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ДАН ППШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ПБЕЛЕЖЕН У ПРИСУСТВУ БРПЈНИХ 

ЗВАНИЦА И ПРЕДСТАВНИКА ППШТИНА ИЗ СРБИЈЕ, БУГАРСКЕ, РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 
 

Дан ппщтине Бела Паланка 5. јул 

пбележен је свешанпм академијпм у 

Устанпви културе „Ремезијана“ у присусуству 

великпг брпја званица у шаст великпг 

мисипнара Никете Ремизијанскпг кпји је 

живеп на пвим прпстприма. „Највећи успех 

Беле Паланке је щтп смп успели у 

претхпднпм перипду да заврщимп велике 

инфраструктурне капиталне прпјекте. 

Мукптрпним радпм и апсплутнпм 

ппсвећенпщћу, ми смп тимски успели заиста 

да направимп приметну разлику у нащпј 

ппщтини. Накпн дпвпђеоа првпг 

инвеститпра, захваљујући великпј ппдрщци 

председника Александра Вушића, увеликп 

трају интензивни прегпвпри са другим 

инвеститпрпм, какп за браунфилд 

инвестицију такп и за изградоу фабрике у 

индустријскпј зпни Мурица 1. Нащ циљ је да 

дп краја 2021. гпдине препплпвимп стппу 

незаппсленпсти птвараоем јпщ 500 нпвих 

радних места.“- истакап је Гпран Миљкпвић, 

председник ппщтине на свешанпј академији. 

Миљкпвић је рекап да Белу Паланку пшекује 

реализација брпјних  прпјеката, пппут 

рекпнструкције впдпвпдне мреже, улишне 

расвете, енергетска санација јавних пбјеката 

накпн шега ће ппщтина бити кпмплетнп 

инфраструктурнп уређена. Владимир 

Кпстић, председник Српске академије наука 

и уметнпсти, кпји је инаше ппреклпм из 

белппаланшкпг краја, присуствпвап је 

свешанпј академији а у свпм пбраћаоу је 

истакап да је изненађен кпликп се Бела 

Паланка прпменила и ппнудип свпју ппмпћ у 

прпмпцији Беле Паланке и оенпм даљем 

развпју. На академији је дпдељена 

захвалница Сталнпј кпнференцији градпва и 

ппщтина- Савезу градпва и ппщтина Србије 

за заслуге ппстигнуте на плану 

усппстављаоа успещне сарадое, пружаоа 

ппмпћи и пствариваоа прпјеката пд 

ппсебнпг знашаја за ппщтину Бела Паланка. 

Захвалница Амабасади Краљевине 

Нпрвещке за дппринпс у реализацији 

прпјекта у пквиру прпграма „Нпрвещка за 

вас“ биће дпдељена у Бепграду. Ушеницима 

генерације и најбпљим студентима 

председник ппщтине Гпран Миљкпвић и 

председник СП Александар Пејшић урушили 

су награде и ппклпне. 
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ППШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА НАГРАДИЛА НАЈБПЉЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ 

 

Ппвпдпм Дана ппщтине Бела Паланка 

пдржана је традиципнална свешана дпдела 

стипендија најбпљим ушеницима и 

студентима, кпји су се за пву награду 

пријављивали путем кпнкурса. Награде су 

урушене студентима пснпвних и диплпмских  

академских   студија,   виспких   щкпла   и  

 факултета   пд  друге   дп ппследое гпдине 

студија, ушеницима шетвртпг разреда средое 

щкпле и ушеницима псмпг разреда пснпвних  

щкпла са местпм  пребивалищта  на  

 теритприји   ппщтине   Бела  Паланка са  

прпсешнпм пценпм 5.00, кап  и ушеницима 

пснпвне и средое щкпле, кпји су псвпјили 

једнп пд прва три места на републишким 

такмишеоима. Награде, кпје пбухватају  

нпвшану награду и коигу, ушеницима и 

студентима урушили су  председник ппщтине 

Гпран Миљкпвић и председник СП 

Александар Пејшић.  „Ппщтина Бела Паланка 

пунп улаже у све пбласти кпје су пд знашаја 

за децу и младе, јер на тај нашин желимп да 

пмпгућимп све услпве кпје пружају и већи 

градпви. Наставићемп да и даље улажемп у 

пбразпваое а најбпљи вид ппмпћи су 

стипендије за ушенике и студенте јер тиме 

желимп да дамп ппдрщку свима вама да 

имате будућнпст какву желите.“- рекап је 

Миљкпвић кпји је у увпднпм пбраћаоу 

истакап да се лпкална сампуправа труди да 

мптивище младе да се пп заврщетку 

щкплпваоа врате у Белу Паланку. Ушеници 

су истакли да им је драгп щтп је оихпв труд 

и рад тпкпм псам гпдина щкплпваоа 

преппзнат и награђен. На пснпву утврђених 

критеријума пдпбренп је 66 стипендија. 

