СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ГОДИНА ХХ - БРОЈ 5
На основу члана 29. став 1. тачка 11. и члана 43.
став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама
(,,Сл.гласник РС", број 87/2018), члана 13. и 16.
Уредбе о саставу и начину рада штабова за
ванредне ситуације (,,Сл.гласник РС",бр.27/2020),
члана 4. став 1 . тачка 11. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији
општине Кладово број 820-1/2021-I од 05.03.2021.
године, тачке 2. и тачке 3. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине Општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и
члана 29. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр. 2/2022), Привремени орган општине Кладово
на седници одржаној дана 14. марта 2022. године

усвојио је

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО (ОпШВС)
ЗА 2021.ГОДИНУ.
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Кладово је у 2021. години имао низ
активности које су биле везане за послове смањења
ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама на територији општине Кладово.
У 2021. години, ОпШВС Кладово је одржао
укупно 8 седница, од којих су 2 седнице биле
редовне, док је 6 седница било ванредно. Од
укупног броја седница 2 су одржане у заседању, док
је 6 седница одржано телефонским путем. На
седницама Штаба су укупно донете 2 наредбе, 1
препорука, и 7 закључка.
Током 2021. године донета је и Одлука о
.
. .
укидању ванредне ситуациЈе КОЈа Је проглашена
05.11.2020. године, али је и проглашена ванредна
ситуација у периоду 12.08.2021. године 03.09.2021. године од последица пожара на
отвореном.
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14. МАРТ 2022. ГОДИНЕ
Рад на седницама Општинског штаба
Прва седница
Прва седница у години је била ванредна и
одржана је 21.01.2021. године. Ова седница је
сазвана и одржана телефонским путем (путем
Бибер групе), у циљу доношења одлука које су
неопходне за уређење, избор и опремање локације
за формирање издвојеног вакциналног пункта у
Дому омладине у Кладову. На истој седници
одређене су и особе које су испред локалне
самоуправе и Здравственог центра Кладово,
задужене за координацИЈу послова на пункту.
Друга седница
Дана 29.03.2021. године, одржана је редовна
седница Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Кладово на тему смањења ризика од
катастрофа на територији општине Кладово у
погледу опасности од бујичних поплава. На
седници су дефинисане критичне тачке на
водотоковима II. реда и разматрана је могућност
заједничке сарадње локалних и републичких
јав них п р е д у з е ћ а , о р г а н а и с л у ж б и на
превазилажењу проблема у вези смањења ризика
од бујичних поплава. Такође, на седници је
разматрана проблематика у погледу снабдевања
.
.
електричном енергиЈом на територији општине
Кладово.
Трећа седница
13.05.2021. године одржана је ванредна
телефонска седница Штаба (у Бибер групи), на
КОЈОЈ су усвојена неопходна акта у вези укидања
ванредне ситуације која је проглашена 05.11.2021.
године због лоше епидемиолошке ситуациЈе
изазване вирусом COVID-19.
Четврта седница
На четвртој седници која је одржана 11.06.2021.
године донет је Закључак којим се дефинисала
расподела материЈално-техничких средстава
набављених током реализације пројекта
"Development ојthe intervention irifrastructure and
14.03.2022. год.
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соттоп services in case ојemergency situations in the
cross-border area Drobeta Turnu Severin-Kladovo ".
На основу Закључка, направљен је Споразум
између општине Кладово и Министартва
унутрашњих послова.
Пета седница
Пета седница одржана је у ванредном заседању
12.08.2021. године и на њој је разматран и усвојен
Закључак којим је председнику општине Кладово
предложено да донесе Одлуку о проглашењу
ванредне ситуације од последица пожара на делу
.
територије општине Кладово, односно у насељима
Кладово, Манастирица и Кладушница.
Шеста седница
Д а н а 2 3 . 0 8 . 2 0 2 1 . г о д и н е н а седници
Општинског штаба за ванредне ситуације
поменутим насељима (Кладово, Манастирица и
Кладушница), Одлуком председника општине
Кладово, на основу Закључка кој и је усвојен на овој
седници, додато је и насеље Велика Каменица као
део територије општине Кладово на коме ће бити
проглашена ванредна ситуација од последица
пожара.
Седма седница
На седмој седници ОпШВС Кладово која је
одржана 26.08.2021. године, донет је Закључак
КОЈИМ се председнику општине предлаже укидање
ванредне ситуације на делу територије општине
Кладово за насеља Кладово, Кладушница и
Манастирица, обзиром да су престали разлози
њеног проглашења. Поменутим Закључком је
одређено да ванредна ситуација проглашена за
насеље_ Велика Каменица остаје на снази. Такође,
на ОВОЈ седници донета је и Наредба којом се
_
ангажуЈе додатна механизација на пословима
заштите и спасавања у насељу Велика Каменица.
Осма седница
Дана 03.09.2021. године донет је Закључак
_
КОЈИМ с� укида ванредна ситуација на делу
територије општине Кладово за насеље Велика
Каменица, која је проглашена Одлуком
председника општине Кладово, такође из разлога
шт� су престали разлози њеног проглашења. На
ОВОЈ седници извршена је анализа спремности свих
субјеката тако што је представљен Програм
зимског одржавања путева на територији
општине Кладово.
Остале активности
Што се тиче нормативно-правне регулативе, у
току претходне године су у складу са Законом о
смањењу ризика од катастрофа и управљању
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ванредним ситуацијама и подзаконским актима
обављани послови у вези усклађивања аката
Штаба. Такође, План заштите и спасавања
општине Кладово који је дана 02.10.2020. године
упућен надлежном Одељењу за ванредне
.
ситуациЈе у Бору на сагласност још увек није
прегледан.
У складу са Споразумом о заједничком учешћу и
експлоатацији система за обавештавање и
узбуњивање између Огранка ХЕ "Ђердап" и
општине Кладово а након завршетка изградње
система, током 2021. године настављено је
константно извођење фунционалних проба сваке
прве среде у месецу.
Број 87-2/2022-1
У Кладову, 14.03.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 29. став 1. тачка 11. и члана 43.
став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама
(Сл. гласник РС", број 87/2018) , члана 13. и 15.
Уредбе о саставу и начину рада штабова за
ванредне ситуације (,,Сл.гласник РС",бр.27/2020)
и члана 4. став 1 . тачка 11. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији
општине Кладово број 820-1/2021-1 од 05.03.2021.
године, тачке 2. и тачке 3. Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине Општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и
члана 29. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.2/2022), Привремени орган општине Кладово је
на седници одржаној 14.03.2022.године усвојио
је
ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО (ОпШВС Кладово) ЗА
2022. ГОДИНУ
1. Разматрање и усвајање предлога
Извештаја о раду за 2021. годину и
Плана рада за 2022. годину.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: начелник ОпШВС Кладово,
14.03.2022. год.
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Привремени орган општине Кладово.
Рок: 1. квартал.

