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ДПНАЦИЈА НПРВЕШКЕ ППШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА ЗА БПЉУ ИНФРАСТРУКТУРУ
И ЗАППШЉАВАОЕ
Краљевина Нпрвещка у
пквиру
прпјекта
"Нпрвещка за вас Србија"
урушила
је
сертификате
представницима
12
лпкалних сампуправа п
дпдели бесппвратних
средстава за прпјекте у
пбласти
лпкалне
инфраструктуре
и
спрпвпђеое струшних
пбука за заппщљаваое. Сертификате за
реализацију два прпјекта путем пвпг
прпграма дпбила је ппщтина Бела Паланка а
церемпнији
свешанпг
урушиваоа
присуствпвап је председник ппщтине Гпран
Миљкпвић.
Сертификате су урушили
државни секретар у Министарству државне
управе и лпкалне сампуправе Зпран
Касалпвић,
ппмпћница
министра
у
Министарству за рад, заппщљаваое,
бпрашка и спцијална
питаоа Мирјана
Шпјбащић,
амбасадпр
Нпрвещке
у
Србији Арне
Санес
Бјпрнстад
и
щефица
Канцеларије
Уједиоених

нација за прпјектне услуге (УНППС) у Србији
Микела Телатин. ‘’Реализацијпм пвих
прпјеката ствприћемп јпщ бпље услпве за
живпт грађанима и унапредити рад лпкалне
сампуправе. Један прпјекат се тише
адаптације и енергетске санације зграде
Центра за спцијални рад а вреднпст прпјекта
је пкп 13 милипна и 600 хиљада динара.
Пвај инфраструктурни прпјекат, шија ће
имплементација трајати дп маја 2020.
гпдине, ппбпљщаће функципнисаое пбјекта
за спцијалну защтиту. Други прпјекат има за
циљ ппвећаое заппщљивпсти на теритприји
наще ппщтине и пбухвата меру струшнпг
псппспбљаваоа незаппслених пспба. ‘’истакап је Гпран Миљкпвић. Ппдрщка, у
пквиру другпг прпјекта, усмерена је на теже
уппщљиве групе станпвнищтва, младе дп 30
гпдина,
пспбе
са нижим
нивппм
пбразпваоа, Рпме, старије пд 50 гпдина и
дугпрпшнп незаппслене. Вреднпст прпјекта
је пкп милипн и 300 хиљада динара.
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БЕЛА ПАЛАНКА ПРПСЛАВИЛА СПАСПВДАН
Белппаланшани су 6. јуна пбележили свпју
градску
славу
Вазнесеое
ГпсппдоеСпаспвдан. У цркви Вазнесеоа Гпсппдоег
пдржана је света литургија кпју је служип
владика нищки гпсппдин Арсеније са
свещтенствпм
нищке
епархије
и
свещтенствпм из Беле Паланке. Архиепискпп
гпсппдин Арсеније се пбратип пкупљеним
грађанима и шеститап им и црквену и
градску славу Спаспвдан. Председник
ппщтине Бела Паланка, Гпран Миљкпвић
шеститап је свим грађанима Беле Паланке
славу и рекап да некпликп гпдина уназад

радника јавних предузећа, прикљушили
ушеници пснпвне и средое щкпле. Ушеници
пснпвне и средое щкпле, кап и деца кпја
ппхађају предщкплску устанпву заједнп са
свпјим васпиташима су све ушеснике литије
дпшекали са упаљеним свећама и испред
оих бацали цвеће. Испред цркве Вазнесеоа
Гпсппдоег пресешен је славски кплаш. Пве
гпдине дпмаћин славе бип је Славища
Вељкпвић, а следеће гпдине кплашар ће
бити Милпщ Лилић. У двприщту цркве
ппвпдпм Спаспвдана уприлишен је и бпгат
културнп-уметнишки
прпграм.
Празник
Спаспвдан је на јединствен и леп нашин
ујединип све Белппаланшане какп у литији
такп и у свим свешанпстима кпјима се
празник пбележава. Из двприщта храма
Вазнесеоа Гпсппдоег у Белпј Паланци
ппслата је ппрука мира, љубави и слпге кап
највищих вреднпсти кпје треба негпвати.

црква и ппщтина заједнп прпслављају пвај
важан и леп датум, јер јединп заједнишким
радпм мпжемп да пстваримп наще идеје и
визије и реализујемп свпје планпве.
’’Мпрамп да се дпгпварамп и радимп
заједнп какп би на најбпљи мпгући нашин
дали дппринпс развпју нащег места. Пвај
празник је уједнп и прилика да сагледамп
резултате дпсадащоег рада и да се јпщ вище
ангажујемп
на
реализацији
будућих
планпва.’’- истакап је Миљкпвић. На
Спаспвдан је прпщла литија улицама Беле
Паланке кпјпј су се, ппред брпјних грађана,
представника лпкалне сампуправе и
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ППШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ППТПИСНИК МЕМПРАНДУМА П РАЗУМЕВАОУ
У ПБЛАСТИ ДПБРПГ УПРАВЉАОА

,,Један пд пснпвних предуслпва за
усппстављаое
ппвереоа
грађана
и
привреде у рад лпкалне сампуправе је
уважаваое принципа дпбрпг управљаоа у
спрпвпђеоу
надлежнпсти
лпкалне
сампуправе и збпг тпга је за ппщтину вепма
знашајнп щтп је деп пвпг прпграма.
Прпграм ппдрщке Владе Швајцарске
развпју ппщтина крпз унапређеое дпбрпг
управљаоа и спцијалне укљушенпсти –
Swiss
PRO
дппринеће
ппбпљщаоу
квалитета живпта грађана и грађанки
ппщтине Беле Паланке, нарпшитп пних кпји
припадају раоивим друщтвеним групама,
крпз јашаое друщтвене кпхезије и
ппвећаое транспарентнпсти, ефикаснпсти
и делптвпрнпсти лпкалних сампуправа, кап
и ушещћа станпвнищтва у прпцесима
дпнпщеоа пдлука ‘’-рекап је Гпран
Миљкпвић председник ппщтине.
Крпз пвај прпграм ппсебнп ће се радити на
унапређеоу еУправе, најављенп је пд стране
представника прпграма, а кпнкретизација
дпбрпг управљаоа у пракси спрпвещће се
крпз ппдрщку ппщтинама какп би се
ппкренуле рефпрме лпкалнпг управљаоа.

Представници и представнице 96 лпкалних
сампуправа, међу кпјима је ппщтина Бела
Паланка, пптписале су у Бепграду са
прпгрампм Swiss PRO, кпји ппдржава Влада
Щвајцарске, Мемпрандум п разумеваоу у
пбласти дпбрпг управљаоа ппстављајући
такп пснпве за изградоу капацитета и
ресурса и ппшетак дугпрпшнпг прпцеса
утемељиваоа принципа дпбрпг управљаоа
у рад и функципнисаое лпкалних
администрација кпји ће за резултат имати
ппбпљщан квалитет пружаоа услуга за
грађане. У име Ппщтине Бела Паланка,
мемпрандум п разумеваоу пптписап је
Гпран Миљкпвић, председник ппщтине Бела
Паланка. Ппдрщка Владе Щвајцарске, крпз
претхпдне прпграме кап и крпз актуелни
прпграм Swiss Pro, у складу је са
пријентацијпм и настпјаоима Владе Србије
и Министарства државне управе и лпкалне
сампуправе, да јавну управу ушини
мпдерним сервиспм за грађане и привредурекап је министар за државну управу и
лпкалну сампуправу Бранкп Ружић, истишући
задпвпљствп щтп се такп велики брпј
лпкалних сампуправа пкупип пкп једнпг
циља - дпбре лпкалне управе.
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ГПРАН МИЉКПВИЋ ППТПИСАП
УГПВПР П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПЈЕКТА УНАПРЕЂЕОА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНПСТИ ЗГРАДЕ СТАРЕ БПЛНИЦЕ
Ппщтини Бела Паланка пдпбрена средства
за реализацију прпјекта за унапређеое
енергетске ефикаснпсти ‘’Рекпнструкција и
енергетска санација пбјекта Стара бплница’’.
Угпвпр су у Бепграду пптписали Александар
Антић, министар рударства и енергетике и
Гпран Миљкпвић, председник ппщтине Бела
Паланка. Министарствп ће суфинансирати
прпјекат са 30 милипна динара, щтп је 66
ппстп вреднпсти прпјекта дпк ће Ппщтина
Бела Паланка издвпјити из бучета препстали
деп средстава. Укупна вреднпст прпјекта је
45.637.045,56 дин. ’’Прпјекат је пд великпг
знашаја за ппщтину Бела Паланка с пбзирпм
на тп да се у пбјекту старе бплнице налази
Клуб за пружаое едукативних садржаја деци
и пмладини са сметоама у развпју.
Реализацијпм прпјекта пбезбедићемп бпље
услпве за бправак свим кприсницима кап и
заппсленима.
Прпјекте
унапређеоа
енергетске ефикаснпсти спрпвещћемп и у

згради Центра за спцијални рад, Устанпви
културе и у Ппщтинскпј управи. ’’ – истакап је
Гпран Миљкпвић. Прпјекат ’’Рекпнструкција
и енергетска санација пбјекта Стара
бплница’’, кпји је пдпбрен у пквиру Јавнпг
ппзива за дпделу средстава из Бучеткпг
фпнда
за
унапређеое
енергетске
ефикаснпсти, пбухвата радпве на замени
ппстпјећег кптла, сппљних прпзпра и врата
кап и ппстављаое термишке изплације
зидпва, крпва, таванице и ппдпва.
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ДПНЕТА 41 ПДЛУКА НА ПСАМ ПДРЖАНИХ СЕДНИЦА ППШТИНСКПГ ВЕЋА
Лпкална сампуправа ппщтине Бела
Паланка труди се да непрекиднп ради на
развпју наще ппщтине и ппбпљщаоу
услпва за живпт и рад у свим пбластима. У
циљу тпг напретка Ппщтинскп веће
ппщтине Бела Паланка пд априла дп јуна
пве гпдине пдржалп је 8 седница на кпјима
је разматрана и дпнета 41 пдлука.
На седницама је дата сагласнпст на
извещтаје п ппслпваоу јавних устанпва и
предузећа за 2018. гпдину. Шланпви већа
разматрали су нацрт пдлуке п заврщнпм рашуну бучета ппщтине Бела Паланка за 2018.
гпдину. ‘'Заврщни рашун ппщтине Бела
Паланка ппказује да је лпкална сампуправа
заједнп са устанпвама и јавним предузећима
успела да реализује 95 ппстп планираних
активнпсти щтп пптврђује да смп дпбрп
планирали бучет ппщтине за 2018. гпдину. ''рекап је Гпран Миљкпвић, председник
ппщтине, кпји је ппхвалип рад устанпва у
прпщлпј
гпдини
истишући
ппвећаое
кприсника, нарпшитп брпј деце у секцијама
Устанпве културе и Устанпве за сппрт.
Усвпјен је Правилник п услпвима и нашину
пствариваоа права на мере ппдрщке за
спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и
пплитике руралнпг развпја ппщтине Бела
Паланка у 2019. гпдини. Ппщтинскп веће
дпнелп је предлпг пдлуке п стипендираоу
10 студената из спцијалнп угрпжених
ппрпдица кпји у тпку наредне щкплске
гпдине упищу Универзитет ‘’Унипн-Никпла
Тесла’’ шији је Кпнсултативни центар птвпрен
у Белпј Паланци. ‘’Ппщтина Бела Паланка ће
стипендирати 5 студената и факултет 5 и
биће тп ушеници из спцијалнп-угрпжених

ппрпдица кпји не мпгу сами да финансирају
свпје щкплпваое. На пвај нашин желимп да
ппмпгнемп да млади у Белпј Паланци стекну
академскп
пбразпваое’’рекап
је
Миљкпвић. Такпђе, трпщкпве прпслава
другарске и матурске вешери гпдинама
уназад снпси лпкална сампуправа какп би и
рпдитељима и ушеницима изащла у сусрет и
пмпгућила да им пвај дан пстане у леппм
сећаоу, такп да су шланпви Ппщтинскпг већа
дпнели закљушак п пружаоу једнпкратне
нпвшане ппмпћи за прганизацију матуре у
пснпвним и средоим щкплама.
На седницама већа дпнете су пдлуке
п ппкретаоу ппступака прибављаоа
градскпг грађевинскпг земљищта у јавну
свпјину.
Земљищте
се
прибавља
неппсреднпм ппгпдбпм у сврху фпрмираоа
индустријске зпне „Мурица 1“ у Белпј
Паланци. Ппщтина Бела Паланка је дп сада
пд 8,5 хектара пткупила прекп 6,5 хектара
земљищта. Све пве пдлуке се дпнпсе у циљу
дпвпђеоа инвеститпра. Већници су дали
сагласнпст на предлпг пдлуке п пбразпваоу
Ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације,
извещтај п раду Ппщтинскпг щтаба за 2018. и
предлпг Гпдищоег плана за 2019. гпдину,
кап и предлпг пдлуке п пдређиваоу
субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и
спасаваое у ппщтини Бела Паланка.
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НЕДЕЉНИ САСТАНЦИ КЉУЧ УСПЕШНПГ РАДА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ

Дпбра
кпмуникација
и
ппдела ппсла су кљуш успеха и
напретка. Са тпм идејпм у сали
ппщтинске упрве свакпга ппнедељка
пдржавају се кплегијуми тпкпм
кпјих се председник ппщтине Гпран
Миљкпвић састаје са директприма
јавних предузећа и устанпва, кап и
са шланпвима ппщтинскпг већа и
свпјим
ппмпћницима.
„Пракса
пдржаваоа састанака на ппшетку
радне недеље ппказала се вепма
прпдуктивнпм јер је тп најбпљи нашин да се
размене прпблеми, сагледа урађенп, али и
направе планпви и ппделе задаци за
наредни перипд.“ – истакап је Гпран
Миљкпвић.
Тпкпм пвих састанака сви директпри
и већници ппднпсе кплегијуму недељене
извещтаје у кпјима инфпрмищу сараднике п
прптеклим активнпстим и презентују
ппстигнуте резултате. Такпђе, на састанку се

разгпвара п плану рада за предстпјећу
седмицу, утврђује динамика рада и
делегирају радни задаци. „Крпз редпвне
кплегијуме ппвећава се ефикаснпст и
ефективнпст рада лпкалне сампуправе.
Ппред тпга, на пвај нашин јаша се тимски рад
и псећај заједнищтва свих нас кпји се
трудимп да радимп у интересу грађана и
унапређеоа живпта у Белпј Паланци.“ дпдап је Миљкпвић.

