумадију 78:53, док је у најдраматичнијем сусрету нишки Студент славио над Вршцем у гостима 76:77. У наредном
колу кошаркашице Бора поново гостују, овог пута екипи Врбас Меделе, а следећи
меч пред својом публиком одиграће 10. фебруара када у град бакра долазе кошаркашице суботичког Спартака.
Прва женска лига Србије – 16.коло
Војводина-Бор 95:59
Раднички-Спартак 47:58
Радивој Кораћ-ЖКА 79:42
Црвена звезда-Шумадија 78:53
Вршац-Студент 76:77
ТАБЕЛА
Радивој Кораћ 16-0, Црвена звезда 13-3, Вршац 10-6, Врбас Медела
9-6 (-1), Спартак 8-8, Краљево 9-6 (-1), Студент 8-8, Војводина 7-9, Раднички
6-10, Шумадија 5-11, Новосадска ЖКА 4-12, Бор 0-16.
Д.В.С.

ДУМИТРАШКОВИЋ УМЕСТО
ЧУЧУЛАНОВИЋА
КЛАДОВО - После само шест месеци проведених на функцији председника “Ђердапа” на седници Извршног одбора Радисав Чучулановић поднео је оставку. Чланови одбора једногласно
су прихватили разлоге Чучулановића и до Скупштине клуба за в.д.
председника изабрали су Николу Думитрашковића дипломираног
економисту, директора ЈП " Комуналац ".Он је по други пут преузео
челну функцију зонаша из Кладова, а избором Думитрашковића у
воду су пале све друге комбинације и прича које су минулих дана
забављале фудбалску јавност у граду на Истоку Србије.
- Очигледно је да ми је одређено да обављам дужност дежурног ватрогасца, јер је и пре пет година ситуација у клубу била
тешка, али смо успели да је превазиђемо . Први приоритет је консолидација клуба, а у том правцу разговараћу са тренером Гораном Матовићем да повуче оставку. Даље правце деловања
морамо дефинисати на ванредној Скупштини клуба - казао је Думитрашковић.
Чланови Извршног одбора усвојили су и оставку Радоја Ђуровића који је функцију секретара обављао 15 година. На седници
није било речи о почетку припрема као ни о одласцима играча о
којима се у граду на Дунаву данима прича.
М.Р.