ситуације Бор.
Рок: по доношењу подзаконских аката.

2. Израда, р а зматрање и усвајање
оперативног плана одбране од поплава
на водама 11. реда на територији
Општине Кладово за 2022. годину.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: ЈП на територији општине
Кладово, начелник ОпШВС Кладово,
Привремени орган општине Кладово.
Рок: 1. и 11. квартал.

8. Формирање и попуна специјализоване
Је д и н и ц е ц и в и л н е з а ш т и т е з а
узбуњивање.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: Одељење за ванредне
ситуације Бор, Центар Министарства
одбране Бор.
Рок: по доношењу подзаконских
аката.

3. Упознавање са спровођењем одбране од
града и спремности стрелаца за примену
дејстава на територији Општине
Кладово.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: РХМЗ.
Рок: 11. квартал.

9. О б у к а п о в е р е н и к а и з а м е н и к а
повереника цивилне заштите на
територији општине Кладово.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: начелник ОпШВС Кладово,
Национални тренинг центар МУП-а.
Рок: IV. квартал.

4. Усклађивање нормативних аката
Општинског ш т а б а за ванредне
ситуације са Законом о смањењу ризика
од катастрофа и управљању у ванредним
ситуациЈама.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: Одељење за ванредне
ситуације у Бору.
Рок: током године.

10. Разматрање и усвајање Извештаја о
стању механизацИЈе и припремљености јавних служби за зимски период
2022/2023. године.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: јавне службе на територији
општине.
Рок: IV. квартал.

5. Разматрање и усвајање предлога Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на територији Општине
Кладово.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: Одељење за ванредне
ситуације Бор.
Рок: по добијању сагласности од стране
МУП-СБС-Одељење за ванредне
ситуације у Бору.
6. Именовање повереника и заменика
повереника ЦЗ у складу са Правилником
МУП-а.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: Центар Министарства
одбране Бор, Одељење за ванредне
ситуације Бор.
Рок: III. квартал.
7. Формирање и попуна јединице цивилне
заштите опште намене.
Носилац: Општинска управа Кладово.
Сарађује: Центар Министарства
одбране Бор, Одељење за ванредне
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Број: 87-3/2022-1
Кладово, 14.03.2022. године
ПРИ ВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 66.став 2. Одлуке о правима и
услугама из области социјалне заштите у општини
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.6/2021),
тачака 2.и 3. Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовањуПривременог органа општине Кладово
( ,, С л . г л а с н и к Р С " , б р .13 / 2 0 2 2 ) и ч л а н а
29.Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.2/2022),
Привремени орган општине Кладово на седници
одржаној 14.03.2022. године, доноси
ОДЛУКУ

14.03.2022. год.
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Члан 1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на захтев Центра за
социјални рад Кладово од 10.марта 2022.године за
приЈем Једног радника за потребе Центра за
социјални рад Кладово.
Члан 2.
Средства за финансирање радника обезбеђена
су Одлуком о буџету општине Кладово за 2022.
годину.
Члан 3.
Овлашћује се председник Привременог органа
општине Кладово да са Центром за социјални рад
Кладово закључи споразум којим ће се детаљније
регулисати међусобна права и обавезе Општине и
Центра.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношење и
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 551-1/2022-I
У Кладову, 14.03.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 3. Правилника о начину и
условима коришћења службених возила у општини
Кладово, бр.404-83/2015-Ш, тачака 2. и 3. Одлуке
Владе Републлике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и образовању
П р ив р е м е н о г о р г а н а о п ш т и н е К л а д о в о
(,,Сл.гласник РС", бр.13/2022) и члана 29.
По словника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.2/2022),
Привремени орган општине Кладово, на седници
одржаној 14.03.2022. године, доноси
О ДЛУКУ
Члан 1.
Одобрава се ЈП "Комуналац" Кладово,
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Дунавски Кеј 66, Кладово, матични број: 07658702,
ПИБ; 100694260, које заступа в.д.директор Горан
Матовић коришћење, без накнаде, мотодног возила
марке DACIA DUSTER AMBIANCE 1.5DC 110
4Х4.
Уговором о уступању моторног возила
детаљније ће се регулисати права и обавезе између
Општине Кладово и корисника - ЈП "Комуналац"
Кладово.
Ако до оштећења возила дође приликом
употребе у саобраћају, корисник је дужан да
насталу штету надокнади.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку до ставити: председнику ЈП
,,Комуналац" Кладово и архиви.
Број: 404-43/2022-I
У Кладову, 14.03.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана члана 9. Закона о одбрани од
града (,,Сл.гласник РС" бр.54/2015), Протокола о
сарадњи са Републичким хидрометоролошким
заводом број 92-1/2019-П од 18.02.2019.године (у
даљем тексту: Протокол), тачака 2. и 3.Одлуке
Владе Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовања Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС",
бр.13/2022) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово", бр.2/2022), Привремени орган општине
Кладово на седници одржаној дана 14.03.2022.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
1
У противградној сезони 2022. године општина
Кладово ће, поред подршке у функционисању
система одбране од града на територији Општине,
дефинисане у члану 2. Протокола, пружити
финансијску подршку ангажованим извршиоцима
за деловање на градоносне облаке - стрелацима на
лансирним станицама на територИЈИ општине
Кладово ангажованим од стране РХМЗ-а, (у даљем
14.03.2022. год.