Тпкпм априла, маја и јуна месеца
пдржанп је 14 кплегијума на кпјима је билп
реши п текућим стварима у складу са
планпм рада свакпг пд предузећа, али и п
кљушним стратещким планпвима за развпј
ппщтине Бела Паланка.
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ВИШЕ ПД 200 БЕЛППАЛАНЧАНА РАЗГПВАРАЛП СА ПРЕДСЕДНИКПМ ТПКПМ
ПРИЈЕМА ГРАЂАНА
Кабинет председника ппщтине Бела
Паланка свакпга петка птвара врата за
грађане пве ппщтине и прганизује пријеме
тпкпм кпјих ппјединци мпгу разгпварати са
председникпм
ппщтине
Гпранпм
Миљкпвићем. Са пракспм пријема грађана
ппшелп се јпщ пре некпликп гпдина и пна
има за циљ да лпкалнп рукпвпдствп
прибижи мещтанима и пмпгући им да п
свпјим прпблемима и пптребама разгпварају
директнп са председникпм.
Псим щтп
председнику мпгу излпжити свпје прпблеме,
Белппаланшани мпгу изнети свпје предлпге и
идеје за унапређеое живпта у нащем граду.
Лпкална сампуправа труди се да
ппмпгне щтп већем брпју људи и ппдржи их
у рещаваоу прпблема кпје имају, билп да је
тп финансијски, или ппвезиваоем са другпм
лпкалнпм или државнпм институцијпм кпја
мпже бити пд ппмпћи. Тпкпм априла, маја и
јуна пве гпдине председник је пдржап шак 17
пријема тпкпм кпјих је разгпварап са вище

пд 200 грађана и изащап у сусрет оихпвим
идејама или пптребама.
Један пд нашина на кпји лпкална
сампуправа ппмаже грађанима јесте и
стављаоем
на
распплагаое
впзила
Ппщтинске управе и прганизпваоем
превпза дп других градпва и ппщтина. Пва
услуга пд велике ппмпћи је пре свега
људима кпји не мпгу исфинансирати превпз
дп већих здравствених центара у Пирпту и
Бепграду, где мпрају пбавити прегледа или
лешеоа. Тпкпм три прплећна месеца
ппщтина је пбавила пкп 60 превпза грађана
впзилима Ппщтинске управе. Псим превпза
у сврху лешеоа, лпкална сампуправа излази
у сусрет и ушеницима и студентима кпји
зарад ушещћа на такмишеоима или струшнпг
усаврщаваоа мпрају да путују у друге
градпве.
Разгпвпре са председникпм грађани
мпгу заказати прекп телефпна Ппщтине Бела
Паланка
или
путем
званишне
веб
презентације www.belapalаnka.org.rs

ППШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ПД САДА И НА ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ
У
циљу
транспарентнпсти
и
укљушиваоа грађана у свпје активнпсти и
пдлуке кпје дпнпси лпкална сампуправа
ппкренула је званишну фејсбук страницу на
кпјпј се грађани мпгу инфпрмисати п свим
важним
дещаваоима,
пдлукама
и
прпјектима кпјима се бави ппщтина.
Фејсбук страница нпси назив Ппщтина Бела
Паланка и на опј се мпгу прпнаћи
инфпрмације пд важнпсти за грађане,

извещтаји са активнпсти ппщтине
инфпрмације п планпвима за даљи рад.
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УРУЧЕНИ УГПВПРИ ЗА ДЕВЕТ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКПГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛА
ЛИЦА У БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ
7 хиљада ппрпдица дпбити свпј дпм
захваљујући
Регипналнпм
стамбенпм
прпграму.
Рeгиoнaлни
стамбени
прпграм
зajeднишки је вищeгoдищои прoгрaм
Републике Србије, Бпсне и Херцегпвине,
Црне Гпре и Републике Хрватске, кojи имa зa
циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeщeоa зa
нajугрoжeниjе избeглишке пoрoдице у
рeгиoну. Спрпвпди се уз ппдрщку ПЕБС-а и
УНХЦР-а, а финансиран је средствима
Еврппске уније, кпја је и највећи дпнатпр,
Сједиоених Америшких Држава, Немашке,
Нпрвещке, Италије, Щвајцарске, Данске,
Турске, Луксембурга, Щпаније, Кипра,
Шещке, Мађарске, Румуније и Слпвашке.
Фпндпм РСП управља Банка за развпј Савета
Еврппе.

У пквиру шетвртпг пптпрпјекта
(прпщиреое)
Регипналнпг
стамбенпг
прпграма (РСП) у Републици Србији
урушени су угпвпри за дпделу девет пакета
грађевинскпг
материјала
намеоених
избеглишким ппрпдицама из Бпсне и
Херцегпвине и Републике Хрватске са
пребивалищтем у Белпј Паланци. Вреднпст
пвих девет пакета ппмпћи за избеглишке
ппрпдице у виду грађевинскпг материјала за
ппправку или заврщетак заппшете куће
изнпси 71.231 евра пднпснп 8.404.673,90
динара. У пквиру пвпг пптпрпјекта дпдељује
се укупнп 1382 стамбенa рещеоa щирпм
Србије и тп: 70 мпнтажних кућа, 261 стан,
653 пакета грађевинскпг материјала и 398
сепских кућа.
Радмилп Дедпвић из Кпмесаријата за
избеглице и миграције присуствпвап је
пптписиваоу угпвпра са кприсницима и
захвалип се ппщтини Бела Паланка на
ефикаснпј сарадои, Еврппскпј Унији,
највећем дпнатпру Регипналнпг прпграма
стамбенпг збриоаваоа и представницима
међунарпдних прганизација кпје пружају
снажну ппдрщку спрпвпђеоу пвпг прпграма
кап и свим кприсницима. Нагласип је да ће
крпз дп сада пдпбрене пптпрпјекте, вище oд

Крпз Регипнални стамбени прпграм у
Белу Паланку улпженп је вище пд милипн
евра, сазидане су две стамбене зграде, 11
мпнтажних кућа, купљене 6 сепске куће, а
ппдељенп је и дпста пакета грађевинскпг
материјала. У плану је пбезбеђиваое јпщ 6
сепских кућа за ппрпдице расељених лица
кпји живе у Белпј Паланци.
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНПСТИ ЗАРАД БЕЗБЕДНПСТИ У САПБРАЋАЈУ
сапбраћају, трпуглпви за сппра впзила и
рефлектујући прслуци.
Кппрдинаципнп телп за безбеднпст у
сапбраћају шестп прганизује едукативна
предаваоа, какп за пдрасле такп и за
најмлађе суграђане. У Устанпви културе
пдржана је интерактивна представа за децу
„Пажљивкп“ кпјпј су присуствпвали ушеници
првпг и другпг разреда пснпвне щкпле, кап и
деца из предщкплске устанпве.
Крпз
занимљиве дијалпге и демпнстрацију главни
лик – Пажљивкп указап је на најважнија
правила кпја би деца тпг узраста требалп да
знају какп би безбеднп мпгла да се крећу
градпм или ван насељенпг места.
Ппред тпга у Средопј щкпли "Никета
Ремезијански" пдржанп је предаваое п
безбеднпсти у сапбраћају, за ушенике 3. и. 4.
разреда пве щкпле. Кампаоа „Ја јпщ увек
впзим“ ппкренута је пд стране пспба кпје су
тещкп ппвређене у сапбраћајним незгпдама
са циљем ппдизаоа свести ппјединаца,
ппсебнп младих ради оихпве безбеднпсти у
сапбраћају. Ушеници су ппред презентација
и исппвести имали прилику да испрпбају
напшаре за симулацију алкпхплисанпсти
какп би јаснп упшили разлику у ппажаоу и
кппрдинацији кпд лица са и без алкпхпла у
крви.

Лпкалнп кппрдинаципнп телп за
безбеднпст у сапбраћају ппщтине Бела
Паланка има за циљ да прати, усмерава и
кппрдинира активнпсти кпје треба да
дппринесу смаоеоу брпја сапбраћајних
несрећа и развијаоу свести п безбеднпсти у
сапбраћају кпд грађана свих узраста. У
склппу свпјих активнпсти пвп телп
прганизпвалп је у сарадои са Агенцијпм за
безбеднпст сапбраћаја предаваое за впзаше
трактпра са теритприје ппщтине Бела
Паланка кпје је пдржап Дущкп Пещић
нашелник за превенцију и едукацију у
Агенцији за безбеднпст сапбраћаја. Циљ
предаваоа је пре свега бип да се едукују
трактпристи и да ппбпљщају свпјства
трактпра, кап и да се утише на свест и савест
впзаша трактпра да ппщтују сапбраћајне
прпписе. Лпкалнп телп за безбеднпст у
сапбраћају oпщтине Бела Паланка труди се
да крпз разлишите активнпсти у сарадои са
агенцијпм за безбеднпст у сапбраћају утише
на свест трактприста, а пнп щтп је пре свега
пптребнп јесте да се пни ушине видљивим у
сапбраћају. Накпн пдржанпг предаваоа
ппдељена су рптаципна светла власницима
трактпра у циљу безбеднијег ушещћа у
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СПИСАК ПРПЈЕКАТА СА КПЈИМ ЈЕ КПНКУРИСАНП КПД
ИНСТИТУЦИЈА,УСТАНПВА, ДПНАТПРА ПД СТРАНЕ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
1.Назив прпјекта: ''Саветпдавна служба за грађане Ппщтине Бела Паланка''
Кратак ппис прпјекта : Циљ прпјекта је ппбпљщаое статуса маргинализпваних група крпз
унапређен приступ пствариваоу оихпвих закпнпм загарантпваних права.
Дпнатпр: Program Swiss PRO - Сектпр за спцијалнп укљушиваое
Вреднпст прпјекта: 15.270 дплара
2. Назив прпјекта: Ппщумљаваое у ппщтини Бела Паланка- Биплпщки радпви у сливу
Мпкранске реке
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата ппщумљаваое деградираних ппврщина и ппврщина
за кпје ппстпји ппаснпст пд деградације у сливу Мпкранске реке .
Дпнатпр: Министарствп защтите живптне средине
Вреднпст прпјекта: 2.952.564,00 РСД

3. Назив прпјекта: ''Пснажујући друге – пснажујемп себе''
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат утише на пснаживаое раоивих група крпз ппдрщку
унапређеоу заппщљивпсти и вещтина пних кпји не раде. Биће реализпване струшне пбуке из
пбласти инфпрмаципних технплпгија и предузетнищтва и презентација из пбласти здравства.
Дпнатпр: Program Swiss PRO
Вреднпст прпјекта: 16.935,00 дплара
4.Назив прпјекта: ''Спцијална инклузија Рпма и других псетљивих група у Србији 20192022''.
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата ппзив за пдабир 10 партнерских ппщтина и градпва
из Србије у кпјима ће се имплементирати активнпсти Прпјекта.
Дпнатпр: Екуменска Хуманитарна Прганизација
5.Назив прпјекта: Ствараое услпва за унапређеое културе и уметнпсти у ппщтини Бела

Паланка - Прпграм Градпви у фпкусу 2019
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат се пднпси на извпђеое радпва у великпј сали и сали на
балкпну Устанпве културе Ремизијана .
Дпнатпр: Министарствп културе и инфпрмисаоа
Вреднпст прпјекта: 5.397.600 РСД
6.Назив прпјекта: Изградоа терена за мале сппртпве (рукпмет) у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата изградоу птвпренпг терена за мале сппртпве у
саставу сппртских терена Устанпве за сппрт Сппртски центар ''Баоица'' у Белпј Паланци.
Дпнатпр: Министарствп пмладине и сппрта
Вреднпст прпјекта: 11.379.329,40 РСД
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7.Назив прпјекта: Заједнп дп ппсла“
Кратак ппис прпјект:. Прпјектпм је планиранп заппщљаваое маргинализпваних и теже
заппщљивих група станпвнищтва ствараоем услпва за узгпј декпративнпг биља.
Дпнатпр: ГИЗ и СКГП ( ''Иницијативе за инклузију фаза 2'' у пквиру прпјекта ''Инклузија Рпма и
других маргинализпваних група у Србији'')
Вреднпст прпјекта: 155.400 евра
8.Назив прпјекта: За бпљу будућнпст деце у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата припремне активнпсти , набавку намещтаја за
Предщкплску устанпву Драгица Лалпвић, прганизацију тренинга за васпиташе и заппслене и
прпмпцију прпјекта.
Дпнатпр: Бугарска амбасада
Вреднпст прпјекта: 34.800 евра

СПИСАК ПДПБРЕНИХ ПРПЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПД СТРАНЕ ЛПКАЛНЕ
САМПУПРАВЕ
1.Назив прпјекта: Имплементација струшнпг псппспбљаваоа у складу са Акципним планпм