Награђен је 21 ушеник пснпвне  щкпле  

Вукпвпм диплпмпм, 6 ушеника шетвртпг 

разреда средое щкпле са прпсешнпм 

пценпм 5.00 и 27 студената са прпсешнпм 

пценпм изнад 8.5. Ппред тпга награде су 

дпдељене и ушеницима кпји су псвпјили 

награде на републишким тамишеоима и 

оихпвим ментприма.   
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14.МАНИФЕСТАЦИЈУ „ДАНИ БАНИЦЕ’’ ПБИШЛП 38.000 ЉУДИ 

ТРИ ПУТА ВЕЋИ БРПЈ ТУРИСТА ПД БРПЈА СТАНПВНИКА 
 

Незапамћена ппсећенпст, фантастична атмпсфера, банице са брпјним укусима и пдлична 

музика тпкпм манифестације ‘'Дани банице''. 

Шак 38 хиљада ппсетилаца, пд кпјих 5.000 из 

Бугарске ппсетилп је Белу Паланку, 14. 

манифестацију „Дани банице“ и 10. Сајам 

старих и уметнишких заната. Ппщтина Бела 

Паланка са пкп 12.000 станпвника, збпг 

енпрмне ппсећенпсти била је пп брпју 

станпвника, налик градпвима у Србији, пппут 

Ппжаревца, Спмбпра, Зајешара, Сремске 

Митрпвице.  321 такмишар надметап се у 

припреми банице и пкп 110 занатлија 

бприлп се за једну пд три награде на Сајму 

старих и уметнишких заната. За Дешју 

плимпијаду у припреми банице и радипнице 

билп је 126 деце, највище дп сада. И пве 

гпдине није изпстап „Врткин врт“ у кпме је 

прпмпвисан јпщ један белппаланашки бренд 

- паприка вртка. Манифестацију су 9. августа 

свешанп птвприли Хелена Ппппвић и Матеја 

Стаменпвић, ппбедници Дешије плимпијаде 

из 2017. и 2018. гпдине. Председник 

ппщтине, Гпран Миљкпвић је истакап да је 

баница синпним за Белу Паланку и да су за 

успех манифестације заслужни сви 

Белппаланшани кпји су дали свпј дппринпс 

да пна стигне дп нивпа на кпме је данас. 

„Пбавеза лпкалне сампуправе и 

прганизатпра је да наредна јубиларна 

манифестација буде јпщ бпља и 

квалитетнија и да јпщ вище туриста ппсети 

нащу ппщтину. Манифестација је изузетна 

прилика за прпмпцију туристишке ппнуде 

Беле Паланке и желимп јпщ вище да 

улажемп у развпј туризма где пшекујемп 

ппзитивне екпнпмске ефекте. Пружићемп 

ппдрщку пнима кпји праве баницу и 

прпизвпде паприку вртку, а уппредп радимп 

на защтити гепграфскпг ппрекла пба наща 

бренда. Надамп се да ћемп наредне гпдине 

бар један имати за пзнакпм ппрекла“- 

истакап је Миљкпвић.  
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На свешанпм затвараоу прпглащени 

су ппбедници у изради банице, кап и 

најуспещнији на Сајму старих и уметнишких 

заната. Такмишеое у изради банице 

пдвијалп се у шетири категприје: слаткпј, 

сланпј, интегралнпј и креативнпј категприји. 

У свакпј категприји дпдељене су награде за 

првп, другп и треће местп. Награда за првп 

местп изнпсила је 50.000 динара, за другп 

30.000, а за треће 20.000 динара.  Никпла 

Тпщић из Беле Паланке псвпјип је првп 

местп у категприји слана баница. 14. 

Манифестација „Дани банице“ заврщена је 

традиципналнп у великпм стилу уз музику 

Дејана Петрпвића и Биг Бенда. Тпкпм 

манифестације пдржани су кпнцерти Саое 

Илић и „Балканике“, Милице 

Павлпвић, Хариса Чинпвића и Драгице 

Радпсављевић Цакане.  

Манифестацију „Дани банице“ су 

прганизпвали Туристишка прганизација Беле 

Паланке и Нарпдна библиптека „Вук 

Карачић“, ппд ппкрпвитељствпм ппщтине 

Бела Паланка и Министарства тргпвине 

туризма и телекпмуникација, а прганизатпри 

су имали свесрдну ппмпћ јавних предузећа и 

устанпва, пријатеља манифестације, 

приватнпг и јавнпг сектпра, сппнзпра, али и 

државних и регипналних медија.  
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„ДАНИ БАНИЦЕ“ У БРПЈКАМА:  

 

 Укупнп 321 такмишар у шетири такмишарске 

категприје: слана традиципнална (246 

такмишара), слатка традиципнална (35 

такмишара), интегрална (13 такмишара) и 

креативна категприја (27 такмишара).  

 Пдржанп је и такмишеое „Најбпљи међу 

најбпљима“ на кпме се такмишилп 14  

ппбедника из ранијих гпдина пд укупнп 26.  

 Укупнп пкп 38.000 ппсетипца. Пве гпдине прекп 20 

аутпбуса са туристима, али мнпгп вище приватних 

аутпмпбила негп раније.   

 Укупнп 14 деце на „Дешијпј плимпијади у изради банице“ 

и 95 деце на радипницама за израду банице, кап и 17 

деце на радипници „Цртаое на бращну“ 

 Укупнп 110 щтандпва у пквиру „Сајма старих заната“  

 Прекп 120 щтандпва у кпмерцијалнпм делу  

 Такмишарски деп је пцеоивап међунарпдни жири 

састављен пд представника Кулинарских аспцијација 

Србије и Бугарске. 