5

Службени лист општине Кладово
тексту: Стрелци).
11
Подршка општине Кладово Стрелцима,
представља накнаду у нето износу од 10.000,00
динара месечно, за трошкове настале за време рада
на лансирним станицама у периоду ангжовања.
111
Накнада из тачке II овог Решења биће исплаћена
Стрелцима из буџета општине Кладово за 2022.
годину, са програма 15-Локална самоуправа,
програмска активност 0602-0001-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
функционална класификација 130- опште јавне
услуге, позиција 47, економска класификација
424000-специјализоване услуге, конто 424911остале спецИЈализоване услуге.
IV
О спровођењу овог Решења стараће се Одељење
за буџет и финансије и Одељење за привреду,
друштвене делатности и локални економски развоЈ
општинске управе Кладово.
Доношењем овог Решења престаје да важи
Решење бр. 92-1/2021-11 од 24.03.2021. године.
Број: 92-1/2022-I
У Кладову, 14.03.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС", бр.91/2019), члана 46.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС", бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др
закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), тачке 2. и 3.
Одлуке Владе Републике Србије о распуштању
Скупштине општине Кладово и именовању
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр. 13/2022) и члана 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.2/2022),
Привремени орган општине Кладово на
телефонској седници одржаној дана 15. марта 2022.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
Година ХХ - Број 5

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИЗА 2022. Г ОДИНУ
1
Усваја се Измена плана јавних набавки за 2022.
годину: "Брише се под редним бројем 007
-Набавка цвећа и зеленила, јер се смањила потреба
за тим износом".
Предлог измене плана јавних набавки за 2022.
годину саставни Је део ове одлуке.
11
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице Одељења
за буџет и финансије Општинске управе Кладово.
111
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине
"
Кладово".
Број: 404-44/2022-I
У Кладову, 15.03.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 41. Закон о запошљавању и
осигурању за случај незапослености (,,Службени
гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015,
113/2017-др.закон и 49/2021), Стратегије
запошљавања у Републици Србији за период од
2021. до 2026. године (,,Службени гласник РС",
број 18/21), Акционог плана за период од 2021. до
2023. године за спровођење Стратегије
запошљавања у Републици Србији за период од
2021. до 2026. године, Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр. 13/2022) и
члана 29. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр. 2/2022), Привремени орган општине Кладово
на седници одржаној дана 17.03.2022. године,
ДОНОСИ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
14.03.2022. год.
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У ОПШТИНИ КЛАДОВО ЗА ПЕРИОД ОД
2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

комисија општине Кладово на седници одржаној
дана 18.03. 2022. године доноси:

Члан 1.

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ
ЛИСТЕ ЗА
ИЗБОР ОД БОРНИК А СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

У Локалном акционом плану запошљавања у
општини Кладово за период од 2021. до
2023.године (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
3/2021, 9/2021, 4/2022), (у даљем тексту: ЛАПЗ),
1. у делу 4.1. Програм стручне праксе, одељак
девет мења се тако да гласи:
"ФИН АНСИРАЊЕ ПРО ГРАМ А: Током
трајања програма стручне праксе, из средстава
обезбеђених за реализацију програма,
1. ангажованим лицима на име новчане
помоћи и трошкова превоза исплаћива ће
се средства у укупном месечном износу од :
22.000,00 динара за лица са средњим
образовањем, трећим и четвртим нивоом
квалификација;
24.000,00 динара за лица са вишим или
високим трогодишњим образовањем, односно са
шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ;
27.000,00 динара за лица са
четворогодишњим високим образовањем, односно
најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ,
2. биће уплаћени доприноси за случај повреде
на раду и професионалне болести, у складу са
Законом, за свако ангажовано лице."
2. У делу 5. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ мења се планирани износ
средстава из буџета општине Кладово за
2022.годину и 2023.годину за реализацију
програма стручне праксе, тако што се износ
"1.000.000,00 динара" замењује износом
,,1.500.000,00 динара".
Члан 2.
Ове измене и допуне ступају на снагу даном
доношења.
Број: 154-5/2022-I
У Кладову, 17.03.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 44. Закона о локалним
изборима (,,Сл. Гласник РС", бр. 14/2022), Изборна
Година ХХ - Број 5