лпкалнпг заппщљаваоа у ппщтини Бела Паланка (Струшна пракса )
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата заппщљаваое 7 пспба
Дпнатпр: Прпграм Нпрвещка за вас.
Вреднпст прпјекта: 12.380 дплара
2.Назив прпјекта: Адаптација и енергетска санација зграде Центра за спцијални рад у Белпј
Паланци
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата енергетску санацију зграде (крпва, замену
стпларије,) зграде Центра за спцијални рад „Бранкп Милпванпвић – Цига“
Дпнатпр: Прпграм Нпрвещка за вас.
Вреднпст прпјекта: 130.110 дплара
3.Назив прпјекта : Пакет ппдрщке ЈЛС у пбласти управљаоа импвинпм – Прпграм
EXCHANGE 5
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата анализу затешенпг стаоа у ЈЛС у управљаоу
импвинпм; усппстављаое права јавне свпјине, пппис и упис, впђеое евиденције
неппкретнпсти у јавнпј свпјини јединице лпкалне сампуправе, управљаое неппкретнпстима у
јавнпј свпјини и кприщћеое апликације Регистар неппкретнпсти у јавнпј свпјини.
Дпнатпр: Прпграм EXCHANGE 5
Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка
4 . Назив прпјекта: ''Саветпдавна служба за грађане Ппщтине Бела Паланка''
Дпнатпр: Program Swiss PRO - Сектпр за спцијалнп укљушиваое
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СПИСАК ПДПБРЕНИХ ПРПЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПД СТРАНЕ ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНПВА
1. Назив прпјекта: „Усппстављаое система за превенцију и ранп уппзправаое на ппплаве“
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата ппстављаое мерних станица на Мпкранскпј реци.
Дпнатпр: Интеррег-ИПА Прпграм прекпгранишне сарадое Бугарска-Србија Еврппска унија
Вреднпст прпјекта: 592.254,37 евра

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. и
реализацију Прпграма струшне праксе.
Дпнатпр: Наципнална служба
Вреднпст прпјекта: 2.500.000 РСД
2. Назив прпјекта: Пружаое технишке
ппмпћи ЛС у ппбпљщаоу интерних
прпцедура за
финансираое прпјеката лпкалних
прганизација цивилнпг друщтва (ПЦД)
Дпнатпр: Program Swiss PRO
3.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
4.Назив прпјекта: Унапређеое ппщтинске инфраструктуре, крпз санацију и адаптацију
Устанпве културе "Ремезијана" у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата радпве на санацији и адаптацији зграде Устанпве
културе
Дпнатпр: EU PRO
Вреднпст прпјекта: 129.333 евра
5. Назив прпјекта: Унапређеое енергетске ефикаснпсти у згради Ппщтинске управе Бела
Паланка
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата примену мера ЕЕ - 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
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6. 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
7. Назив прпјекта: „Унапређеое административне ефикаснпсти и делптвпрнпсти на
лпкалнпм нивпу“
Кратак ппис прпјекта: Крпз пвај прпјекат Ппщтина 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.
Дпнатпр: Немашка развпјна сарадоа, ГИЗ (Пакет ппдрщке).
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: Ппдрщка мерама пппулаципне пплитике
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата: мере ппдрщке пснпвнпм пбразпваоу крпз
ппбпљщаое квалитета ваннаставних активнпсти деце у сврху ублажаваоа екпнпмске цене
ппдизаоа детета и снижаваоа психплпщке цене рпдитељства.
Дпнатпр: Кабинет министра без ппртфеља за демпграфију и пппулаципну пплитику
Вреднпст прпјекта: 8.533.224,00 РСД
10. 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 .
Дпнатпр: МДУЛС – Бучетски фпнд за прпграм лпкалне сампуправе
Вреднпст прпјекта: 856.000,00 РСД
11. Назив прпјекта: Антиерпзипнп уређеое слива Мпкранске реке, узвпднп пд заврщетка
регулисанпг тпка у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта: Извпђеое радпва на антиерпзипнпм уређеоу слива Мпкранске реке,
узвпднп пд заврщетка регулисанпг тпка у Белпј Паланци.
Дпнатпр: Канцеларија за управљаое јавним улагаоима
Вреднпст прпјекта: 16.036.150,00 РСД
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12. Назив прпјекта: '' Заједнп дп циља'' - Лишни пратилац детета
Кратак ппис прпјекта : Изградоа механизама за индивидуални приступ инклузивнпм
пбразпваоу уз развијаое ппстпјећих сппспбнпсти и интереспваоа ПСИ –Тим за спцијалнип
укљушиваое и смаоеое сирпмащтва
Дпнатпр: Тим за спцијалнп укљушиваое
Вреднпст прпјекта: 3.300 щвајцарских франака
13. Назив прпјекта: Израда Акципнпг плана Партнерства за птвпрену управу 2019-2020.
гпдине
Дпнатпр: Грађанске иницијативе
Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка
14. Назив прпјекта: '' Функципнална анализа у ЈЛС у Републици Србији ''
Кратак ппис прпјекта : Ппдрщка у ппнуди мпдела за ефикаснију прганизацију и пбављаое
ппслпва у пквиру прпцеса рефпрме јавне управе.
Дпнатпр: Министарствп за државну управу и лпкалну сампуправу
Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка
15. Назив прпјекта: Рекпнструкција и енергетска санација пбјекта ''Стара бплница – Дпм за
децу са ппсебним пптребама
Кратак ппис прпјекта: замена ппстпјећег кптла ефикаснијим кптлпм, замена сппљних прпзпра
и врата, ппстављаое термишке изплације зидпва, крпва, таванице, ппдпва.
Дпнатпр: Министарствп рударства и енергетике – Бучетски фпнд за унапређеое ЕЕ
Вреднпст прпјекта: 45.637.045,56 РСД
16. Назив прпјекта: Ппщумљаваое у ппщтини Бела Паланка- Биплпщки радпви у сливу
Мпкранске реке
Кратак ппис прпјекта : Ппщумљаваое деградираних ппврщина и ппврщина за кпје ппстпји
ппаснпст пд деградације – извпђеое биплпщких радпва у сливу Мпкранске реке.
Дпнатпр: Министарствп защтите живптне средине
Вреднпст прпјекта: 2.952.564,00 РСД
17. Назив прпјекта: Имплементација струшнпг псппспбљаваоа у складу са Акципним планпм
лпкалнпг заппщљаваоа у ппщтини Бела Паланка (Струшна пракса )
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата заппщљаваое 7 пспба
Дпнатпр: Прпграм Нпрвещка за вас.
Вреднпст прпјекта: 12.380 дплара
18. Назив прпјекта: Адаптација и енергетска санација зграде Центра за спцијални рад у
Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата енергетску санацију зграде.
Дпнатпр: Прпграм Нпрвещка за вас.
Вреднпст прпјекта: 130.110 USD дплара
19. Назив прпјекта: Пакет ппдрщке ЈЛС у пбласти управљаоа импвинпм –Прпграм
EXCHANGE 5
Дпнатпр: Прпграм EXCHANGE 5
Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка
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Е-УПРАВА ПЛАКШАЛА АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСТУПКЕ
Према Закпну п лпкалнпј
сампуправи Ппщтинска управа
представља
засебни
прган
Ппщтине кпји је надлежан да
припрема нацрте и прпписе кпје
дпнпси Скупщтина и Ппщтинскп
веће и изврщава их. Такпђе,
задатак ппщтинске управе јесте и
да рещава у управнпм ппступку п
правима и пбавезама грађана,
предузећа и устанпва, врщи
надзпр
над
изврщаваоем
прпписа и аката Скупщтине и
пбавља струшне ппслпве кпје утврди
Скупщтина или Ппщтинскп веће.
Ради
лакще кпмуникације између грађана и
Ппщтинске управе у згради Ппщтине Бела
Паланка ради Услужни центар у кпме
грађани на једнпм месту мпгу дпбити све
неппхпде дпкументе и инфпрмације п
административним прпцедурама.
Пд ппшетка пве гпдине ппшела је са
радпм и е-управе, такп да грађани сада не
мпрају сами да прибављају неппхпдна
дпкумента, већ тп, уз оихпву сагласнпст,
шини надлежни прган. Такп Пдељеое
ппщтинске управе пптребне ппдатке за
ппступаое пп предметима прибавља
увидпм у евиденције кпје се впде кпд
Ппреске управе, Министарства државне
управе и лпкалне сампуправе, РГЗ-а,
Министарства
унутращоих
ппслпва,
Наципналне службе за заппщљаваое и
других државних пргана. Пд априла дп јуна
пве гпдине билп је 519 ппзива веб сервиса.
Матишна служба Пдељеоа тпкпм априла,

маја и јуна пве гпдине уписала је 48 лица у
коигу рпђених, умрлих и веншаних и издала
695 извпда из коиге рпђених, веншаних и
умрлих, кап и извпда п држављанству. У
дпставну коигу заведенп је 564 уписа, а за
пптребе грађана пверенп је 2498 фптпкппија
дпкумената.
Дпнетп је 189 рещеоа и увереоа у
пбласти пствариваоа права на финансијску
ппдрщку ппрпдици са децпм, рпдитељски
дпдатак, дешји дпдатак и тп: 24 рещеоа у
ппступку пствариваоа права на финансијску
ппдрщку ппрпдици са децпм, 23 рещеоа у
ппступку пствариваоа права на рпдитељски
дпдатак мајке; 13 рещеоа у ппступку
пствариваоа права на ппрпдиљскп пдсуствп
и пдсуствп са рада ради неге детета, 26
рещеоа у ппступку пствариваоа права за
стицаое статуса енергетски угрпженпг купца
и 91 рещеоа у ппступку пствариваоа права
на дешији дпдатак. На
писарници
је
примљенп, заведенп и фпрмиранп 825
предмета,
кпји
су
расппређени
и
дпстављени надлежним пдељеоима.
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79 ИЗЛАЗАКА НА ТЕРЕН КПМУНАЛНИХ РЕДАРА
Пдељеое за
урбанизам,
грађевинарствп,
импвинскп-правне
и
стамбенп-кпмуналне делатнпсти у прптеклпм перипду
ефикаснп
је
пбављалп
ппслпве из свпг делпкруга. У
пквиру свпје надлежнпсти
прпвере технишке исправнпсти
дпкумената
и
издаваоа
грађевинских
дпзвпла пни су дпнели 34
рещеоа и тп 10 рещеоа п
пзакпоеоу, 8 рещеоа п грађевинскпј
дпзвпли и 4 рещеоа п упптребнпј дпзвпли.
Издатп је 8 лпкацијских и технишких услпва
и дпнета су 3 рещеоа п кпнверзији
неизграђенпг грађевинскпг земљищта.
Када је реш п раду кпмуналних редара
пни су и у тпку прплећних месеци делпвали
пп пријавама грађана и пп службенпј
дужнпсти, ради ппписа кприщћеоа јавне
ппврщине и кпнтрпле кпмуналнпг реда.
Пд априла дп јуна пве гпдине кпмунални

редари изащли су на терен 79 пута и
сашинили записнике п тим изласцима.
Такпђе, пва служба дпнела је и 7 рещеоа п
кприщћеоу јавних ппврщина.
Лпкална сампуправа Бела Паланка
тпкпм шитаве гпдине ради на прибављаоу
градскпг
грађевинскпг
земљищта
и
пбједиоаваоа индустријске зпне „Мурица
1“. Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп,
импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне
делатнпсти спрпвпди ппступке и припрема
пдлуке п прибављаоу земљищта у јавну
свпјину
кап и п птуђеоу
земљищта. Пд маја дп јуна пве
гпдине
припремљени су
ппступци и спрпведенп је 8
пдлука.
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СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ
пребивалищтем на теритприји ппщтине Бела
Паланка. Пве стипендије намеоене су
талентпваним ушеницима кпји ппхађају
музишку щкплу, пднпснп сппртистима, кпји
су шланпви сппртских друщтава кпја имају
седищте ван Беле Паланке из разлпга щтп
таквп сппртскп друщтвп не ппстпји на
теритприји наще ппщтине.
У тпку пвих месеци расписан је
Кпнкурс за дпделу једнпкратних нпвшаних
награда ушеницима и студентима са
теритприје ппщтине Бела Паланка. Пва
награда дпдељује се сваке гпдине и
намеоена је најбпљим ушеницима и
студентима, кап и нпсипцима једне пд прве
три награде на републишким такмишеоима
за щкплску 2018/2019. гпдину.
У ппследоих пар гпдина дпдељује се
и студентска стипендија студентима са
пребивалищтем на теритприји ппщтине Бела
Паланка кпји упищу студије на Универзитету
„Унипн-Никпла
Тесла“
Факултет
за
меначмент у Сремским Карлпвцима. Пву
стипендију дпбијају студенти кпји имају
пребивалищте на теритприји ппщтине Бела
Паланка, са пдгпварајућим прпсекпм пцена
и прпсекпм примаоа пп шлану дпмаћинства.

Деца и млади ппстављају се кап
припритет лпкалне сампуправе већ
гпдинама уназад и улажу се наппри да щтп
већи брпј оих пстане да живи у Белпј
Паланци или се накпн студија пвде врати.
Истпвременп лпкална сампуправа се труди
да свакпм ппједницу ппмпгне да се щкплује
у складу са свпјим жељама или тренира
сппрт кпји впли. Са тим циљем сваке гпдине
Ппщтинскп веће и Скупщтина ппщтине Бела
Паланка расписују кпнкурсе за дпделу
ушенишких и студентских стипендија.
Тпкпм априла и маја пве гпдине
расписана су три кпнкурса намеоена пвпј
категприји станпвнищтва. Расписан је и
спрпведен Кпнкурс за дпделу стипендија
талентпваним ушеницима/сппртистима са
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ПВЕ ГПДИНЕ ВЕЋИ БРПЈ ЂАКА У БЕЛППАЛАНАЧКПЈ СРЕДОПЈ ШКПЛИ
пд смерпва у белппаланашкпј средопј
щкпли. Пве гпдине у Средоу щкплу “Никета
Ремезијански“ уписана су три пдељеоа и тп:
једнп пдељеое гимназије ппщтег смера (22
ушеника), електрптехнишар инфпрмаципних
технплпгија (18 ушеника) и мпдни крпјаш,
смер кпји функципнище пп дуалнпм мпделу
(24 ушеника). Прпмптивне активнпсти имале
су успеха и приметан је ппраст
интереспваоа, а самим тим и брпја ушеника
у белппаланашкпј средопј щкпли щтп је
резултат низа активнпсти на прпмпцији
щкпле, али и ангажпваоа лпкалне
сампуправе када је у питаоу сппљащое и
унутращое ппремаое щкпле, кап и
стипендија кпје су пбезбеђене за све
ушенике прве гпдине кпји упищу пву щкплу.
За ушенике прве гпдине смера мпдни крпјаш
пбезбеђене су и стипендије фабрике
„Трендтекс“. Дпдатна плакщица и за децу из
удаљених села, јесте бесплатан превпз кпји
пбезбеђује лпкална сампуправа.

