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Увпдна реш - председник Гпран Миљкпвић

Ппщтпване суграђанке и суграђани,

Нпва улпга лпкалне сампуправе
усмерена је ка јашаоу кпнкурентнпсти, а
тп ппдразумева управљаое градпм или
ппщтинпм на слишан нашин кап успещним
предузећем:
прпактиван
став,
предузетнишки дух, пслаоаое на сппствене ресурсе, сталнп увпђеое инпвација и
спремнпст на преузимаое ризика. Прпщиреое надлежнпсти градпва и ппщтина
ппдразумева не самп права већ и нпве пбавезе, на кпје је неппхпднп брзп и
прпфесипналнп пдгпвприти. У циљу ппвећаоа транспарентнпсти рада, кап једне пд
најважнијих пдлика савремене лпкалне сампуправе, ппкренули смп издаваое
инфпрмативнпг билтена ппщтине Бела Паланка и на тај нашин испуоавамп закпнску
пбавезу да рад лпкалне сампуправе, устанпва и прганизација, ушинимп јпщ
транспарентнијим.
Пред вама је првп издаое билтена ппщтине Бела Паланка кпји је израђен какп
би се задпвпљиле пптребе свих суграђана за благпвременим и пбјективним
инфпрмисаоем п темама пд знашаја за лпкалну заједницу. Билтен пружа јасне
инфпрмације п раду и активнпстима пргана лпкалне сампуправе, јавних предузећа,
устанпва културе, пбразпвних, здравствених и спцијалних устанпва, удружеоа грађана,
кап и инфпрмације п раду и активнпстима месних заједница.
У пвпм првпм издаоу ближе ћете се уппзнати са радпм ппщтинских институција
и устанпва пд јануара дп марта 2019. гпдине , са битним питаоима кпја су рещена и
важним пдлукама кпје су дпнете. Ппкущали смп да у првпм брпју издвпјимп све
најбитније и неппхпдне инфпрмације какп бисте имали увид у реализпване
активнпсти, планпве за наредни перипд кпје смп уврстили у сва стратещка дпкумента.
Задпвпљствп ми је щтп мпгу са вама да ппделим пунп дпбрих и афирмативних
вести за наще местп. У првпм делу издвпјили смп све важне дпгађаје и капиталне
прпјекте из претхпднпг перипда. Најважније мере кпје смп спрпвпдили у претхпднпм
перипду везане су за ствараое услпва за екпнпмски развпј ппщтине.
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Захваљујући великпј ппдрщци председника Републике Србије Александра
Вушића наща Бела Паланка ппсле 35 гпдина дпбила је првпг инвеститпра, кпмпанију
„Трендтекс”. Накпн птвараоа фабрике кренули смп са даљим интензивним радпм на
дпвпђеоу инвеститпра за већ кпмплетнп уређену индустријску зпну „Мурица 1”.
Онп щтп све нас шини ппнпсним јесте рекпнструкцијa пба пбјекта наще
Предщкплске устанпве „Драгица Лалпвић”. Реткп кпја ппщтина или град у Србији се
мпгу ппхвалити пвакп великпм инвестицијпм када гпвпримп п предщкплскпм
пбразпваоу деце. Инвестирамп и увек ћемп улагати у младе људе, у нащу будућнпст.
Тп је нащ припритет а оихпвп задпвпљствп и жеља да свпју будућнпст граде у свпм
месту биће за нас највећа награда и пптврда да смп пстварили зацртане планпве.
Ппставили смп виспке задатке и циљеве везане за развпј туризма. Ту смп
направили вепма знашајне искпраке и на дпбрпм смп путу. Преппзнају нас на
туристишкпј мапи Србије кап местп са дпбрпм туристишкпм ппнудпм, гпстппримствпм,
брпјним манифестацијама међу кпјима је најппзнатија и најмаспвнија манифестација
„Дани банице”. Улажемп у грану привреде кпја има будућнпст и кпја већ ппстаје нащ
ппкреташ екпнпмскпг развпја. Одлушили смп да пве гпдине ппдстакнемп суграђане
брпјним субвенцијама какп би кренули да се баве туризмпм. О свим планпвима у вези
са тим инфпрмисаћемп вас на брпјне нашине, кап и путем инфпрмативнпг билтена.
Изузетнп дпбра сарадоа са државним институцијама, међунарпдним и
дпмаћим прпграмима птвара нам мпгућнпст за нпве прпјекте и нпве инвестиције.
Дпсадащоа сарадоа на заједнишким прпјектима и рад лпкалнпг рукпвпдства пцеоен
је вепма ппзитивнп збпг шега смп и награђени признаоима из разних пбласти. Она јесу
пцена квалитетнпг рада али и ппдстрек да јпщ вище радимп јер нам је крајои циљ
бпљи живпт свакпг грађанина.
Онп щтп увек истишем је да је свака ваща сугестија или критика дпбрпдпщла.
Желим да се заједнп дпгпварамп, радимп и пстваримп ппзитивне ппмаке у свим
дпменима. Живимп у једнпј пд најлепщих варпщица на југпистпку Србије. Свесни смп
да се напредак не пстварује прекп нпћи и да је пптребнп пунп ангажпваоа, али Бела
Паланка је заиста, у пднпсу на пре, местп кпје се дпста прпменилп и изградилп и кпје
има шиме да се ппхвали.
Билтенпм ппщтине Бела Паланка желимп да вас инфпрмищемп п свим
активнпстима кпје спрпвпдимп и кпје ћемп реализпвати у будућнпсти какп би наща
Бела Паланка била местп за ппнпс свих Белппаланшана.
Председник ппщтине Бела Паланка
Гпран Миљкпвић
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ПОСАО ЗА 250 РАДНИКА У ФАБРИЦИ „ТРЕНДТЕКС”
Захваљујући ппдрщци председника Србије Александра Вушића на дпвпђеоу првпг
инвеститпра накпн 35 гпдина птвпрена је фабрика „Tрендтекс”.
Ствараое ппзитивних прпмена
у лпкалнпј заједници и услпва
за бпљи живпт грађана су
пснпвне смернице делпваоа
кпјим се рукпвпди лпкална
сампуправа. Најважније мере
кпје се спрпвпде усмерене су
ка
екпнпмскпм
развпју
ппщтине Бела Паланка и
ппбпљщаоу
привреднпг
развпја. У вези с тим један пд
највећих капиталних прпјеката
пд знашаја за све станпвнике
Беле Паланке јесте птвараое
ппгпна кпмпаније „Трендтекс”
у Белпј Паланци. Данас у
фабрици ради 120 радника, а
дп
краја
инвестиципнпг
циклуса биће уппщљенп укупнп
250 људи. Овп је једна пд
најзнашајнијих
браунфилд

инвестиција где су средства за
пткуп и уређеое ппгпна на
улазу
у
Белу
Паланку
пбезбеђена
из
бучетских
резерви Републике Србије и
бучета ппщтине Бела Паланка.
„Мпгу да изразим великп
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задпвпљствп и истакнем да је
Бела Паланка ппстала данас
једнп великп градилищте у
Србији. Захваљујући напприма
председника
Александра
Вушића дпбили смп првпг
инвеститпра кпји је птвприп
фабрику текстилне индустрије.
Отвараое ппгпна фабрике
„Трендтекс“ представља
за
Белу
Паланку
највећи
капитални
прпјекат
у
ппследое три и пп деценије
збпг мпгућнпсти да птвпримп
нпва радна места и уппслимп
250 нащих суграђана. Успећемп
да вратимп веру људима да у
Белпј Паланци мпже пристпјнп
да се живи и да свпј живпт
треба да граде у свпм рпднпм
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месту” – истакап је председник
Гпран Миљкпвић приликпм
ппкретаоа
прпизвпдое
у
нпвпм ппгпну.

бити пласирана на тржищте
западнпеврппских земаља.
У вищемесешнпј припреми пве
инвестиције
председник

Са
циљем
да
ппмпгне
грађанима и ппвећа оихпву
заппщљивпст лпкална сампуправа је у сарадои са

Кпмпанија „Трендтекс” је један
пзбиљан инвеститпр, впдећи
извпзник
у
регипну
у
кпнфекципнираоу
радне
пдеће,
а
тп
пптврђују
и дугпрпшни угпвпри кпје има
са еврппским кпмпанијама. У
ппгпну фабрике у Белпј
Паланци прпизвпди се ХТЗ
ппрема
за
пптребе
медицинских устанпва, кпја ће

ппщтине Гпран Миљкпвић
пдржап
је
велики
брпј
састанака са власницима и
представницима
кпмпаније
„Трендтекс”,
са
представницима Министарства финансија, Министарства привреде и активнп је бип укљушен
у
представљаое кпмпаније
Трендтекс грађанима кпји су
били заинтереспвани за рад у
фабрици.

фабрикпм „Трендтекс” прганизпвала, и крпз Едукативни
центар спрпвела пбуку за све
заинтереспване, накпн шега је
изврщена селекција. На пвај
нашин щансу да се заппсле у
фабрици дпбили су и људи кпји
немају фпрмалнп пбразпваое
кпје пдгпвара текстилнпј индустрији. Обуку је прпщлп вище
пд 500 Белппаланшана, пд кпјих
је оих 120, накпн селекције,
дпбилп ппсап.
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КПМПЛЕТНА РЕКПНСТРУКЦИЈА ПБА ПБЈЕКТА ПРЕДШКПЛСКЕ УСТАНПВЕ
„ДРАГИЦА ЛАЛПВИЋ”

Кпмплетна
рекпнструкција
пба пбјекта Предщкплске
устанпве „Драгица Лалпвић”
један
је
пд
највећих
капиталних прпјеката кпји су
реализпвани у 2018. гпдини
на теритприји ппщтине Бела
Паланка.
Председник ппщтине, Гпран
Миљкпвић пбилазећи пвај
пбјекат нагласип је да је
рекпнструкција урађена уз
велику ппдрщку председника
Александра
Вушића
и
средствима Канцеларије за
управљаое јавним улагаоима
РС, кпја је за пба пбјекта
вртића издвпјила пкп 100
милипна динара. „Изузетнп
сам задпвпљан какп данас
изгледа
пбјекат
„Дешја
радпст” и щтп смп успели да
највећи капитални прпјекат
ппщтине
Бела
Паланка
приведемп
крају
на
задпвпљствп нащих најмлађих
суграђана. Надам се да ће и

рпдитељи бити задпвпљни
услпвима кпје ће вртић
пружати оихпвпј деци.” –
истакап је Гпран Миљкпвић,
председник ппщтине Бела
Паланка. У пбјекту „Дешја
радпст” ппстављена је нпва
стпларија,
изврщена
је
кпмплетна
рекпнструција
канализаципне и впдпвпдне
мреже.
Изврщена
је
рекпнструкција
мпкрих
швпрпва, уграђени су нпви
ппдпви, замеоен је крпвни
ппкриваш,
израђена
је
енергетска фасада и изврщена
је рекпнструкција грејаоа. И
пбјекат „Извпршић” кпмплетнп је рекпнструисан, а деца и
васпиташи дпбили су пптпунп
нпве радне спбе, тпалете,
кухиоу, трпезарију, прпстпр
за играое, али и двприщте.
Изврщена је замена крпва,
унутращое
и
сппљне
стпларије, кап и рекпнструкција грејаоа. Деп ппреме,
8

пднпснп
нпва
кухиоа,
пбезбеђен је путем наградне
игре „Узми рашун и ппбеди”.
Радпве на рекпнструкцији
пбјеката
Предщкплске
устанпве извела је фирма
„Неимар’’ из Нища. „Један пд
услпва лпкалне сампуправе
приликпм пдабира извпђаша
радпва бип је да се радници
кпји раде на рекпнструкцији
ангажују са теритприје наще
ппщтине. На пвај нашин
успели смп да уппслимп
Белппаланшане. У нареднпм
перипду наставиће се са
ппремаоем прпстприја у пба
пбјекта.”– рекап је Миљкпвић.
Тпкпм септембра и пктпбра
пба пбјекта ппшела су са
васпитнп-пбразпвним радпм,
а брпј уписане деце је
највећи
у
пднпсу
на
претхпдне гпдине и изнпси
247.
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ППШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ДПБИТНИК ПРИЗНАОА ЗА ТРЕЋЕ МЕСТП У
НАГРАДНПЈ ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ППБЕДИ”
„Када сви схватимп да ппрез
није намет већ дпбит пнда
ћемп
ппбедити
сиву
екпнпмију. Нащи грађани су
тп и дпказали псвпјивщи два
пута награду у пквиру игре
„Узми рашун и ппбеди”.
Захваљујући изузетнпј савеснпсти и преданпсти у бпрби
прптив
сиве
екпнпмије,
успели смп да дп сада
реализујемп два прпјекта. У
2017. гпдини грађани су
ппределили пва средства за
уређеое Археплпщкпг налазищта „Ремизијана“, а у 2018.
гпдини за ппремаое кухиое
Предщкплске
устанпве
„Драгица Лалпвић”, рекап је
председник Гпран Миљкпвић.
Опщтина Бела Паланка у 2018.

гпдини псвпјила је 3. местп у
награднпј игри „Узми рашун и
ппбеди’’ прганизпванпј пд
стране Министарства државне
управе и лпкалне сампуправе,
тпкпм
кпје
су
грађани
сакупљали и слали фискалне
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рашуне и на тај нашин
пптппмпгли кампаои бпрбе
прптив
сиве
екпнпмије.
Дпбијени нпвац, у изнпсу пд
23.000 евра искприщћен је у
складу са правилима наградне
игре и путем анкете грађани
ппщтине су пдлушили за щта
ће дпбијени нпвац бити
упптребљен.
Крпз
пву
наградну
игру
пбјекат
„Извпршић”
Предщкплске
устанпве „Драгица Лалпвић”
дпбип је нпву кухиоу, шиме је
упптпуоена
кпмплетна
рекпнструкција и ренпвираое
пбјекта.
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У ППШТИНСКПЈ УПРАВИ ППШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА НА ЈЕДНПМ ШАЛТЕРУ ДП
СВИХ ДПКУМЕНАТА
Ппщтина Бела Паланка
је међу псам лпкалних
сампуправа кпја ће
реализпвати прпјекат за
усппстављаое
Јединственпг управнпг
места. Наиме, у Бепграду
су пптписани угпвпри у
пквиру кпнкурса кпје је
расписалп Министарствп
државне
управе
и
лпкалне сампуправе за
усппстављаое
јединственпг
управнпг
места.
Министар
државне
управе
и
лпкалне сампуправе Бранкп
Ружић пптписап је угпвпре
са представницима ппщтина
и градпва а угпвпр је у име
ппщтине Бела Паланка
пптписап Гпран Миљкпвић,
председник
ппщтине.
„Јединственп управнп местп
или у превпду „један
щалтер”
јесте
нпвина
уведена Закпнпм п ппщтем
управнпм ппступку, кпја
пмпгућава
да
управни
ппступци и прпцедуре,
ппстану
ефикаснији,
једнпставнији и екпнпмишнији. Јединственп управнп
местп
пмпгућиће
грађанима да на мнпгп
лакщи нашин кпмуницирају

са ппщтинскпм управпм
ппщтине Бела Паланка такп
да ће управа ппстати прави
сервис грађана. С друге
стране,
грађани
и
ппщтинска
управа
пствариће знатне ущтеде
будући да ће све ппдатке
кпји
су
неппхпдни
грађанима
лпкални
и
републишки пргани размеоивати бесплатнп и грађани
се
неће
пптерећивати
пппуоаваоем фпрмулара и
пбразаца
за
издаваое
дпкумената
идући
пд
щалтера дп щалтера. Овај
прпјекат пмпгућиће
да
пдређене ствари, за кпје је
дп сада грађанима требалп
10

пет дп 10 дана, мпћи да се
заврще за највище 20
минута.” – истакап је Гпран
Миљкпвић накпн пптписиваоа угпвпра шија је
вреднпст 5 милипна и 200
хиљада
динара.
Овај
прпјекат дппринеће и бржпј
афирмацији и примени
Закпна п ппщтем управнпм
ппступку прекп кпјег се и пп
службенпј дужнпсти и у
електрпнскпм
пблику
размеоују сви ппдаци кпје
грађани пптражују – дешји
дпдатак, спцијална ппмпћ,
матишне коиге рпђених,
веншаних,
умрлих,
држављанствп, електрпнске
грађевинске
дпзвпле.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

Број 1

ДПДЕЉЕНА ЈАВНА ПРИЗНАОА НА ДАНУ ППШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

„Пут развпја Беле Паланке,
све пвп време сазреваоа и
јашаоа ппщтине, пбележила
је
сппспбнпст
да
се
преппзнају најбпљи правци
развпја,
впља,
људска
мудрпст, ентузијазам, шврста
рещенпст да се истраје на
путу ка бпљпј и развијенијпј
Белпј Паланци. Људи кпји
имају велике снпве и јасну
впљу да их пживе - ппстижу
успехе. Збпг тпга гпдину иза
нас, кап и 2018. гпдину,
слпбпднп мпжемп назвати
гпдинама успещних инвестиција за ппщтину Бела
Паланка’’- истакап је Гпран
Миљкпвић
председник
ппщтине
на
свешанпј

академији ппвпдпм Дана
ппщтине. Он је рекап да је
ппщтина успела, уз велику
ппдрщку председника Републике Србије Александра
Вушића
и
надлежних
министарстава да реализује
све капиталне прпјекте,
пппут
птвараоа
ппгпна
кпмпаније
„Трендтекс”,
рекпнструкције
пснпвних
щкпла
и
пба
пбјекта
предщкплске
устанпве
„Драгица Лалпвић”.
На академији су дпдељене
захвалнице Дарку Глищићу,
председнику ппщтине Уб ,
кпманданту Кппнене впјске
Србије генерал пптпукпвнику Милпсаву Симпвићу,
Марку Благпјевићу, директпру
Канцеларије
за
управљаое јавним улагаоима Републике Србије и
Грему Тиндалу, меначеру
прпграма ЕУ ПРП за заслуге
ппстигнуте
на
плану
усппстављаоа
успещне
сарадое, пружаоа ппмпћи
и пствариваоа прпјеката пд
ппсебнпг знашаја за ппщтину
Бела Паланка. „Ппшаствпван
сам збпг признаоа кпје ми је
указала лпкална сампуправа
Беле Паланке, трудип сам се
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да ппмпгнем кпликп је у
мпјпј мпћи да Бела Паланка
напредује и пвп признаое је
за мене велика шаст” , рекап
је Даркп Глищић кпји је
истакап да су Бела Паланка и
ппщтина Уб братске ппщтине
и да ппстпји изузетна
сарадоа на разним ппљима
кпја ће се и убудуће
наставити на задпвпљствп
свих. Ушеницима генерације

и најбпљим студентима
председник ппщтине Гпран
Миљкпвић и председник СО
Александар Пејшић урушили
су награде и ппклпне.
Обележаваоу дана ппщтине
присуствпвали су градпнашелници, председници ппщтина, представници градпва, братских ппщтина из
Уба,
Кпзарске
Дубице,
бугарске ппщтине Етрпппле,
затим представници впјске,
пплиције,
међунарпдних
прганизација, устанпва и
институција.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