Утврђује се збирна изборна листа за избор
одборника у Скупштини општине Кладово, на
изборима расписаним за 03.04.2022. године и то :
I
1. АЛЕКСАНД АР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО
МОЖЕМО СВЕ
Кандидати на изборној листи су:
1. Саша Николић, 1968, дипломирани
економиста, Кладово;
2. Маријана Радукановић, 1979, лекар,
Кладово;
3. Дејан Чучулановић, 1980, специјалиста
опште хирургије, Велика Врбица;
4. Милена Првуловић, 1970,
дипломираниправник, Мала Врбица;
5. Владимир Биџић, 1963, доктор интерниста
гастроентеролог, Кладово;
6. Жаклина Николић, 1967, дипломирани
економиста, Кладово;
7. Драган Максимовић, 1959, инжењер
грађевине, Корбово;
8. Бојан Божановић, 1984, дипломирани
математичар за рачунарство и
информатику, Кладово;
9. Мириана Гавриловић, 1971, професор
српског језика и књижевности, Кладово;
10. Радомир Митровић, 1970, дипломирани
инжењер машинства, Кладово;
11. Милан Ћеха, 1990, дипломирани мастер
економиста, Кладово;
12. Данијел Богојевић, 1981, електро
инжењер, Подвршка;
13. Драган Вулић, 1956, машински техничар,
Давидовац;
14. Александра Кленцовљевић, 1988, мастер
професор енглеског језика и
књижевности, Нови Сип;
15. Снежана Ђуришић Савовић, 1968,
економиста за робни промет, Кладово;
16. Љубиша Папоровић, 1978, инжењер
пољопривреде, Ртково;
17. Бранибор Атанацковић, 1975,
дипломирани машински инжењер, Текија;
18. Мирко Скрлатовић, 1962, тех.за управне
14.03.2022. год.
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послове, Костол;
19. Драгана Думитрашковић, 1964, професор
разредне наставе, Кладово;
20. Катарина Кузмановић Милетић, 1991,
спец.струковни економиста, Кладово;
21. Ђорђе Миленковић, 1959, машински
инжењер, Кладово;
22. Мирослав Јонашковић, 1946, пензионер,
Грабовица;
23. Братислав Николић, 1975, машинбравар,
Брза Паланка;
24. Радосава Богдановић, 1960, књиговођа,
Кладово;
25. Лепосава Веселиновић, 1975, машински
техничар, Кладово;
26. Марко Груичић, 1982, професор
француског језика, Кладово;
27. Никола Пичорушевић, 1992, дипломирани
инжењер екологије, Кладово;
28. Душанка Богдановић, 1978, дипломирани
економиста, Кладово.
2. ИВИЦА Д АЧИЋ - ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ
Кандидати на изборној листи су:
1. Радован Арежина, 1969, дипл. дефектолог,
Кладово;
2. Миодраг Савић-Сава, 1968,
дипл.инг.ел.технике, Кладово;
3. Бобан Радуловић, 1974, професор
географије, Кладово;
4. Анђела Петровић, 1998, трговински
техничар, Купузиште;
5. Жикица Царојевић, 1955, пензионер, Нови
Сип;
6. Живојин Динуловић- Жива, 1948,
музичар, Кладово;
7. Југослав Бржогић, 1976, специјалиста
опште хирургије, Кладово;
8. Перица Панковић- Пеца, 1976,
комерцијалиста, Кладово;
9. Кристина Петровић- Тина, 1980,
.
.
специЈалиста гинекологије и акушерства,
Кладово;
10. Биљана Првуловић, 1978, пензионерка,
Ртково;
11. Драгослав Билашковић, 1953, бродарац,
Велика Врбица;
12. Александар Бабуцић, 1989, спортиста,
Текија;
13. Божидар Ђорђевић-Скојевац, 1957,
дипл.инг.машинства, Кладово;
14. Милица Живојиновић, 1994, туристички
техничар, Брза Паланка;
15. Љиљана Антонијевић, 1956, васпитачица,
Кладово;
16. Драган Богицић, 1969, пензионер, Ртково;
Година ХХ - Број 5

17. Ненад Мариновић, 1989,
физиотерапеутски техничар, Подвршка;
18. Дамир Владушић, 1988, техничар
друмског саобраћаја, Вајуга;
19. Оливера Младеновић, 1959, економиста,
Кладово;
20. Јагода Савовски, 1960, радница, Кладово;
21. Мирослав Чобановић, 1952, пензионер,
Брза Паланка;
22. Новица Кузмановић, 1986, аутомеханичар,
Манастирица;
23. Ненад Голубовић, 1973, електротехничар,
Кладово;
24. Марина Генчић, 1986, царинска
службеница, Корбово;
25. Љиљана Костандиновић, 1981, професор
енглеског језика, Кладово;
26. Благоје Оташевић, 1954, пензионер,
Кладово;
27. Милан Ристић-Риле, 1982, приватни
предузетник, Кладово;
28. Данијела Бараћ Костандиновић, 1979,
економиста, Кладово.
3. ВЛАШКА НАРОДНА СТРАНКА ДР
ДРАГИШ А КОСТАНДИНОВИЋ
ТРАЈ АН
Кандидати на изборној листи:
1. Драгиша Костандиновић, 1959, историчар
и преводилац, Кладово;
2. Илија Поповић, 1945, дипл.економиста,
Кладово;
3. Бисер Првановић, 1969, возач, Мала
Врбица;
4. Олга Ђурђановић, 1961, пољопривредни
техничар, Кладово;
5. Ирена Ужвар, 1985, трговац, Кладово;
6. Љубиша Аранђеловић, 1999, студент,
Кладово;
7. Ђорђе Брадуљевић, 1951, пензионер,
Подвршка;
8. Теодосије Драгић, 1947, пензионер,
Вајуга;
9. Злата Гидановић, 1966, домаћица,
Корбово;
10.Иванка Урлојевић, 1985, економски
техничар, Мала Врбица.
4. ПОКРЕТ ЗА КЛАДОВО ДОКТОР
БОРИС ЛАВ ПЕТРОВИЋ
Кандидати на изборној листи су:
! .Борислав Петровић, 1964, специјалиста
опште хирургије, Кладово;
14.03.2022. год.
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2.Гордана Јовановић, 1970, професор
биологије, Кладово;
3.Саша Првуловић, 1979, лекар, Ртково;
4.Драгана Драгутиновић, 1974, лекар, Текија;
5.Михајло Предић, 1947, лекар, Грабовица;
6.Борислав Петровић, 1957, пензионер,
Корбово;
7.Сања Трцановић, 1994, дипломирани
економиста, Кладово;
8.Миле Брозбић, 1955, приватни предузетник,
Давидовац;
9.Душан Стајковић, 1958, дипломирани
економиста, Кладово;
10.Ивана Белић, 1976, дипломирани инжењер
машинства, Кладово;
11.Драгутин Думитрашковић, 1957, приватни
предузетник, Кладово;
12.Љубиша Циклушевић, 1957, пензионер,
Костол;
13.Славица Николајевић, 1970,
рачуноводствени техничар, Велесница;
14.Мирјана Поповић, 1960, економиста,
Кладово;
15.Тихан Матасаревић, 1945, пензионер,
Кладово;
16.Светлана Тодоровић, 1998, трговински
техничар, Грабовица;
17 .Владимир Митровић, 1979, хуманитарни
радник, Кладово;
18.Радица Белчић, 1972, кројач, Кладово;
19.Аца Петковић, 1955, пензионер, Кладово;
20.Ђорђе Степановић, 1961, пољопривредник,
Вајуга;
21.Александар Парчиновић, 1963, приватни
предузетник, Велика Врбица;
22.Виолета Пичорушевић, 1974, фризер,
Кладушница;
23.Драган Радуловић, 1974, шалтерски
радник, Мала Врбица;
24.Љиљана Генчић, 1961, електротехничар,
Кладово;
25.Срђан Мидушић, 1968, приватни
предузетник, Велика Каменица;
26.Сузана Војиновић, 1986, трговац,
Манастирица;
27.Драган Жикић, 1972, музичар композитор,
Брза Паланка;
28.Живојин Бугариновић, 1947,
металостругар, Нови Сип.
5. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СР ПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА
Кандидати на изборној листи су:
1. Драган Јовановић, 1964, техничар
специјалиста за промет нафтних деривата,
Година ХХ - Број 5