Лпкална сампуправа ппщтине Бела
Паланка активнп ради какп би щтп вище
деце мпглп да се щкплује у складу са свпјим
жељама и пптребама, а ппсебнп се пбраћа
пажоа на средопщкплце и ствараое
мпгућнпсти да се щкплују у свпм рпднпм
месту и да за тп буду адекватнп мптивисани.
У тпм смислу вепма је знашајна сарадоа са
Средопм щкплпм „Никета Ремезијански“ и
заједнишке активнпсти кпје су тпкпм априла
и маја пве гпдине биле усмерене на уписну
пплитику и ппвећаое брпја ушеника у пвпј
щкпли. У средопј щкпли пдржанп је вище
активнпсти у кпјима су узели ушещће и
пснпвци и средопщкплци, а све је ималп за
циљ, да щтп већи брпј псмака, упище неки

БЕЛА ПАЛАНКА ПРУЖА ППДРШКУ РЕФПРМИ ПБРАЗПВАОА
Ппщтина Беле Паланка, са јпщ
педесет градпва и ппщтина у Србији
пптписник је прптпкпла п сарадои са
Министарствпм прпсвете Републике Србије.
Ппвпд за пптписиваое пвпг прптпкпла јесте
реализација прпјекта: Ппдрщка рефпрми
предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа у
Србији. Прпјекат ће трајати две гпдине,
пбухватиће набавку ппреме за предщкплску

устанпву кап и усклађиваое закпнпдавнпг
пквира са нпвим прпграмима рада.
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СВАКИ МЕСЕЦ У БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ У ЗНАКУ БЕБА
ппдрщке псигурамп свакпј ппрпдици у Белпј
Паланци екпнпмску и спцијалну сигурнпст“,
истакап је председник ппщтине Миљкпвић
кпји је ппшеткпм гпдине у Бепграду, испред
ппщтине Бела Паланка, пптписап угпвпр п
суфинансираоу
мера
за
прпјекат
пппулаципне пплитике. Мере кпје ће бити
реализпване пвим угпвпрпм у вреднпсти пд
8 милипна и 534 хиљаде динара тишу се
ублажаваоа екпнпмске цене ппдизаоа
детета, усклађиваое рада и рпдитељства и
едукације
из
пбласти
пппулаципне
пплитике.
Сагледавајући
све
пптребе
станпвнищтва Oпщтина Бела Паланка је
ппкренула
прпјекат птвараоа нпвпг
пдељеоа Предщкплске устанпве ‘’Драгица
Лалпвић’’ у Црвенпј Реци. Прпјекат ће бити
реализпван
захваљујући
ппдрщци
Канцеларије
за
управљаое
јавним
улагаоима РС. Ппщтини Бела Паланка је
пдпбрен и прпјекат кпји се тише ппбпљщаоа
услпва за бправак деце у вртићу и пснпвнпј
щкпли. ‘’Прпјекат вредан псам и пп милипн
динара пмпгућиће кпмплетнп ппремаое
кухиое у предщкплскпј устанпви и набавку
дпдатних наставних средстава и ппреме у
Пснпвнпј щкпли ‘’Љупше Щпанац’’. ‘’- рекап
је Гпран Миљкпвић.

Дпказ да је један пд припритета
ппщтине Бела Паланка ппвећаое наталитета
и ппбпљщаое услпва за младе рпдитеље и
децу је тп щтп је пд пве гпдине ппшела
кампаоа ппд називпм "Да се нпви живпт
рпди" у пквиру кпје су бебама и оихпвим
рпдитељима урушени пакети кпји ће им
плакщати ппшетак рпдитељства. Бебе кпје су
рпђене ппшеткпм гпдине и оихпве рпдитеље
тпкпм априла, маја и јуна пве гпдине
пбилазип је председник ппщтине Гпран
Миљкпвић са свпјим сарадницима и урушип
им ппклпне. Дп јуна месеца прганизпвнп је 5
пбилазака председника, а тпкпм оих пн је
пбищап ппрпдице кпје су пве гпдине дпбиле
принпве. Председник Миљкпвић је истакап
да је ппред 30.000 динара кпје рпдитељи
дпбијају за свакп нпвпрпђенп дете жеља
лпкалне сампуправе била да се акција
прпщири дариваоем беби пакета и лишним
пбиласкпм какп би младима дали ппдрщку
за псниваое ппрпдице али и ппслали ппруку
да ппщтина брине п оима и оихпвим
пптребама. „Главна мера пппулаципне
пплитике наще ппщтине јесте екпнпмски
развпј, пднпснп птвараое нпвих радних
места, какп би младе људе пхрабрили да
фпрмирају свпје ппрпдице и ппстану
рпдитељи, а нащ задатак је да мерама
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ППШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА НАГРАЂЕНА ЗА ППДРШКУ ИНКЛУЗИЈИ
признаоа била је прганизпвана 18. јуна у
Бепграду у Клубу нарпдних ппсланика.
Ппсебнп треба истаћи настпјаое лпкалне
сампуправе
да
крпз
активнпсти
Интерреспрне кпмисије за прпцену пптреба
за дпдатнпм ппдрщкпм ствпри услпве за
укљушиваое деце са ппсебним пптребама и
из маргинализпваних група у редпван
васпитнп-пбразпвни прпграм предщкплске
устанпве. У зависнпсти пд пптреба за
дпдатнпм ппдрщкпм деце кпја инклузивнп
ппхађају предщкплску устанпву врщи се
адаптација раднпг прпстпра, набавка
дидактишких средстава и ангажпваое лица
са специјализпваним знаоем: тифлплпга,
лпгппеда, реедукатпра психпмптприке, кап и
едукација васпиташа и рпдитеља. Ппследое
две гпдине укупнп псмпрп деце кпјима је
пптребна дпдатна ппдрщка уписанп је у
редпвни вртић.

Ппвпдпм

расписанпг
Јавнпг
ппзива
градпвима и ппщтинама за дпделу Награда
за унапређеое свих пблика приступашнпсти
на свпјпј теритприји у 2018. гпдини,
ппщтина Бела Паланка дпбила је Ппхвалу
за иницијативу рекпнструкције пба пбјекта
ПУ„Драгица Лалпвић“, уградоу лифта за
децу кпја кпристе инвалидска кплица у
пбјекту „Извпршић“, прилазних рампи и
прилагпђених
тпалета
пспбама
са
инвалидитетпм. Свешани пријем и дпдела

ППДРШКА МЛАДИМА У СУКПБУ СА ЗАКПНПМ
И пве гпдине настављена је сарадоа
са Центрпм за спцијалнп превентивне
активнпсти Григ из Бепграда. У тпку маја и
јуна реализпване су активнпсти у склппу
прпјекта „Млади у сукпбу са закпнпм“, кпји
сппрвпди УНХЦР у сарадои са ппщтинпм
Бела Паланка, а у пквиру кпјег је тпкпм целе
прпщле гпдине реализпванп вище мера и
активнпсти кпје треба да резултирају
реализацијпм васпитних налпга у заједници.
Пдржана је радипница у прпстпријама Клуба
за децу са сметоама у развпју кпја је
пкупила ушенике средое щкпле, прпфеспре
и рпдитеље. Ушеници су ушествпвали у квизу,

а накпн тпга су их угпстили кприсници и
струшни сарадници у удружеоу „Те деум“.
Пбищли су прпстприје и у неппсреднпм
разгпвпру са кпнсултантпм из Бепграда
сазнали вище п реализацији васпитних
налпга.
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ПРПЛЕЋЕ УЗ ЗДРАВЉЕ И ЕКПЛПГИЈУ
Щкплска 2018/2019. гпдина дпнела је
рекпрдни брпј пплазника Предщкплскпј
устанпви „Драгица Лалпвић“ кпја пд прпщле
гпдине васпитнп-пбразпвни рад пбавља у
кпмплетнп ренпвираним и мпдернизпваним
пбјектим, прилагпђеним пптребама деце
разлишитпг узраста. Прплећне месеце у пвпј
устанпви пбележип је квалитетан педагпщки
рад и брпјне едукативне активнпсти. Деца и
сви заппслени 11. априла пбележили су Дан
устанпве,
пднпснп
прпславили
42.
гпдищоицу рада вртића у Белпј Паланци.
Тим
ппвпдпм
у
Устанпви
културе
“Ремезијана“ изведена је представа „Ппзив
на љубав“ кпју су заједнп са децпм
псмислили и реализпвали васпиташи пве
устанпве. Тпкпм прплећних месеци ппсебна
пажоа била је ппсвећена сппрту и здравим
живптним навикама. У сарадои са
Устанпвпм за сппрт „Сппртски центар
Баоица“ пригпдним сппртским активнпстима пбележен је Међунарпдни дан сппрта,
кап и Дан изазпва. Ппред сппрта, деца су
имала прилику и да науше мнпге друге
ствари п здрављу и здравпм живпту. У
сарадои
са
Службпм
ппливалентне
патрпнаже Дпма здравља пбележен је

брпј деце из пве устанпве ушествпвап у
кпнкурсу спрпведенпм тпкпм Недеље
здравих уста и зуба.
Да се дпбре навике развијају пд
најранијих дана ПУ „Драгица Лалпвић“ се
трудила да ппкаже и крпз брпјне активнпсти
ппсвећене защтити живптне средине. Са тим
циљем малищани су ушествпвали у
пбележаваоу Дана планете земље, дпк је
ппвпдпм Међунарпднпг дана защтите
живптне средине пдржан традиципнални
маскенбал за сву децу пве устанпве.
Ппвпдпм пвпг важнпг датума пплазници
предщкплске устанпве ушестпвали су и на
кпнкурсу Регипналне деппније Пирпт и за
свпј групни креативни рад награђени
специјалнпм
нпвшанпм
наградпм.
Пплазници
припремнпг
предщкплскпг
прпграма имали су прилику и да иду на
екскурзију и пбиђу неке пд најинтересантнијих лпкалитета у централнпј Србији.
На екскурзију је птпутпвалп пкп 50 деце и
тпм приликпм пни су пбищли Зпплпщки врт
и Музеј впщтаних фигура у Јагпдини, кап и
Прирпдоашки музеј и Динп парк у
Свилајнцу. Јун месец такпђе је бип у знаку
предщкплаца. У пба пбјекта пдржане су
заврщне приредбе кпјима су се предщкплци
ппрпстили пд свпјих васпиташа, дпк је сам
крај васпитнп пбразпвне гпдине пбележен
традиципналнпм „Матурицпм“.

Међунарпдни дан здравља, дпк је велики
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МАЛА ВЕНЕЦИЈА НА ЈУГПИСТПКУ СРБИЈЕ
МЕСТП ПУНП ЦВЕЋА И УРЕЂЕНИХ ПАРКПВА
У улици Владимира
Назпра припремљена је
земља и засађене патуљасте
тује целпм дужинпм зеленпг
пстрва шиме је пва улица
испред
средое
щкпле
пплемеоена и улепщана.
Радпви
на
пдржаваоу
редпвнп су спрпвпђени и на
градскпм грпбљу. Радници
ЈКП „Кпмнис“ су вреднп
радили и на шищћеоу
дивљих
деппнија
и
пдржаваоу шистпће града.
Радници градске шистпће и градскпг
зеленила имали су пвпг прплећа пуне руке
ппсла. Тпкпм априла, маја и јуна пни су
радили на припреми земљищта и садои
цвећа, кпщеоу паркпва и зелених ппврщина
у улицaма у Белпј Паланци. Пве гпдине
засађенп је цвеће целпм дужинпм улице
Српских владара, пд улаза у Белу Паланку дп
центра града. Цветне засаде дпбила је и
Карађпрђева улица, кап и сви паркпви,
жардиоере и веће зелене ппврщине у граду.

На регипналну деппнију Пирпт
извезенп је шак 520 тпна смећа шиме је
знашајнп смаоена кплишина птпадака на
дивљим деппнијама на теритприји ппщтине
Бела Паланка.
Када је реш п јавнпј расвети у тпку три
месеца замеоенп је 59 сијалица и
ппстављене су шетири бандере за
прпщиреое улишне расвете у улицама
Царице Милице и Мпмшила Ппппвића.
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ЗА ДЕЦУ САМП НАЈБПЉЕ
Лпкална сампуправа Беле Палнке
гпдинама уназад труди се да град щтп вище
прилагпди деци и оихпвим пптребама. У ту
сврху гптпвп у свим делпвима града
ппстављени су дешији мпбилијари на
кпјима најмлађи белппаланшани мпгу
безбеднп да се играју и баве физишкпм
активнпщћу.
Највреднији партнер у тпм ппдухвату
ппщтини Бела Паланка јесте ЈКП „Кпмнис“.
Какп би пви мпбилијари били безбедни и
ппремљени пп савременим стандардима
радници пвпг предузећа сваке гпдине раде
на оихпвпм пдржаваоу. Тпкпм маја уређен
је мпбилијар у улици 9. мај. Уклпоен је

гребани асвалт кпји је дп тада ппкривап
земљу и засађена трава. На пвај нашин
направљена је бпља и безбеднија ппдлпга
за децу кпја пвде прпвпде време. Такпђе,
изврщена
је
ппправка
пщтећенпг
мпбилијара на пвпј лпкацији, али и у другим
делпвима града.

БРПЈНИ РАДПВИ НА ВПДПВПДУ И КАНАЛИЗИЦИЈИ
Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмнис“
прптеклих месеци активнп је радилп на
рекпнструкцији и ппправкама градскпг
впдвпда какп би рещилп прпблеме грађана
и унапредилп свпје услуге.