Број 1

БЕЛА ПАЛАНКА ПБЕЛЕЖИЛА 100 ГПДИНА ПД ПСЛПБПЂЕОА
У ПРВПМ СВЕТСКПМ РАТУ

Пример нераскидиве везе и
векпвнпг
пријатељства
српскпг
и
францускпг
нарпда ппказала је Бела
Паланка пкупљајући представнике
Француске
амабасаде, Кппнену Впјску
Србије, представнике Пирптскпг
пкруга,
пплиције,
лпкалне сампуправе, децу и
грађане ппвпдпм пбележаваоа пслпбпђеоа Беле
Паланке у Првпм светскпм
рату. Ппстављена је сппменплпша у двприщту Цркве
Вазнесеоа Гпсппдоег на
кпјпј је свешаним пплагаоем
венаца и паљбпм ппшаснпг
впда
пдата
ппшаст
страдалим грађанима Беле

Паланке, француским
впјницима и мајпру
фрацуске впјске Алберту Фпру, кпји су
изгубили свпје живпте
13.пктпбра 1918. тпкпм
пслпбпђеоа Беле Паланке.
Пптпукпвник Филип Делспл,
француски атаще за пдбрану
истакап је дивљеое српскпм
нарпду
на
ппказанпј храбрпсти у ратпвима
и
ппхвалип иницијативу лпкалнпг
рукпвпдства
за
прганизпваое
м
пваквих
свешанпсти кпје шувају пд
забправа
истприју Беле
Паланке. Гпран Миљкпвић,
председник ппщтине је на
свешанпј академији истакап
да нас истприја Србије уши да
је сваки рат вепма
скупп плаћен и да
сви ми ппсле једнпг
века мпрамп да
пренесемп ппруку
мира, слпбпде и
права свакпга да
пдлушује п свпјпј
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будућнпсти. Са пбележаваоа
пслпбпђеоа Беле Паланке у
Првпм светскпм рату на
симбплишне нашине ппслате
су ппруке мира и жеље свих
да се сашува слпбпда кап
највеће правп свакпг шпвека.
Деца, ушесници прпграма су
тп
урадила
на
свпј
јединствен, пригиналан нашин. Уз песму „Да рата не

буде”, сищла су са сцене и
публици
делила
цвеће.
Тпкпм свешане академије
приказан
је
филм
п
страдаоима нащег нарпда у
Првпм светскпм рату и
пслпбпђеоу Беле Паланке. У
галерији Устанпве културе
„Ремизијана” ппстављена је
излпжба
фптпграфија
сппмен-пбележја
са
теритприје ппщтине Бела
Паланка из пвпг перипда.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

Број 1

НАГРАЂЕНИ НАЈБПЉИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ

„Верујемп у вас и знамп
да
сте
ви
будући
друщтвени лидери, ппкреташи идеја кпји имају
енергију и неппхпдну
жељу да наще друщтвп
ушине
развијенијим.”ппрушип је председник
ппщтине
Гпран
Миљкпвић најуспещнијим
ушеницима
и
студентима.
Вище пд седамдесет награда урушенп је
ушеницима и студентима
са теритприје ппщтине
Бела Паланка. Заједнп са
Александрпм Пејшићем,
председникпм СО Бела
Паланка, Миљкпвић је

урушип награде најбпљим
ушеницима пснпвних и
средое
щкпле,
студентима кап и ушеницима
кпји су пстварили успех на
републишким
такмишеоима, али и нпсипцима
Вукпвих
диплпма.
Награде су дпдељене на
пснпву кпнкурса кпји лпкална сампуправа
расписује
сваке
гпдине.
„Задпвпљствп
је
видети вас
у пвпликпм
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брпју на једнпм месту, вас
успещне младе људе кпји
на
најбпљи
нашин
прпмпвищете
Белу
Паланку. Ппнпсни смп на
ваще
ппстигнуте
резултате и желимп да
имате пдлишне услпве за
свпје пбразпваое. Пунп
смп улпжили у пбразпвну
инфраструктуру на теритприји ппщтине Бела
Паланка, рекпнструисали
смп
све
пбразпвне
устанпве и ту нећемп
стати. Желимп да имате
исте услпве за ушеое и
пдрастаое кап и деца у
мнпгп већим градпвима'',
истакап је Миљкпвић.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

НАЈМЛАЂИМА И НАЈСТАРИЈИМА УРУЧЕНИ ПАКЕТИ УПЧИ
НПВПГПДИШОИХ ПРАЗНИКА

Председник ппщтине Бела
Паланка, Гпран Миљкпвић,
упши нпвпгпдищоих празника пбищап је кприснике
Клуба за пружаое едукативнх садржаја деци и
младима са сметоама у
развпју
и
урушип
им
нпвпгпдищое
пакетиће.
Ппред пакетића, пни су
дпбили
и
едукативни
материјал и играшке кпје су
им неппхпдне. Пакетиће су
дпбила и деца и млади
кприсници услуге Ппмпћ у
кући на теритприји ппщтине
Бела Паланка. Клуб за
пружаое едукативних садржаја деци и младима са
сметоама у развпју има пкп
15 кприсника кпји свакпдневнп кпристе услуге клуба,
а лпкална сампуправа им
свакпдневнп пбезбеђује превпз дп клуба и дп оихпвих
дпмпва. Миљкпвић је са
свпјим
сарадницима,

заменикпм
председника
ппщтине
Мирпславпм
Маринкпвићем
и директпрпм
Центра
за
спцијални рад
Владанпм
Виданпвићем
пбищап и пензипнере кпји
свпје
слпбпднп
време
најрадије прпвпде у Клубу за
стара лица. Дпшекан је, кап и
сваки пут, аплаузпм и лепим
решима. Он их је ппздравип и
шеститап им предстпјеће
празнике са жељпм да се јпщ
дугп у здрављу и у дпбрим
услпвима, какви владају у
клубу, виђају и сарађују, јер
какп је истакап, пни су ти
кпји су дугп радили и дали
свпј пуни дппринпс развпју
пвпг
друщтва
и
Беле
Паланке. И пензипнерима је
председник урушип пригпдне
ппклпне, кап и апарат за
мереое притиска и
коигу
„Сабпрник
манастира српских“.
Нису изпстале ни
друщтвене игре кпје
пни кпристе тпкпм
бправкау клубу. У
разгпвпру
са
пензипнерима
14

Број 1

председник је саслущап
оихпве прпблеме и пптребе
и пбавестип их п планпвима
да се у скпријем перипду
крпз прпјекте финансира
адаптација спрата зграде у
кпјпј прпвпде време. „Циљ
лпкалне сампуправе је да се
унапреде
услпви
рада
клубпва
кпји
за
сада
функципнищу вепма дпбрп.
Ми ћемп кпнкурисати прпјектима
пппут
прпграма
„Нпрвещка за вас“, кпји ће
бити расписан срединпм
гпдине, а такпђе радимп на
изради прпјекта адаптације
спрата зграде какп бисмп
прпщирили капацитете и
увели нпве услуге спцијалне
защтите“ – истакап је
Миљкпвић. Клуб за стара
лица у Белпј Паланци пкупља
вище пд 30 кприсника, кпји
свакпдневнп кпристе услуге
клуба, а са оима раде и
струшна лица, лекар и
физијатар.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

Број 1

НАГРАДА “БЕПГРАДСКИ ППБЕДНИК 2018” ЗА НАЈБПЉЕ ПРГАНИЗПВАНУ И
НАЈППСЕЋЕНИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈУ У СРБИЈИ “ДАНИ БАНИЦЕ”
Председник ппщтине Бела
Паланка Гпран Миљкпвић је
у Бепграду у име ппщтине
Бела
Паланка
примип
награду
„Бепградски
ппбедник 2018“ за најбпље
прганизпвану
и
најппсећенију манифестацију у
Србији „Дани банице“. За
кпмплетан
дппринпс
у
прганизпваоу манифестације
урушена је плакета тпкпм
дпделе награда, кпјпј су
присуствпвале брпјне ппзнате лишнпсти из јавнпг
живпта Србије. „Награда
„Бепградски
ппбедник“
заслуженп припада свим
Белппаланшанима кпји су
дали свпј дппринпс у
прганизацији манифестације
„Дани банице“. Онп щтп је
заиста специфишнп за пву
манифестацију је тп да у
прганизацију није укљушена
самп
Туристишка
прга-

низација Беле Паланке већ и
сва
јавна
предузећа,
устанпве,
удружеоа
и
грађани кпји свпјим идејама
дппринпсе да манифестација
буде из гпдине у гпдину све
бпља. Тајна нащег успеха је
сплидарнпст и заједнишки
рад
кпјим
ппстижете
максимум и затп бих се
захвалип свима кпји су
дппринели да данас имамп
једну пд најппсећенијих
манифестација у Еврппи, а
нарпшитп идејнпм твпрцу
Удружеоу „Мирис завишаја“
из Беле Паланке. Ова
престижна награда је јпщ
једна пптврда квалитета
манифестације,
кпја
на
најбпљи нашин прпмпвище
брендпве
белппаланашкпг
краја, баницу и паприку вртку
и традицију и духпвне
вреднпсти југпистпка Србије“
– рекап је Миљкпвић у
Бепграду,
истишући
задпвпљствп
наградпм
„Бепградски
ппбедник“ кпја
је
припала
ппщтини Бела
Паланка.

15

Присутни су тпкпм дпделе
награде имали прилику да
виде прпмп-филм п Данима
банице. Награда „Бепградски
ппбедник“
дпдељује
се
кпмпанијама, ппјединцима,
прганизацијама, ппщтинама
и градпвима за пстварене
резултате
у
јавнпм,
културнпм и привреднпм
живпту,
на
теритприји
шитавпг
Балкана.
Она
представља признаое за све
пне кпји су трудпм, радпм и
залагаоем
пставарили
натпрпсешне резултате у пвпј
пбласти.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

Број 1

13. МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ БАНИЦЕ“ ПРЕМАШИЛА СВЕ РЕКПРДЕ ПП БРПЈУ
УЧЕСНИКА И ППСЕТИЛАЦА
Традиципнална 13. пп реду
манифестација
„Дани
банице“ у Белпј Паланци
пдржана је прпщле гпдине
пд 10. дп 12. августа. Реш је п
манифестацији пд републишкпг
знашаја
кпју
прганизује Туристишка прганизација Беле Паланке ппд
ппкрпвитељствпм Опщтине
Бела Паланка и Министарства тргпвине, туризма и
телекпмуникација
Републике Србије. Циљ „Дана
банице” је прпмпција и
афирмација традиције и
пбишаја важних за пшуваое
нащег наципналнпг идентитета а такпђе и прпмпција
туристишких пптенцијала у
циљу екпнпмскпг развпја
југпистпшне Србије.
Захваљујући кпнстантнпј прпмпцији на сајмпвима у
земљи
и
инпстранству,
трпдневна
манифестација
„Дани банице“ у 2018.
гпдини, дпстигла је рекпрдну
ппсећенпст. Манифестација
је привукла пкп 30.000
ппсетилаца, међу кпјима је
билп пкп 5000 гпстију из
инпстранства, а највище из
суседне Репубике Бугарске.
На
Данима
банице
ушествпвалп је 310 такмишара

Манифестацију
је
пбележип
бпгат културнпуметнишки
прпграм у кпме
су наступили
фплклпрни
ансамбли, музишки таленти,
певашке
и
балетске
групе,
затим
такмишеое „Најбпљи међу
најбпљима“. Организпвана је
и
дешија
Олимпијада,
пднпснп такмишеое деце у
припреми банице и презентација инпстраних кухиоа.
Кпнцертпм Драгице
Радпсављевић Цакане и
фплклпрних ансамбала из
Србије и Бугарске заврщен је
први
дан
најппзнатије
белппаланашке
манифестације. Кпнцерти Неде
Украден и Ане
Бекуте пбележили
су
други
дан
манифестације, а
на
заврщнпј
вешери, у недељу
наступип је Дејан
Петрпвић и Биг
бенд.
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Манифестацију Дани банице
пбележили су наступи Дејана
Петрпвића и Биг бенда такп
да је звук трубе ппстап
защтитни знак Дана банице.
Од првпг наступа Дејан
Петрпвић ппстап је стални
гпст
и
пријатељ
Беле
Паланке. На затвараоу 13.
манифестације председник
ппщтине Гпран Миљкпвић
урушип је Дејану статуету
Дпмаћица са баницпм.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

Број 1

13. МАНИФЕСТАЦИЈУ „ДАНИ БАНИЦЕ“ ПТВПРИП ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
МИНИСТАРСТВА ППЉППРИВРЕДE
„Дане банице“ ппред брпјних

гпстију ппсетип је и државни
секретар
Министарства
ппљппривреде
Велимир
Станпјевић кпји је заједнп са
председникпм ппщтине Бела
Паланка, Гпранпм Миљкпвићем пбищап щтандпве и
„Врткин врт“ кпји је први пут
пве гпдине нащап свпје
местп на манифестацији и тп
са циљем прпмпције паприке
вртке кпја успева јединп у
белппаланашкпм крају.
Станпјевић је рекап да је
вепма дпбрп щтп је ппщтина
Бела Паланка преппзнала
ппљппривреду и туризам кап
две гране кпје мпгу да
ппдстакну екпнпмски развпј
ппщтине. „Ппсебнп је дпбрп
щтп мале ппщтине раде на
брендираоу пдређених
ппљппривредних
прехрамбених
прпизвпда.
Ми

нисмп велика
земља, али се
пдликујемп
разнпликпсти
ма када су
прехрамбени
прпизвпди у
питаоу.
Ти
брендирани
прпизвпди
углавнпм пптишу из малих,
неразвијених ппщтина са
истпка и југа наще земље.
Опщтина Бела Паланка шини
велике наппре да брендира
паприку вртку и дпбиће
ппдрщку“,
изјавип
је
Станпјевић. Он је рекап да ће
ппщтина
Бела
Паланка
дпбити ппдрщку државе када
је у питаоу брендираое
вртке и ппдсетип да и држава
и ппщтина издвајају знашајна
средства
за
ппдстицај
ппљппривредне
прпизвпдое.
Председник
ппщтине
Бела
Паланка Гпран
Миљкпвић ппдсетип је да је
манифестацију
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„Дани Банице“ ппкренулп
удружеое „Мирис завишаја“,
а уз максималну ппдрщку
рукпвпдства ппщтине, манифестација је ппстала ппзната,
не самп у земљи, негп и у
инпстранству. „Преппзнали
смп туризам кап великпг
ппкреташа екпнпмскпг развпја
и
улажемп
у
манифестације
кпје
на
најбпљи нашин прпмпвищу
туристишку
ппнуду
Беле
Паланке. Ошекујемп пве
гпдине
пбараое
свих
рекпрда на манифестацији
„Дани банице“. Прпщле
гпдине смп имали 270
пријављених такмишара, пве
гпдине већ 310.“ Рекап је
Миљкпвић на птвараоу 13.
манифестације
„Дани
банице“.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

БЕЛА ПАЛАНКА ДПМАЋИН БУЛЕВАРА ЖЕНСКИХ ТАЈНИ

„Најбпље идеје рађају се у
тренутку када се супшимп са
највећим прпблемима“ и
„Какп репрпграмирати себе и
истршати дневни, месешни и
живптни маратпн“ назив је
радипнице „Булевар женских
тајни“ шији су прганизатпри
Весна
Дедић
и
Саоа
Маринкпвић, ппзнате ТВ
аутпрке. Свпјеврсни
фестивал, кпји је пдржан у
мнпгим градпвима Србије,
замищљен је кап сусрет жена
кпје се баве разлишитим
ппслпвима,
пд
ппљппривреде,
занатства,
дп
медицине,
прпсвете
и
пплитике, пдржан је у Белпј
Паланци. На радипници су, у
присуству 50 жена, представљене
три
успещне
Белппаланшанке: Ивана Крстић, приватни предузетник, др

Лиљана
Ристић,
специјалиста
радиплпгије
и
Јасмина
Гплубпвић,
нашелница
пдељеоа за
привреду и лпкални екпнпмски ра-звпј.
Дпбрпдпщлицу свим дамама
ппжелеп
је
председник
ппщтине Гпран Миљкпвић
кпји је истакап да жене и
даље нпсе већи терет
ппрпдице, а ппказују је-днаку
ппжртвпванпст и пдлушнпст у
ппслу кпји пбављају. „У Белпј
Паланци имамп све вище
жена кпје су дпминантне на
јавним фукцијама у лпкалнпј
самп-управи,
култури,
пбразпваоу, здравству и кпје
свпје
ппслпве
пбављају
вепма пдгпвпрнп и савеснп.
Оне су на тим ппзицијама јер
су се издвпјиле квалитетним
и ефикасним радпм. Желим
данас
да
истакнем
изузетнп
ппщтпваое
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и захвалнпст свим нащим
суграђанкама на дппринпсу
да Бела Паланка буде бпље
местп за живпт. Желим да
вам
сваки
дан
буде
ппдједнакп дпбар и успещан
јер сте ви највећи стуб и
пслпнац сваке ппрпдице а
самим тим и нащег друщтва.“
– ппрушип је Миљкпвић свим
присутним суграђанкама.
Радипница у Белпј
Паланци је била прилика да
се жене крпз нефпрмални
разгпвпр без пбзира на
гпдине или пбразпваое
ппусте, друже и разгпварају
али и размене искуства п
прпблемима кпји их муше и
са кпјима се сусрећу.
Заврщнп веше Булевара женских тајни пдржанп
је у Бепграду на кпме је
присуствпвалп пкп 60 жена
из градпва и ппщтина, кпје су
биле
кандидаткиое
за
награду „Ппбедница 2018’’ .

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА

ПБЕЛЕЖЕНА ЕВРППСКА НЕДЕЉА МПБИЛНПСТИ
Брпјним активнпстима кпје
прпмпвищу здраве стилпве
живпта
ппщтина
Бела
Паланка
пбележила
је
Еврппску недељу мпбилнпсти.
У перипду пд 16. дп 23.
септембра 2018. гпдине,
ппд слпганпм „Кпмбинуј и
крећи се“ у разлишитим
активнпстима ушествпвалп
је вище пд хиљаду грађана,
а највище деце и младих.
Бела Паланка је јпщ једнпм
успещнп прганизпваним и
маспвним
активнпстима
дпказала да је местп сппрта.
Највећи
дппринпс
иницијативи Еврппске уније јесте
увпђеое пещашке зпне пд
сппмен-бисте Рајку Митићу
дп Екплпщкп-рекреативнпг

центра „Баоица’’ кпја ће
плакщати
кретаое
пещака а нарпшитп деце,
старијих и пспба са
инвалидитетпм.
Прва у низу манифестација
билп
је
такмишеое за децу у
впжои
бицикла
и
рплера, ппд називпм
„Дан на тпшкпвима“, а
следећег дана уследила
је пещашка тура за децу
предщкплскпг
узраста
нпвпм пещашкпм зпнпм.
Организпван је и бициклистишки пплигпн на тему
„Правилнп
ппнащаое
у
сапбраћају“ на пплигпну
Екплпщкп-рекреативнпг
центра
а
пптпм
и
бициклистишка тура и излет у
прирпди. „Тпкпм Еврппске
недеље мпбилнпсти прпмп-
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висали смп нпвппбележену
стазу за љубитеље прирпде и
прганизпвали усппн на брдп
Великп Курилп. Ппследоег
дана пдржан је крпс за све
Белппаланшане.

БЕЛА инфо

РЕТРПСПЕКТИВА
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ ПРИРЕДИП ПРИЈЕМ ЗА ТЕНИСЕРА АЛЕКСУ ЋИРИЋА
„Ппнпсни смп на успех младпг тенисера Алексе Ћирића и пстале сппртисте кпји пстварују
дпбре резултате и затп у Белпј Паланци пмпгућавамп деци да се бесплатнп баве сппртпм јер је
тп изузетнп важнп за оихпв развпј.“ - истакап је Гпран Миљкпвић председник ппщтине
ппвпдпм великпг успеха Алексе Ћирића.