 Прпмптер манифестације и кппрдинатпр дела ппсвећенпг 

деци бип је и пве гпдине Ненад Гладић – Лепи Брка, 

 На манифестацији су свпје специјалитете представили и 

кувари из 7 земаља: Слпвеније, Бугарске, Мађарске, Щпаније, Индпнезије, Малте и Гршке. 

Инпстране кухиое су свпје специјалитете представиле у петак и недељу.  

 Културнп-уметнишки и пратећи прпграм пдржаван 

тпкпм сва три дана трајаоа манифестације у 

укупнпм трајаоу пд шак 30 сати, а за тп су биле 

предвиђене мала бина у парку Врелп, велика 

бина у центру града и Летоа ппзпрница.  

 Манифестацију је пратила  укупнп 42 медија, пд 

тпга 3 медија са наципналнпм фреквенцијпм, 8 

медија са регипналнпм фреквенцијпм, 2 лпкалне 

телевизије, 3 прпдукције, 22 интернет ппртала, 2 

щтампана медија и две радип станице. 
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ЗА ТРИ МЕСЕЦА 10 СЕДНИЦА ППШТИНСКПГ ВЕЋА 

Ппштинскп веће ппштине Бела Палнка тпкпм јула, августа и септембра пдржалп је 10 
седница на кпјима је дпнетп 40 пдлука 

На седницама Ппщтинскпг већа усвпјен 

је Извещтај п раду Предщкплске устанпве 

„Драгица Лалпвић“ за 2018/2019. гпдину, и 

Прпграм рада пве устанпве за 2019/2020. 

гпдину.  Шланпви Ппщтинскпг већа дали су 

сагласнпст на Предлпг измене Пдлуке п 

правима и услугама у спцијалнпј защтити 

ппщтине Бела Паланка кпји  ппдразумева 

увпђеое нпве услуге спцијалне защтите, 

лишни пратилац детета. „Лпкална 

сампуправа брине п свим грађанима кпји су 

у стаоу спцијалне пптребе. Услуга спцијалне 

защтите, лишни пратилац детета кап један 

вид ппдрщке ппрпдицама на теритприји 

наще ппщтине је заиста пптребан и затп смп 

разматрали измену пдлуке п спцијалнпј 

защтити на седници већа. Деца са 

инвалидитетпм или са сметоама у развпју су 

углавнпм упућена самп на шланпве уже 

ппрпдице, а у нареднпм перипду мпћи ће да 

се пслпне и на пбушене пратипце.“ - истакап 

је Гпран Миљкпвић, председник ппщтине 

Бела Паланка на седници већа. На једнпј пд  

седница већа дпнета је пдлука п дпнпщеоу  

Лпкалнпг акципнпг плана за инклузију 

нефпрмалних сакупљаша птпада у фпрмални 

сектпр управљаоа птпадпм за ппщтину Бела 

Паланка за перипд 2020-2025. гпдине.  „Пвп 

је један стратещки дпкумент кпји пбухвата и 

рещава прпблеме у пбласти защтите 

живптне средине, управљаоа птпадпм, 

спцијалне пплитике, пплитике заппщљаваоа 

и смаоеоа сирпмащтва. Пснпвни циљ 

дпнпщеоа Лпкалнпг акципнпг плана је 

ппвећаое брпја заппслених, нарпшитп међу 

Рпмима и Рпмкиоама,“- рекап је Миљкпвић.   

Већници су дали сагласнпст на Други 

ребаланс бучета, дпнетп је Рещеое п 

фпрмираоу радне групе за спрпвпђеое 

Прпјекта „Ппдрщка рефпрми система 

предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у  

Србији“ и  Закљушак п дпдели  награднпг 

путпваоа  ушеницима  пснпвних  и средое 

щкпле, дпбитницима ппхвале „Ушеник 

генерације“ за щкплску 2018/2019.гпдину. 

Већници су усвпјили и предлпг п 

стипендираоу ушеника, студената и младих 

талената са теритприје наще ппщтине.  

Дпнетп је Рещеое п утврђиваоу Плана 

детаљне регулације индустријске зпне 

„Мурица 1“, кап и 3 Рещеоа п прибављаоу 

градскпг грађевинскпг земљищта у пвпј 

зпни. Такпђе, дпнетп је и 6 пдлука п прпдаји 

градскпг грађевинскпг земљищта кпје је у 

јавнпј свпјини ппщтине Бела Паланка. 
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ТИМСКИ РАД – КЉУЧ УСПЕХА 

 

Свака радна недеља у Ппщтини Бела 

Паланка ппшиое кплегијумима, пднпснп 

састанцима кпје председник ппщтине 

пдржава са директприма јавних устанпва и 

предузећа. На пвим састанцима кпји се 

редпвнп пдржавају сваки директпр 

презентује щта је тпкпм претхпдне недеље 

урађенп и щта је пнп щтп је план за текући 

перипд. Један пд главних циљева пвих 

састанака јесте и усклађиваое активнпсти 

свих предузећа, али и 

интеринституципнална сарадоа и 

међуспбна ппдрщка у раду. Свпје редпвне 

састанке пдржавају и шланпви Ппщтинскпг 

већа, шија радна недеља такпђе заппшиое 

заједнишким пленарним састанкпм, на кпме 

се изнпсе извещтаји из претхпднпг перипда 

и дпгпварају активнпсти у складу са 

предвиђеним планпм рада.  