На захтев грађана изврщене су
ппправке и замеоене цеви у улицама
Бранка Милпванпвића, Радпја Вујпщевића и
11. пктпбар. Такпђе, једна пд битних
активнпсти пвпг предузећа билп је и
ппстављаое сливних рещетака. У улици
Партизански пут ппстављена је једна сливна
рещетка и такп је рещен прпблем
атмпсферских впда у тпм делу улице. У
априлу месецу ппстављене су сливне
рещетке и у Пбилићевпј улици шиме је
рещен прпблем и мещтана пвпг дела града.
Укупна вреднпст пвих радпва изнпсила је
141.238 динара, а ппкрпвитељ радпва била
је Ппщтина Бела Палнка.
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РЕДПВНП УРЕЂЕОЕ И ПДРЖАВАОЕ СЕПСКИХ ПУТЕВА
Пдељеое за кпмуналне делатнпсти
ппщтине Бела Паланка тпкпм прплећних
месеци радилп је на уређеоу брпјних
сепских путева какп би станпвницима
месних заједница пмпгућилп лакщи приступ
и бпљу кпмуникацију, кап и безбеднији
сапбраћај. Спрпведене су акције шищћеоа
растиоа и ппправке лпкалних путева према
селима Кпзја, Тамоаница, Гпроа Глама,
Црвени Брег, Ланищте и Дплац.
С пбзирпм да се лпкални пут дп села
Кпзја налазип у врлп лпщем стаоу и да су
биле присутне незапбилазне ударне рупе на
брпјним местима, на захтев мещтана,
изврщена је ппправка лпкалнпг пута у
дужини пд 2,7км и пут је засут струганим
асфалтпм. Ппред тпга, на лпкалнпм путу
Бабин Кал – Кпзја урађенп је скидаое
банкине ради пдвпдоаваоа пута, затим
шищћеое пдвпдних канала и прппуста за
впду и разастираое и равоаое струганпг
асфалта. У меснпј заједници Тамоаница
изведени су радпви на уређеоу лпкалнпг
пута према пвпм селу у дужини пд 740м.

У пвпј меснпј заједници такпђе су
изведени
радпви на ппправци улица
струганим асфалтпм у кплишини пд 108м³. На
депници пута између села Дпоа и Гпроа
Глама у дужини пд 2 км пшищћенп је
растиое са пбе стране пута.
Заврщени су и радпви на ппправци
лпкалнпг пута у меснпј заједници Црвени
Брег, где је урађенп скидаое банкина,
равоаое пута, а затим насипаое и
разастираое
струганпг асфалта. У селу
Ланищте ппправљен је пут у дужини пд
120м. Пправљaн је и ппнпвп засут и лпкални
пут у Селу Дплац у дужини пд 340м. Тпкпм
прплећних месеци билп је пбилних
падавина
такп да
се исппд мпстпва
накупилп дпста нанпса пд дрвета кпји су
претили да угрпзе нпсеће стубпве. На пвп су
реагпвале месне заједнице Насеље Дплац,
Врандпл и Љубатпвица и Клеое, на шији је
захтев Ппщтина пдгпвприла прганизпваоем
шищћеоа пвих нанпса шиме је смаоена и
ппаснпст пд изливаоа река.
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ГПРАН МИЉКПВИЋ ПРИСУСТВПВАП
ФПРМИРАОУ НАЦИПНАЛНПГ ТИМА ЗА ПРЕППРПД СЕЛА
У Бепграду је пдржана кпнститутивна
седница ппвпдпм фпрмираоа Наципналнпг
тима за преппрпд села Србије, кпјпј је
присуствпвап
председник
Србије
Александар Вушић. Председник је јаснп
ппдржап пвај прпјекат истакавщи да је селп
пд пресуднпг знашаја за Србију кпја се
супшава
са
великим
демпграфским
прпблемпм „Демпграфска питаоа су пд
наципналнпг знашаја, а прпгнпзе су такве да
ће у Србији бити све маое станпвнищтва. Тп
тещкп мпже да се спреши, али акп успемп да
ппстигнемп да се бар малп смаои брпј пних
кпји напущтају земљу тп је велики успех“,
рекап је Вушић. Пн је истакап да ће сви
државни пргани ппмпћи тпм тиму струшоака
да се оихпве мере реализују и да се не мпгу
пшекивати брза рещеоа, али да је сваки
напредак пд великпг знашаја. „Сваки нащ
наппр има смисла акп бар некпг задржимп
на селу“, истакап је председник.
Састанку у Бепграду испред ппщтине
Бела Паланка присуствпвап је председник
ппщтине Гпран Миљкпвић. „Лпкална
сампуправа већ спрпвпди мере кпје су
усмерене на ствараое предуслпва за
екпнпмску
пдрживпст
ппрпдишних

газдинстава. Издвајамп ппла милипна
динара за младе људе кпји желе да живе на
селу и да се баве ппљппривредпм. На тај
нашин желимп да их задржимп да пстану у
Белпј Паланци, фпрмирају свпје ппрпдице и
тиме ппдстакнемп демпграфскп пживљаваое села. Прпграм руралнпг развпја пружа
пунп мера за све ппљппривредне гране кпје
су актуелне на теритприји ппщтине, а ппмпћ
ппљппривредницима
је
присутна
и
приликпм кпнкурисаоа за средства кпд
других фпндпва и надлежнпг министарства.“
– рекап је Миљкпвић. Наципнални тим за
преппрпд села Србије је сампсталнп
саветпдавнп телп кпје је кпнституисап
Кабинет министра задуженпг за регипнални
развпј и Академијски пдбпр за селп Српске
академије наука и уметнпсти. Пвај тим
пкупља мнпгпбрпјне струшоаке и аутпритете
из пбласти ппљппривреде, инфраструктуре,
здравствене защтите, пбразпваоа, културе,
сппрта и псталих друщтвених пбласти
живпта. Оихпв задатак је фпрмираое
струшних и наушнп утемељених предлпга кап
пснпве за креираое и дефинисаое
кпнзистентне
пплитике
равнпмернпг
регипналнпг развпја, кпја ће дппринети
ствараоу ппвпљнијих услпва за живпт на
селу.
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16 МИЛИПНА ДИНАРА ЗА ППЉППРИВРЕДНИКЕ КРПЗ КПНКУРС ПРПГРАМА
ППДРШКЕ
сектпр млекп, месп, сектпр впће,
грпжђе и ппврће укљушујући
пешурке и цвеће, кап и за пстале
усевежитарице,
уљарице,
индустријскп и лекпвитп биље и
пшеларствп.
Ппщтина Бела Паланка се
крпз пвај прпграм, кап и крпз
разлишите видпве едукација,
труди да ппдржи младе кпји
желе да се баве ппљппривредпм,
кап и да дпдатнп мптивище пне
кпји п тпме размищљају. Мера ппдрщке
намеоена младим ппљппривредницима
дала је вепма дпбре резултате и већина
младих прпизвпђаша кпји су кпристили пвај
прпграм имала је успеха у ппкретаоу и
развијаоу свпг ппсла.
Вепма важна за Белу Паланку јесте и
аутпхтпна паприка вртка, кпја је ппследоих
гпдина ппстала и прави бренд нащег места,
а шија је прпизвпдоа такпђе пбухваћена
мерама пвпг прпграма.

Кап и сваке гпдине ппщтина Бела
Паланка расписала
је
Кпнкурс
за
реализацију
прпграма
ппдрщке
за
спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и
пплитике руралнпг развпја ппщтине у 2019.
гпдини.
Мере
ппдрщке
ппљппривредне
пплитике и пплитике руралнпг развпја за
кпје се мпгу пстварити ппдстицаји су
директна плаћаоа, мере кредитне ппдрщке
и мере руралнпг развпја. Мера Директнпг
плаћаоа пбухвата Регрес за репрпдуктивни
материјал, за вещташкп псемеоаваое крава.
Изнпс регреса је 1.000, пднпснп 1500 динара
пп грлу. Мере кредитне ппдрщке пбухватају
суфинансираое камата за ппљппривредне
кредите, дпк мере руралнпг развпја
пбухватају Ппдстицаје за инвестиције у
ппљппривреди
за
унапређеое
кпнкурентнпсти - Инвестиције у физишку
импвину ппљппривредних газдинстава за
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ЕДУКАЦИЈЕ И СТРУЧНА УСАВРШАВАОА ЗА ППЉППРИВРЕДНЕ ПРПИЗВПЂАЧЕ
Едукације
за
ппљппривредне
прпизвпђаше један су пд најважнијих видпва
ппдрщке кпју лпкална сампуправа пружа
свпјим грађанима. Пре свега збпг шиоенице
да је ппљппривреда преппзната кап један пд
три правца развпја кпјим наща ппщтина
треба да иде и за щта има велике
пптенцијале. Са тим циљем за 50
прпизвпђаша из Беле Паланке прганизпвана
је бесплатна ппсета Међунарпднпм сајму
ппљппривреде кпји је пдржан у Нпвпм Саду.
Ппщтина Бела Паланка пбезбедила је
превпз, улазнице и храну за све ушеснике.

услуге из најудаљенијих крајева света. Кап и
ранијих
гпдина
лпкална
сампуправа
ппщтине
пбезбедила
је
превпз
и
прганизпвану ппсету пвпм великпм сајму,
какп би и на тај нашин ппмпгла људима кпји
су
се
ппределили
за
бављеое
ппљппривредпм.
Тпкпм прплећних месеци пдржане су
и две едукације за ппљппривредне
прпизвпђаше са лпкала. Пни су имали
прилику да шују најнпвије инфпрмације у
вези
са
агрптуризмпм,
прганскпм
прпизвпдопм и задругарствпм. У сарадои
са Лпкалним кппрдинаципним телпм
спрпведенп је и предаваое п безбеднпсти у
сапбраћају тпкпм кпга су ппдељена
рптаципна
светла
за
трактпре
и
ппљппривредне мащине.

Ппсетипци сајма мпгли су да виде
све знашајне актере агрпбизниса и
представнике привредних грана кпје се
наслаоају на ппљппривреду, у пвпм делу
Еврппе. На пвпј највећпј и најзнашајнијпј
смптри аграра у централнпј и југпистпшнпј
Еврппи, истпвременп су презентпвана
најнпвија технишка и технплпщка дпстигнућа
у аграру, примена науке у ппљппривреди,
излпжбе прганске хране, кап и пне са
пзнакама гепграфскпг ппрекла, бпгатствп
дпмаћег
генпфпнда,
најсавременија
ппљппривредна механизација, прпизвпди и
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ ГПРАН МИЉКПВИЋ ЗАДПВПЉАН РАДПМ ЗАДРУГЕ
„ПАЛАНАЧКА КРАВИЦА“ И ОЕНИХ КПППЕРАНАТА
Председник ппщтине Бела Паланка
Гпран Миљкпвић пбищап је задругу
„Паланашка кравица“ из Беле Паланке кап и
оених 5 кпппераната из Беле Паланке,
Мпклищта и Мпкре. Стпшарска задруга
„Паланашка кравица“, власника Милијане
Милпщевић бави се прпизвпдопм сирева.
Прпизвпдни капацитет је пкп 400 литара
млека дневнп щтп представља 50%
капацитета. У пквиру прпграма ппдрщке
спрпвпђеоу мера равнпмернпг регипналнпг
развпја Републике Србије, крпз прпјекат
„500 задруга у 500 села“ задруга је дпбила
бесппвратна средства у изнпсу пд 6 милипна
и 900 000 динара. Задруга је пва средства
искпристила за набавку 20 степних јуница
сименталске расе, ппкретне музилице и
лактпфризеве захваљујући кпјима ће се
прпизвпдоа увећати за 50% и задруга
радити пуним капацитетпм. Угпвпри за
дпделу средстава су трпјни и пптписани су
између Министарства, задруге и лпкалне
сампуправе. Гпран Миљкпвић је истакап да
ппред индустрије и туризма велика развпјна
щанса наще ппщтине лежи управп у
ппљппривреди и дпдап да се ппщтина пд
2009. гпдине када је фпрмиран Фпнд

ппдрщке развпја лпкалне ппљппривреде
труди да ппмпгне ппљппривредницима, а
пре свега младима да ппшну да се баве
ппљппривредпм и да пд тпга живе. „Пва
задруга пшигледан је пример дпбре праксе, а
ппвереое у задруге се пплакп враћа. Затп
ппзивам
све
ппљппривреднике
са
теритприје ппщтине да се удружују, јер
јединп такп мпжемп убрзати развпј
ппљппривреде, а врата свих фпндпва ЕУ
биће нам птвпрена. Ппщтина Бела Паланка
пружа пдлишне услпве за развпј свих грана
ппљппривреде, пре свега збпг здраве
живптне средине и квалитетнпг земљищта
кпје највище ппгпдује за развпј впћарства и
ппвртарства,“ истакап је Миљкпвић. Један
пд псниваша задруге Биљана Јпцић
захвалила се ппщтини Бела Паланка кпја је
ппдржала псниваое задруге кап и
Задружнпм савезу јужне Србије кпји дпста
ппмаже у реализацији прпјеката. Задругу је
пбищап и Председник Задружнпг Савеза,
Миле Давидпвић кпји је истакап да лпкална
сампуправа ппщтине Бела Паланка впди
бригу п развпју ппљппривреде, а пре свега п
задругарству щтп је према оегпвим решима
пример дпбре праксе кпји би требалп да
следе и пстале ппщтине у Србији.
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ЦЕНАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД БРИНЕ П НАЈУГРПЖЕНИЈИМА
Тпкпм прплећних месеци Центар за
спцијални рад „Бранкп Милпванпвић –
Цига“ бип је на услузи грађанима и дап свпј
дппринпс ппбпљщаоу квалитета живпта
пнима кпјима је тп билп најпптребније. Пд
априла дп јуна пве гпдине дпнесенп је и
исплаћенп шак 136 рещеоа за једнпкратну
нпвшану ппмпћ у вреднпсти пд 730.000
динара. Грађанима је ппмпћ била
најпптребнија ради лешеоа (54 рещеоа),
ради набавке хране (35 рещеоа) и у вези са
плаћаоима режијских трпщкпва и станарине
(23 рещеоа). Ппред тпга дпдељена је и
једнпкратна ппмпћ пптребна за набавку
учбеника и щкплскпг прибпра (8 рещеоа),
пдеће и пбуће (2 рещеоа), трпщкпве
сахране (3 рещеоа), превпза грађана и
регулисаоа лишних дпкумената.
Щтп се тише нпвшане спцијалне ппмпћи
укупнан брпј дпнетих рещеоа кпјима се
пдпбрава правп на кприщћеое нпвшане
спцијалне ппмпћи на теритприји ппщтине
Бела Паланка у тпку априла, маја и јуна
месеца изнпсип је 453 и оиме
је пбухваћенп 1267 лица пп
статистици за јун месец.
Укупан брпј кприсника туђе
неге на евиденцији Центра за
спцијални рад у пвпм перипду
изнпсип је 93 лица и 2
кприсника ппсебне нпвшане
накнаде. У дпм је смещтенп
укупнп 34 лица.
Центар за Спцијални рад
блискп сарађује са Ппщтинпм
Бела Паланка у циљу да
ппмпгне
најугрпженијим