Алекса Ћирић из Беле
Паланке, тенисер Тенискпг
клуба „Никета Ремизијански’’
налази се на 1700. месту на
светскпј АТП листи и једини
је тенисер Тенискпг савеза
истпшне Србије кпме је тп
ппщлп за рукпм. Овп је
велики успех када се узме у
пбзир да је на АТП листи
самп 27 играша из Србије, а
26 оих је из Впјвпдине и
Бепграда. Опщтина Бела
Паланка преппзнаје али и
увеликп ппмаже и награђује
успех младих Белппаланшана.
„Награђујући
успех
нащих сппртиста пдајемп им
признаое за оихпв рад и
дајемп им ппдстрек да и
даље вреднп тренирају и дају

свпј
максимум.
Алекса
је
пстварип велики успех у
индивидуалнoм сппрту
кпји
заиста
изискује
велика
пдрицаоа и
ми ћемп и даље улагати у
рад тенискпг клуба и у друге
сппртске
клубпве.
Бела
Паланка je једна пд ретких
ппщтина у Србији где деца и
млади имају прилику да се
бесплатнп баве сппртпм. ‘’истакап је Гпран Миљкпвић.
Миљкпвић је урушип
Алекси
ппклпне
испред
лпкалне сампуправа, у виду
сппртске ппреме, кпја ће
знашити
пвпм
младпм
тенисеру у даљем
раду.
Алекса
је
истакап да није
билп лакп ппстићи
пвакав успех и да
су се наппрни
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тренинзи испла-тили. Он се
захвалип
лпкалнпј
сампуправи и председнику
ппщтине кпји су имали слуха
за оегпв таленат.
Синища
Раншић,
председник
ТК
„Никета
Ремизијански" захвалип се
ппщтини Бела Паланка на
финансијскпј ппдрщци захваљујући кпјпј је Алекса
мпгап
да
путује
на
такмишеоа какп у земљи,
такп и у инпстранству, али и
за тп щтп је деци пмпгућила
бесплатнп бављеое сппртпм,
јер такп не мпрају да купују
ппрему, лпптице нити да
плаћају закуп терена. Ппмпћ
ппщтине, ппдрщка рпдитеља,
а пре свега рад и наппрни
тренинзи резултирали су
пваквим успехпм.

БЕЛА инфо
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Председник Гпран Миљкпвић пдабран да на скупу у Алексинцу представи прпјекте Беле
Паланке „Нпрвещка за вас - Србија’’
У Алексинцу је, 7. фебруара
2019. гпдине, у присуству
председника Србије Александра Вушића пдржан скуп
шелника 91 лпкалне сампуправе кпје су укљушене у
прпјекат „Нпрвещка за вас –
Србија’’. Гпран Миљкпвић
председник ппщтине
Бела
Паланка присуствпвап је пвпм
скупу кпјим је
пбележенп дугпгпдищое успещнп партнерствп
Нпрвещке
и
Србије.
Председник
Вушић је у свпм
пбраћаоу ппрушип да се крпз
пвакве прпјекте
уши какп
се
транспарентнп и
пдгпвпрнп пбавља ппсап у
лпкалним
сампуправама.
„Нпрвещка
је
искрен
пријатељ Србије. Хвала щтп
нас ушите да радимп, щтп нас
ушите прпцедурама, щтп ће
знашити вище ущтеђенпг
нпвца
и
вище
бпље
пптрпщенпг
нпвца
у
будућнпсти“, рекап је Вушић
и захвалип се за ппмпћ
Нпрвещке кпја траје пд 2000.
гпдине и кпја изнпси 250

милипна евра крпз разлишите
дпнације.
Председник ппщтине Гпран
Миљкпвић је на пвпм
знашајнпм скупу представип
прпјекте лпкалне сампуправе
у
пквиру
прпграма
„Нпрвещка за вас – Србија’’.

Опщтина Бела Паланка је
кпнкурисала са прпјектпм
адаптације и енергетске
санације зграде Центра за
спцијални рад и прпјектпм
струшнпг усаврщаваоа младих у пквиру Лпкалнпг
акципнпг плана заппщљаваоа. Миљкпвић је истакап
да
је
ппдрщка
свих
институција и међунарпдних
дпнатпра пд великпг знашаја
за развпј ппщтине. „У
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претхпдне
две
гпдине
захваљујући великпј ппдрщци председника Александра Вушића и Канцеларије
за
управљаое
јавним
улагаоима, ппсле 35 гпдина,
птвпрена је фабрика у Белпј
Паланци и смаоена је стппа
незаппсленпсти,
а пкп 3 милпна
евра улпженп је
кпмплетну
рекпнструкцију
щкплских
пбјеката
и
вртића’’- рекап је
Миљкпвић у свпм
пбраћаоу.
Прпјекат
‘’Нпрвещка
за
вас” спрпвпди се
пд августа 2018.
дп јула 2020.
гпдине, у партнерству са Владпм
Србије, а ради пснаживаоа и
развпја
неразвијених
ппдрушја у Србији. Фпкус је
на ппвећаоу мпгућнпсти
заппщљаваоа,
ппсебнп
раоивих
и
маргинализпваних група. На скупу су
ушествпвали:
амбасадпр
Краљевине
Нпрвещке
у
Србији Арне Санес Бјпрнстад
кап и министри Владе
Републике Србије Зпран
Ђпрђевић и Бранкп Ружић.

БЕЛА инфо
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Свака ппрпдиља са теритприје ппщтине Бела Паланка ппред нпвшане ппмпћи пд 30.000 динара
дпбиће и беби-пакет кпји ће пмпгућити праву бригу п детету у првим данима.

Председник ппщтине Бела
Паланка Гпран Миљкпвић у
два наврата пбищап је
ппрпдице у Белпј Паланци,
кпје су у јануару и фебруару
2019. гпдине дпбиле нпвпг
шлана
ппрпдице.
„Нпвпрпђене бебе дају лепу
наду за 2019. гпдину и ми
ћемп спрпвпдити јпщ вище
мера из Лпкалнпг акципнпг
плана пппулаципне пплитике
какп
бисмп
ппдстакли
ппвећаое наталитета на
теритприји наще ппщтине''рекап је Миљкпвић и урушип
пакете
кпји
садрже
прпизвпде
намеоене
бебама.
Опщтина Бела Паланка је
ппределила средства из
бучета у изнпсу пд пд 30.000
динара
за
свакп
нпвпрпђенше,
а
за

првпрпђенп дете у
2019.
гпдини
биће
исплаћена средства у
изнпсу
пд
60.000
динара, па је такп
председник пбищап и
ппрпдицу
Јпванпвић
шија је ћерка Никплина
првпрпђена
у
пвпј
гпдини.
Кампаоа
за
ппвећаое наталитета, кпју
спрпвпди ппщтина Бела
Паланка, нпси назив „Да се
нпви живпт рпди''. „Овп је
заиста најбпљи нашин да сви
заједнп прпмпвищемп знашај
ппрпдице и ппрпдишних
вреднпсти.
Мпрамп
пхрабрити младе људе да
фпрмирају свпје ппрпдице и
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ппстану рпдитељи, а нащ
задатак је да мерама
ппдрщке псигурамп свакпј
ппрпдици у Белпј Паланци
екпнпмску
и
спцијалну
сигурнпст.’’истакап
је
Миљкпвић кпји је најавип
птвараое
нпвих
радних
места
и
дпвпђеое
инвеститпра. Рпдитељи деце
су се захвалили председнику
ппщтине на пвпм леппм и
хуманпм гесту истишући да
им свака ппмпћ пунп знаши.
Обилазак ппрпдица кпје су
дпбиле нпве шланпве и
урушеое нпвих пакета пд
стране представника лпкалне
сампуправе биће настављен
тпкпм
шитаве
гпдине.

БЕЛА инфо

ЛПКАЛНА САМПУПРАВА

Број 1

РАД ППШТИНСКПГ ВЕЋА И СП БЕЛА ПАЛАНКА
Пд јануара 2019. гпдине, пдржанп је 9 седница Ппщтинскпг већа и 2 седнице СП Бела Паланка,
на кпјима је разматрана и дпнета 51 пдлука.

Брпјне пдлуке кпје су
разматране и усвпјене на
седницама тишу се свих
пбласти пд знашаја за
функципнисаое ппщтине и
бпљи и квалитетнији живпт
свих грађана. Прва седница
Опщтинскпг већа у 2019.
гпдини била је ппсвећена
пдлукама
за
пружаое
ппмпћи
ушеницима,
заппщљаваоу теже заппщљивих лица, унапређеоу
примарне
здравствене
защтите и финансираоу мера
пппулаципне
пплитике.
Усвпјен је предлпг Одлуке п
прганизпванпм
превпзу
ушеника у 2019. гпдини.
Дпнет је предлпг пдлуке п
финансираоу
из
бучета
ппщтине 10 здравствених
радника,
међу
кпјима
дпктпре трансфузиплпгије,
гинекплпгије, кап и некпликп

кпнсултантских служби.
Одлука п финансијскпј
ппдрщци ппрпдици са
нпвпрпђенпм
децпм
ппдразумева да за
свакп нпвпрпђенп дете
у календарскпј гпдини
лпкална
сампуправа
издваја 30.000,00 динара. Нпвина је ппклпн пакет
ппрпдиљама
за
свакп
нпвпрпђенп дете у вреднпсти
пд 5.000,00 динара. Лпкална
сампуправа и пве гпдине
ппмаже брашним парпвима
кпји се леше пд стерилитета.
Ппмпћ
за
финансираое
вантелесне пплпдое у изнпсу
пд 250.000 динара имаће
правп сваки брашни пар кпји
жели да дпђе дп пптпмства.
Усвпјени су мнпги стратещки
дпкументи.
Усвпјен
је
Лпкални
акципни
план
заппщљаваоа ппщтине Бела
Паланка за 2019.гпдину за
шију
примену
је
издвпјенп 5 милпна
динара а кпји пбухвата
прпграм
струшне
праксе, субвенције за
самп-заппщљаваое и
мере
заппщљаваоа
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теже заппщљивих лица.
Дпнет је Прпграм ппдрщке за
спрпвпђеое ппљппривредне
пплитике
и
пплитике
руралнпг развпја за 2019.
гпдину. Усвпјен је Статут
ппщтине Бела Паланка кпји је
усклађен са изменама и
дппунама Закпна п лпкалнпј
сампуправи
Републике
Србије.
Ради превенције
безбеднпсти на теритприји
ппщтине
на
седници
ппщтинскпг већа фпрмиран
је Савет за безбеднпст и
усвпјен је Прпграм кприщћеоа
средстава
за
унапређеое
безбеднпсти
сапбраћаја. Дпнета је пдлука
п увпђеоу рпднп пдгпвпрнпг
бучетираоа у ппступку припреме бучета за 2020. гпдину
и
предлпг
пдлуке
п
партиципираоу грађана у
прпцесу дпнпщеоа пдлуке п
бучету.

БЕЛА инфо

ЛПКАЛНА САМПУПРАВА

Број 1

РЕДПВНИ САСТАНЦИ У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈЕГ РАДА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ

Ради
ефикаснијег
рада лпкалне сампуправе и
спрпвпђеоа свих пдлука
пптребнп
је
пдржавати
редпвне
састанке
свих
представника ппщтине Бела
Паланка.
Збпг
тпга
председник ппщтине Гпран
Миљкпвић свакпг ппнедељка
пдржава
састанке
са
директприма јавних устанпва
и састанке са шланпвима
Опщтинскпг већа у сали
ппщтинске управе.
„Одржаваоем
редпвних
састанака са директприма
устанпва, разменпм инфпрмација, заједнп рещавамп
све текуће прпблеме али на
пвај нашин планирамп будуће
активнпсти какп би све
устанпве функципнисале на
најбпљи нашин а све у

интересу нащих суграђана’’, рекап је Миљкпвић. Щтп се
тише рада Опщтинскпг већа,
псим седница кпје су
пдржавају ради дпнпщеоа
неппхпдних пдлука, свакпг
ппнедељка сви шланпви већа
кап и ппмпћници председника ппщтине присуствују
кплегијуму
где
ппднпсе
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извещтаје
п
раду
и
представљају планпве за
наредни перипд. Ради се на
унапређеоу свих пбласти и
збпг тпга је сваки шлан већа
задужен за ппсебну пбласт,
кап щтп су пбразпваое,
спцијална защтита, здравствп, инфраструктура, ппљппривреда. Овп је пример
дпбре праксе јер редпвним
састанцима и праћеоем
закпнских прпписа дпнпсе се
предлпзи пдлука кпји се
разматрају
касније
на
седницама већа а затим и на
седницама СО Бела Паланка.

БЕЛА инфо

ЛПКАЛНА САМПУПРАВА

Број 1

ПД ППЧЕТКА ГПДИНЕ ПДРЖАНП 15 ПРИЈЕМА ЗА 170 ГРАЂАНА
КПД ПРЕДСЕДНИКА ППШТИНЕ
Пракса пријема грађана
кпд председника ппщтине
Бела
Паланка,
Гпрана
Миљкпвића настављена је и
у тпку 2019. гпдине.
Разгпвпри су грађанима
прганизују се свакпг петка
пд 10 дп 13 сати у кабинету
председника ппщтине. За
првих 90 дана у 2019.
гпдини,
председник је
тпкпм
15
пријема
разгпварап
са
170
Белппаланшана. Какп би се
прпблеми грађана щтп
ефикасније рещили, ангажују
се
и
надлежне
ппщтинске службе, кап и
рукпвпдипци устанпва и
предузећа са теритприје
ппщтине.

Ова
редпвна
пракса је прилика да
први шпвек ппщтине
шује, какп предлпге и
сугестије, такп и
прпблеме грађана у
жељи да се прпнађу
брза и квалитетна
рещеоа.
„Организпван
пријем грађана је
један
вид
кпмуникације кпји је неппхпдан
и кпји заиста даје дпбре
резулатате. Желимп да
изађемп у сусрет свим
нащим
суграђанима
и
ппкущамп
да
рещимп
оихпве прпблеме. Белппаланшани нам се пбраћају
за разне видпве ппмпћи и
ми заједнп са псталим
устанпвама ппкущавамп да
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рещимп сваки ппјединашни
прпблем и на тај нашин
ушинимп
живпт
квалитетнијим свакпм грађанину.
Овп је такпђе прилика да
шујемп оихпве предлпге
какп би ппбпљщали услпве
живпта у свакпм делу Беле
Паланке. Тп
је
један
заједнишки рад и дпгпвпр
кпји
ппстижемп
са
суграђанима такп да сам
изузетнп задпвпљан резултатима кпје смп ппстигли.’’истакап је Гпран Миљкпвић.
Грађани се председнику
ппщтине
такпђе
мпгу
пбратити и путем званишне
странице
ппщтине,
www.belapalanka.org.rs, где
мпгу ппставити свпја питаоа
и ппслати предлпге и
сугестијe.

БЕЛА инфо

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Број 1

УЛАГАОЕ У ИНДУСТРИЈСКЕ ЗПНЕ И БРАУНФИЛД ИНВЕСТИЦИЈЕ

Припритет у раду лпкалнпг рукпвпдства је пствариваое привреднпг напредка заснпванпг на
савременпм кпнцепту друщтвенпг развпја щтп је дефинисанп Стратегијпм пдрживпг развпја
2010–2020. и Лпкалним акципним планпм 2015 –2020. Ппщтине Бела Паланка.

Бела Паланка има
изузетнп
ппвпљан
гепграфскп-сапбраћајни
пплпжај, кпји је пд великпг
знашаја
за
привлашеое
страних инвестиција. Наиме,
крпз нащу ппщтину прплази
Кпридпр 10, државни пут
првпг реда у дужини пд 32
килпметара. У питаоу је пут
кпји ппвезује Средоу и
Западну Еврппу са Блиским
Истпкпм.
Збпг
близине
Кпридпра 10 Прпстпрним
планпм ппщтине дефинисане
су три индустријске зпне за
пптребе гринфилд инвестиција. „Са ппнпспм мпгу да
истакнем да Бела Паланка,
једна пд маоих ппщтина на
југпистпку Србије, парира
развијеним ппщтинама и
градпвима када је у питаоу
инфраструктурнп ппремаое
индустријских зпна. Тп је
прпцес кпји захтева израду

планских
дпкумената,
изградоу сапбраћајница,
впдпвпдне
и
канализаципне
мреже.
Изврщили смп кпмплетнп
инфраструктурнп
ппремаое индустријске зпне
„Мурица 1“, ппврщине 8,5
хектара и настављамп са
пткуппм земљищта. У тпку су
прегпвпри са пзбиљним
инвеститприма
у
вези
изградое фабрике а такпђе
впдимп прегпвпре и када су у
питаоу браунфилд инвестиције. За индустријску зпну
„Мурица 2“, ппврщине 4,5
хектара урадили смп План
детаљне
регулације
и
радимп прпјекат инфраструктурнпг ппремаоа. Нащ
припритет је птвараое јпщ
500 нпвих радних места дп
краја 2020. гпдине када
гпвпримп п гринфилд и п
браунфилд инвестицијама.
Циљ кпме тежимп је
привредни
развпј
Беле
Паланке
и
ствараое
бпљег
амбијента за живпт и
рад нащих суграђана.
Ппставили смп шврсте
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темеље
у
претхпдним
гпдинама и извеснп је да ће
2019. гпдина бити успещна за
Белу Паланку.“ - рекап је
председник ппщтине Гпран
Миљкпвић.
Бела Паланка има вище
лпкација кпје мпгу да се
искпристе кап пптенцијалне
браунфилд инвестиције. Да
ппдсетимп, садащоа фабрика „Трендтекс’’ је прва
браунфилд инвестицција у
нащпј ппщтини. Некадащои
ппгпн
бивще
фабрике
„Фемид“, кпји се налази
такпђе на улазу у Белу
Паланку је пткупљен и сада је
у власнищтву ппщтине Бела
Паланка. У тпку је израда
извпђашкпг
прпјекта
за
рекпнструкцију пбјекта а
прпјекат
се
финансира
средствима прпграма еврппске
ппдрщке
развпју
ппщтина „ЕУ ПPО’’.

БЕЛА инфо

ИНВЕСТИЦИЈЕ

ППДРШКА ППКРЕТАЧИМА ПРИВРЕДНПГ РАЗВПЈА
Средствима кпја сваке
гпдине дпдељује из бучета,
лпкална сампуправа директнп
ппмаже
предузетницима
да
ппдигну
прпдуктивнпст и ефективнпст
рада, какп би пстварили
бпље ппслпвне резултате,
ппстали на тржищту и
заппслили нпве раднике. За
2019. гпдину ппредељена су
средства из бучета ппщтине
за
субвенције
приватним предузетницима
за
заппщљаваое теже
заппщљивих лица,
за
спрпвпђеое
струшне праксе и
едукацију младих

кадрпва, кап и за субвенције
за сампзаппщљаваое какп
би се ппдстаклп ппкретаое
ппрпдишних предузећа.
Опщтина Бела Паланка пружа
неппхпдну
ппмпћ свим
предузетницима
у
вези
кпнкурисаоа за средства кпд
надлежних министарстава,
Фпнда за развпј Министарства тргпвине, туризма и
телекпмуникација Републике

Број 1

Србије и фпндпва Еврппске
уније. Пптребнп је пмпгућити
предузетницима да лакще
дпђу дп инфпрмација, лакще
ппслују и пстваре свпје
ппслпвне планпве, истишу из
лпкалне сампуправе. Какп је
најављенп у пвпј гпдини
интензивније ће се радити на
јашаоу
веза
између
ппстпјећих
и
будућих
предузетника на лпкалнпм,
регипналнпм
и
међунарпднпм нивпу,
крпз
размену
искустава и идеја у
циљу
развпја
ппслпваоа.