Кладово;
2. Митанче Драгомировић, 1971,
аутомеханичар, Брза Паланка;
3. Снежана Младеновић, 1966, наутички
техничар, Текија;
4. Иоана Челенковић, 1958, пословођа
машинске струке, Корбово;
5. Славко Жерјавић, 1969, мотач мотора,
Текија;
6. Љубомир Несторовић, 1955, пензионер,
Давидовац;
7. Злативој Николић, 1972, грађевински
радник, Вајуга;
8. Душица Гушатовић, 1962, домаћица,
Љубичевац;
9. Велимир Зарић, 1972, морнар са испитом,
Давидовац;
10.Катарина Петровић, 1958, домаћица,
Кладово.
II. Ово решење објавити на веб-презентацији
Републичке изборне комисије и Општине Кладово
и у Службеном листу општине Кладово".
"
III. Ово решење ступа на снагу даном
објављивања на веб-презентацији.
IV. П р отив овог решења подносилац
проглашене изборне листе може поднети Изборној
комисији општине Кладово приговор у року од 48
сати од објављивања.
Број: 013-1/2022-83-1
У Кладову, 18.03.2022. године
ИЗБОР НА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Ема Атанасијевић
На основу члана 41. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености (,,Службени
гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/2017),
Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026.године (,,Службени
гласник РС", број 18/21), Акционог плана за период
од 2021. до 2023.године за спровођење Стратегије
запошљавања у Републици Србији за период од
2021. до 2026.године, тачака 2. и 3. Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовању Привременог
органа општине Кладово (,,Службени гласник РС",
број 33/22) и члана 29. Пословника Привременог
органа општине Кладово (Сл.лист општине
Кладово", бр.2/2022), Привремени орган општине
Кладово на седници одржаној дана 21.марта 2022.
године доноси
14.03.2022. год.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
У ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА ПЕРИОД ОД 2021.
ДО 2023. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Локалном акционом плану запошљавања у
општини Кладово за период од 2021. до 2023.
године (,,Сл.лист општине Кладово", бр. 3/2021,
9/2021, 4/2022) и Изменама и допунама Локалног
акционог плана запошљавања у општини Кладово
за период од 2021-2023. године бр. 154-5/2022-1 од
17.03.2022. године (у даљем тексту: ЛАПЗ),
1. Део 4.1. Програм стручне праксе мења се и
гласи:
"НАМ ЕНА: Програм с т р у ч н а пракса
подразумева оспособљавање незапосленог за
самостални рад, односно праксу на пословима код
послодавца у циљу стицања знања, вештина и
компетенција за рад.
Програм се реализује без заснивања радног
односа и обухвата незапослена лица са евиденције
НСЗ са територије општине Кладово, са најмање
средњим образовањем и без радног искуства.
Програм ће општина финансирати најдуже до
12 месеци.
Програм се спроводи код послодаваца који
припада приватном сектору, јавном сектору,
државном сектору и институцијама које се
финансирају из буџета.
ЦИЉЕВИ И О ЧЕКИВАЊА: Циљ програма је
да се подстакне о сп о собљавање младих
незапослених за самосталан рад и запошљавање и
пружање подршке послодавцима у решавању
проблема са недостатком кадра.
ЦИЉНЕ ГРУП Е: Циљна група програма су
млада назапослена лица са евиденције нез
експозитура Кладово, са најмање средњим
образовањем и без радног искуства. Изузетно у
програм се могу укључити и лица која имају радно
искуство краће од 6 месеци, стечено на пословима
у оквиру нивоа образовања.
НАЧИН И ДИНАМИКА Р ЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА: Програм ће реализовати Општина
Кладово - Локални савет за запошљавање уз
техничку подршку Националне службе за
запошљавање-филијала Бор.
Локални савет за запошљавање, Општинска
управа Кладово и Национална служба за
запошљавање реализова ће програм у складу са
расписаним јавним позивом за реализацију
програма.
ФИНАНСИРАЊ Е ПРОГРАМА: Током
трајања програма, из средстава Општине Кладово
Година ХХ - Број 5

обезбеђених за реализацију програма, Национална
служба за запошљавање
1. ангажованим лицима на име новчане
накнаде исплаћује средства у укупном месечном
износу од :
22.000,00 динара за лица са средњим
образовањем, трећим и четвртим нивоом
квалификација;
24.000,00 динара за лица са вишим или
високим трогодишњим образовањем, односно са
шестим нивоом квалификација и/или 180ЕСПБ;
27.000,00 динара за лица са
четворогодишњим високим образовањем, односно
најмање шестим нивоом квалификација и
240ЕСПБ,
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај
повреде на раду и професионалне болести, у
складу са Законом.
Општина ће самостално финансирати ову меру,
уз стручну и техничку подршку НСЗ- филијала
Бор."
Члан 2.
Ове измене и допуне ступају на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном листу
општине Кладово"
Број: 154-6/2022-1
У Кладову, 21.03.2022. године
ПРИВР ЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
К ЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном
информисању и медијима (,,Сл. гласник РС", бр.
83/2014, 58/2015, и 12/2016-аутентично тумачење),
Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања (,,Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и
8/2017), Уредбе о условима и критеријумима
усклађености државне помоћи у области јавног
информисања (,,Сл. гласник РС", бр. 9/2022),
Решења Комисије за контролу државне помоћи,
број 401-ОО-00091/2022-01/3, од 23.02.2022.
године, тачке 2.и тачке 3.Одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине општине
Кладово и образовању Привременог органа
општине Кладово (,,Сл. гласник РС", бр. 13/2022),
члана 29. Пословника Привременог органа
општине Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.2/2022) и члана 5. Одлуке о буџету Општине
14.03.2022. год.
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Кладово за 2022. годину (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 9/2021), Привремени орган општине
Кладово на седници одржаној дана 28. фебруара
2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊ А Н А
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2022.