 „Рукпвпђеое ппщтинпм, ппгптпвп 

пнпм кпја се труди да се развија у свим 

правцима и ппдржи све категприје 

станпвнищтва и пбласти друщтвенпг живпта 

није ни малп лак ппсап. Збпг тпга је 

неппхпднп да сви укљушени у тај прпцес 

буду тим, да се међуспбнп ппдржавају и 

ппмажу једни другима, а све тп у најбпљем 

интересу грађана наще ппщтине“  истакап је 

председник Миљкпвић.  

У тпку јула, августа и септембра 

пдржнп је 14 кплегијума директпра јавних 

устанпва и предузећа и истп тпликп 

кплегијума шланпва Ппщтинскпг већа. Пп 

пптреби, пви састанци се пдржавају и 

шещће, какп би се щтп пре пдгпвприлп на 

неку ситуацију и адекватнп пдредип правац 

делпваоа.  

Кплегијуми се из велике сале 

Ппщтине нереткп селе и на терен, укпликп је 

неппхпднп на лицу места прпценити неку 

ситуацију или дпгпвприти неку активнпст. 

Приликпм прганизације великих 

манифестација пппут „Дана банице“ или 

прпславе „Дана ппщтине“ председник, 

заједнп са директприма вище пута пбилази 

терен какп би сви заједнп спрешили 

евентуалне  прппусте и ппстарали се да 

пвакве манифестације буду сваки пут све 

бпље и све успещније. 
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ ГПРАН МИЉКПВИЋ ДПЧЕКАП МИНИСТАРКУ ЗПРАНУ 

МИХАЈЛПВИЋ ТПКПМ ОЕНПГ ПБИЛАСКА ИЗГРАДОЕ КПРИДПРА 10 
 

Пптпредседница Владе Србије и 

министарка грађевинарства, сапбраћаја и 

инфраструктуре Зпрана Михајлпвић 

бправила је у Белпј Паланци приликпм 

пбиласка радпва на истпшнпм краку 

Кпридпра 10 какп би свакпдневнп 

присуствпвала изградои ппследое депнице 

аутппута кпд Беле Паланке.  Министарку 

Зпрану Михајлпвић дпшекап је председник 

ппщтине Бела Паланка Гпран Миљкпвић и 

ппжелеп јпј дпбрпдпщлицу. „Лпкална 

сампуправа вам стпји на распплагаоу, кап и 

сви нащи ресурси, какп би радни састанци 

били щтп успещнији и изградоа ппследое 

депнице пута Кпридпра 10  кпд Беле 

Паланке заврщена.“ - истакап је Миљкпвић. 

На раднпм састанку са шелницима лпкалних 

сампуправа министарка Михајлпвић је 

разгпварала п текућим и будућим 

инфраструктурним прпјектима у пвпм крају. 

Пна је истакла да су направљени кпнкретни 

дпгпвпри пкп реализације прпјеката важних 

за грађане пвпг краја, те да ће се ппред 

путне, улагати и у кпмуналну 

инфраструктуру, навпди се у саппщтеоу 

Министарства. Гпран Миљкпвић, 

председник ппщтине Бела Паланка је 

истакап да је на састанку дпгпвпренп да се 

санирају сви лпкални и ппщтински путеви у 

граду и ван града кпји су пщтећени збпг 

изградое Кпридпра 10, кап и Нищавски мпст 

и мпст кпд Беланпвца.  Радпви на санацији 

ће се делпм финансирати пд стране 

извпђаша радпва фирме „Актпр“ а други деп 

средстава пбезбедиће Министарствп 

грађевинарства, сапбраћаја и 

инфраструктуре пднпснп Кпридпри Србије и 

ЈП „Путеви Србије“. „На састанку смп са 

представницима Железнице Србије 

разгпварали и п ппшетку радпва на 

рекпнструкцији пруге кпја прплази крпз 

теритприју ппщтине Бела Паланка. 

Мпдернизација пруге је знашајна за даљи 

развпј наще ппщтине јер ће пмпгућити јпщ 

бпљу кпмуникацију са другим градпвима и 

дплазак нпвих инвеститпра.“ - дпдап је 

Миљкпвић кпји је јпщ једнпм истакап знашај 

изградое Кпридпра 10 за Белу Паланку.
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УРУЧЕНИ УГПВПРИ ЗА САМПЗАППШЉАВАОЕ И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА 

АНГАЖПВАОЕ ТЕЖЕ ЗАППШЉИВИХ ЛИЦА У ППШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА 

 

Незаппсленим лицима кпја ће 

ппкренути сппствени бизнис председник 

ппщтине Бела Паланка Гпран Миљкпвић 

урушип је свешанп угпвпре. Угпвпре, ташније 

субвенције за сампзаппщљаваое, шија је 

укупна вреднпст 400.000 динара дпбила су 2 

лица. На истпј свешанпсти урушени су 

угпвпри и ппслпдавцима за птвараое нпвих 

радних места у пквиру субвенција за 

заппщљаваое теже заппщљивих лица, шиме 

ће 8 лица бити уппсленп. Пве мере 

спрпвпди Ппщтина Бела Паланка у пквиру 

Лпкалнпг акципнпг плана заппщљаваоа 

заједнп са Наципналнпм службпм за 

заппщљаваое и средства кпја су издвпјена 

за пву намену изнпсе 4 милипна динара.  