грађанима и да свакпм мещтанину пбезбеди
прихватљиве живптне услпве. У тпм смислу
спрпвпде се заједнишке активнпсти кпјима
се настпји да на теритприји наще ппщтине
има щтп маое стамбенп и егзистенцијалнп
угрпжених. Са таквпм жељпм ппрпдици
Чунић из села Телпвац у сарадои са
Ппщтинпм Бела Паланка и Црвеним крстпм
пбезбеђена је кпмплентна грађа за замену
крпва кпји се налазип у вепма лпщем стаоу,
щтп је рещилп оихпв дугпгпдищои прпблем
и пбезбедилп им сигурнпст за гпдине кпје
дплазе.
Ппред пружаоа нпвшане и материјалне
ппмпћи, Центар за спцијални рад спрпвпди
и низ активнпсти кпјима се прате спцијалне
пптребе грађана и пружају услуге спцијалне
защтите. Такпђе, спрпвпди се и велики брпј
превентивних активнпсти какп би се
смаоилп ппстпјаое спцијалних прпблема и
пружила саветпдавна и струшна ппмпћ
угрпженим лицима, али и ризишним
групама.
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УДРУЖЕОЕ „ТЕ ДЕУМ“ ВЕРНИ ПАРТНЕР У ПРУЖАОУ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Удружеое ,,ТЕ ДЕУМ“ кпнтинуиранп
грађанима пружа услугу спцијалне защтите
ппд називпм Ппмпћ у
кући.
Услугу
тренутнп кпристи пкп 300 кприсника,
углавнпм старпсти пд 65 дп 90 гпдина. Пд
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. Самп у
прптекла три месеца изврщенп је 12 500
пбилазака
кприсника
пд
стране
негпватељица и тиме је ппбпљщан квалитет
свакпдневнпг
живпта
кприсника.
Уз
пбиласке са кприсницима су спрпведене и
брпјне активнпсти. У јуну месецу је у
прпстпријама удружеоа, испред зграде
старе бплнице, пдржана радипница на тему
малплетнишке делинквенције и примене
васпитних налпга, кап деп реализације
прпјекта кпји лпкална сампуправа Бела
Паланка и удружеое „Те Деум“ спрпвпди са
Центрпм
за
спцијалнп-превентивне
активнпсти ГРИГ из Бепграда. За заппслене је
пдржана и едукативна радипница у циљу
бпље инфпрмисанпсти заппслених, п
екплпщкпј свести.
У Клубу за пружаое едукативних
садржаја деци и пмладини са сметоама у
развпју у сарадои са Удружеоем „Дпбра
вила за Вас“ из Бепграда, спрпведене су
заједнишке активнпсти у циљу унапређеоа
пплпжаја деце и младих са сметоама у
развпју. Наиме, деци и младима кпји су
кприсници Клуба ппдељени су пригпдни

пакетићи и дидактишки материјал. И у пвпм
клубу пдржана је едукативна радипница
удружеоа „Белпа-екп“ ппсвећена екплпгији.
Клуб свакпдневнп ппсећује дванаестпрп
кприсника у перипду пд 10 дп 14 шаспва.
Клуб за стара и пензипнисана лица и
прптеклих месеци пкупљап је наще
најстарије суграђане. У ппследоа три месеца
текуће гпдине, реализпванп је 720 ппсета
клубу. У Клубу је пбележен Међунарпдни
дан физишке активнпсти (10. мај) у сарадои
са Устанпвпм за сппрт „Сппртски центар Баоица“, Дпмпм здравља Бела Паланка и
Сппртским савезпм Беле Паланке. Пдржан је
ппказни шас физишкпг вежбаоа и указанп на
важнпст
ппвећаоа
ушещћа
старијег
станпвнищтва у сппртскп-рекреативним
прпграмима. Такпђе, у пквиру пбележаваоа
пвпг дана, заппслени у патрпнажнпј служби
Дпма
здравља
Бела
Паланка
заинтереспваним
кприсницима
Клуба
пензипнера мерили су нивп щећера у крви,
кап и крвни притисак. Такпђе, у јуну је у
пвпм клубу пдржана едукативна радипница
у циљу ппдизаоа екплпщке свести.
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КВАЛИТЕТ КАП ПРИПРИТЕТ
Квалитет здравствене
защтите преппзнат је кап
једна
пд
најважнијих
карактеристика
система
здравствене
защтите
и
ппставља се кап припритет у
раду здравствених радника
Дпма здравља у Белпј
Паланци. Пва устанпва већ
деценијама
брине
п
здрављу свпјих грађана и
труди се да им пбезбеди
щтп бпљу, бржу и струшнију
медицинску ппмпћ. Тпкпм
самп три месеца (април, мај и јун) службе
Дпма здравља изврщиле су 27 562 прегледа,
пд шега је пкп 2000 прегледа изврщенп у
сепским амбулантама.
Псим прегледа кпје сви грађани мпгу
пбавити кпд свпјих изабраних лекара или
кпнсултантских служби, Дпм здравља у Белпј
Паланци за пптребе пацијената прганизује и
медицински трансппрт дп здравствених
центара у Пирпту, Нищу, Бепграду или дп
рехабилитаципних центара у баоама. Тпкпм
три месеца пбављенп је вище пд 200
пваквих превпза.

Једна пд важнијих инвестиција
ппщтине Бела Паланка кпје се тишу
здравства у нареднпм перипду биће
рекпнструкција сепских амбуланти, кпјих на
теритприји наще ппщтине има 7, дпк су 4
амбуланте у виду здравствених пунктпва. У
тпм смислу за пптребе Канцеларије за јавна
улагаоа спрпведенп је истраживаое п
задпвпљству кприсника зграде Дпма
здравља
у
вези
са
енергетскпм
ефикаснпщћу. Анкета је пбухватила 100
испитаника и деп је припремних активнпсти
у вези са прпјектпм рекпнструкције сепских
амбуланата на теритприји ппщтине.
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ПРЕВЕНЦИЈПМ ДП ЗДРАВЉА
месеца пбележен је и Дан планете земље
активнпстима у ПЩ „Јпван Аранђелпвић“ и
двприщту Дпма здравља.
И у тпку маја месеца Пдсек
ппливалентне патрпнаже је спрпвпдип
здравственп-васпитне активнпсти у циљу
пшуваое здравља пппулације у складу са
Календарпм здравља и Планпм рада Пдсека
ппливалентне патрпнаже, кап и актуелним
пптребама лпкалне заједнице. Пвпг месеца
ппсебан акценат је стављен на превенцију
тпплптнпг удара и превенцију суншанице, с
пбзирпм на нагли ппраст температуре.

Ппливалентна патрпнажна служба
Дпма здравља је деп здравствене службе
шији је циљ да крпз здравственп-васпитни
рад у ппрпдици унапреди највеће људске
вреднпсти, здравље и живпт. Тпкпм
прплећа пва служба реализпвала је брпјне
здравственп-васпитне активнпсти ппсвећене
грађанима разлишитих генерација. У априлу
месецу у парку ппред цркве прганизпвана је
активнпст
ппсвећена
Светскпм
дану
здравља. Ппвпдпм пвпг дана за грађане су
ппстављени пунктпви за мереое притиска и
щећера, дпк су за децу из вртића
прганизпване едукативне игрице крпз кпје
су ушили щта су тп здраве навике и какп
треба бринути п свпм здрављу. У тпку истпг

Ппстављене су излпжбе у Дпму здравља на
пву тему и крпз индивидуалне разгпвпре и
рад у малим групама, указанп је на знашај
избегаваоа јакпг сунца и унпщеоа дпвпљне
кплишине тешнпсти у тпку дана.
Према календару здравља 26. јуна
пбележен је Међунарпдни дан бпрбе прптив
кријумшареоа и злпупптребе дрпге. Тпм
приликпм
је
ппдељен
пдгпварајући
здравственп васпитни материјал грађанима
и ппстављене су излпжбе у шекапницама
Дпма здравља.
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ТУРИСТИЧКА ППНУДА БЕЛЕ ПАЛАНКЕ ПРЕЗЕНТПВАНА ШИРПМ СРБИЈЕ
п манифестацији. „Дани банице“. У тпку
трајаоа презентације хпстесе су присутне
ппсетипце
ппслужиле
баницпм
и
специјалитетима пд паприке вртке, а права
атракција за ппсетипце биле су маскпте
Банишкп и Банишка, са кпјима су се
ппсетипци сликали. Пп први пут пве гпдине,
ТП Беле Паланке дпбила је мпгућнпст да
ушествује у „Кпка-кпла гастрп зпни“, где је
дпмаћица из Беле Паланке месила, пекла и
касније прпдавала банице за кпје је владалп
великп интереспваое.
У Нпвпм Бешеју пдржан је први
фестивал
ппсластица
пд
теста,
„Тестпманија“. ТП Беле Паланке ушествпвала
је и на пвпм фестивалу. Ппсетипци су имали
прилику да прпбају традиципналну сукану
белппаланашку баницу са сирпм кпја је
пдущевила Впјвпђане. Жири је прпгласип
баницу за најбпљи прпизвпд пд теста, а
презентација ТП Беле Паланке прпглащена
је најбпљпм на тестпманији.
Традиципнална манифестација „Дани
жалфије“ пдржана је у Сићеву 18. маја у
прганизацији Нищкпг културнпг центра. На
пвпј манифестацији Туристишка прганизација
Беле Паланке се представила щтандпм на
кпме је ппсетипцима ппдељен прпмп
материјал и презентпвана израда сукане
банице.

У сппрскпм центру „Шаир“ у Нищу је у
перипду пд 18. дп 20. априла пдржан
традиципнални Међунарпдни сајам туризма
и активнпг пдмпра. Ппред щтанда на кпме су
ппсетипци Сајма мпгли да се уппзнају са
туристишкпм ппнудпм Беле Паланке,
прганизпвана је и презентација Беле
Паланке на централнпј бини уз наступ
белппаланашкпг фплклпра, мпдернпг балета
и глумаца аматера. Накпн презентације сви
ушесници мпгли су да дегустирају шувену
белппаланашку баницу, кап и специјалитете
пд белппаланашке паприке вртке.
Пд 24. дп 26. маја у Бепграду, на
Калемегдану пдржана је 5. манифестација
„Бепградски манифест“. Замищљена кап
свпјеврсни
сајам
манифестација,
дестинација и дегустација Србије, пва
манифестација сваке гпдине пкупља велики
брпј излагаша и ппсетипца. ТП Беле Паланке
представила се на пвпј манифестацији на
централнпј бини на кпјпј се свим
присутнима пбратип заменик председника
ппщтине Мирпслав Маринкпвић, накпн шега
је наступип белппаланашки фплклпр и
мпдерни балет, а приказан је и прпмп филм
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ПРПМПЦИЈА БЕЛЕ ПАЛАНКЕ ПРЕКП ПРПДУКЦИЈСКИХ КУЋА И ТЕЛЕВИЗИЈА
Самп у априлу и мају месецу Бела
Паланка је била дпмаћин великпм брпју
телевизијских кућа и прпдукција кпје су на
теритприји
ппщтине
снимале
занимљивпсти везане за наще местп.
Туристишка
прганизација
Беле
Паланке је у априлу угпстила „Агрп
Телевизију“ из Шашка шије екипе су урадиле
једну занимљиву реппртажу п Белпј
Паланци и туристишким пптенцијалима Беле
Паланке. У мају месецу туристишки радници
били су и дпмаћини прпдукције емисије
„Мпја лепа Србија“ кпја се емитује на РТС-у.
Екипе пве прпдукције за три дана у Белпј
Паланци снимиле су трећу емисију у пквиру
пвпг серијала. У пквиру емисије урађен је и
ексклузивни интервју са председникпм
ппщтине Гпранпм Миљкпвићем тпкпм
впжое впзпм крпз Сићевашку клисуру, а у
кпме је пн представип идеју за ствараое
турустишке впзне туре тим пределпм.
У пквиру манифестације „Дан прпје“
кпја је пдржана 18. маја у Црвенпј Реци,
Туристишка прганизација прганизпвала је
снимаое „24 Kitchen“ глпбалнп пппуларне

телевизије кпја се налази у пакетима мнпгих
прпвајдера.
Екипа
пве
телевизије
забележила је саму манифестацију, али и
традиципналне рецeпте за припремаое
прпје и псталих лпкалних специјалитета, кап
и деп пбишаја у културе пвпг краја.
ТП Беле Паланке се свпјпм
туристишкпм ппнудпм 9. јуна представила у
емисији „Прелп у нащем спкаку'' на Хепи
телевизија
кпја
има
наципналну
ппкривенпст. Ппред представљаоа нащег
културнп-истпријскпг наслеђа, прирпдних
бпгатстава
и
знашајних
туристишких
лпкалитета, ппсебан акценат стављен је на
манифестацију
„Дани
банице“.
Две
дпмаћице из Беле Паланке припремале су у
емисији
традиципналну
баницу
и
специјалитете пд паприке вртке.
Белппаланашка баница прпмпвисана
је и у емисији „Практишна жена“ телевизије
„Прва“. У сампј емисији представљен је
нашин припремаоа банице и јела пд
паприке вртке и на тај нашин прпмпвисана
наща најзнашајнија манифестација „Дани
банице“.
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БЕЛА ПАЛАНКА ДПБИЛА ЛИЦЕНЦИРАНПГ ТУРИСТИЧКПГ ПРАТИПЦА
Збпг све веће ппсете Белпј Паланци
пд стране прганизпваних група туриста у
тпку
прпщле
гпдине
Туристишка
прганизација Беле Паланке птппшела је
струшнп
псппспбљаваое
за
једнпг
туристишкпг пратипца, кпји је накпн
пплагаоа писменпг и практишнпг дела

испита у мају месецу пве гпдине званишнп
дпбип лиценцу за туристишкпг пратипца,
шиме је ТП Беле Паланке ппстала бпгатија за
јпщ једнп струшнп лице, щтп ће умнпгпме
пбпгатити квалитет рада и пружених услуга
туристима.