години
1

Расписује се Јавни позив за учешће на конкурсу
за суфинансирање пројеката производње
м е д и ј с к и х с а др ж а ј а и з о б л а с т и ј а в н о г
информисања на територији општине Кладово у
2022. години (у даљем тексту: Конкурс). Јавни
интерес односи се на:
-истинито, непристрасно, правовремено и
потпуно информисање свих становника Општине
Кладово;
-подизање квалитета информисања особа са
инвалидитетом и припадника других мањинских
група;
.
.
-подршку производњи медиЈских садржаЈа у
циљу заштите и развоЈа људских права и
демократије, унапређивања правне и социјалне
државе, слободног развоја личности и заштите
деце и младих, развоЈа културног и уметничког
стваралаштва, развоја образовања, укључујући и
медијску писменост као дела образовног система,
развоја науке, спорта и физичке културе и заштите
животне средине и здравља људи;
-унапређивање медијског и новинарског
професионализма;
-унапређивање осталих медијских садржаја
који доприносе задовољавању потреба грађана за
информацијама и садржајима из свих области
живота, без дискриминације.
Ук у п а н и з н о с с р е д с т а в а н а м ењ е н з а
суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на
територији општине Кладово у 2022. години из
буџета Општине Кладово, по овом Конкурсу,
износи 5.000.000,00 (словима: пет милиона)
динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити
по пројекту износи 100.000,00 (словима: сто
Година ХХ - Број 5

хиљада) динара, а највећи износ средстава који се
може одобрити по пројекту износи 1.000.000,00
(словима: један милион) динара.
11
На конкурсу може учествовати:
издавач медиЈа ЧИЈИ медиЈ Је уписан
у Регистар медија у Агенцији за
привредне регистре, уколико се
медијски садржај емитује/дистрибуира
на територији општине Кладово;
и
правно лице, односно предузетник
који се бави производњом медијских
садржаја и који приложи доказ да ће
суфинансиран медијски садржај бити
реализован путем медиЈа КОЈИ Је уписан
у Регистар медија и емитује се на
територији општине Кладово.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који
се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у
претходном периоду добила средства намењена
пројектном суфинансирању, а нису у уговором
предвиђеном року и у прописаној форми поднела
наративни и финансијски извештај о реализацији
.
.
проЈекта, као и лица за КОЈа се утврди да су средства
ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са
.
.
Једним пројектом.
Издавач више медија има право учешћа на
Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.
111
Оцену и предлог одлуке о суфинансирању
предлога пројеката пристиглих на Конкурс
извршиће Комисија која ће бити именована од
стране руководиоца органа КОЈИ Је расписао
конкурс, у складу са Законом о јавном
информисању и медијима (,,Службени гласник
РС", бр. 83/2014, 58/2015, и 12/2016-аутентично
тумачење) и Правилником о суфинансирању
.
.
пројеката за остваривање Јавног интереса у
области јавног информисања (,,Сл. гласник РС",
бр.16/2016 и 8/2017).
Број: 650-2/2022-1
У Кладову, 28.02.2022. године
14.03.2022. год.
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном
информисању и медијима (,,Сл. гласник РС", бр.
83/2014, 58/2015, и 12/2016-аутентично тумачење),
Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања (,,Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и
8/2017), Уредбе о условима и критеријумима
усклађености државне помоћи у области јавног
информисања (,,Сл. гласник РС", бр. 9/2022),
Решења Комисије за контролу државне помоћи,
број 401-ОО-00091/2022-01/3, од 23.02.2022.
године, Одлуке о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовању Привременог
органа општине Кладово (,,Сл. гласник РС", бр.
13/2022), члана 5. Одлуке о буџету Општине
Кладово за 2022. годину (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 9/2021), и Одлуке о расписивању
Јавног позива за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на
територији општине Кладово у 2022. години, број
650-2/2022-I, од 28.02.2022. године, Привремени
орган општине Кладово на седници одржаној дана
28. фебруара 2022. године,
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на Конкурсу за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања на територији
општине Кладово у 2022. години
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развоју науке, спорта и физичке културе; заштити
животне средине и здравља људи; унапређивању
медијског и новинарског професионализма и
.
.
.
осталих медиЈских садржаЈа КОЈИ доприносе
задовољавању потреба становника општине
Кладово за информацијама и садржајима из свих
области живота, без дискриминације.
Средства опредељена Одлуком о расписивању
јавног позива за учешће на конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на
територији општине Кладово у 2022. години,
износе 5.000.000,00 (словима: пет милиона)
динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити
по пројекту износи 100.000,00 ( словима: сто
хиљада) динара, а највећи износ средстава који се
може одобрити по пројекту износи 1.000.000,00
(словима: један милион) динара.
У с к л а д у с а Уредбом о у с л о в и м а и
критеријумима усклађености државне помоћи у
области јавног информисања (,,Службени гласник
РС", бр. 9/2022), у даљем тексту: Уредба), државна
помоћ се сматра усклађеном уколико се додељује
учеснику на тржишту КОЈИ се не налази у поступку
повраћаја државне или de minimis помоћи, као и
учесницима на тржишту који нису били у
тешкоћама у смислу Уредбе о условима и
критеријумима усклађености државне помоћи за
санациЈу и реструктуирање учесника на тржишту у
тешкоћама (,,Службени гласник РС", број 62/2021)
на дан 31. децембар 2019. године.

!НАМЕНА И ИЗНОС СРЕДСТАВА

У чесник конкурса за суфинансирање пројеката
.
.
производње
медијских садржаЈа. за штампане
.
медиЈе, радио, интернет медиЈе и новинске
агенције, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 80 (словима: осамдесет)% оправданих
трошкова пројекта.