„Пвп су две знашајне мере кпје спрпвпдимп 

ради ппдстицаоа развпја предузетнищтва и 

смаоеоа стппе незаппсленпсти. За разлику 

пд 2018. гпдине, када смп распплагали са 

три милипна динара за пве мере, у пвпј 

гпдини издвпјили смп већи изнпс средстава 

из бучета. Ви сте се пдважили да ппкренете 

сппствени бизнис и да уппслите нпве 

раднике и данащоим скуппм желимп да 

вам пружимп један вид ппдрщке. Лпкална 

сампуправа је птвпрена за све вас и наще 

струшне службе пружају ппмпћ грађанима 

кпји желе да ппкрену сппствени бизнис. 

Стпјимп вам на распплагаоу и за 

кпнкурисаое кпд фпндпва Еврппске уније, 

пппут прпграма ЕУ ПРП кпји такпђе има 

кпнкурс за ппмпћ развпју предузетнищтва’’- 

истакап је Гпран Миљкпвић, кпји се пвпм 

приликпм захвалип Наципналнпј служби за 

заппщљаваое на сарадои  у спрпвпђеоу 

мера из Лпкалнпг акципнпг плана. Свешанпј 

дпдели угпвпра присуствпвала је 

Александра Стпјанпвић, нашелница НСЗ у 

Пирпту, кпја је истакла дпбру сарадоу са 

ппщтинпм Бела Паланка.   
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ППТПИСАН АНЕКС УГПВПРА П САРАДОИ СА НЕМАЧКПМ ПРГАНИЗАЦИЈПМ 

„ХЕЛП“ 

 

Ппшеткпм јула, у прпстпријама 

ппщтинске управе Бела Паланка пптписан је 

анекс угпвпра п сарадои на прпјекту 

„Смаоеое сирпмащтва крпз мпгућнпст 

заппщљаваоа у циљу приступаоа Србије 

Еврппскпј унији“ кпји се финансира у пквиру 

щведске сарадое. Анекс угпвпра пптписали 

су председник ппщтине Бела Паланка Гпран 

Миљкпвић и представник немашке 

прганизације  „Хелп“.  Пвим анекспм 

настављена је сарадоа на прпјекту шији је 

ппщти циљ дппринпс укљушиваоу Рпма, 

Рпмкиоа и псталих угрпжених група 

станпвнищтва у спцијални и екпнпмски 

циклус земље, кап и смаоеое сирпмащтва 

међу циљним групама. Председник ппщтине 

Бела Паланка, Гпран Миљкпвић, истакап је 

да је пвп наставак сарадое кпјим је у 

прптеклпм перипду билп пбухваћенп 17 

кприсника и да је прпграм дап вепма дпбре 

резултате. Пн је дпдап и какп се нада да ће 

пве гпдине јпщ већи брпј људи испунити 

услпве кпнкурса и дпбити средства за 

ппкретаое сппственпг бизниса. 

У пквиру наставка прпјекта биће 

ппдржанп најмаое 12 бизниса, уз ушещће 

најмаое 40% жена и 50%  Рпма у оихпвим 

намерама да заппшну или развију ппслпвне 

делатнпсти. Прпјектне активнпсти су дп сада 

реализпване крпз кпмппненте самп-

заппщљаваоа дпделпм грантпва у ппреми, 

ппвећаое заппщљивпсти младих 

прганизпваоем радне праксе и изграђиваое 

капацитета нефпрмалних сакупљаша 

секундарних сирпвина прганизпваоем 

разлишитих видпва пбука у 19 градпва и 

ппщтина у Србији. Прпјектпм је у свим 

ппщтинама планирана дпдела укупнп 310 

грантпва у вреднпсти пд 1500, 2400 и 3600 

евра, кап и плаћенп стажираое за 25 младих 

без званишнпг щкплскпг пбразпваоа.  

Пвај прпјекат прганизација „Хелп“ 

реализује пд 2017. гпдине. Укупна вреднпст 

инвестиције за ппщтину Бела Паланка пд 

пктпбра 2017. гпдине, изнпси пкп 53.780.00 

евра, а дп сада је грантпвима у ппреми 

ппдржанп 17 кприсника. 
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ПРГАНИЗАЦИЈА РЕЗЕРВНИХ ВПЈНИХ СТАРЕШИНА ДПДЕЛИЛА ППВЕЉУ 

ППШТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА 

 

Ппщтини Бела Паланка дпдељена је 

Ппвеља за ппсебан дппринпс у раду и 

развпју Прганизације резервних пфицира и 

ппдпфицира Нищ - Савез прганизација 

резервних впјних старещина Србије. На 

пбележавану 100 гпдина ппстпјаоа 

Прганизације резервних впјних старещина у 

Нищу у Пфицирскпм дпму председник 

прганизације резервних пфицира резервни 

пукпвник  Дпбривпје Станимирпвић 

дпделип је захвалнице и ппвеље 

ппјединцима, прганизацијама, јавним 

устанпвама и предузећима.  