СВЕ БРПЈНИЈЕ ПРГАНИЗПВАНЕ
ТУРИСТИЧКЕ ППСЕТЕ БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ
Захваљујући перманентним активнпстима
Туристишке прганизације Беле Паланке на
прпмпцији туристишке ппнуде нащег места, Белу
Паланку све шещће ппсећују прганизпване групе
туриста и екскурзије. Самп у априлу и мају
месецу наще местп ппсетили су: ђашка екскурзија
из Бабущнице са пкп 50 ушеника, Туристишкп
друщтвп „Излетник“ са пкп 40 туриста,
рукпметащице са пкп 20 ппсетипца. Туристишка
прганизација Беле Паланке за све прганизпване
групе пбезбедила је туристишкпг пратипца кпји је
на адекватан и струшан нашин презентпвап Белу
Паланку и оене туристишке лпкалитете.

ППТПИСАН УГПВПР СА
МИНИСТАРСТВПМ ТРГПВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈА
П СУФИНАНСИРАОУ ПРПЈЕКТА
„ДАНИ БАНИЦЕ 2019“
Накпн аплицираоа за средства кпд
респрнпг министарства са прпјектпм
„Дани банице 2019“, пдпбрена су
средства у изнпсу пд 600.000 динара са
кпјим ће Министарствп тргпвине туризма
и телекпмуникација Републике Србије да
суфинансира
манифестацију
„Дани
банице 2019“. Стпга је Бепграду 3. јуна
директпр Туристишке прганизације Беле
Паланке Милпщ Лилић у Министарству
пптписап Угпвпр п суфинансираоу пвпг
прпјекта.

ТУРИСТИЧКА РЕГИЈА ЈУГПИСТПЧНА СРБИЈА
У склппу Међунарпднпг сајма
туризма и активнпг пдмпра у Нищу пдржан
је први иницијални састанак за фпрмираое
Туристишке регије Југпистпшна Србија. На
оему је, ппред Туристишке прганизације
Беле Паланке присуствпвалп јпщ 14
лпкалних туристишких прганизација кпје су
изразиле жељу за ушещћем у фпрмираоу
заједнишке туристишке регије. Туристишка
прганизација Беле Паланке је за шланствп у

пвпј Регији дпбила пуну ппдрщку псниваша,
Ппщтине Бела Паланка. Циљ једнпг пваквпг
удруживаоа је пбезбеђиваое услпва за
валпризацију
туристишких
вреднпсти,
унапређеое
туризма
и
заједнишка
прпмпција и ппзиципнираое Југпистпшне
Србије
кап
јединствене
туристишке
дестинације на дпмаћем и међунарпднпм
тржищту.
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РЕКПРДНИ БРПЈ УЧЕСНИКА НА „ДАНУ ПРПЈЕ 2019“
припремили
су
и друга
традиципнална јела пппут
сарми, пребранца, пуоених
паприка и неизпставне банице.
Прпје су пцеоивали
Стефан Вељкпвић, диплпмирани меначер гастрпнпмије и
наставник
у
Угпститељскп
туристишкпј щкпли у Нищу и
Милица Миленкпвић, струкпвни инжеоер меначмента
технплпгије
хране
и
гастрпнпмије. Најбпље прпје на
манифестацији направили су
ушеници ПЩ "Јпван Аранђелпвић" 6/1 и 8/1
пдељеоа кпји су ппделили 1. местп.
Пве гпдине пп први пут пдржан је
„мастер клас“ на кпме су ппсетипци мпгли
да виде традиципнални нашин прављеоа
прпје. Презентацију је пдржала Милица
Миленкпвић, шланица жирија. Прганизпван
је и бпгат културнп уметнишки прпгам у
кпме су ушествпвали шланпви Културнпуметнишкпг друщтва „Ремезијана“, кап и
впкалне сплисткиое извпрне музике Марта
и Миљана Младенпвић из Црвене Реке.
Ппред медија из пкплних градпва,
манифестацију је ппсетила и направила
реппртажу
екипа
ппзнате
интернаципналне телевизије „Kitchen TV“.

У Црвенпј Реци пдржана је 11.
манифестација „Дан прпје“ кпја је
пкупила рекпрдни брпј такмишара у
припреми пвпг традиципналнпг јела. Чак
40 такмишара из Нища, Пирпта, Сврљига,
Беле Паланке и Црвене реке пкущалп се у
справљаоу пвпг специјалитета.
Манифестацију су прганизпвали
месна заједница Црвена Река, Туристишка
прганизације Беле Паланке и Пснпвна
щкпла „Јпван Аранђелпвић“ уз ппдрщку и
ппд ппкрпвитељствпм ппщтине Бела
Паланка. Псим традиципналне прпје на
щтандпвима такмишара мпгла се прпбати и
интегрална, прпја са кппривпм, слатка
прпја и др. Щтандпве у свпм щкплскпм
двприщту имали су и ушеници ПЩ „Јпван
Аранђелпвић“, Средое щкпле "Никета
Ремизијански" и ушеници Угпститељскптуристишке щкпле из Нища. Ппред прпја
кпје су излпжили на щтанду, ушеници
кулинарскпг смера из Беле Паланке
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ППЧЕТАК ЛЕТА У ЗНАКУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ ИГРЕ“
Фестивал „Дани игре“ већ вище пд
три и пп деценије са успехпм пдржава
Устанпва културе „Ремезијана“ уз несебишну
ппдрщку лпкалне сампуправе Бела Паланка.
Пва манифестација пд великпг је знашаја за
ппщтину Бела Паланка, где је преппзната кап
културнп упприщте шије је фестивалскп веше
изузетнп ппсећенп.
На
35. фестивалу „Дани игре“
ушествпвалп је пкп 200 ушесника из девет
градпва Србије. Ушесници фестивала су
свпје умеће и кпрепграфије приказали у
шетири старпсна узраста: нижи, средои,
вищи узраст и пдрасли, кап и у категпријама
сплп и дует.

„Академија“ из Нища. Свим ушесницима
фестивала уметнишке игре „Дани игре“
дпдељене су захвалнице за ушещће,
балетским
студијима
диплпме,
а
награђенима су припале статуете фестивала.
Свеукупни ппбедник фестивала кап награду
ппнеп је плакету фестивала „Дани игре“.
Жири пвпг Фестивала сашиоавали су
шланпви Удружеоа балетских уметника
Србије. Дпк је жири пцеоивап ушеснике,
белппаланашка публика, кап и ушесници
фестивала, имали су прилику да уживају у
наступу музишкпг гпста фестивала. Пве
гпдине свпјим песмама публици се
представила певашица Ана Станић.
Уз
бескрајну
ангажпванпст
заппслених у Устанпви културе „Ремезијана“,
ппмпћ
Министарства
културе
и
инфпрмисаоа кап и Ппщтине Бела Паланка
фестивал је прганизпван у набпљем реду, а
пбележили су га игра, музика, радпст,
дружеое и дешији псмеси.

Шланице балетске секције Устанпве
културе су на фестивалу „Дани игре“ извеле
три кпрепграфије кпрепграфа Милице
Митић. У све три категприје псвпјиле су првп
местп. На фестивалу су дпдељене и две
специјалне награде - за најбпљи кпстим кпја
је
припала
Балетскпј
секцији
УК
„Ремезијана“ и награда за најбпљу
кпрепграфију фестивала кпја је такпђе
припала Балетскпј секцији УК „Ремезијана“
за
кпрепграфију
„Пресек“.
Награда
свеукупнпг ппбедника Фестивала „Дани игре
2019“ припала је, кап и гпдину раније РБС
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СЕКЦИЈЕ УСТАНПВЕ КУЛТУРЕ РАДЕ ПУНПМ ПАРПМ
балестске секције Дпма културе из Пирпта, а
ушествпвале су и на Дешијем балетскпм
фестивалу у Ужицу. Свпјим кпрепграфијама
увелишале су и ревијалну утакмицу пдиграну
ппвпдпм уласка ЖПРК „Ремесиана“ у вищи
ранг такмишеоа. Пплазници щкпле глуме
при Устанпви за кулутру наступили су,
заједнп са фплклпрним ансамблпм у
емисији „Прелп у нащем спкаку“ кпје се
уживп емитује за телевизији Хепи, кап и
тпкпм
прпмпција
Беле
Палнке
на
туристишким сајмпвима. Тпкпм пвих месеци
пни су радили на представи „Лари Тпмпспн,
Трагедија једне младпсти: Представа мпра
бити пдиграна“. У устанпви се редпвнп
пдржавају и прпбе градскпг дешијег хпра,
кап и активнпсти удружеоа уметника „Бела
арт“.

Прплећни месеци били су вепма активни за
све секције Устанпве културе „Ремезијана“.
Пдржанп је 237 прпба балетске и
фплклпрне секције и щкпле глуме.
Фплклпрни ансамбл „Ремезијана“ свпјим
наступима увелишап је брпјне дпгађаје пппут
прпславе ппщтинске славе „Спаспвдана“,
свешане академије ппвпдпм пбележаваоа
Дана ПЩ „Љупше Щпанац“ гастрпманифестације „Дан прпје“, манифестацијe
„Дани жалфије“ у Сићеву и прпмпције Беле
Палнке на сајмпвима туризма у Нищу и
Бепграду. Шланице балетске секције такпђе
су свпјим кпрепграфијама упптпуниле
прпмпције ппщтине Бела Паланка на
сајмпвима туризма. Тпкпм прплећних
месеци пне су биле гпсти заврщнпг кпнцерта

УСТАНПВА КУЛТУРЕ САВЕЗНИК ДЕШАВАОА У БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ
Ппред
бпгатпг
прпграма
кпји
сампсталнп прганизује сваке недеље,
Устанпва културе „Ремезијана“ пружа
медијску и технишку ппдрщку највећем брпју
манифестација и дпгађаја у Белпј Паланци.
Самп тпкпм априла, маја и јуна технишки су
ппдржали гптпвп 20 лпкалних дещаваоа у

прганизацији Нарпдне библиптеке „Вук
Карачић“ Дпма здравља, Пснпвне щкпле
„Љупше Щпанац“, Средое щкпле „Никета
Ремезијански“, ПУ „Драгица Лалпвић“,
Сппртскпг центра „Баоица“, ТП Беле
Паланке и Удружеоа СУБНПР.
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ЛЕПИ ДАНИ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ППЗПРИШТА

ИЗДВАЈАМП


Тпкпм априла, маја и јуна Устанпва културе „Ремезијана“ угпстила
је некпликп ппзприщта и славних глумаца кпји су на даскама велике
сцене извели свпје представе пред брпјнпм публикпм. Ппзнате глумице
Нада Блам и Мина Лазаревић извеле су представу „Црвени щещир“ пп
тексту Растка Папића, а у режији Димитрија Щащића, кпја гпвпри п
живпту две ппзнате глумице и свим препрекама кпје живпт пред оих
ставља. Бугарскп ппзприщте „Велкп Кнев“ из Тппплпвграда извелп је
кпмедију „Женскп царствп“ кпја је изамила смех и пвације публике.
Публици се представип и глумац Нарпднпг ппзприщта у Пирпту кпји је
извеп мпнпдраму „Какп сам ппстап филмачија“.
.









У галерији
Устанпве културе
ппшеткпм априла
пдржана излпжба
Друщтва ликпвних
уметника „ПИРГПС
АРТ“ из Пирпта.
Приказана
прпјекција филма
„Балканска међа“
Прпдукција РТС-а
снимила прилпг п
раду балетске
секције за емисју
„Мпја лепа Србија
25. априла
птвпрена је
Излпжба икпна
аутпра Тамаре
Банкпвић и Винка
Димитријевића
25. маја пдржана
је дешија
представа п
сапбраћају
„Пажљивкп“

МЕДИЈСКА ПРПМПЦИЈА БЕЛЕ ПАЛАНКЕ
Јединица за израду видеп материјала
активнп је тпкпм априла, маја и јуна радила
на прпмпвисаоу Беле Паланке и бележеоу
свих
важних
дпгађаја.
У
циљу
транспарентнпсти рада јавних предузећа и
устанпва у нащем месту и благпвременпг
инфпрмисаоа грађана израђенп је пкп 200
реппртажа и сервисних инфпрмација п Белпј
Паланци и свим битним
културним,
сппртским и пбразпвним дещаваоима у
граду. У склппу реппртажа емитпванп је
вище пд 160 изјава разлишитих сагпвпрника.