Конкурс се расписује ради суфинансирања
производње медијских садржаја из области јавног
информисања који доприносе истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном
информисању свих становника општине Кладово;
подизању квалитета информисања особа са
инвалидитетом и припадника других мањинских
група; заштити и развоју људских права и
демократије; унапређивању правне и социјалне
државе; слободном развоју личности и заштити
деце и младих; развоЈу културног и уметничког
стваралаштва; развоју образовања, укључујући и
медијску писменост као дела образовног система;

У чесник конкурса за суфинансирање пројеката
.
.
.
производње медиЈских садржаЈа за телевиЗИЈУ,
може поднети захтев за суфинансирање највише до
50 (словима: педесет) % оправданих трошкова
проЈекта.
Оправдани трошкови су трошкови који су
.
.
настали у вези са израдом медијског садржаЈа, а
нарочито:
1. процењени бруто трошкови зарада и
накнада ангажованих лица на производњи
.
.
медијских садржаЈа;
2. трошкови закупа простора, опреме,
.
.
локације и друге неопходне материјалне и

Година ХХ - Број 5

14.03.2022. год.
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нематериЈалне имовине за потребе
.
.
производње медијских садржаЈа;
3. трошак употребе сопствене имовине
(амортизација);
4. трошкови увођења нових технологија са
ц и љ е м у н а п р е ђ е њ а услуге ј а в н о г
информисања (дигитализација,
прилагођавање медијск их садржаја
особама са инвалидитетом и др.);
5. трошкови истраживања малог опсега коЈа
имају за циљ боље разумевање навика
коришћења медија, степен медијске
писмености и п оложаЈа друштвено
осетљивих група у медиЈима.

Оправданим трошковима, не сматрају се
трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и
трошкови промоциЈе.
У складу са чланом 16. став 1. тачка 4. Закона о
јавном информисању и медијима (,,Сл. гласник
РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично
тумачење, у даљем тексту: Закон), остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
остварује се суфинансирањем пројеката. Корисник
државне помоћи је у обавези да достави изјаву
.
.
.
КОЈОМ доказуЈе да пројекат не може реализовати на
други начин, без помоћи државе, односно
субвенцијом, у складу са Законом.
Корисници државне помоћи за производњу
.
.
медиЈских садржаЈа у штампаном и дигиталном
формату могу бити микро, мала и средња правна
лица и предузетници.
Средства додељена учесницима на конкурсу не
смеју допринети повећању основних средстава
корисника, односно проширењу постојећих
делатности, нити обједињавању медија (медијска
концентрација) и оснивању и/или регистровању
нових учесника на тржишту, док се средства не
смеју користити за друге намене,
а нарочито
.
.
производњу других медиЈск их садржаЈа
(преливање средстава).
11 ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу може учествовати:
издавач медиЈа ЧИЈИ медиЈ Је уписан
у Регистар медија у Агенцији за
привредне регистре, уколико се
медијски садржај емитује/дистрибуира
на територији општине Кладово;
Година ХХ - Број 5

и
правно лице, односно предузетник
који се бави производњом медијских
садржаја и који приложи доказ да ће
суфинансиран медијски садржај бити
реализован путем медиЈа КОЈИ Је уписан
у Регистар медија и емитује се на
територији општине Кладово.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који
се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у
претходном периоду добила средства намењена
пројектном суфинансирању, а нису у уговором
предвиђеном року и у прописаној форми поднела
наративни и финансијски извештај о реализацији
.
.
пројекта, као и лица за коЈа се утврди да су средства
ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са
.
.
Једним пројектом.
Издавач више медија има право учешћа на
Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.
111 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати
.
.
пројекти приЈављени на конкурс су:
1. Мера у КОЈОЈ Је предложена пројектна
активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања:
1.1.Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног
информисања;
- остваривање намене конкурса;
- у с к л а ђ е н о с т и пројек т а с а р е а л н и м
проблемима, потребама и приоритетима циљних
група;
- идентификованих и Јасно дефинисаних
потреба циљних група;
- заступљености иновативног елемента у
пројекту и новинарско истраживачког приступа.
1.2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са
циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група;
.
.
- степена утицаЈа пројекта на к валитет
информисања циљне групе;
14.03.2022. год.
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- 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).

равноправности одређених друштвених група:
малолетника, жена, старих, економски и социЈално
угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ
популациЈе, итд.;
м е р а у КОЈОЈ пројекат доприноси
унапређењу медијске писмености и родне
равноправности.
IV РОКОВИ

1.3. 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.
1.4. 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.
2. Мера пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медиЈским
стандардима:
- 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
( п о д а т к е п р и б а в љ а с т р у ч н а с л у ж б а од
Регулаторног тела за електронске медије - за
електронске медије, а од Савета за штампу - за
штампане и онлајн медије);
- доказ о томе да су након изрицања казни или
.
.
мера предузете активности КОЈе гарантују да се
сличан случај неће поновити.
Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:
да је пројекат од посебног значаја за
информисање становништва на територији
општине Кладово;. .
.
мера у КОЈОЈ пројекат доприноси очувању
српског националног и културног идентитета и
Језика;
актуелност теме и доступност већем броју
корисника;
мера у којој пројекат доприноси бољој
информисаности особа са инвалидитетом и
припадника националних
мањина;
. .
.
мера у КОЈОЈ предложени пројекат
доприноси унапређењу положаЈа и
Година ХХ - Број 5

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20
(словима: двадесет) дана од дана објављивања
Конкурса у недељном листу "Недељеник
Тимочке".
Конкурс у недељном листу "Недељеник
Тимочке" биће објављен дана 04.03.2022. године.
Крајњи рок за пријаву је 24.03.2022. године.
Датум објављивања Конкурса у недељном листу
"Недељеник Тимочке" биће објављен на саЈту
Општине Кладово www.kladovo.org.rs.
Одлука о расподели средстава доноси се
најкасније у року од 90 (словима: деведесет) дана
од дана закључења конкурса.
V ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесник конкурса је обавезан да достави:
1)

Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за
у чешће на конкурсу, у четири
примерка. Образац се преузима са
интернет странице општине Кладово
www.kladovo.org.rs:
Образац 1 - пријава: попуњен
предлог проЈекта и
Образац 1 - табела: попуњен буџет
пројекта.
2)