Ппвељу је испред ппщтине Бела 

Паланка примип заменик председника 

ппщтине Мирпслав Маринкпвић. „Ппщтина 

Бела Паланка придаје знашај и ппщтује 

јашаое и развијаое пдбрамбених 

пптенцијала друщтва. Лпкална сампуправа 

биће увек партнер за сарадоу, какп са 

шланпвима пве прганизације такп и са 

Впјскпм Републике Србије а све у циљу 

ппбпљщаоа безбеднпсти наще заједнице.“ - 

истакап је Маринкпвић на свешанпм 

урушеоу ппвеља. 

Да ппдсетимп, Ппщтина Бела 

Паланка негује дугпгпдищоу сарадоу са 

Кппненпм впјскпм Србије са кпјпм је 

спрпведен низ заједнишких активнпсти. 

Некпликп гпдина за редпм у Белпј Паланци 

је прганизпванп пбележаваое Дана кппнене 

впјске уз впјну параду и пригпдни прпграм. 

Такпђе, припадници Кппнене впјске свпјим 

присуствпм увелишали су и прпславу 

Стпгпдищоице пслпбпђеоа Беле Паланке у 

Првпм светскпм рату, али и брпјне друге 

свешанпсти ппвпдпм пбележаваоа важних 

истпријских датума  
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ  ДПСТУПАН ГРАЂАНИМА 

 

Тпкпм летоих месеци председник 

ппщтине Гпран Миљкпвић наставип је са 

пракспм пријема грађана, кпји се пдржавају 

свакпг петка. На пријемима кпји се 

пдржавају у председникпвпм кабинету 

грађани мпгу разгпварати директнп са 

председникпм, пбратити се за ппмпћ или 

изнети неку идеју или сугестију. Тпкпм јула, 

августа и септембра пдржанп је 16 пријема 

грађана тпкпм кпјих је щансу да разгпвара са 

председникпм дпбилп вище пд 200 

Белппаланшана.  

Грађани пд председника најшещће 

траже ппмпћ пкп куппвине лекпва, набавке 

дрва за пгрев или рещаваоа некпг правнпг 

прпблема. За ппмпћ се шестп пбраћају и 

мещтани месних заједница, кпји нереткп 

изнпсе прпблеме или сугстије са кпјима се 

сусреће шитава заједница или један оен деп.  

Председник и оегпви сарадници труде са да 

грађанима у щтп краћем рпку ппнуде 

рещеое или их упуте на институцију или 

ппједнице кпји им мпгу ппмпћи. Заппслени у 

председникпвпм Кабинету свакпдневнп 

ппсвећују време питаоима грађана и 

рещаваоу прпблема кпји су излпжени тпкпм 

пријема. 

Шеста ппмпћ кпја је грађанима 

пптребна, а пкп кпје лпкална сампуправа 

увек излази у сусрет јесте превпз дп 

медицинских центара у већим градпвима 

или баоских лешилищта. За те пптребе 

лпкална сампуправа ставља на услугу свпја 

впзила. Самп тпкпм ппследоа три месеца 

изврщенп је пкп 80 превпза за пптребе 

грађана.  

Разгпвпре са председникпм грађани 

мпгу заказати прекп телефпна Ппщтине Бела 

Паланка или путем званишне веб 

презентације www.belapalnka.org 

http://www.belapalnka.org/
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ВИШЕГПДИШОА САРАДОА СА ППШТИНАМА МАЛИ ЗВПРНИК И ТРГПВИШТЕ 

ПЗВАНИЧЕНА ППВЕЉПМ П БРАТИМЉЕОУ 

 

Ппщтина Бела Паланка прпславила је 

5. јул Дан ппщтине. Пбележаваое пвпг 

важнпг датума заппшелп је свешанпщћу 

пптписиваоа две Ппвеље п братимљеоу 

између Ппщтине Бела Паланка и ппщтина 

Тргпвищте и Мали Звпрник. Ппвеље је 

пптписап председник ппщтине Бела Паланка 

Гпран Миљкпвић, са председникпм ппщтине 

Тргпвищте Ненадпм Крстићем и 

председникпм ппщтине Мали Звпрник 

Зпранпм Јевтићем. Братимљеое и сарадоа 

усппставља се у циљу неппсреднпг 

дугпрпшнпг ппвезиваоа и сарадое у пбласти 

привреде, ппљппривреде и туризма, 

пбразпваоа, науке, културе, сппрта, 

здравствене защтите, защтите живптне 

средине, лпкалне сампуправе и другим 

сегментима друщтвенпг живпта. 

Председник ппщтине Бела Паланка, 

Гпран Миљкпвић изјавип је какп му је 

велика шаст и задпвпљствп щтп је 

дугпгпдищое пријатељствп и размена 

искустава између пвих ппщтина пзванишенп 

и ппвељама п братимљеоу. „Наще ппщтине 

су слишних велишина и сусрећу се са истим 

прпблемима, а ппвезиваое представља 

дпбар нашин да се пне заједнишким снагама 

пснаже и развијају“, дпдап је Миљкпвић.  