Снимљенo је емитпванo 5 рукпметних
утакмица, 1 фудбалска утакмица, 4
ппзприщне представе, 3 коижевне вешери
кап и фестивал „Дани игре“. Такпђе,
ппкривене су и све седнице Ппщтинскпг
већа и Скупщтине ппщтине Бела Паланка
кпје су пдржане у пвпм перипду. Све прпмп
филмпве и реппртаже пласирају се и другим
прпдукцијама и медијима какп би
инфпрмације п дещаваоима п граду биле
дпступне свима и ван Беле Паланке.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ БЕЛППАЛАНАЧКИХ ЧИТАЛИЋА
У Машкату је крајем маја пдржан Републишки
нивп такмишеоа „Шиталићи“, али и низ
заврщних активнпсти кпје су пкупиле велики
брпј деце, ментпра, ушитеља, писаца и
стваралаца кпји заједнп стпје иза пвпг великпг
прпјекта. У категприји Читалићи креативци
првп местп псвпјили су Вукащин Симић , Ивана
Маркпвић, Петар Митић, Тепдпра Цветкпвић и
Петар Станпјевић из Беле Паланке и Црвене
Реке.
На име Нарпдне библиптеке „Вук
Карачић“ и кппрдинатпра, Ирене Рангелпв,
урушена је захвалница аутпрскпг тима прпјекта
„Шиталићи“ за ппдрщку пвпј манифестацији.

ВИТЕЗ – ФЕСТ И ПВЕ ГПДИНЕ У БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ
У
Великпј
сали
Устанпве
културе
„Ремезијана“ традиципналнп је пдржан
прплећи песнишки фестивал дешије ппезије и
уметнпсти ппсвећене најмлађима „Витезфест“ уз присуствп великпг брпја деце из
пснпвних щкпла, оихпвих ушитеља и свих
кпји впле коижевнпст за децу и младе.
Тпкпм фестивала деца и млади имали су
прилику да уппзнају пппуларне писце и шују
оихпву
ппезију.
На
пвпгпдищоем
фестивалу,
између псталих
свпју
ппезију
представили су
песници Мирјана
Кујунић, Љубпмир
Щплић,
Милпјкп Карпсе-

рпвић, Раде Ђергпвић, Саоа Радпјкпвић,
Недељкп Пппадић. Музишки гпст вешери
била је певашица Бпјана Стаменпв, кпја је
птпевала некпликп песама за децу. „Витез –
фест“ прганизује се у сарадои дешијег
шаспписа „Витез“ и удружеоа грађана
„Вилиндар“, а уз ппдрщку „ Нарпдне
библиптека „Вук Карачић из Беле Паланке.
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ИЗДВАЈАМО

БЕЛА ПАЛАНКА У СКАДАРЛИЈИ


У Кући Ђуре Јакщића у Скадарлији 12.
априла представљенп је издаое Нарпдне
библиптеке „Вук Карачић“ Драме и
мпнпдраме, Милана Митића. Пвп издаое
раније је представљенп белппаланашкпј
јавнпсти и изазвалп је великп интереспваое
на сампј прпмпцији, а такпђе се виспкп
пласиралп на листи најшитанијих коига наще
библиптеке. П коизи Митићевих сабраних
дела на прпмпцији су гпвприли песникиоа
Марија Щимпкпвић, коижевни критишар
Петар Арбутина, песник Лаза Лазић и

публициста и нпвинар Нпвп Тпмић.
Пдлпмке из мпнпдрама казивали су
драмски
уметници
Петар Михаилпвић и
Маја
Ранђелпвић.
Свпјим
музишким
наступпм представип
се прпфеспр Слпбпдан
Јпвић,
нащ
ппзнати енплпг.

СВЕТСКИ ДАН КОИГЕ И АУТПРСКИХ ПРАВА





Ппвпдпм
Дана
ппбеде у Другпм
светскпм
рату
птвпрена Излпжба
коига ппсвећених
II светскпм рату и
пслпбпђеоу наще
земље
3.
априла,
у
Устанпви културе
„Ремезијана“
пдржанп
је
Мемпријалнп
коижевнп
вече
ппсвећенп писцу и
стварапцу
Живпјину Митићу .
18. маја у Ваљеву је
пдржана
Републишка смптра
рецитатпра на кпјпј
је нащу ппщтину и
пкруг представила
у млађем узрасту
Лена Ппппвић.

за ушещће у пвпм
литерарнпм
такмишеоу и пристиглп је прекп 30 радпва,
пд кпјих је пет награђенп диплпмама и
наградама у виду коига. Аутпри најбпљих
радпва су 23. априла присуствпвали
свешанпм пријему у библиптеци, кап и
ушеници кпји су се пласирали на пкружну
смптру рецитатпра. Управник библиптеке је
наградип сву
присутну децу
коигама
и
диплпмама и
ппхвалип их за
изванредне
успехе кпје су
пстварили
дпсадащоим
ангажпваоем.

Нарпдна библиптека „Вук Карачић“
пбележила је 23. април - Светски дан коиге
и аутпрских права. Ппвпдпм пвпг важнпг
датума птвпрен је дешији Литерарни
кпнкурс кпји је пбухватип сву децу узраста
пд првпг дп шетвртпг разреда пснпвне
щкпле. Теме су биле у духу празника и
нпсиле су називе: Библиптека је башта где
расте машта, Отвпри коигу прпнађи
пријатеља и Од читаоа расту крила.
Ушеници су ппказали изузетнп интереспваое
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РУКПМЕТАШИЦЕ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ УШЛЕ У ВИШИ РАНГ ТАКМИЧЕОА
У сппртскпм центру "Баоица", у
Белпј Паланци у субпту 13. априла пдиграна
је ревијална утакмица између ЖПРК
"Ремесиана" Бела Паланка и ЖРК
"Младпст"
из
Курщумлије.
Пвпм
утакмицпм
рукпметащице
ЖПРК
"Ремесиана" прпславиле су улазак у Прву
рукпметну лигу Србије, Зпна „Истпк“. Да су
пласман у вищи ранг такмишеоа заслужиле
гпвпри оихпва дпбра игра и ппбеда у свих
10 утакмица, кап и неверпватна гпл разлика
пд плус 198.
У првпм тајмауту, кпји је затражип
тренер дпмаће екипе, председник клуба
Александар Пејшић је Ивани Пејшић кпја је пд
псниваоа играла и била капитен урушип
статуету за успещну сарадоу и дппринпс у
развпју клуба. На пплувремену утакмице
ппдељене су захвалнице за успещну
сарадоу и дппринпс у развпју женскпг
рукпметнпг клуба "Ремесиана" ппщтини
Бела Паланка, тренеру клуба, председнику
ПРК Бела Паланка, кап и сппнзприма.
Захвалнице је ппделип председник ЖПРК
"Ремесиана" Александар Пејшић, а накпн
тпга наступила је и балетска секција
Устанпве културе "Ремезијана" са две
кпрепграфије. Иакп ревијална и без
резултатскпг знашаја, утакмицу је пбележип

велики брпј гплпва кпје су ппстигле
слављенице. Ппбедиле су резултатпм 27:13.
Медаље нащим рукпметащицама
ппделип је председник ппщтине Бела
Паланка, Гпран Миљкпвић, а пехар за
псвпјенп 1. местп у 2. лиги "Мправа" урушип
им је Мики Златкпвић, шлан Управнпг
пдбпра РСС.
ЖПРК "Ремесиана" пснпван је 30.
априла 2014. гпдине. Крпз клуб је прпщлп
пкп 50 рукпметащица, углавнпм из Беле
Паланке, а са оима је пд псниваоа радип
тренер Младен Тпдпрпвић.
„Није билп лакп дпћи дп пвде, али уз
рад, труд и пријатељствп све је лакще“, кажу
наще рукпметащице. Задпвпљствп збпг
пласмана у вищи ранг такмишеоа, ташније у
Прву рукпметну лигу Србије, Зпна „Истпк“
није крип ни председник клуба Александар
Пејшић кпји је и један пд псниваша и велика
ппдрщка нащим играшицама.
У
нареднпј
сезпни,
наще
рукпметащице надметаће се са далекп јашим
прптивницама из Нища, Бпра, Негптина,
Јагпдине, Лескпвца и других градпва, а ветар
у леђа свакакп ће им бити и публика кпја им
пунп знаши.
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ПБЕЛЕЖЕНИ МЕЂУНАРПДНИ ДАН СППРТА И МЕЂУНАРПДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ
АКТИВНПСТИ
Устанпва за сппрт „Сппртски центар - Баоица“ је једна пд ретких, акп не и једина
Устанпва за сппрт у Србији кпја стручним предаваоима из пбласти сппрта, сада већ
традиципналнп, пбележава Међунарпдни дан сппрта.
щкпле, кап и турнир у брзппптезнпм щаху за
ушенике пснпвних щкпла и шланпве
Щахпвскпг клуба „Јединствп“.
Међунарпдни
дан
физишке
активнпсти (10. мај) такпђе је пбележен
низпм
сппртских
и
рекреативних
активнпсти. Пве гпдине струшни кадар
Сектпра сппрта и физишке културе при
Устанпви за сппрт „Сппртски центар Баоица“ пдржап је ппказни шас физишкпг
вежбаоа у Клубу пензипнера у Белпј
Паланци
ппсвећен
нащим
старијим
суграђанима. Пснпвни циљ пве акције бип је
ппдизаое свести свеукупне јавнпсти, а
нарпшитп нащих старијих суграђана п знашају
физишке активнпсти за оихпвп здравље,
пднпснп
истицаое
кпристи
физишке
активнпсти за здравље крпз примере дпбре
праксе, а ради ппвећаоа ушещћа старијег
станпвнищтва у сппртскп-рекреативним
прпграмима. Изузетнп ппзитивнп мищљеое
ппказали су старији белппаланшани, кап и
велику заинтереспванпст за физишке
активнпсти разлишитпг типа.

На струшнпј трибини из пбласти сппрта
предаваши су били редпвни прпфеспр
Факултета сппрта и физишкпг васпитаоа у
Нищу, Саща Велишкпвић, затим специјалиста
сппртске медицине, Мипдраг Златанпвић,
кап и кппрдинатпр женских кпщаркащких
селекција за јужну и истпшну Србију испред
КСС и псвајаш плимпијске медаље са
женскпм кпщаркащкпм репрезентацијпм
Србије, Драган Раткпвић. Гпвприлп се п
знашају бављеоа сппртпм, пднпснп п утицају
сппрта на психп-физишки развпј шпвека,
затим п нпвим тенденцијама у развпју
сппртскпг тренинга, пбавезним сппртским
прегледима сппртиста, превенцији и
спрешаваоу ппвреда. Ппред пвпг предаваоа
Међунарпдни дан сппрта пбележен је и
низпм других активнпсти, пппут сппртскпг
пплигпна за децу предщкплскпг узраста
прганизпванпг у Сппртскпм центру „Баоица“
на кпме је ушествпвалп вище пд 30 дешака и
девпјшица, утакмице у малпм фудбалу и
пдбпјци између ушеника и ушеница пснпвне
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СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ВЕЖБАЛЕ ТПКПМ ДАНА ИЗАЗПВА

Издвајамп


Ппд рукпвпдствпм Сппртскпг савеза Беле Паланке и уз ппдрщку
Устанпве за сппрт „Сппртски центар - Баоица“ на вище лпкација су
прганизпване сппртскп-рекреативне активнпсти у трајаоу пд 15 минута
у пквиру највеће планетарне сппртскп-рекреативне манифестације Дан
изазпва. Шак 9,29% укупнпг станпвнищтва ппщтине Бела Паланка је
узелп ушещће у пвпгпдищоем Дану изазпва щтп је билп дпвпљнп да се
ппбеди нащ директни прптивник, ппщтина Бела Црква. Вежбалп се у
двприщту Предщкплске устанпве „Драгица Лалпвић“, ПЩ „Љупше
Щпанац“ и „Јпван Аранђелпвић“, СЩ „Никета Ремезијански“, затим у
Клубу пензипнера у Белпј Паланци, дпк су свпје активнпсти имали
кпщаркащи, фудбалери, рукпметащи, пдбпјкащице, кап и фудбалери
рекреативци.

ДВА ТУРНИРА ИЗ КАЛЕНДАРА ТЕНИСКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ





Ушеници
пснпвне
щкпле из Бабущнице
ппсетили сппмен бисту Рајка Митића,
сппртску
халу
и
Екплпщкпрекреативни
центар
„Баоица“
Устанпва
за
сппрт
„Сппртски центар Баоица“ Бела Паланка
ппшела
је
са
спрпвпђеоем
физишких активнпсти
са нащим најстаријим
суграђанима из Клуба
пензипнера.
2. јуна пдржан је
турнир
у
мини
рукпмету на кпјем су
ушествпвале екипе из
пет
градпва:
Димитрпвграда,
Коажевца,
Владишинпг
Хана,
Нищке Баое и Беле
Паланке. Пдигранп 14
утакмица у кпјима је
ушещће узелп пкп 100
младих рукпметаща.
У субпту 15.6.2019. у
10h птвпрен је базен у
Екплпщкп
рекреативнпм центру „Баоица“
за све ппсетипце.

из Пирпта. Најбпљим
тенисерима
на
турниру урушени су
пригинални пехари и
диплпме пд стране
прганизатпра турнира,
а сваки меш се играп
са
шетири
нпве
лпптице.
Турнир
у
тенису

„Птвпренп првенствп
Беле
Паланке
за
девпјшице
дп
10
гпдина - наранчасти
нивп“ пдржан је 22.
јуна. На турниру су ушествпвале тенисерке из
Ћуприје, Крущевца, Параћина, Нища, Нищке
Баое, Спкпбаое, Бабущнице и града
дпмаћина Беле Паланке. Најуспещније
тенисерке награђене су пригиналним
пехарима клуба и диплпмама, дпк су све
ушеснице турнира дпбиле мајицу и
захвалницу за ушещће на турниру.

У прганизацији Тенискпг клуба „Никета
Ремезијански“ из Беле Паланке и Устанпве
за сппрт „Сппртски центар - Баоица“ тпкпм
јуна месеца пдржана су шак два турнира из
календара Тенискпг савеза Истпшне Србије.
Први турнир бип је Птвпренп првенствп Беле
Паланке за сенипре, турнир II категприје на
кпме су ушествпвали тенисери из Беле
Паланке и пкплних градпва. Упркпс виспкпј
температури ваздуха пд близу 35ºС кпја је
птежавала прганизацију турнира, све је
прптеклп у најбпљем мпгућем реду и
целпкупна прганизација ппхваљена је пд
стране свих такмишара на турниру, кап и пд
сампг судије на турниру, Мпмшила Митића
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