Копије следећих докумената у
једном примерку:
Потврда Народне банке Републике
Србије да нема евидентиране основе и
налоге у принудној наплати (да нема
блокиран рачун), која није старија од
датума расписивања конкурса;
Решење о регистрацији из Регистра
медија који се води у Агенцији за
привредне регистре, са подацима
уписаним у складу са Законом о јавном
информисању и медијима (у обзир се
неће узимати решење о регистрацији из
Регистра јавних гласила у Агенцији за
14.03.2022. год.
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привредне регистре);
Дозвола за емитовање радио и/или
ТВ програма издата од Регулаторног
тела за електронске медиЈе;
Оверена изјава/сагласност медија
(или више њих) да ће програмски
садржај бити емитован/објављен у том
медију (обавезно само за правна лица и
предузетнике који се баве производњом
.
.
.
м е д и Ј с к и х с а д р ж аЈа и КОЈИ су
р е г и с т р о в а н и за п р о д у к ц и Ј у
телевизијског и радијског програма);
Потписана изјава учесника на
конкурсу да се не налази у поступку
повраћаја државне или de minimis
помоћи, као и да нису били у тешкоћама
у складу са Уредбом о условима и
критеријумима усклађености државне
помоћи за санацију и реструктуирање
учесника на тржишту у тешкоћама
(,,Службени гласник РС", број 62/2021),
на дан 31.12.2019. године;
Потписана изјава учесника на
конкурсу о томе да ли Је учеснику за
исти пројекат већ додељена државна
помоћ или de minimis помоћ у текућој
фискалној години и по ком основу, за
штампане медиЈе, радио, интернет
.
.
медиЈе и новинске агенциЈе;
Потписана и�ава учесника на
конкурсу о томе да ли Је учеснику за
исти пројекат већ додељена државна
помоћ или de minimis помоћ у текућој
фискалној години и. по ком основу,
за
.
производњу медиЈских садржаЈа за
телевизиЈу;
Визуелни приказ предложеног
медијског садржаја (трејлер, примерак
новина, џингл и сл).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РА ДУ
КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења,
регистрована наЈмање три године пре датума
расписивања конкурса да предложе чланове
конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије потребно Је
доставити и кратке биографије.
Предлози за чланове комисије достављају се у
року од 20 (словима: двадесет) дана од дана
објављивања Конкурса.
Предложена лица не смеју бити у сукобу
интереса нити обављати јавну функцију, у складу
са правилима о борби против корупције.
VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс и пријавни Образац 1 за учешће на
конкурсу објављују се на сајту општине Кладово,
www.kladovo.org.rs, где су видљиви и доступни све
време траЈања конкурса.
Пријаве пројеката слати на адресу: Општина
Кладово, улица Краља Александра бр. 35, 19320
Кладово, с а назнаком: ,,З а Ко нк урс за
суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на
територији општине Кладово у 2022. години".
Наведену документацију у штампаном облику и
на ЦД-у, доставити предајом на писарници
Општинске управе Кладово или редовном поштом
на горе наведену адресу.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на
погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Решење о расподели средстава по расписаном
конкурсу, биће објављено на интернет страници
општине Кладово www.kladovo.o rg.rs, и
достављено свим учесницима конкурса у
електронској форми.
Додатне информације се могу добити радним
данима од 11 до 13 часова на телефоне: 019/801450 и О 1 9 / 8 0 8 - 066 , и н а м е Ј л а д р е с и
opstina@kladovonet.com.
VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧ НОС ТИ

Уз предлог за члана комисиЈе, прилаже се и
доказ о регистрациЈи удружења у Регистру
удружења.

Сви подаци о личности који буду достављени
Општини Кладово, Општинској управи Кладово,
биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у
јавном позиву, а у складу са Законом о заштити
података о личности.

П о зивају се и медијск и стручњаци
заинтересовани за учешће у раду комисије, да
писаним путем предложе чланове комисиЈе
Општини Кладово, Општинској управи Кладово.

Приступ личним подацима имаће само
овлашћена лица Општине Кладово, Општинске
управе Кладово, која су обавезана на чување
поверљивости података о личности и неће их
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откривати трећој страни осим ако је то неопходно у
сврху контроле поступка спровођења јавног позива
или ревизије.
Општина Кладово, Општинска управа Кладово
чуваће податке о личности у року предвиђеним
законом уз примену одговарајућих техничких,
организационих и кадровских мера.
Лица чији се подаци обрађују имају право на
приступ, исправку и брисање својих података,
право на ограничење обраде својих података, права
на приговор и право на притужбу Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података
о личности.
За учешће на јавном позиву, Ваша је законска
обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и
потпуне. У супротном нећете моћи да остварите
Ваше право учешћа.
Број: 650-3/2022-I
У Кладову, 25.02.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић
На основу члана 44. Закона о црквама и верским
заједницама ("Сл.гласник РС", бр. 36/2006), члана
46.Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр.129/07, 8З/14-др.закон, 101/16-др.закон,
47/18 и 111/2021), тачака 2. и 3. Одлуке Владе
Републике Србије о распуштању Скупштине
општине Кладово и образовању Привременог
органа општине Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.
13/2022) и у складу са чланом 2. Правилника о
средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава. за финансирање
.
.
програма од јавног интереса која реализују цркве и
верске заједнице у општини Кладово, Привремени
орган општине Кладово на седници одржаној
17.03.2022. године, донос и

1
Разрешава се члан Комисије за спровођење
јавног конкурса за расподелу буџетских средстава
црквама и верским заједницама (,,Сл.лист општине
Кладово", бр.4/2022) и то:
Габријела Димитријевић, члан
11
У Комисију се именује:
Андријана Антић, члан.
111
Остали остали чланови Решења о образовању
Комисије за спровођење јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава црквама и верским
заједницама (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.4/2022) остају непромењени.
IV
Ово Решење ступа на сигу даном доношења.
Решење доставити члановима Комисије и
Архиви.
Број: 08-3/2022-I
У Кладову, 17.03.2022. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИ НЕ
КЛАДОВО
Председник
Саша Николић

Р ЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
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