У циљу развпја привреднпг туризма Ппщтина Бела Паланка ппкреће даваое мера
субвенције за апаптацију смещтајних капацитета. Туризам представља једну пд
најперспективнијих привредних грана пд кпје кпристи имају сви грађани, а нарпшитп
предузетници. Планпм развпја туризма дефинисани су амбиципзни задаци за развпј пве
пбласти а оихпвим пствариваоем увећавају се из гпдине у гпдину прихпди пд туризма.
Захваљујући манифестацији „Дани банице“ у 2018.гпдини, је пстварен прихпд пд прекп
милипн евра.
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БЕЛА инфо

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Број 1

ЛПКАЛНИ ПЛАН ЗАППШЉАВАОА ППШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Акципним планпм су утврђени
припритети активне пплитике
заппщљаваоа за 2019. гпдину:
Припритет 1. Смаоиваое
незаппсленпсти младих и
прпмпвисаое заппщљаваоа
младих
Припритет 2. Отвараое нпвих
радних места и ппдстицое
предузетнищтва и
сампзаппщљаваоа
Припритет 3. Ппдстицаое
заппщљаваоа теже заппщљивих
лица и раоивих категприја
„Припритети лпкалнпг плана
су смаоеое
брпј незаппслених међу младима,
птвараое
нпвих
радних
1.
2.
3.

На седници Ппщтинскпг већа ппщтине Бела Паланка, у
фебруару 2019.гпдине, усвпјен је Лпкални акципни план
заппщљаваоа ппщтине Бела Паланка за 2019.гпдину кпјим
се дефинищу циљеви и припритети пплитике заппщљаваоа
у нареднпј гпдини и утврђују прпграми и мере кпје ће се
реализпвати, какп би се пмпгућилп ппвећаое заппсленпсти
на теритприји ппщтине
места и ппдстицаое развпја
предузетнищтва. У пднпсу
на претхпдну гпдину када
смп за заппщљаваое из
бучета ппщтине издвпјили 3
милипна динара, пве гпдине
је за ту намену издвпјенп 5
милпна
динара.
Реализпваћемп прпграм струшне
праксе, субвенципнисаћемп
сампзаппщљаваое и даље

ћемп
спрпвпдити
меру
заппщљаваоа теже заппщљивих лица“, - рекап је
Гпран Миљкпвић председник
ппщтине, истишући знашај
прпграма струшне праксе кпји
је у претхпдним гпдинама
пбухватип вище пд 200
младих људи.

Акципним планпм предвиђене су мере:
Прпграм „Струшна пракса”
Извпри финансираоа: Бучет Ппщтине Бела Паланка – 3.000.000,00 динара.
Прпграм „Субвенција за сампзаппщљаваое“
Извпри финансираоа: Бучет Ппщтине Бела Паланка - 1.000.000,00 динара
Бучет РС - 1.000.000,00 динара
Прпграм “Субвенција за заппщљаваое незаппслених лица из категприје теже
заппщљивих лица“
Извпри финансираоа: Бучет Ппщтине Бела Паланка - 1.000.000,00 динара
Бучет РС - 1.000.000,00 динара

Одлукпм Опщтинскпг већа
ппщтине
Бела
Паланка
фпрмиран је Савет за
заппщљаваое ппщтине , кап
саветпдавнп
телп
кпје
пснивашу даје мищљеоа и
преппруке у вези питаоа пд
интереса за
унапређеое
тп:
заппщљаваоа
и

планпвима
заппщљаваоа,
прпграмима
и
мерама
активне
пплитике
заппщљаваоа, прпписима из
пбласти заппщљаваоа и
другим питаоима у пбласти
заппщљаваоа. Фпрмираоем
Савета
и
дпнпщеоем
Прпграма активне пплитике
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заппщљаваоа, Опщтина је
преппзнала
мпгућнпст да
утише на пплитику заппщљаваоа
на
свпјпј
теритприји и да планира и
утврди мере за смаоеое
незаппсленпсти и ппвећаое
заппсленпсти.
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СПИСАК ПРПЈЕКАТА СА КПЈИМ ЈЕ КПНКУРИСАНП КПД ИНСТИТУЦИЈА, УСТАНПВА,
ДПНАТПРА ПД СТРАНЕ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
1. Назив прпјекта: Избпр најбпље праксе у примени принципа дпбре управе на лпкалнпм
нивпу у 2018. (МДУЛС, СКГП и UNOPS - Program Swiss PRO)
Кратак ппис прпјекта: Пријава се
пднпси на прпјекат „Ппбратимљен
град – Уједиоени у разлишитпсти”) пбласт равнпправнпст и пдсуствп
дискриминације
Дпнатпр: Прпграм Swiss PRO
Вреднпст прпјекта: 3.000 УСД
2. Назив прпјекта:
Избпр најбпље
праксе у примени принципа дпбре
управе на лпкалнпм нивпу у 2018.(
МДУЛС, СКГП и UNOPS - Program
Swiss PRO)
Кратак ппис прпјекта : Пријава се пднпси на прпјекат „Увпђеое Система 48 сати у
Опщтинскпј управи ппщтине Бела Паланка” – пбласт ефикаснпст и делптвпрнпст
Дпнатпр: Program Swiss PRO
Вреднпст прпјекта: 3.000 УСД
3. Назив прпјекта: Градпви у фпкусу 2019 - Ствараое услпва за унапређеое културе и
уметнпсти у ппщтини Бела Паланка)
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат се пднпси на радпве на инвестиципнпм пдржаваоу
велике сале Устанпве културе Ремезијана (санација ппдпва и уградоа стплица).
Дпнатпр: Министарствп културе и инфпрмисаоа
Вреднпст прпјекта: 5.397.600 РСД са ПДВ-пм
4. Назив прпјекта: Пријава за ЈЛС за ушещће у изради Акципних планпва Партнерства за
птвпрену управу 2019-2020.
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат се пднпси на ушещће у међунарпднпј иницијативи
Партнерствп за птвпрену управу и изради Лпкалнпг акципнпг плана Партнерства за
птвпрену управу 2019-2020.
Дпнатпр: Удружеое грађана за демпкратију и грађанскп пбразпваое „Грађанске
иницијативе”
Вреднпст прпјекта: Струшна и технишка ппдрщка
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5. Назив прпјекта: Мали развпјни прпјекти 2019 „Рециклажа – пут ка успещнпм
управљаоу птпадпм”
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат се пднпси на набавку канти за смеће за градскп насеље.
Дпнатпр: Амбасада Републике Ппљске у Бепграду
Вреднпст прпјекта: 6.000 ЕУР
6. Назив прпјекта:
Унапређеое туристишкпг пптенцијала лпкалне сампуправе крпз
рекпнструкцију и дпградоу културнп-туристишкпг и едукативнпг центра "ВРЕЛП" у
Белпј Паланци
Дпнатпр: Министарствп привреде
Вреднпст прпјекта: 35.941.734,00 РСД (са ПДВ)
7. Назив прпјекта:
Рекпнструкција и ревитализација археплпщкпг лпкалитета
„Ремезијана”
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат се пднпси на уређеое Лапидаријума са музејем и кафе
галеријпм.
Дпнатпр: Министарствп тргпвине,туризма и телекпмуникација
Вреднпст прпјекта: 16.425.819,95 РСД
8. Назив прпјекта: Израда прпјектнп-технишке дпкументације за Ппстрпјеое за прераду
птпадних впда
Кратак ппис прпјекта : Израда Студије пправданпсти, Израда Идејнпг прпјекта, Прпјекта
за грађевинску дпзвплу и Прпјекта за извпђеое
Дпнатпр: Министарствп защтите живптне средине
9. Назив прпјекта: Герпнтп служба у функцији пснаживаоа Рпма
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат се пднпси на пснаживаое лпкалних заједница за
инклузију Рпма. У пквиру прпјекта биће финансиранп управљаое прпјектпм и герпнтп
служба.
Дпнатпр: Еврппска унија (Ппдрщка Еврппске уније инклузији Рпма)
Вреднпст прпјекта: 66.130 ЕУР
10. Назив прпјекта: Израда технишке дпкументације за изградоу Ппстрпјеоа
прешищћаваое птпадних впда у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата израду прпјектнп-технишке дпкументације
Дпнатпр: Републишка Дирекција за впде
Вреднпст прпјекта: 4.700.000 РСД без ПДВ-а
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11. Назив прпјекта: Израда технишке дпкументације за рекпнструкцију и дпградоу на
впдпзахвату и резервпарима „Врелп” у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата израду технишке дпкументације - главни прпјекат
електрп-енергетских инсталација пумпне станице ПС-2 „Врелп”.
Дпнатпр: Републишка Дирекција за впде
Вреднпст прпјекта: 1.000.000 РСД без ПДВ-а
12. Назив прпјекта: Изградоа механизама за индивидуални приступ инклузивнпм
пбразпваоу уз развијаое ппстпјећих сппспбнпсти и интереспваоа ПСИ – Тим за
спцијалнп укљушиваое и смаоеое сирпмащтва
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат предвиђа усппстављаое нпве инпвативне мере кпја
дппринпси друщтвенпм укљушиваоу спцијалнп искљушених група
Дпнатпр: Тим за спцијалнп укљушиваое
Вреднпст прпјекта: 3.300 CHF
13. Назив прпјекта: Рекпнструкција и енергетска санација пбјекта „Стара бплница – Дпм за
децу са ппсебним пптребама”
Дпнатпр: Министарствп рударства и енергетике – Бучетски фпнд за унапређеое ЕЕ
Вреднпст прпјекта: 45.637.045,56 РСД са ПДВ-пм
14. Назив прпјекта: Прпјекат телекпмуникаципних инсталација - систем видеп-надзпра
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата ппбпљщаое ппщте безбеднпсти грађана,
защтите културних дпбара, јавних зграда и јавних ппврщина, визуелне кпнтрпле рада
кпмуналних служби, кап и кпнтрпле сапбраћаја, крпз инсталацију система видеп надзпра
у градскпм насељу ппщтине Бела Паланка.
Дпнатпр: МДУЛС – Бучетски фпнд за прпграм лпкалне сампуправе
Вреднпст прпјекта: 27.613.489,63 РСД са ПДВ-пм ( 234.012,62 ЕУР)
15. Назив прпјекта: Ппкретаое едукативнпг центра и реализација дпдатних прпграмских
садржаја каравана „Изађи ми на теглу“
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата прпмпцију ајвара кап једнпг пд најбпљих
дпмаћих гастрп брендпва, кап и прпмпцију ппбедника каравана и пружаое ппдстицаја
ппбедницима за ппкретаое сппствене прпизвпдое.
Дпнатпр: МДУЛС – Бучетски фпнд за прпграм лпкалне сампуправе
Вреднпст прпјекта: 856.000,00 РСД
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СПИСАК ПДПБРЕНИХ ПРПЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПД СТРАНЕ ЛПКАЛНЕ
САМПУПРАВЕ
1. Назив прпјекта: Пријава за ЈЛС за ушещће у изради Акципних планпва Партнерства за
птвпрену управу 2019–2020.
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат се пднпси на ушещће у међунарпднпј иницијативи
Партнерствп за птвпрену управу и изради Лпкалнпг акципнпг плана Партнерства за
птвпрену управу 2019-2020.
Дпнатпр: Удружеое грађана за демпкратију и грађанскп пбразпваое „Грађанске
иницијативе”
Вреднпст прпјекта: Струшна и технишка ппдрщка
2. Назив прпјекта: Прпјекат за извпђеое радпва на антиерпзипнпм уређеоу слива
Мпкранске реке узвпднп пд заврщетка регулисанпг тпка у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат АЕ уређеоа слива Мпкранске реке у Белпј Паланци
реализује се за пптребе защтите насеља пд великих впда.
Дпнатпр: Канцеларија за управљаое јавним улагаоима
Вреднпст прпјекта: 20.084.150,00 РСД
3. Назив прпјекта: Ппдрщка мерама пппулаципне пплитике
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата: мере ппдрщке пснпвнпм и предщкплскпм
пбразпваоу крпз ппбпљщаое квалитета ваннаставних активнпсти деце у сврху
ублажаваоа екпнпмске цене ппдизаоа детета и снижаваоа психплпщке цене
рпдитељства, мере ппдрщке у здравству путем едукације, мере ппдрщке медијскпм
прпмпвисаоу пппулаципне пплитике и мере ппдрщке међугенерацијскпј сплидарнпсти.
Дпнатпр: Кабинет министра без ппртфеља за демпграфију и пппулаципну пплитику
Вреднпст прпјекта: 8.533.224,00 РСД
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СПИСАК ПРПЈЕКАТА СА КПЈИМА ЈЕ КПНКУРИСАНП КПД ИНСТИТУЦИЈА, УСТАНПВА,
ДПНАТПРА ПД СТРАНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНПВА.
1. Ппднпсилац : Нарпдна библиптека „Вук Карачић”
Назив прпјекта:
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за кпнзерватпрскпрестауратпрске радпве неппкретнпг наслеђа у Белпј Паланци „Белппаланашкп Кале”
Кратак ппис прпјекта : Израда прпјектнп-технишке дпкументације
Дпнатпр: Министартствп културе и инфпрмисаоа
Вреднпст прпјекта: 1.224.000,00
2. Ппднпсилац : УК „Ремезијана” Бела Паланка
Назив прпјекта: „Дани игре 2019”
Кратак ппис прпјекта : Уметнишка игра - класишан балет, нарпдна игра, савремена игра
Дпнатпр: Министарствп културе и инфпрмисаоа
Вреднпст прпјекта: 1.650.000,00
Назив прпјекта: „ФОС 2019”
Кратак ппис прпјекта : Ппзприщна уметнпст (стваралащтвп, прпдукција и интерпретација)
Дпнатпр: Министартствп културе и инфпрмисаоа
Вреднпст прпјекта: 1.410.000,00
Назив прпјекта: Дешији ппзприщни фестивал „БЕЛА ФЕСТИЋ”
Кратак ппис прпјекта : Културне делатнпсти деце и за децу и младе
Дпнатпр: Министартствп културе и инфпрмисаоа
Вреднпст прпјекта: 846.000,00
3. Ппднпсилац : ТП Беле Паланке
Назив прпјекта: 14. манифестација „Дани банице 2019“ – Бела Паланка
Кратак ппис прпјекта : Опщти циљ прпјекта је дппринпс унапређеоу туристишке ппнуде
Беле Паланке и кластера југпистпшне Србије.
Дпнатпр: Министарствп тргпвине,туризма и телекпмуникација
Вреднпст прпјекта: 6.300.000,00 РСД
4. Ппднпсилац : ЈКП Кпмнис (партнер на прпјекту са Ппщтинпм Етрпппле Бугарска)
Назив прпјекта: „Усппстављаое система за превенцију и ранп уппзправаое на ппплаве“
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата ппстављаое мерних станица на Мпкранскпј
реци и набавку ппреме за уппзправаое пд ппплава
Дпнатпр: Интеррег-ИПА Прпграм прекпгранишне сарадое Бугарска-Србија Еврппска унија
Вреднпст прпјекта: 592.254,37 ЕУР
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ПРПЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ТПКУ
1. Назив прпјекта: Ушещће у суфинансираоу мера активне пплитике
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата субвенције за сампзаппщљаваое у 2018. на
ппдрушју ппщтине Бела Паланка и реализацију Прпграма струшне праксе у 2018.гпдини.
Дпнатпр: Наципнална служба
Вреднпст прпјекта: 2.500.000 рсд
2. Назив прпјекта: Узми рашун и ппбеди 2018
Кратак ппис прпјекта: Набавка кухиоске ппреме у Предщкплскпј устанпви „Драгица
Лалпвић'' Бела Паланка пбухвата кухиоску ппрему за пбјекат „Извпршић“ и „Дешија
радпст“
Дпнатпр: Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе
Вреднпст прпјекта: 29.158,80 евра
3. Назив прпјекта: Пружаое технишке ппмпћи ЛС у ппбпљщаоу интерних прпцедура за
финансираое прпјеката лпкалних прганизација цивилнпг друщтва (ПЦД)
Кратак ппис прпјекта : финансираое прпјеката лпкалних прганизација цивилнпг друщтва
и ппдрщка ЛС какп би ппстала пдгпвпрнија и транспарентнија у преппзнаваоу и
финансираоу јавних интереса крпз прпјекте кпје развијају и спрпвпде лпкалне ОЦД.
Дпнатпр: Program Swiss PRO
4. Назив прпјекта: Израда извпђашкпг прпјекта за рекпнструкцију пбјекта бивще фабрике
„Фемид”
Кратак ппис прпјекта :
Прпјекат пбухвата израду
идејнпг прпјекта и израду
прпјекта за извпђеое
Дпнатпр: EU PRO
Вреднпст прпјекта: 20.700
евра
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5. Назив прпјекта: Унапређеое ппщтинске инфраструктуре, крпз санацију и адаптацију
Устанпве културе „Ремезијана” у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта : Радпви ппдразумевају рекпнструкцију крпвне кпнструкције, замену
стпларије, уградоу нпвих грпмпбрана и електришних инсталација и санацију клима
уређаја и вентилаципних система ппзприщне сцене.
Дпнатпр: EU PRO
Вреднпст прпјекта: 129.333 евра

6. Назив прпјекта: Унапређеое енергетске ефикаснпсти у згради Ппщтинске управе Бела
Паланка
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата примену мера енергетске ефикаснпсти - замену
фасадне стпларије, ппстављаое термпизплације на сппљащое зидпве пбјекта, прелазак
са кприщћеоа тешнпг гприва на бипмасу и радпве на систему грејаоа.
Дпнатпр: Министарствп рударства и енергетика
Вреднпст прпјекта: 8.082.900,00 рсд
7. Назив прпјекта: Усппстављаое Јединственпг управнпг места у ппщтини Бела Паланка.
Кратак ппис прпјекта : Уређеое прпстпра, набавка технишке ппреме и канцеларијскпг
намещтаја, прганизација рада и пбука службеника.
Дпнатпр: Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе
Вреднпст прпјекта: 5.720.000,00 рсд
8. Назив прпјекта: „Унапређеое административне ефикаснпсти и делптвпрнпсти на
лпкалнпм нивпу“
Кратак ппис прпјекта: Крпз пвај прпјекат Опщтина Бела Паланка унапредиће ефикаснпст и
делптвпрнпсти рада лпкалне сампуправе путем стандардизације административних
ппступака и прпцеса и унапређеоем знаоа и ппступаоа у складу са закпнпдавним
пквирпм кпји уређује пву пбласт и ппстпјећим дпбрим праксама
Дпнатпр: Немашка развпјна сарадоа, ГИЗ (Пакет ппдрщке).
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БЕЛА инфо

РАД ППШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број 1

УВПЂЕОЕ Е-УПРАВЕ ПЛАКШАВА ИЗДАВАОЕ ДПКУМЕНАТА
Одељеое за ппслпве
пргана
ппщтине,
ппщту
управу и заједнишке ппслпве
пбавља
ппслпве
кпји
дппринпсе унапређеоу рада
и усппстављаоу ефикаснпг
система у ппщтини, кпји су пд
знашаја за грађане. Велики
кпрак у раду представља
увпђеое е-управе и примена
пдредаба Закпна п ппщтем
управнпм ппступку, щтп је пд
великпг знашаја за рад пргана
и грађане. Када грађанин да
сагласнпст да прган мпже
врщтити увид и прибављати
ппдатке за пбраду некпг
захтева, пнда пн не мпра сам
прибављати пптребне дпкументе већ ће службеници
путем Е-управе тп ушинити за
оега.
Одељеое,
уз
сагласнпст грађана, мпже
изврщити увид у евиденције
Ппреске
управе,
Министарства државне управе и
лпкалне сампуправе, РГЗ-а,
Министарства унутращоих

ппслпва, Наципналне службе
за заппщљаваое и других
државних пргана и такп у
име грађана прибавити сва
пптребна
дпкумента
за
пбраду некпг предмета.
Преднпсти е-управе су и тп
щтп Матишна служба пвпг
Одељеоа
мпже
издати
грађанима
увереоа
п
држављанству и извпде из
матишних коига рпђених,
веншаних и умрлих за
теритприју целе Републике
Србије, без пбзира на местп
рпђеоа.
Ппред тпга,
грађани
имају мпгућнпст да на
сајту
ппщтине
Бела
Паланка,
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путем апликације „Виртуелни
матишар“, ппщаљу захтев за
издаваое
извпда
из
матишних коига рпђених,
веншаних и умрлих, кап и
увереое п држављанству. На
тај нашин грађани Беле
Паланке и пни кпји живе ван
Беле Паланке не мпрају
лишнп да дплазе у матишну
службу Опщтинске управе
ппщтине Бела Паланка ради
преузимаоа
тражених
дпкумената, с пбзирпм да
матишари, накпн пријема
захтева и пбраде истих,
дпкумента, щаљу на адресу
странке.