Председник ппщтне Мали Звпрник, 

Зпран Јевтић истакап је да су ппщтине Мали 

Звпрник и Тргпвищте већ ппбратимљене 

ппщтине и да му је великп задпвпљствп щтп 

ће се тп лепп искуствп пренети и на оихпв 

пднпс са ппщтинпм Бела Паланка. Пн види 

мпгућнпст за сарадоу у ппгледу 

инвестиција, привреде, али и заједнишкпг 

наступаоа према већим фпндпвима. 

Председник ппщтине тргпвищте, Ненад 

Крстић искпристип је прилику да 

Белппаланшанима шестита Дан ппщтине и 

истакп свпју жељу да се дугпгпдищое 

пријатељствп сва три председника пренесе и 

на грађане ппщтина. 

Ппщтина Бела Паланка дп сада је 

пптписала ппвеље п братимљеоу са щест 

ппщтина. Ппред Тргпвищта и Малпг 

Звпрника ту је и ппщтина Уб са кпјпм се већ 

гпдинама негују братски пднпси и сарадоа. 

Бела Паланка мпже се ппхвалити и братским 

ппщтинама ван граница наще земље. 

Ппвеље п братимљеоу у тпку ранијих 

гпдина пптписане су са Кпзарскпм Дубицпм 

из Бпсне и Херцегпвине, Слпвенскпм 

Бистрицпм, кап и са ппщтинпм Етрпппле из 

Бугарске.  
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ УГПСТИП ПРЕДСТАВНИКЕ ППШТИНЕ САНГЛИА СА 

МАЛТЕ 
 

 

Представници ппщтине Санглиа са 

Малте ппсетили су пп други пут ппщтину 

Бела Паланка у време манифестације "Дани 

банице". Представници са Малте сарадоу  

са нащпм ппщтинпм усппставили су прекп 

мреже Аспцијације Еврппских градпва 

културе, а у пквиру свпје ппсете били су 

гпсти председника ппщтине Бела Паланка, 

Гпрана Миљкпвића. На састанку пдржанпм у 

председникпвпм кабинету дпгпвпренп је 

пптписиваое Ппвеље п братимљеоу и 

сарадои и разгпваралп се п планпвима за 

будућу сарадоу. Председник ппщтине Гпран 

Миљкпвић, истакап је да је пснпвна идеја 

братимљеоа прпјекатска сарадоа, пре свега 

у ппгледу пбразпваоа и културе, кап и 

мпгућнпст да заједнп кпнкурищемп кпд 

неких Еврппских фпндпва кап щтп су 

Хпризпнт, Еразмус и прпграм Еврппа за 

грађане и грађанке, кпји има за циљ да сппји 

ппщтине из разлишитих делпва Еврппе.  

Ппмпћник председника ппщтине Санглиа, 

Клајв Пулис изјавип је да наще ппщтине 

имају дпста слишнпсти те мпжемп заједнп да 

радимп и сарађујемп на мнпгим ппљима. 

Сарадоа ће пре свега бити усмерена на 

пбразпваое, а затим на младе. 

Ппред представника града, ппщтину 

су ппсетили и представници прпјектнпг тима 

са Малте кпји ће у нареднпм перипду, 

заједнп са нащим тимпм радити на 

развијаоу идеја за будуће заједнишке 

прпјекте. За некпликп дана кпликп је 

прпвела у Белпј Паланци, Кприна Бухагиар, 

шлан прпјектнпг тима из Санглие приметила 

је дпста слишнпсти у ппгледу културе, те 

претппставља да ће се и прпјекти на кпјима 

ће радити највище фпкусирати на тај 

сегмент. Накпн званишнпг дела и разгпвпра п 

сарадои, председник ппщтине Гпран 

Миљкпвић, оегпв заменик Мирпслав 

Маринкпвић, кап и председник СП 

Александар Пејшић разменили су ппклпне са 

гпстима, а накпн тпга пбищли културна 

дпбра Беле Паланке.     
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ППТПИСАН СППРАЗУМ П САРАДОИ СА УДРУЖЕОЕМ „ДПБРА ВИЛА ЗА ВАС“ 

 

У великпј Сали ппщтине Бела 

Паланка 14. јула пптписан је сппразум п 

сарадои између удружеоа грађана 

„Дпбра вила за вас“ из Бепграда и  

лпкалне сампуправе Бела Паланка.  

Сппразум су пптписали 

председник ппщтине Бела Паланка  

Гпран Миљкпвић и председница 

удружеоа Радица Јпванпвић. 

Председник Миљкпвић је истакап да су 

дпсадащое заједнишке акције ппстигле 

дпбре резултате и да се птуда јавила 

жеља да се даља сарадоа дефинище и 

сппразумпм. Пн се захвалип пвпм удружеоу 

и дпдап да је ппщтина Бела Паланка увек 

птвпрена за сарадоу са прганизацијама кпје 

ппмажу спцијалнпј защтити грађана.  

Сппразум је пбухватип дпнацију у 

виду  шизама кпје ће бити дпдељене 

будућим првацима, кап и кищне кабанице 

намеоену сектпру за ванредне ситуације. 

Ппред тпга „Дпбра вила за вас“  укљушиће се 

и у кампаоу „Да се нпви живпт рпди“ такп 

щтп ће дпнирати нпсиљке за бебе. Радица 

Јпванпвић је истакла да је оена 

прганизација преппзнала Бела Паланку кап 

местп где ће ппмпћ бити најбпље 

упптребљена и да јпј је драгп щтп на пвај 

нашин мпже да ппмпгне.   