БЕЛА инфо

РАД ППШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број 1

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА

Услужни центар Опщтине
Бела Паланка има за циљ да
грађанима плакща административне
ппслпве.
На
щалтерима
у
приземљу
зграде Опщтине грађани
мпгу
дпбити
пптребна
дпкумента и инфпрмације п
административним
прпцедурама
кпје
прпписују
закпни. Мисија Услужнпг
центра и свих заппслених у
оему
јесте
да
пруже
грађанима
ефиксну
и
једнпставну кпмуникацију са
Опщтинскпм управпм, плакщају им дпбијаое рещеоа и
впди их крпз неппхпдне
административне прпцедуре.
Тпкпм првпг трпмесешја пве
гпдине матишари Одељеоа
за ппслпве пргана ппщтине су
изврщили 45 уписа у коиге
рпђених, веншаних и умрлих.
Такпђе, издат је 321 извпд из
коиге веншаних, рпђених,
умрлих
и
извпд
п

држављанству, дпк је у
дпставну коигу уписанп 340
уписа. Изврщена је пвера шак
4828 пптписа, фптпкппија,
преписа и рукпписа за
пптребе грађана.
У пквиру Одељеоа за
ппслпве пргана ппщтине,
ппщту управу и заједнишке
ппслпве дп краја марта
дпнета су 344 рещеоа и
увереоа у пбласти пствариваоа
права
на
финансијску ппдрщку ппрпдици са децпм, рпдитељски
дпдатак, дешји дпдатак и др.
Дпнетп је 129 рещеоа п
пствариваоу права на дешији
дпдатак, 21 рещеое п
финансијскпј ппдрщци ппрпдицама са децпм,
26
рещеоа п пствариваоу права
на
рпдитељски
дпдатак
мајке,
15
рещеоа
п
рефундираоу
трпщкпва
бправка
у
вртићу, 12
рещеоа
п
на
праву
ппрпдиљскп
пдсуствп, 9
рещеоа
п
издаваоу
налепница

37

инвалидним лицима. Такпђе,
дпнетп је и 128 рещеоа п
стицаоу статуса енергетски
угрпженпг купца.
На
писарници Услужнпг
центра
је примљенп, заведенп и фпрмиранп 873
предмета,
кпји
су
расппређени и дпстављени
надлежним пдељеоима.
Ове брпјке гпвпре
дпста п ефикаснпсти и
ефективнпсти рада Услужнпг
центра и Одељеоа за
ппслпве
пргана,
ппщту
управу и заједнишке ппслпве.
Лпкална сампуправа се труди
да тај ушинак јпщ вище
ппвећа, у шему је пд знашајне
ппмпћи
увпђеое
Јединственпг управнпг места,
такп да ће ускпрп све
дпкументе грађани мпћи да
прибаве на истпм щалтеру.

БЕЛА инфо

РАД ППШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број 1

КПМУНАЛНИ РЕДАРИ ИЗАШЛИ НА ТЕРЕН 67 ПУТА У ПРЕТХПДНА ТРИ МЕСЕЦА
Одељеое
за урбанизам,
грађевинарствп, импвинскпправне
и
стамбенпкпмуналне
делатнпсти
пбавља ппслпве кпји се
пднпсе на прпверу исправнпсти технишке дпкументације, издаваое грађевинских
и упптребних дпзвпла за кпје
је надлежна ппщтина. Од
ппшетка 2019. гпдине дп
краја
марта
месеца
заппслени у пвпм пдељеоу
издали су 14 лпкацијских и
технишких услпва, 6 рещеоа
п упптребнпј дпзвпли и 2 п
грађевинскпј дпзвпли.
Одељеое спрпвпди ппслпве
у делу пзакпоеоа пбјеката
на теритприји ппщтине Бела

Паланка такп да је дпнетп 25
рещеоа п пзакпоеоу у
претхпдна три месеца. Щтп
се тише рада кпмуналних
редара пни су, за перипд
јануар-март 2019. гпдине, на
пснпву
пријава
грађана
изащли на терен 67 пута и
сашинили записнике. Овп
пдељеое дпнелп је 41
рещеое п кприщћеоу јавне
ппврщине физишким лицима
и предузетницима.
Одељеое
за урбанизам
врщи ппслпве кпји се пднпсе
на прпстпрнп и урбанистишкп
планираое – дпнпщеое
прпстпрнпг плана ппщтине,
генералнпг
урбанистишкпг
плана, планпва генералне

регулације
и
планпва
детаљне регулације.
Спрпведени су ппступци и
припремљене
пдлуке
п
прибављаоу земљищта у
јавну свпјину у индустријскпј
зпни „Мурица 1” кап и п
птуђеоу земљищта. Ове
пдлуке су пд знашаја какп би
се
пмпгућилп
будућим
инвеститприма да улажу у
индустријске
зпне
на
теритприји ппщтине Бела
Паланка.
Заппслени
у
Одељеоу такпђе дпнпсе
рещеоа
у
ппступцима
експрппријације за изградоу
Кпридпра 10 кпји прплази
крпз теритприју ппщтине
Бела Паланка.

ДПДАТНА ППДРШКА ЗА ДЕЦУ, УЧЕНИКЕ И ПДРАСЛЕ
Ппщтина
Бела
Паланка
ппсебнп брине п деци и
труди се да свакпм детету
пружи пптребну ппдрщку и
ппмпћ какп би безбеднп
раслп и развијалп се.
Интерреспрна
кпмисија
ппщтине задужена је за
спрпвпђеое
Одлуке
п
дпдатнпј
пбразпвнпј,
здравственпј и спцијалнпј
ппдрщци детету, ушенику и
пдраслпм. Дпдатна ппдрщка

пбезбеђује се, свакпм детету,
ушенику и пдраслпм у циљу
оегпвпг
несметанпг
и
квалитетнпг пбављаоа свакпдневних живптних активнпсти и укљушиваоа у живпт
лпкалне заједници. Радпм
интерреспрне кпмисије пружа се ппдрщка деци из
друщтвенп псетљивих група,
деци са инвалидитетпм или
сметоама у развпју, деци са
тещкпћама у ушеоу, кап и
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другпј деци кпјпј је пптребна
дпдатна
ппдрщка
у
пбразпваоу, здравству или
спцијалнпј защтити.
Интерреспрна кпмисија је пп
захтеву грађана и институција дпнела у 2018. гпдини
17 рещеоа, а на пснпву
предлпжених мера индивидуалних планпва ппдрщке
настављен је рад се децпм и
у 2019. гпдини.

БЕЛА инфо

ППШТИНА, ДЕЦА И МЛАДИ

Број 1

ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ ГПРАН МИЉКПВИЋ ПРИСУСТВПВАП ПБЕЛЕЖАВАОУ
САВИНДАНА У ШКПЛАМА У БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ
Щкпле у Србији традиципналнп пбележавају Дан
Светпг Саве, дан духпвнпсти,
щкплску славу у шаст првпг
српскпг
архиепискппа,
прпсветитеља
и
твпрца
закпнпдавства. На Савиндан
нема наставе, а ђаци и
наставници присуствују приредбама и сешеоу славскпг
кплаша. Председник ппщтине
Гпран Миљкпвић присуствпвап је пбележаваоу
щкплске славе у Оснпвнпј
щкпли „Љупше Щпанац” и
Средопј щкпли „Никета
Ремезијански”.
Ушеници
щкпла пптрудили су се да
Савиндан улепщају свпјпм
песмпм и рециталима. У
припремаоу бпгатпг прпграма ппмпћ су им пружили
оихпви
ушитељи
и
прпфеспри. Директпри щкпла
шеститајући щкплску славу

свим
ушеницима,
рпдитељима
и наставницима истакли
су захвалнпст
лпкалнпј
сампуправи
кпја им је
увек излазила
у сусрет и
имала
разумеваое
за
улагаое у пбразпваое.
Миљкпвић је тпкпм
пбиласка щкпла истакап да,
кап щтп је Савиндан празник
кпји уједиоује све щкпле у
Србији, такп је и лпкална
сампуправа у сарадои са
щкплама
и
уз
велику
ппдрщку председника Александра Вушића успела да
изврщи кпмплетну рекпнструкцију пснпвне щкпле у
Белпј Паланци и уведе нпве
пбразпвне
прпфиле
у
средопј щкпли. „Овп су
знашајна улагаоа у пбразпваое
на
теритприји
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ппщтине са кпјима нећемп
стати јер желимп да деца и
млади имају све услпве за
щкплпваое и да пстану у
свпм месту и граде свпју
будућнпст.“ - истакап је
Гпран Миљкпвић, кпји је
ппвпдпм щкплске славе у
име лпкалне сампуправе
урушип
свим
щкплама,
пднпснп
пдељеоима
и
щкплским
библиптекама
пакете коига. Он је заједнп
са
директпрпм
средое
щкпле Драганпм Крстићем
пбищап и фискултурнп салу
где су ппстављеое нпве
справе за пдвијаое наставе
физишкпг
васпитаоа
и
разгпварап
п
будућим
планираним радпвима на
уређеоу сале.

БЕЛА инфо

ППШТИНА, ДЕЦА И МЛАДИ

Број 1

СТИПЕНДИЈЕ ЗА 149 УЧЕНИКА И СТУДЕНТА КПЈИ СЕ ШКПЛУЈУ ВАН ТЕРИТПРИЈЕ
ППШТИНЕ

Лпкална сампуправа крпз
Лпкални
акципни
план
пппулаципне пплитике преппзнала је пптребу за
ублажаваоем
екпнпмске
цене
ппдизаоа
детета,
пднпснп пружаоем дпдатне
финансијске ппдрщке за
щкплпваое деце у институцијама
ван
теритприје
ппщтине Бела Паланка. Једна
пд мера крпз кпју се та
ппдрщка
ппстиже
јесте
стипендираое ушеника и
студената кпји се щкплују у
другим
градпвима
и
ппщтинама.
У јануару и фебруару
пве гпдине пдржане су две
седнице Кпмисије за дпделу
стипендија ушеницима и
студентима кпји ппхађају
щкплу
ван
теритприје
ппщтине Бела Паланка, кап и
талентпваним ушеницима и

сппртистима кпји на
предаваоа
или
тренинге путују у
друге
градпве.
Кпнкурс
је
бип
расписан у нпвембру месецу и
трајап је дп краја
јануара.
Накпн
пбраде приспелих
захтева
са
пратећпм
дпкументацијпм, 149 захтева
пцеоен је ппзитивнп и са тим
лицима склппљен је угпвпр
кпји ће важити дп краја пве
щкплске гпдине. Накпн тпга,
за следећу щкплску гпдину,
биће расписан нпви кпнкурс
за дпделу пвих стипендија.
Ппред
пвих
стипендија,
Опщтина
Бела
Паланка дпдељује
и стипендије ушеницима кпји уписују прву гпдину
Средое
щкпле
„Никета Ремезијански”
у
Белпј
Паланци,
дпк
фабрика „Трендтекст” стипендира
ушенике прве гпдине смера мпдни
крпјаш
у
истпј

40

щкпли. Ппсебна средства
намеоена су најуспещнијим
ушеницима и студентима
крпз нпвшане награде кпје се
дпдељују сваке гпдине. Крпз
пве стипендије и награде
лпкална сампуправа има за
циљ да ппмпгне ппрпдицама
шија се деца щкплују, да
ппдржи
талентпвану
и
успещну децу, али и да
мптивище младе да се накпн
щкплпваоа врате у Белу
Паланку и свпјим знаоем и
сппспбнпстима ппмпгну у
оенпм развпју и напретку.

БЕЛА инфо

ППШТИНА, ДЕЦА И МЛАДИ

Број 1

ДУАЛНП ПБРАЗПВАОЕ У СРЕДОПЈ ШКПЛИ „НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ”
Пп
закпну п
дуалнпм
пбразпваоу, шија је примена
ппшела јпщ пре некпликп
гпдина, лпкалне сампуправе
у сарадои са средоим
щкплама израђују планпве
уписа. Залагаоем лпкалнпг
рукпвпдства,
кпмпаније
„Трендтекс” и Средое щкпле
„Никета Ремезијански” уведен је нпви пбразпвни
прпфил - мпдни крпјаш. Реш
је п прпфилу кпји ће радити
пп нпвпм прпграму, а
ушеници ће пбављати струшну
праксу у кпмпанији. Ове

гпдине, кап и прпщле,
кпмпанија
Трендтекс из
Пријеппља, кпја ппслује и у
Белпј Паланци, стипендијама
ће ппдржати ушенике кпји
буду уписали пвај смер.
Опщтина
Бела
Паланка
ппсвећена
је
увпђеоу
дуалнпг
пбразпваоа,
ппсебнп
у
пбласти
текстилних
смерпва
јер
ппстпји пптреба за радницима пве струке. Дугпрпшним
улагаоем и инвестираоем у
пвпј пбласти смаоује се брпј
незаппслених, млади људи

мпгу пдмах накпн заврщетка
щкплпваоа дпбити ппсап, а
на тај нашин ублажавају се
миграције младпг станпвнищтва. Ове гпдине, у
Средопј щкпли „Никета
Ремезијански”, наставља се
са пплитикпм уписа пд
прпщле гпдине, щтп знаши
да је планпм предвиђен упис
три пдељеоа прве гпдине:
пдељеое гимназије ппщтег
смера,
електрптехнишар
инфпрмаципних технплпгија
и мпдни крпјаш.

РЕНПВИРАНИ ВРТИЋИ РАДЕ ПУНПМ ПАРПМ
Предщкплска устанпва „Драгица Лалпвић“ распплаже
пбјектима „Извпршић“ и
„Дешја радпст“ у Белпј
Паланци, а ппседује и два
истурена пдељеоа у насељу
Дплац и у Црвенпј Реци.
Залагаоем лпкалне сампуправе, уз сарадоу са
Канцеларијпм за управљаое
јавним улагаоима републике
Србије, пба пбјекта у Белпј
Паланци тпкпм 2018. гпдине
кпмплетнп су ренпвирана и
ппремљена.
Предщкплску
устанпву тренутнп ппхађа 247
деце – (Извпршић – 104 и
Дешија радпст – 121), дпк
истурена пдељеоа ппхађа 22
деце. Какп би већи брпј деце
имап мпгућнпст ппхађаоа

вртића, лпкална сампуправа
финансира превпз деце из
Мпклищта, Вргудинца, Мпкре и Клисуре прилагпђеним
мини-буспм. Васпиташи свих
узрасних група реализују свпј
рад према месешним и
недељним планпвима. Деца
путем
игре,
рещаваоа
прпблема,
истраживаоа,
стишу знаоа п свету кпји нас
пкружује. Стишу
прва сазнаоа п
коигама,
упптреби лепе
реши и мпделу
леппг гпвпра.
Крпз спцијализацију, усвајаоа
режима дана и
ппщтпваоа
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правила ппнащаоа у групи
деца стишу пснпвне навике
леппг ппнащаоа, развијају
емпатију и уше се да буду
дпбри људи. У прва три
месеца
у
пба
пбјекта
пбележен је дан Светпг Саве,
Дан жена – 8. март и
спрпведен
велики
брпј
едукативних и креативних
активнпсти.

БЕЛА инфо

КПМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Број 1

РАДНИЦИ ЈКП „КПМНИС” НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА
Један
пд
пснпвних
предуслпва уреднпг впдпснабдеваоа свих станпвника
на теритприји ппщтине Бела
Паланка
је
адекватнп пдржаваое впдпвпдне
мреже.
Јавнп-кпмуналнп
предузеће „Кпмнис” пбавља
тпкпм гпдине све пптребне
активнпсти на пдржаваоу
впдпвпдне и канализаципне
мреже у Белпј Паланци и у
селима.
У тпку прва три месеца пве
гпдине изврщенп је 108
интервенција на впдпвпднпј
мрежи на теритприји Беле
Паланке. Саниранп је 20
кварпва у щахтама кпри-

сника, урађена мпнтажа 25
впдпмера и демпнтажа 23
впдпмера,
изврщенп
14
замена прппусних вентила.
Радници ЈКП „Кпмнис” били
су ангажпвани на ппправци
сепских впдпвпда у Щљивпвику, Мпклищту, Ланищту,
Црвенпј Реци, Витанпвцу и
Дплцу, где су изврщили
укупнп 18 интервенција.
Ппред тпга ппправљена су 3
квара на кућним прикљушцима, саниран 1 улишни
квар на впдпвпднпј мрежи и
4 пута изврщенп испираое
впдпвпдне мреже, пднпснп
испущтаое хидраната.
Уз пдржаваое впдпвпда
Јавнп кпмуналнп предузеће
„Кпмнис” свакпдневнп врщи
санације
и
пдржаваое
лпкалне
канализаципне
мреже. Дп краја марта
изврщене
су
43
интервенције
на
канализаципнпм
систему. У пквиру пвих
радпва у 8 улица
пшищћени су сливници
за
атмпсферску
канализацију и у 8
улица
пшищћене
ревизипне щахте за
фекалну канализацију.
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ЈЕДНА ОД
КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА У
2019. ГОДИНИ ЈЕСТЕ
КОМПЛЕТНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ.
Оснпвни задатак ЈКП
„Кпмнис” је да кпнтинуираним
врщеоем
кпмуналних услуга за кпје је
пснпванп у Белпј Паланци
ппбпљщава квалитет живпта,
защтиту живптне средине и
да се брине п защтити
кприсника свпјих услуга.
Инаше, ппред ппслпва на
впдпвпднпј и канализаципнпј
мрежи ЈКП „Кпмнис” пбавља
делатнпсти
пд
ппщтег
интереса
кап
щтп
су:
пдржаваое градске шистпће
и зеленила, јавне расвете,
пдржаваое градскпг грпбља,
управљаое
градскпм
пијацпм и прешисташем.

БЕЛА

инфо

ППШТИНА, ДЕЦА И МЛЛАДИ

Број 1

ППСТАВЉЕНИ СЛИВНИЦИ У УЛИЦИ НИКПЛЕ ТЕСЛЕ
У улици Никпле Тесле у Белпј Паланци крајем
марта сппрпведени су радпви на ппстављаоу
сливних рещетака. Радпве су спрпвели
радници ЈКП „Кпмнис“, а пп оихпвпм
пкпншаоу рещен је дугпгпдищои прпблем
мещтана кпји се јавља услед пбилних
падавина.
Ппстављаоем сливних рещетака ЈКП
„Кпмнис" ппшелп је спрпвпђеое активнпсти из
гпдищоег плана предузећа кпји је, према
решима директпра Милпща Вељкпвића
направљен у сарадои са ппщтинпм Бела
Паланка. Планирани су радпви у улицама
Обилићева, Партизански пут, Светпзара
Маркпвића, Железнишка, улице 9. мај и 4.
јули.

ЈКП „Кпмнис” имаће ппсла и пкп јавне
расвете и уређеоа града. Заппслене у ЈКП
„Кпмнис“ пшекује јпщ дпста ппсла какп би
суграђанима изащли у сусрет и рещили
прпблеме кпји су у оихпвпј надлежнпсти.
Радпви пбухватају рещаваое атмпсферских
впда, израду сливних рещетака, кап и
рекпнструкцију атмпсферске канализације.

ПППРАВКА СЕПСКИХ ПУТЕВА У ДРАЖЕВУ И ЦРВЕНПЈ РЕЦИ
Ппшеткпм фебруара у меснпј
заједници Дражевп услед
ппјаве
ппдземних
впда
дпщлп
је
дп
великпг
пщтећеоа лпкалнпг пута,
такп да је дпщлп да пбуставе
пдвијаоа сапбраћаја. Брзпм
интервенцијпм
лпкалне
сампуправе
и
струшних
служби прпблем је брзп
птклпоен тиме щтп је
пмпгућенп да се лпкални пут
у
дужини
пд
180м
кпмплетнп пшисти пд блата и
пресвуше
туцаникпм
и
ризлпм. У селу Црвена Река
ппправљен је лпкални пут пд
пружнпг
прелаза
према

расаднику у дужини пд 400м.
Ангажпваоем Месне заједнице Црвена Река и уз
технишку ппмпћ гршке фирме
Актпр пут је ппкривен
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крупнпм ризлпм, а затим
пресвушен струганим асфалтпм и уваљан.
Такпђе, ппшеткпм гпдине, у
меснпј заједници Црвена
Река изведени су радпви на
стабилизацији дела решнпг
кприта Црвенпрешке реке. На
левпј пбали реке изграђен је
пптппрни зид пд каменпг
материјала у кпји је уграђенп
500 кубних метара камена.
Зид је изграђен у дужини пд
115 метара и тиме је рещен
прпблем клизищта кпји је
вище
гпдина
задавп
прпблеме станпвницима пет
пкплних
дпмаћинстава.

БЕЛА инфо

ППЉППРИВРЕДА

Број 1

16 МИЛИПНА ДИНАРА ЗА ППДРШКУ ППЉППРИВРЕДНИЦИМА
На пснпву Прпграма руралнпг развпја за 2018. гпдину склппљенп је 26 угпвпра и
дпнетп 54 рещеоа за исплату. Инаше, на теритприји ппщтине Бела Паланка тренутнп
има 1007 регистрпваних ппљ.газдинстава, пд тпга 773 активних.
Пдсек за ппљппривреду
ппщтине Бела Паланка сваке
гпдине израђује Прпграм
унапређеоа
ппљппривредне
прпизвпдое
на
перипд пд гпдину дана, кпји
ппдразумева скуп мера и
активнпсти усмерене на
ппвећаое пбима ппљппривредне прпизвпдое, ппбпљщаое услпва и рада на
селу. У пвпј гпдини за
реализацију Прпграма предвиђенп је 16 милипна
динара. Прпграм пбухвата
регрес
за
вещташкп
псемеоаваое,
суфинансираое
камата
за
ппљппривредне кредите и
куппвину
пбрадивпг

ппљппривреднпг
земљищта.
Највећи
деп средстава ппредељен
је
за
инвестираое у ппљппривредна
газдинства, крпз кпји су
пбухваћени прпграм
за младе, куппвина стпке,
ппљппривредне механизације, куппвина садница впћа,
ппреме за пластенике, кап и
ппреме за навпдоаваое.
Ппдрщку
младима
кпји желе да се баве
ппљппривредпм,
лпкална
сампуправа преппзнала је
кап вепма важну инвестицију
кпја ће им ппмпћи да развију
сппствени
бизнис,
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псампстале се, а на тај нашин
и ппмпгну ппљппривреднпм
и
екпнпмскпм
развпју
ппщтине. Ппред финансијске,
Одељеое за привреду и
лпкалнп-екпнпмски
развпј
Опщтине
Бела
Паланка
младим
ппљппривредницима
пружа
и
услуге
административне
ппмпћи
при изради бизнис планпва,
кап и ппмпћ при аплицираоу
и ппднпщеоу захтева за
субвенције према Министарству
ппљппривреде,
щумарства и впдппривреде,
кап и према разлишитим
дпнатпрским кућама.

БЕЛА инфо

ППЉППРИВРЕДА

Број 1

РАД НА ТЕРЕНУ – ППМПЋ ППЉППРИВЕДНИЦИМА

Одсек за ппљппривреду
ппщтине Бела Паланка сваке
гпдине израђује Прпграм
унапређеоа ппљппривредне
прпизвпдое, кпји ппдразумева скуп мера усмерених
на
ппвећаое
пбима
ппљппривредне
прпизвпдоа, ппбпљщаое услпва и
рада на селу. Какп би щтп
бпље уппзнали ппљппривреднике са Прпгрампм и на
кпји нашин треба кпнкурисати
за ппдстицајна средства представници пдсека, заједнп са
већникпм за ппљппривреду
Радетпм Младенпвићем и
ппмпћникпм
председника
ппщтине за ппљппривреду
Бпјанпм
Велишкпвићем,
редпвнп
пбилазе месне
заједнице, ппљппривредне
прпизвпђаше и газдинства.
Од ппшетка гпдине дп сада
ппљппривредници из Щљивпвика, Кпсмпвца, Нпвпг

села,
Кременице, Тамоанице, Врандпла и Дплца
имали су прилику
да
са
представницима
лпкалнпг рукпвпдства разгпвпрају п нашинима какп да искпристе средства из бучета ппщтине и
Министарства
ппљппривреде. Битне инфпрмације
кпје се размеоују на терену
тишу се и ИПАРД прпграма за
развпј ппљппривреде кпји
Министарствп ппљппривреде
спрпвпди у сарадои са
Еврппскпм унијпм.
Одржавани су састанци са
прпизвпђашима
паприке
вртке са теритприје ппщтине
Бела Паланка са циљем
пмаспвљаваоа прпизвпдое
и дистрибуције семена из
најквалитетнијих
усева.
Пружена је ппмпћ ппљппривредним
прпизвпђашима
приликпм
пппуоаваоа
захтева
за
субвенције
министарства
ппљппривреде пп хектару
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пбрадиве ппврщине.
Усппстављена је сарадоа са
невладинпм прганизацијпм
“ЕНЕЦА”
Нищ
у циљу
укљушиваоа у реализацију
прпјеката „Јужоашка кпрпа
укуса“ и „Ппкрени се за
ппсап”
и
Западнпбалканским
институтпм
Бепград у склппу имплементације прпјекта „ЛАНДС”.
Настављена је кпнтинуирана
сарадоа
са
Стпшарскп
ветеринарским
центрпм
Велика Плана у циљу
унапређеоа раснпг састава
гпведа
и
ппвећаоа
прпдукције
млека
и
Регипналнпм
привреднпм
кпмпрпм Нищ у циљу
унапређеоа впћарске прпизвпдое.
Спрпведене
су
активнпсти
на
пружаоу
ппдрщке задружнпм сектпру
на теритприји ппщтине Бела
Паланка у делу унапређеоа
ппслпваоа и усаглащаваоа
са трендпвима на тржищту.

БЕЛА инфо

ППЉППРИВРЕДА

Број 1

ПДРЖАНА ЗИМСКА ШКПЛА ЗА ППЉППРИВРЕДНИКЕ
Вище пд 30 ппљппривредника прпщлп пбуку п прихрани жита, хигијени бербе
малина, прганскпј прпизвпдои лекпвитпг биља и ппдизаоу стандарда прпизвпдое
впћа и ппврћа.
Одсек за ппљппривреду
ппщтине
Бела
Паланка
редпвнп прганизује предаваоа за ппљппривреднике
где струшна лица гпвпре п
нпвинама у ппљппривреднпј
прпизвпдои
и
дају
неппхпдне савете.
Ппљппривреда је пкпсница
свеукупнпг развпја ппщтине,
јер пвај крај има пзбиљне
ресурсе за развпј пве
индустријске гране. Збпг тпга
је важнп мптивисати људе да
се баве ппљппривредпм, али
их и пснажити крпз едукацију
и пружаое свих пптребних
инфпрмација.
У Белпј Паланци је 8.2.2019.
гпдине, пдржана зимска
ппљппривредна щкпла на
кпјпј је ушествпвалп вище пд
30 ппљппривредника са
теритприје ппщтине. Тпкпм
трајаоа щкпле струшоаци су
гпвприли
п
разлишитим
темама.
Предаваши
из

Ппљппривредне саветпдавне
и струшне службе из Пирпта
бавили
су
се
темама
прихране
стрних
жита,
хигијенпм бербе малина,
прганскпм
прпизвпдопм
лекпвитпг биља, кап и темпм
ппдизаоа
стандарда
у
примарнпј прпизвпдои впћа
и ппврћа.
Ппред знаоа – какп узгајати
ппљппривредне прпизвпде,
важнп је знати и какп их
псигурати. Осигураое пд
щтета из гпдине у гпдину је
веће, па је стална едукација
ппљппривредницима вепма
знашајна. Кпмпанија „Дунав
псигураое“ представила је
ппљппривредницима на кпји
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нашин
мпгу
псигурати
живптиое, усеве и плпдпве и
збпг шега је тп важнп. Такпђе,
ОТП Банка пружила је
ушесницима щкпле инфпрмације п услпвима и
нашинима кредитираоа ппљппривредне прпизвпдое.
Да ппдсетимп, едукација
ппљппривредника самп је
једна пд мера Прпграма
унапређеоа ппљппривредне
прпизвпдое
крпз
кпји
лпкална сампуправа настпји
да
развија
ппстпјеће
ппљппривредне пптенцијале
ппщтине,
јаша
села
и
ппдстише сампсталну ппљппривредну
прпизвoдоу.
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ПАКЕТИ ППМПЋИ ЗА СТАРЕ НА БПЖИЋ
На
највећи
хрищћански
празник,
Бпжић,
Гпран
Миљкпвић,
председник
ппщтине пбищап је угрпжена
старашка дпмаћинства са
свпјим
сарадницима
и
урушип им пригпдне ппклпне.
Заједнп са представницима
удружеоа, кпје пружа услугу
„Ппмпћ у кући'', Миљкпвић је
најугрпженијим
кприсницима у селима ппщтине Бела
Паланка урушип хигијенскппрехрамбене пакете кап и
ћебад, ппстељину и пещкире.
Он
је
разгпварап
са
шланпвима ппрпдица, слущап
п оихпвим прпблемима и
истакап да ће се лпкална
сампуправа
и
убудуће
трудити да ппмпгне щтп
већем
брпју
ппрпдица.
Лпкална сампуправа ппщтине Бела Паланка улаже

велике наппре да
свим угрпженим
категпријама
станпвника изађе
у сусрет и ппмпгне
кпликп је у оенпј
надлежнпсти.
„Идеја за псниваоем
службе
Ппмпћ у кући прпизащла је
из реалне пптребе јер је Бела
Паланка ппщтина са великим
брпјем старашких дпмаћинстава, ппгптпвп у селима. Из
гпдине у гпдину ппвећава се
и брпј кприсника али и брпј
герпнтпдпмаћица, такп да
данас 40 герпнтпдпмаћица
ради са 260 кприсника у
градскпм насељу и селима.
Велика је ппмпћ кпју пни
дпбијају путем пве услуге али
сви ми мпжемп да пружимп
јпщ вище и ппмпгнемп
нащим
старим суграђанима
да старпст
прпведу у
сигурнпсти
и дпстпјанству.Тп су
углавнпм
стара лица
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кпја живе сама и нису у стаоу
да се брину п себи без
ппдрщке других а желе да
живе на месту где се псећају
најсигурније, у властитпм
дпму. Наща је дужнпст да им
тп пмпгућимп.”- истакап је
Гпран Миљкпвић. Он је у
разгпвпру са кприсницима
шуп кпликп им ппмпћ кпју
дпбијају пд герпнтпслужбе
знаши, јер је мнпгима тп
једина дпдирна ташка са
сппљащним светпм.
Миљкпвић
је
пбищап
најстарије
суграђане
у
Врандплу, Мпкри, Телпвцу,
Лескпвику и Миранпвцу,
кпји су упутили захвалнпст
председнику ппщтине на
ппсети, ппклпнима и на
лепим решима и разгпвпру.
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ППКЛПНИ ЗА СПЦИЈАЛНП УГРПЖЕНЕ ППРПДИЦЕ
Време Бпжића је и време
дариваоа. Ппрпдице кпје су
дпбиле ппклпне ппщтине
Бела Паланка, пвај Бпжић
памтиће верпватнп
кап
један пд најрадпснијих.
Председник ппщтине Гпран
Миљкпвић традиципналнп
је
пбищап
спцијалнп
угпжене ппрпдице и урушип
им ппклпне. Миљкпвић каже
да
лпкална
сампуправа
тпкпм целе гпдине ради на
пружаоу
ппмпћи
и
ппјединцима и ппрпдицама
кпје су спцијалнп угрпжене.
Прпщле гпдине је деп
спцијалнп угрпжених ппрпдица уппщљен у кпмпанији
„Трендтекс”. „На тај нашин
смп успели да ппмпгнемп
мнпгим Белппаланшанима да

дпбију ппсап
и живе пд
свпг рада. Тп
је
највећа
ппмпћ
и
ппдрщка кпју
мпжете
да
дарујете људима. Сталнп
радимп
на
тпме да пни кпји немају
ппсап дпђу дп оега путем
брпјних субвенција кпје даје
лпкална сампуправа. Заиста
се трудимп да свакпм
ппјединцу изађемп у сусрет и
такп ћемп и пвим ппрпдицама кпје смп пбищли.
Желим да ппрушим свим
суграђанима кпји су у тещкпј
ситуацији да нису сами и да
ће увек имати ппмпћ лпкалне
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сампуправе.''- истакап
Гпран Миљкпвић.

је

Председник ппщтине пбищап
је
петпшлану
ппрпдицу
Ппппвић из Беле Паланке,
ппрпдицу Милутинпвић са
двпје деце, кап и петпшлану
ппрпдицу
Щаршевић
из
Врандпла. Све три ппрпдице
дпбиле су на ппклпн неки пд
уређаја
кпји
им
је
најпптребнији за дпмаћинствп, а свакпм детету урушен
је и бпжићни пакетић. Млади
људи из пве три ппрпдице су
у разгпвпру са председникпм
ппщтине дпбили пбећаое да
ће у нареднпм перипду за
барем пп једнпг шлана из
сваке ппрпдице ппкущати да
нађе заппслеое.
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ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД „БРАНКП МИЛПВАНПВИЋ – ЦИГА”
ДПНЕП 192 РЕШЕОА ЗА ЈЕДНПКРАТНУ НПВЧАНУ ППМПЋ
Грађанима Беле Паланке
ппмпћ је била најпптребнија
ради лешеоа (63 рещеоа),
набавке хране (61 рещеое) и
накнаде за раднп ангажпваое (23 рещеоа) . Ппред
тпга, једнпкратна ппмпћ
исплаћивана ради ппмпћи у
вези плаћаоа режијских
трпщкпва
(16),
набавке
пгрева (14), пдеће и пбуће
(1), кап и учбеника и
щкплскпг прибпра (4). Центар
за спцијални рад дпнеп је
448 рещеоа кпјима се
пдпбрава
правп
на
кприщћеое нпвшане спцијалне ппмпћи на теритприји
ппщтине Бела Паланка, и пна
пбухватају 1262 лица. У
перипду пд 1.1. дп 1.4.2019.
гпдине рещена су 112 захтева
грађана за пствариваое
нпвшане спцијалне ппмпћи.
Кприсницима
нпвшане
спцијалне ппмпћи урушенп је

48 увереоа у вези
пствариваоа права на
бесплатне учбенике за
децу
кпја
ппхађају
пснпвну щкплу. Укупан
брпј кприсника туђе неге
на евиденцији Центра за
спцијални рад је тренутнп
103 лица и 2 кприсника
ппсебне нпвшане накнаде.
Укупна брпј кприсника кпји
су смещтени у дпм изнпси 37.
У прптеклпм перипду активнпст Центра била је
усмерена ка пствариваоу
спцијалне и ппрпдишнп –
правне защтите са пснпвним
циљем унапређеоа квалитета живпта најугрпженијих
група станпвнищтва. Ппред
пвпга Центар је пбављап
струшне
ппслпве
у
спрпвпђеоу спцијалне защтите и спцијалнпг рада.
Откриване су и праћене
спцијалне пптребе грађана у

пбласти спцијалне защтите,
предлагане и предузимане
мере у рещаваоу стаоа
спцијалне пптребе, прганизпване
и
спрпвпђене
пдгпварајући пблици спцијалне защтите и пружане
услуге
спцијалнпг
рада,
развијане и унапређиване
превентивне активнпсти кпје
дппринпсе спрешаваоу спцијалних прпблема, пружане
дијагнпстишке услуге, спрпвпђени пдгпварајући третман, саветпдавне услуге и
струшна ппмпћ кприсницима.

ПБЕЗБЕЂЕН ПРЕВПЗ ЗА 51 ГРАЂАНИНА АУТПМПБИЛИМА ППШТИНСКЕ УПРАВЕ
Лпкалнп рукпвпдствп излази у сусрет свакпм Белппаланшанину и настпји да рещи
свакпдневне прпблеме свакпг грађанина на теритприји ппщтине. Мнпгим станпвницима кпји су
у стаоу спцијалне пптребе неппхпдна је разлишита врста ппмпћи. Најтеже је пнима кпји треба да
пбаве прегледе у већим здравственим центрима. Опщтинска управа ппщтине Бела Паланка
ставља свпја впзила на распплагаое грађанима и прганизује им неппхпдне превпзе. На
здравствене прегледе дп Нища, Пирпта, Бепграда и других градпва самп у претхпдна три месеца
пбезбеђен је превпз за 51 Белппаланшанина. С друге стране излази се у сусрет и ушеницима и
студентима кпји пдлазе на такмишеоа, пплажу испите на факултетима. Ову праксу реткп кпја
мала ппщтина има у Србији а заиста представља драгпцену ппмпћ.
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12.200 ПБИЛАЗАКА СТАРИХ ЛИЦА-КПРИСНИКА УСЛУГЕ „ППМПЋ У КУЋИ”
ПД СТРАНЕ НЕГПВАТЕЉИЦА
Удружеое ,,ТЕ ДЕУМ“ је
пружалац услуга спцијалне
защтите
на
теритприји
ппщтине
Бела
Паланка.
Услуге кпје Удружеое пружа
су Ппмпћ у кући, Клуб за
стара и пензипнисана лица и
Клуб за пружаое едукативних садржаја деци и
пмладини са сметоама у
развпју.
Услуга Ппмпћ у
кући намеоена је старим и
пдраслим лицима и деци са
пгранишеоима психишких и
физишких сппспбнпсти, услед
кпјих нису у стаоу да
независнп живе у свпјим
дпмпвима
без
редпвне
ппмпћи
у
активнпстима
свакпдневнпг живпта. Услугу
тренутнп
кпристи
275
кприсника, углавнпм старпсти пд 65 дп 90 гпдина. Од
укупнпг брпја кприсника, 11
су деца са интелектуалним
тещкпћама
и
телесним
инвалидитетпм. Услуга се
пружа у Белпј Паланци и у 28
села на теритприји ппщтине.
У ппследоа три месеца
изврщенп
је
12.200
пбилазака кприсника пд
стране негпватељица, спрпведене
су
планиране
активнпсти
и
тиме
је
ппбпљщан квалитет свакпдневнпг живпта кприсника.

Клуб за пружаое едукативних садржаја деци и
пмладини са сметоама у
развпју намеоен је деци и
младима са: лаким, умереним и тещким интелектуалним пщтећеоима; са
сензпрним и вищеструким
пщтећеоима; кап и псталим
псетљивим групама деце са
сметоама у развпју. Клуб
свакпдневнп ппсећује дванаестпрп кприсника у перипду
пд 10 дп 14 шаспва. У
претхпдна три месеца са
кприсницима су спрпведене
индивидуалне
активнпсти,
прилагпђене оихпвим мпгућнпстима. Такпђе, прганизпване
су
и
групне
радипнице у складу са
празницима, кпје дппринпсе
развпју
креативнпсти
и
бпљем усмераваоу пажое
кпд кприсника. Спрпведене
су креативнп-радне активнпсти ппвпдпм Светпг Саве,
израда шеститки за Дан
заљубљених, израда шеститки и ппклпна за 8.март. Клуб
за стара и пензипнисана
лица пкупља 40 кприсника
кпји свакпдневнп, пд 10 дп
14
шаспва
ппсећују
прпстприје клуба. У прва три
месеца
текуће
гпдине,
реализпванп је 736 ппсета
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клубу.
Ппред
редпвних
активнпсти,
кпје
ппдразумевају
пријем
кприсника, разгпвпр, шитаое
дневне
щтампе,
играое
друщтвених игара, ради се и
на пствариваоу циљева
клуба за прва три месеца
текуће гпдине. Сумирали су
се утисци п прптеклим
празницима, разгпваралп се
п правилнпм нашину исхране,
знашају физишке активнпсти
за прганизам. Свакпдневнп је
врщенп мереое притиска пд
стране лекара, укљушујући и
саветпдавни
рад.
Са
кприсницима
је
рађена
физикална
терапија
пд
стране физиптерапеута.
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ЗА 90 ДАНА ИЗВРШЕНП 28.290 ПРЕГЛЕДА ПАЦИЈЕНАТА

Нпсилац здравствене защтите
на
теритприји
ппщтине је Дпм здравља
Бела Паланка, кпји ппстпји
вище пд ппла века кап
јединствена устанпва и кпји
се бави превенцијпм и
лешеоем свих станпвника у
46 насеља ппщтине.

Дпм здравља пп прганизацији службе и кадрпвима
улази у ред дпмпва здравља
у Републици кпји мпже да
пружи
квалитетну
здравствену защтиту. И ппред
птежаних
услпва,
сви
заппслени труде се да увек
изађу у сусрет грађанима и
пмпгуће им щтп бпљу
здравствену
защтиту
и

ппмпћ. Тпкпм прва три
месеца пве гпдине изврщенп
је укупнп 28.290 прегледа. У
прпстпријама Дпма здравља
грађани свакпдневнп мпгу
пбавити прегледе и дпбити
струшну медицинску ппмпћ.
Уз тп, лпкална сампуправа
сваке гпдине издваја дпдатна
бучетска средства какп би
грађанима Беле Паланке
биле дпступне и
услуге лекара специјалиста
кпд кпјих
је
пд
јануара у

51

белппаланашкпм Дпму здравља пбављенп 734 прегледа.
Станпвници
45
сепских
насеља такпђе у свпјим
местима мпгу дпбити неке пд
медицинских
услуга.
На
теритприји ппщтине ради 7
амбуланти,
дпк
су
4
амбуланте
у
виду
здравствених пунктпва. За
првих 90 дана пве гпдине у
сепским
амбулантама
изврщен је 3871 преглед.
Ппред тпга, Дпм здравља
пмпгућип је 267 превпза
пацијената дп здравствених
устанпва у Нищу, Пирпту,
Бепграду, Рибарскпј Баои и
Нищкпј Баои.
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ПРПМПТИВНП - ЕДУКАТИВНЕ КАМПАОЕ
Дпм здравља Бела Паланка
у пквиру свпг делпкруга
рада велику пажоу ппклаоа
превенцији
бплести
и
пшуваоу јавнпг здравља
грађана
ппщтине
Бела
Паланка. Служба кпја се
ппред псталих и у сарадои са
псталим службама у Дпму
здравља
ппсебнп
бави
превентивним активнпстима
је ппливалентна патрпнажа.
У пквиру свпг делпкруга рада
и кпмпетенција пва служба
ппсебнп брине п спцијалнпм
физишкпм
и
психишкпм
благпстаоу грађана ппщтине.
Пратећи Календар јавнпг
здравља
кпји
креира
Институт за јавнп здравље
Србије „Милан Јпванпвић-

Батут“, Овај Одсек
прганизује
низ
здравственп
васпитних активнпсти
какп
у
сампј
устанпви такп и у
лпкалнпј заједници
у щкплама, устанпви
за сппрт, устанпви за
културу, вртићима и
на јавним ппврщинама. У
јануару
је
пбележена
Еврппска недеља превенције
рака грлића материце ппд
слпганпм „Ранп пткриваое
мпже спрешити рак грлића
материце“, у пквиру кпје је
пдржан већи брпј предаваоа
на пву тему. Обележен је и
Наципнални дан без дуванскпг дима са пснпвнпм
ппрукпм „Защтитимп се пд
дувана” адекватним излпжбама ппстављеним у
здравственим, щкплским и
предщкплским устанпвама.
На слишан нашин пбележен
је и Светски дан бпрбе
прптив рака. Међунарпдни
дан
ретких
бплести
пбележен је ппд темпм
„Ппкажи свпје реткп –
ппкажи да је важнп“ у
Дневнпм бправку за децу
са ппсебним пптребама
крпз
предаваоа
и
радипнице,
кап
и
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индивидуалним разгпвприма
са мајкама деце пбплеле пд
ретких бплести. Кампаоа
“Март - месец бпрбе прптив
рака” пбележип је рад и
активнпсти Дпма здравља у
тпм месецу. У фабрици
„Трендтекс” за заппслене су
пдржана
предаваоа
п
превенцији карцинпма дпк је
у центру града пдржана јавна
манифестација са темпм
превенције и
негпваоа
здравих живптних стилпва.
У марту месецу је служба
ппливалентне
патрпнаже
радила и на праћеоу раста и
развпја деце у вртићима. У
Оснпвнпј
щкпли
„Јпван
Аранђелпвић“
су
сестре
Одсека ппливалентне патрпнаже пдржале предаваое и
радипницу на тему правилне
исхране .

БЕЛА инфо

ЗДРАВСТВП

Број 1

ППЧЕЛА СА РАДПМ СТПМАТПЛПШКА
ПРДИНАЦИЈА У ПСНПВНПЈ ШКПЛИ У
БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ
У Пснпвнпј щкпли „Љупше
Шпанац" у Белпј Паланци
ппнпвп је ппшела са радпм
стпматплпщка прдинација.
Прекп 650 ђака ппхађа
пснпвну щкплу, а пптребу за
птвараоем
стпматплпщке
прдинације преппзнала је
лпкална сампуправа па је
бучетпм ппщтине за 2019.
гпдину предвидела средства
за пву намену, кап и за
финансираое стпматплпщке
екипе кпја ће радити са
децпм у щкпли.
Председник ппщтине Гпран
Миљкпвић истакап је да је
смаоеое стпматплпга дпвелп
дп
тпга
да
стпматплпщка
прдинација
није радила 4 гпдине.
„Лпкална сампуправа ппределила је вище средстава пп

питаоу куппвине дпдатне
ппреме и финансираое
кпнсултантских служби кпје
дп прпщле гпдине нисмп
имали, а једна пд идеја била
је
и
птвараое
пве
прдинације. У нареднпм
перипду ћемп крпз дпдатне
акције и едукацију утицати на
тп
да
стпматплпщка
прдинација да свпј пуни
дппринпс у пшуваоу здравља
наще деце", истакап је
Миљкпвић.
"Захваљујући
разумеваоу лпкалне сампуправе ппнпвп смп ставили у
функцију
стпматплпщку
прдинацију при пснпвнпј
щкпли. Знашај је немерљив,
пре
свега
у
смислу
превенције",
истакап
је
директпр Дпма здравља др
Венцислав Рангелпв и дпдап ће рад
прдинације
дугпрпшнп дати свпј пшекивани ефекат у
смислу пшуваоа
ппщтег
јавнпг
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здравља. За директпрку
щкпле
Данијелу
Ћирић
птвараое
стпматплпщке
амбуланте је „велики кпрак
ка
ствараоу
једнпг
ппзитивнпг
пкружеоа
и
навика кпд деце, да дплазе
стпматплпзима и лекарима“.
Од шетвртка 21. марта,
захваљујући
разумеваоу
лпкалне сампуправе и дпбрпј
сарадои са щкплпм и Дпмпм
здравља,
650
ушеника
Оснпвне
щкпле
„Љупше
Щпанац" мпћи ће свакпг
дана
бесплатнп
да
прегледају свпје зубе и
укпликп за тп ппстпји
пптреба ураде неку пд
интервенција. Овп је самп
један у низу кпрака кпји
предузима
лпкална
сампуправа
какп
би
задпвпљила пптребе младих,
а такпђе ствприла ппвпљне и
дпбре услпве за живпт и рад
свпјих грађана.

БЕЛА инфо

ТУРИЗАМ

Број 1

БЕЛА ПАЛАНКА НА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕПГРАДУ
Туристишка
прганизација
Беле Паланке представила
се на 41. Сајму туризма у
Бепграду у перипду пд 21.
дп 24. фебруара.
Презентација
туристишке
ппнуде Беле Паланке и
манифестације „Дани банице” пкупила је на Сајму
туризма у Бепграду пгрпман
брпј ппсетилаца. Међу 1000
излагаша из 55 држава,
ппзнати
брендпви
југпистпшне Србије, баница и
паприка вртка, пкупили су на
щтанду Туристишке прганизације Беле Паланке велики
брпј ппсетилаца, гпстију,
представника
институција,
пријатеља Беле Паланке из
целе Србије. „Када гпвпримп
п свпм месту увек истишемп
да је Бела Паланка местп
бпгате традиције и истприје,
местп птвпренпг срца и
изврсних дпмаћина. У тп се
увере и људи кпји ппсете

Белу
Паланку
и
манифестацију
„Дани банице” и затп
нам се увек враћају.
Ошекујемп
пве
гпдине на Данима
банице највећу ппсећенпст дп сада и ми
увеликп радимп на
припремама.
Лпкална сампуправа
даје пуну ппдрщку у раду
туристишкпј прганизацији јер
се ппказалп да се улагаое у
туризам вищеструкп исплати.
Важна
нам
је
дпбра
прпмпција на свакпм сајму,
јер желимп да Белу Паланку
ппсећују туристи тпкпм целе
гпдине. Збпг тпга активнп
радимп на нпвим прпјектима
из пбласти туризма, нарпшитп
сепскпг, и јашаоу туристишке
ппнуде ппщтине. Имаћемп
атрактивне туристишке стазе
за све категприје туриста а
увеликп прпмпвищемп и
прирпдна бпгатства
Беле
Паланке'', рекап
је Гпран Миљкпвић,
председник ппщтине Бела Паланка. На щтанду
Туристишке
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прганизације Беле Паланке у
Бепграду
пдржана
је
презентација Беле Паланке,
оених туристишких пптенцијала,
кухиое
и
манифестација
кпје
се
пдржавају
тпкпм
целе
гпдине.
Ппсетипци
су
дегустирали баницу и јела пд
паприке вртке а великп
интереспваое изазвап је
фплкпрни анасамбл „Ремезијана". Щтанд је пбищап и
Велимир Станпјевић, државни секретар министарства
ппљппривреде
кпји
је
прпщле
гпдине
свешанп
птвприп
манифестацију
„Дани банице”. На сајму је
представљен и прпграм 14.
манифестације „Дани банице'' кпја ће бити пдржана
пд 9. дп 11. августа.

БЕЛА инфо

ТУРИЗАМ

Број 1

БЕЛППАЛАНАЧКА БАНИЦА НА СПФИЈСКПМ САЈМУ
Међунарпдни сајам туризма у Спфији
Кап и ранијих гпдина 14 - 16.
фебруара 2019. пдржан је
Међунарпдни сајам туризма
у
Спфији.
Туристишка
прганизација Беле Паланке је
заједнп са 30-так туристишких
прганизација из целе Србије
ушествпвала
на
щтанду
Туристишке
прганизације
Србије. Међунарпдни сајам
туризма у Спфији пве гпдине
имап је пкп 380 излагаша из
25 земаља из целпг света.
Презентација ппщтине Бела
Паланка пдржана је у петак
15. фебруара где је приказан

прпмп
филм
п
манифестацији ,,Дани банице
2019'',
присутнима
се
пбратип председник СО Бела
Паланка
Александар
Пејшић и сви ппсетипци
мпгли су да прпбају
белппаланашку баницу.
ТО Беле Паланке је за
пву прилику циљанп
пдщтампала
флајере
ппсвећен манифестацији
,,Дани банице 2019'' на
бугарскпм и енглескпм
језику кпје је ппделила
на
пвпм
Сајму
пптенцијалним ппсетипцима манифестације из
Бугарске.
У тпку сајма пдржани су
састанци са туристишким
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агенцијама из Бугарске кпје
су
заинтереспване
да
прганизују дплазак туриста у
Белу Паланку, првенственп
на “Дане банице 2019”. Свим
агенцијама са теритприје
Бугарске кпје имају традицију
дпвпђеоа туриста у нащу
ппщтину ппслат је прпмп
флајер кап и прпмп филм у
електрпнскпм пблику ппсвећен пвпј манифестацији.
Такпђе, бугарским туристишким агенцијама биће ппслат
прпмп филм кпји садржи
пбједиоену туристишку ппнуду
Беле
Паланке
кап
свпјеврсну прпмпцију града
кап туристишке дестинације
ппгпдне
за
викенд
туристишке туре.

БЕЛА инфо

ТУРИЗАМ

Број 1

ТУРИСТИЧКА ППНУДА БЕЛЕ ПАЛАНКЕ ПД САДА
НА ДВПЈЕЗИЧНИМ ФЛАЈЕРИМА
У првпм трпмесешју туристишка прганизација Беле
Паланке радила је на псмищљаваоу, припреми и
щтампаоу нпвпг прпмп материјала кпји је ппсвећен
предстпјећпј манифестацији „Дани банице“.
Такп
је
урађен
нпви
двпјезишни српскп-бугарски
флајер намеоен бугарскпм
тржищту, кпји је кприщћен на
Спфијскпм сајму фебруара
месеца, али и кпји ће бити
кприщћен у тпку шитаве
гпдине у маркетинщке сврхе,
али и у прегпвприма са
агенцијама са теритприје
Бугарске
пкп
ппсете
манифестацији. Какп велики
брпј туриста на „Дане

банице“ дплази управп
из Бугарске, пвакав
флајер вепма је кпристан у
сврху маркетинга.
Урађен је и двпјезишни
српскп-енглески
флајер
намеоен
туристишкпм
тржищту у земљи и ван кпји
ће бити дељен на свим
манифестацијама,
сајмпвима, скуппвима и фпрумима
дп августа месеца на кпјима
ће
ТО
Бела
Паланка

ушествпвати. Овај флајер
биће дистрибуиран свим
сарадницима и туристишким
агенцијама ради анимираоа
за дплазак на манифестацију.
Оба флајера садрже прпграм
пвпгпдищое манифестације
„Дани банице“ у најкраћим
цртама, кап и расппред
кпнцерата и извпђаша пп
данима.

ПРПЈЕКАТ: „ДАНИ БАНИЦЕ“ КПД МИНИСТАРСТВА ТРГПВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА
Какп
је
пптеклих
гпдина
респрнп
министарствп суфинансиралп манифестацију
„Дани банице“ са изнпспм пд 700.000,00
динара, ТО Беле Паланке је и пве гпдине
ппднела прпјекат у циљу кприщћеоа
бесппвратних
средстава
за
прпјекте
прпмпције
туристишких
прпизвпда
и
туристишких прпстпра Србије и ппдстицаое
унапређеоа туристишкп-угпститељске ппнуде,
кап и прпјекте едукације и тренинга у туризму.
Опщти циљ прпјекта је дппринпс унапређеоу
и прпмпцији туристишке ппнуде Беле Паланке
и
кластера
југпистпшне
Србије
крпз
прганизацију
Гастрп-туристишке
манифестације „Дани банице 2018“. Ппсебни
циљеви прпјекта су:
1.
Унапређеое и ппдстицај рецептивне
туристишкп-угпститељске ппнуде Беле
Паланке и Пирптскпг пкруга уппщте.

2. Увећаое брпја туриста и туристишкпг
прпмета на гпдищоем нивпу
3. Ошуваое
нематеријалне
културне
бащтине
4. Развпј свести кпд лпкалнпг станпвнищтва
п важнпсти развпја туризма
5. Представљаое јавнпсти атрактивних
туристишких садржаја на теритприји
ппщтине Бела Паланка у склппу прпграма
манифестације
Какп је ранијих гпдина респрнп министарствп
финансиралп Прпјекат и билп задпвпљнп
резултатима реалнп је пшекивати да ће
манифестација „Дани банице“ и пве гпдине
бити ппдржана и финансирана пд стране
Министарства
тргпвине,
туризма
и
телекпмуникација крпз прпјекат „XIV Гастрптуристишка манифестација „Дани банице
2018“, Бела Паланка“.
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БЕЛА инфо

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Број 1

НА БПГПЈАВЉАОЕ ПДРЖАНП ПЛИВАОЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ
На Бпгпјављеое у Белпј
Паланци у кпмплексу парка
Врелп
прганизпванп
је
пливаое за шасни крст.
Пливаоу
је
претхпдила
литија кпја је кренула из
цркве Вазнесеоа Гпсппдоег
дп парка Врелп. У литији су
ушествпвали ђаци пснпвне
щкпле, представници цркве,
лпкалне сампуправе кап и

Организатпри
пвпгпдищоег
пливаоа
за
Шасни крст били
су Устанпва за
сппрт „Сппртски
центар Баоица“
и
Туристишка
прганизација
Беле Паланке у
сарадои
са

брпјни грађани.

„Вазнесеоа Гпсппдоег“ у
Белпј Паланци. Директпр
Устанпве за сппрт Синища
Раншић истакап је да је вепма
ппнпсан на
све кпји су
узели ушещћа
у прганизацији
пвакп
велишанствен
пг дпгађаја у
Белпј
Паланци.

Петнаест такмишара пливалп
је за Шасни крст и истакли су
да им је мптивација за
ушещће на пвпм дпгађају
вера у Бпга и збпг тпга им
ниска температура ни хладна
впда нису сметали.
Ппбедник пвпгпдищоег пливаоа за Шасни крст у Белпј
Паланци је Белппаланшанин
Даркп Ракић.
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црквпм

Пливаоу за шасни крст
присуствпвали су ушеници
пснпвне
щкпле
„Љупше
Щпанац’’ и Средое щкпле
„Никета Ремезијански’’ у
Белпј Паланци, представници
јавних предузећа и устанпва
кап и брпјни грађани. Сви
ушесници
дпбили
су
захвалнице
и
пригпдне
ппклпне а за све ппсетипце
прганизатпри су пбезбедили
куванп винп и шај. Накпн
пливаоа прганизпванп је
пкрепљеое у парпхијскпм
дпму
цркве
Вазнесеоа
Гпсппдоег у Белпј Паланци.

БЕЛА инфо

КУЛТУРА

Број 1

ПРЕКП 200 БЕЛППАЛАНАЧКЕ ДЕЦЕ
ППРЕДЕЛИЛП СЕ ЗА УМЕТНПСТ
Бела Паланка је ппщтина кпја
се мпже ппхвалити великим
брпјем културних дещаваоа,
кап и пружаоем мпгућнпсти
деци да истражују и развијају
свпје
таленте.
Устанпва
културе „Ремезијана“ дуги
низ гпдина пкупља децу и
младе, али и пдрасле кпји су
ппщтпвапци и љубитељи
уметнпсти. У пквиру Устанпве
културе
раде
балетска,
фплклпрна,
глумашка
и
ликпвна секција, кап и дешији
хпр. Вище пд 200 деце и
младих
сваке
недеље
присуствује
прпбама
и
ушествује у изради културнпуметнишкпг прпграма. Тпкпм
прва три месеца 2019.
гпдине, пдржанп је пкп 250
прпба свих секција и
прганизпванп вище пд 10
наступа. Фплклпрнп друщтвп
„Ремезијана“ брпји пкп 100
шланпва и пд недавнп оиме
рукпвпди Маријана Цветкпвић
Кесар.
Балетска
секција једна је пд пних са
најдужим стажпм у Устанпви
културе. Тренутнп пкупља
пкп 50 плесаша расппређених
у шетири старпсне групе.
Свака група пдржава прпбе
три пута недељнп, a секцијпм
рукпвпди кпрепграф Милица
Митић. Бела Паланка ппзната

је пп и квалитетнпј
ппзприщнпј сцени и
квалитетним
глумцима кпји, не
запстају нималп за
прпфесипналацима.
Глумашку
секцију
при Устанпви културе Ремезијана већ некпликп
гпдина
успещнп
впди
Александар Крстић, глумац
Нарпднпг ппзприщта у Нищу.
Шаспве глуме ппхађа 20 деце,
а тренутнп раде на нпвпј
представи
ппд
називпм
„Show must go on“, кпја ће
ускпрп дпживети и свпју
премијеру.
Устанпва
културе
„Ремезијана'', кап и сви
заппслени у опј, труди се да
афирмище све пне кпји желе
да се на билп кпји нашин баве
некпм уметнпщћу и да им
пбезбеди
прпстпр
за
развијаое свпг талента. У
прпстпријама Устанпве редпвнп се пдржавају прпбе
белппаланашке рпк групе
„Адпнис'' кпја је 9. фебруара
и пдржала кпнцерт за све
љубитеље
пве
музике.
Лпкална сампуправа Беле
Паланке из гпдине у гпдину
улаже у културу и труди се да
ппдржи сваку иницијативу
кпја дппринпси пбпгаћиваоу
58

културнпг живпта заједнице.
Схпднп тпме, све секције
Устанпве
културе
су
бесплатне, а средствима из
бучета Опщтине финансирају
се и гпстпваоа, турнеје и
такмишеоа унутар и ван
граница наще земље.
Устанпва културе реализује
две
велике
манифестације са вищегпдищопм традицијпм, за
кпје припреме ппшиоу већ на
ппшетку гпдине. Схпднп тпме,
устанпва је већ кпнкурисала
кпд надлежнпг министарства
за прганитзацију Фестивала
пмладинских сцена (ФОС-а),
и Фестивала уметнишке игре
младих „Дани игре”. А какп
би се ппзприщна уметнпст
приближила и најмлађима
пве гпдиен први пут у плану
рада за 2019.гпдину налази
се
дешији
ппзприщни
фестивал „Бела фестић” шије
се пдржаваое планира за
летое месеце.
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СЕЋАОЕ НА ДЕСАНКУ МАКСИМПВИЋ
ИЗДВАЈАМП

Премијера
је
 Шланице балетске секције
пдиграна
пред
Устанпве културе „Ремезијана“ ушествпвале су на
пунпм салпм, а
плеснпм
такмишеоу
великп
интере„Плещимп заједнп'' пдржаспваое за преминпм у Нищу 17. марта и
јеру услпвилп је
псвпјиле
првп
местп
јпщ једнп извпкпрепграфијпм
''Крвава
бајка
''
кпрепграфа
Милице
ђеое представе,
Митић.
такп да је крајем
 Ветеранке
Фплклпрнпг
марта пдиграна и
ансамбла УК „Ремезијана“
прва
реприза.
гпстпвале
су
на
9.
„Устанпва културе
Међунарпднпм
сусрету
ветерана
у
Краљеву
и
„Ремезијана“
представиле
су
се
пптврдила је пвим
кпрепграфијпм „Игре из
прпјектпм да у
Лескпвца“.
ппплави
киша,
 У хплу Устанпве културе,
неукуса и ппщте
15.марта пдржан је кпнцерт
рпк групе „Ча или Бу“. Кап
ерпзије
културе
предгрупа
наступип
је
ппстпји устанпва и
белппаланаки
бенд
млади људи кпји
„Адпнис“.
преппзнају праве
 Ппшеткпм фебруара месеца
вреднпсти
и
у Нищкпм културнпм центру
птвпрена је кплективна
културу у нащпј
излпжба Ликпвне секције
ппщтини
и
„БЕЛА АРТ“ кпја ради при
афирмищу их на
Устанпви културе „Ремеправи нашин.“ –
зијана“. На излпжби су
дпдап је директпр
приказани уметнишки радпбелппави
двадесетак
Михајлп
ланашки уметника кпје
Спкплпвић.
пкупља „БЕЛА АРТ“.
Да би цеп
прпјекат бип у целини упптпуоен,
дппринела је и излпжба Графике Велимира
Матејића, кпји је рпђени сестрић Десанке
Максимпвић, а кпју су грађани имали
прилике да виде у данима пре и накпн
премијере у галерији Устанпве културе
„Ремезијана“.

У среду, 6. марта, у великпј сали
Устанпве културе изведена је кпмад
„Сећаое
на
Десанку
Максимпвић“.
Представа је настала у сарадои кпрепграфа
Милице Митић и глумице Аматерскпг
ппзприщта Маје Ранђелпвић, уз ппдрщку
директпра Михајла Спкплпвића. У извпђеоу
представе ушествпвалп је 35
шланпва
Аматерскпг ппзприщта и балетске секције.
Ппред Маје Ранђелпвић, кпје је заблистала у
улпзи Десанке Максимпвић, у представи су
ушествпвали Спфија Ђурић и Ђпрђе
Ђпрђевић, кап и шланпви средоег и старијег
узраста балетске секције. Изведенп је пет
кпрепграфија ппсебнп израђених за пптребе
представе, са мптивима и на музику текста
Десанкиних песама.
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БИБЛИПТЕКА ПП МЕРИ СВАКПГА
Нарпдна библиптека „Вук
Карачић“ у Белпј Паланци
ппседује
приступашне
и
птвпрене фпндпве за щирпки
круг шиталаца и кприсника, а
све
са циљем негпваоа
дпсадащоих присних пднпса
са
оима.
Рукпвпдствп
библиптеке се труди да у
свакпм тренутку впди рашуна
п пптребама и навикама
свпјих кприсника, какп би
брпј шланпва сваке гпдине
бип щтп већи, а оихпва
структура щтп разлишитија.
У
циљу
псавремеоаваоа библиптеке и
приближаваоа коиге мпдернпм дпбу, ппшеткпм маја
2018. гпдине НБ „Вук
Карачић“ кренула је са

унпспм коига и
фпрмираоем
свпје,
лпкалне
електрпнске базе
кпја за сада има
близу 1.500 унетих издаоа.
Такпђе,
библиптека пд 2017.
гпдине има приступ Кпбис
платфпрми щтп представља
најнпвији мпдел ппвезиваоа
библиптека.
Сваке гпдине, у циљу
пппуларизације коиге и
библиптеке кап устанпве
Нарпдна библиптека „Вук
Карачић“ прганизује ппсете
предщкплске и щкплске деце
и пружа им мпгућнпст
бесплатнпг ушлаоеоа какп

би се кпд оих јпщ пд малих
нпгу
прпбудилп
интереспваое за коигу и културу.
Ппред тпга, редпвнп се
прганизују такмишеое рецитатпра, разлишите радипнице
и литерарни кпнкурси.
Пд ппшетка пве
гпдине
библиптека је дпбила 182
шлана, кпји су дп сада
изнајмили
близу
600
издаоа.

ДАН ЖЕНА У ЗНАКУ КОИГЕ
Ппвпдпм Дана
жена
8.
марта у прпстпријама Нарпдне библиптеке „Вук Карачић” прганизпвана је излпжба
коига „Изузетне српске жене“ кпја је трајала
целпг месеца. Осим старијих публикација кпје
су нащле свпје местп на излпжби,
представљена је и велика енциклппедија

„Изузетне жене Србије 20. и 21. века“ - бпгатп
ппремљенп и студипзнп урађенп издаое са
бипграфијама и фптпграфијама 100 жена
Србије из прпщлпг и пвпг века кпје су меоале
истприју и ушиниле је вреднпм за свпје
пптпмке. Ппред тпга, на излпжби су се нащли
и нпви наслпви са пвпм тематикпм, кпје ће
грађани мпћи да ппзајме из библиптеке у
нареднпм перипду.
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ПДРЖАНА ППШТИНСКА СМПТРА РЕЦИТАТПРА

Опщтинска
смптра
рецитатпра, кпја је пдржана
у
Устанпви
културе
„Ремезијана'' пкупила је 26
ушеника пснпвне и средое
щкпле из Беле Паланке.
Према
пцени
трпшланпг
жирија
за
Окружнп
такмишеое пласиралп се пп
шетири представника из
сваке пд три категприје.
Милан Спасић, управник

Нарпдне бибиптеке „Вук
Карачић'', кпја је била
прганизатпр
такмишеоа,
истакап
је
да
традиципналнп увек влада
великп интереспваое деце
за такмишеое у рецитпваоу,
а да је Бела Паланка
ппследоих некпликп гпдина
увек
имала
свпје
представнике и на републишкпм такмишеоу кпје се
сваке гпдине пдржава у
Ваљеву. Ушеницима кпји су се
пласирали за ушещће на
Окружнп
такмишеое
рецитатпра
урушене
су

диплпме. За пкружну смптру
пласиралп
се
укупнп
десетпрп ушеника, за све три
старпсне категприје (Бпжидар Герун, Вукащин Симић,
Ивана
Митрпвић,
Лена
Ппппвићмлађи
узраст;
Михајлп Симић, Теа Савић,
Ана
Пещић,
Димитрије
Живић – средои узраст; Јана
Миљкпвић и Јулија Пещић –
старији узраст.) Ппкрпвитељ
Опщтинскпг
такмишеоа
рецитатпра кап и пдласка
деце на пкружнп такмишеое
кпје се пдржава у Бабущници
је Опщтина Бела Паланка.

„ЧИТАЛИЋИ“ ПППУЛАРНИ МЕЂУ
ПСНПВЦИМА
Крајем 2018. гпдине НБ „Вук Карачић“
пптписала је сагласнпст за Ушещће у прпграму
„Читалићи 2019“
и тиме стекла статус
партнера. Крпз пвај прпграм пстваренп је
бесплатнп ушлаоеое за све ушенике пснпвне
щкпле кпји ушествују у прпјекту „Шиталићи”. У
сврху прпмпције коиге и шитаоа лпкална
сампуправа пснпвнпј щкпли и библиптеци
пмпгућила је набавку пдређенпг брпја коига
и куппвину најнпвијих издаоа. Такпђе,
пфпрмиљен је „Кутак за Шиталиће“ у пквиру
Дешјег пдељеоа у библиптеци где деца мпгу
прпвпдити свпје време у дружеоу и шитаоу, а
тај прпстпр псмислити и украсити на
креативан нашин. Крпз „Шиталиће” је
прганизпвн низ креативних и едукативних
радипница у библиптеци и излпжба

креативних радпва са радипница. Крпз
радипнице је прпщлп вище пд 100 деце, а за
такмишеое на пвпгпдищопј шиталашкпј
смптри пријавилп се скпрп 30 пснпваца. У
склппу „Шиталића” прганизпванп је и
гпстпваое коижевнице за децу Елизабете
Гепргијев у ОЩ „Љупше Щпанац”.
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БЕЛА ПАЛАНКА – ГРАД СППРТА
Вище пд 400 Белппаланшана за свпј хпби пдабралп сппрт
Устанпва за сппрт „Сппртски
центар Баоица“ једна је пд
најппсећенијих лпкација у
Белпј Паланци. Савремена и
дпбрп ппремљена хала и
сппртски
терени
на
птвпренпм пружају щирпки
спектар
мпгућнпсти
за
бављеое разлишитим сппртпвима.
Тпкпм
шитаве
гпдине у „СЦ Баоици“ се
свакпдневнп
пдржавају
тренинзи, кап и сппртска
дещаваоа.
Брпј пд 689 тренинга, 37
утакмица и шак 795 ушесника
пвих дещаваоа у самп три
прва месеца пве гпдине

пдлишни
је
ппказатељ
успещнпсти рада Устанпве за
сппрт ‘’СЦ Баоица’’ и велике
активнпсти свих сппртских
клубпва
на
теритприји
ппщтине Бела Паланка. Деца
кпја
ппхађају
млађе
селекције неких пд клубпва
имају мпгућнпст да се
бесплатнп баве сппртпм и
тренирају у сппртскпј хали.
Лпкална сампуправа на пвај
нашин пружа мпгућнпст деци
и младима све услпве за
бављеое сппртпм и правилан психпфизишки развпј.
Ппследоих гпдина ппвећан
је брпј нпвих, активних

сппртиста, а евидентиранп је
и
ппстизаое
знашајних
резултата у рукпметним и
кпщаркащким,
кпје
су
избприле пласмане у вищи
ранг такмишеоа.
ВИШЕ ПД 7000
ППСЕТИЛАЦА НА
СППРТСКИМ
ДЕШАВАОИМА У
САМП ТРИ МЕСЕЦА
У пквиру “Сппртскпг центра
Баоица” тренутнп раде и
тренирају:

Аерпбик, рекреативна активнпст при
Устанпви за сппрт - 10 сппртиста и
сппртисткиоа
Сппрт у щкпле, активнпст у сарадои са
Савезпм за шкплски сппрт Србије – 40
сппртиста и сппртисткиоа.
Рекреативци – 15 сппртиста и сппртисткиоа

Кпщаркащки клуб „Младпст Весна” – 120
сппртиста и сппртисткиоа
Пмладински рукпметни клуб „Бела Паланка”
– 55 сппртиста
Женски
пмладински
рукпметни
клуб
„Ремесиана” – 20 сппртисткиоа
Фудбалски клуб „Рајкп Митић” – 50 сппртиста
Пдбпјкащки клуб „Баоица“ – 30 сппртиста и
сппртисткиоа
Тенисики клуб „Никета Ремезијански” – 20
сппртиста и сппртисткиоа
Карате клуб „Пмладинац-Кими” – 15
сппртиста и сппртисткиоа
Шахпвски клуб „Јединствп“
Сппртска гимнастика, секција при Устанпви
за сппрт– 10 сппртиста и сппртисткиоа
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ШКПЛСКА СППРТСКА ТАКМИЧЕОА
Једна пд важнијих ставки
Лпкалнпг плана развпја
сппрта
ппщтине
Бела
Паланка усвпјенпг 2015.
гпдине јесте прпмпција
сппрта
међу
децпм
щкплскпг
узраста
и
развијаое
сппрта
у
щкплама. “Устанпва за сппрт
“Сппртски центар Баоица”
ппследоих гпдина улаже
знатне наппре какп би
прпмпвисала сппрт међу
щкплскпм децпм стављајући
свпје капацитете на распплагаое приликпм пдржаваоа щкплских сппртских
такмишеоа и ппмажући у
оихпвпј прганизацији.
Дп марта пве гпдине у
сппртскпј хали “Баоица”
пдржана су два щкплска
такмишеоа – у кпщарци и
баскету. У јануару је пдржанп
Окружнп щкплскп првенствп
у кпщарци за ушенике
пснпвних и средоих щкпла

Пирптскпг
пкруга.
На
такмишеоу је ушествпвалп
щест щкпла Пирптскпг пкруга
са укупнп седам екипа.
Крајем марта у сппртскпј
хали „Баоица“ пдржанп је
Пкружнп щкплскп првенствп
у баскету 3 на 3 за ушенике
средоих щкпла Пирптскпг
пкруга. На такмишеоу, кпје је
пп први пут прганизпванп у
Белпј Паланци, ушествпвале
су шетири щкпле Пирптскпг
пкруга, пднпснп пп једна,
најбпје пласирана екипа са
градских
щкплских
такмишеоа
у
Пирпту,
Бабущници, Димитрпвграду
и Белпј Паланци. Екипа
Средое щкпле „Никета Ремезијански“ из Беле Паланке
псвпјила је првп местп и
пласирала се на међупкружнп такмишеое.
Устанпва за сппрт „Сппртски
центар - Баоица“ и Сппртски
Беле
Паланке
савез
прганизпвали су пба
такмишеоа у сарадои
са Оснпвнпм щкплпм
„Љупше
Щпанац“,
Средопм
щкплпм
„Никета
Ремезијански“
из
Беле
Паланке и Савезпм за
щкплски
сппрт
Пирптскпг
пкруга.
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ИЗДВАЈАМП:
У фебруару је пдржан други пп
реду Хуманитарни турнир у
малпм фудбалу у „СЦ Баоица“.
Ушествпвалп је 10 екипа, а
пдигране су 24 утакмице. Од
кптизације и прилпга грађана
прикупљенп је 50.265,00 динара
за ппмпћ у лешеоу.



Заврщница Мини-макси лиге у
малпм фудбалу Пирптскпг пкруга
за дешаке и девпјшице 2007. 2008.
и 2009. гпдищта пдржана је у
субпту, 9.3.2019. у у сппртскпј
хали „Баоица“. Ушещће је узелп
150 деце, тј. 14 екипа из Пирпта,
Бабущнице, Димитрпвграда и
Беле
Паланке.
Укупнп
су
пдигране 23 утакмице у три
категприје.



У недељу, 10. марта у сппртскпј
хали „Баоица“ пдржан је
Фестивал кпщарке у мини
баскету за дешаке и девпјшице
2008. гпдищта. Фестивал је
пкупип 270 дешака и девпјшица
из Нища, Пирпта, Сврљига,
Коажевца, Зајешара и Беле
Паланке.

 Валерија Ћирић, кпщаркащица
КК „Младпст Весна“ из Беле
Паланке
ушествпваће
на
Савезнпм тренингу кадеткиоа
рпђених 2004. гпдине у Бепграду
на кпјем ушествују самп 24
најбпље српске кпщаркащице тпг
узраста.
Валерија
тренира
кпщарку већ дугп, а са опм ради
Младен Крстић, тренер женскпг
кпщаркащкпг клуба при устанпви
за сппрт.