Пвп удружеое дп сада је у Белпј 

Паланци спрпвелп брпјне активнпсти кпјима 

су била пбухваћена деца из вртића, деца из 

Клуба за децу са сметоама у развпју „Те 

деум“, кап и малищани кпји ппсећују базен у 

Екплпщкп-рекреативнпм центру „Баоица''.
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СПИСАК ПРПЈЕКАТА СА КПЈИМ ЈЕ КПНКУРИСАНП КПД 

ИНСТИТУЦИЈА,УСТАНПВА, ДПНАТПРА ПД СТРАНЕ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

 

1. Назив прпјекта:  Пријава на јавни ппзив за дпбијаое ппдрщке СКГП у изради /унапређеоу 

Лпкалнпг Акципнпг плана  за спцијалнп укљушиваое Рпма и Рпмкиоа 

Дпнатпр: СКГП и Тим Прпграма ''Ппдрщка ЕУ инклузији Рпма - Пснаживаое лпкалних 

заједница за инклузију Рпма’’ 

Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка  

 

2 .Назив прпјекта:  ''Прпјекат за пдгпвпрну власт''  

Кратак ппис прпјекта : Технишка ппдрщка за ревизију лпкалнпг антикпрупцијскпг плана 

ппщтине. 

Дпнатпр: USAID 

Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка 

 

3. Назив прпјекта:  ''Теретана на птвпренпм  - Нпва мала''  

Дпнатпр: Министарствп пмладине и сппрта. 

Вреднпст прпјекта: 2.047.186,00 РСД 

 

4.Назив прпјекта:   ''Увпђеое система видеп надзпра'' 

Кратак ппис прпјекта :  Инсталацијпм система видеп надзпра грађанима ће бити пмпгућена 

ппщта безбеднпст и квалитетнији живпт у градскпм насељу  

Дпнатпр: Кабинет за инпвације 

Вреднпст прпјекта: 28.165.758,63  РСД  

 

5. Назив прпјекта:  Усппстављаое е-Услуга у ппщтини Бела Паланка (Е-управа ближа 

грађанима)  

Дпнатпр: Program Swiss PRO  

Вреднпст прпјекта: 12.110 дплара  

СПИСАК ПДПБРЕНИХ ПРПЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПД СТРАНЕ ЛПКАЛНЕ 

САМПУПРАВЕ 

  

 1.Назив прпјекта:  Функципнална анализа - ппдрщка у ппнуди мпдела за  ефикаснију 

прганизацију и пбављаое ппслпва у пквиру прпцеса рефпрме јавне управе.  

Дпнатпр:  Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе уз ппдрщку Владе 

Щвајцарске 

Вреднпст прпјекта: Технишка и административна ппдрщка 
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 2.Назив прпјекта:  Адаптација и енергетска санација зграде Центра за спцијални рад у Белпј    

Паланци 

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: Анализа затешенпг стаоа у ЈЛС у управљаоу импвинпм, Усппстављаое 

права јавне свпјине, пппис и упис, впђеое евиденције,  Израда и/или хармпнизација аката 

кпји се пднпсе на управљаое импвинпм у ЈЛС. 

Дпнатпр: Прпграм EXCHANGE 5 

Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка  

 

4 . Назив прпјекта:  ''Саветпдавна служба за грађане Ппштине Бела Паланка'' 

Кратак ппис прпјекта: Крпз прпјекат се усппставља  служба  за пружаое бесплатних 

саветпдавних услуга грађанима у виду административних и правних савета у Ппщтини Бела 

Паланка. 

Дпнатпр: Program Swiss PRO - Сектпр за спцијалнп укљушиваое  

Вреднпст прпјекта: 15.270 дплара 

 

ПРПЈЕКТИ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ТПКУ 

 

1.Назив прпјекта: Израда извпђачкпг прпјекта за рекпнструкцију пбјекта бивше фабрике 

''Фемид'' 

Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата израду идејнпг прпјекта и израду  прпјекта за 

извпђеое 

Дпнатпр:  EU PRO 

Вреднпст прпјекта:  20.700 евра 
 

2.Назив прпјекта:  Унапређеое ппштинске инфраструктуре, крпз  санацију  и адаптацију 

Устанпве културе  "Ремезијана"  у Белпј Паланци 

Кратак ппис прпјекта : Радпви  на рекпнструкцији крпва, замена стпларије, уградоа нпвих 

електришних инсталација и санација  вентилаципних  система ппзприщне сцене. 

Дпнатпр:  EU PRO 

Вреднпст прпјекта:  129.333 евра 
 

3. Назив прпјекта: „Унапређеое административне ефикаснпсти и делптвпрнпсти на 

лпкалнпм нивпу“ 

Дпнатпр:  Немашка развпјна сарадоа, ГИЗ  (Пакет ппдрщке). 
 

4. Назив прпјекта: „Функципнална анализа''- ппдрщка у ппнуди мпдела за  ефикаснију 

прганизацију и пбављаое ппслпва у пквиру прпцеса рефпрме јавне управе 

Дпнатпр: Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе уз ппдрщку Владе Щвајцарске 
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Вреднпст прпјекта: Технишка и административна ппдрщка  

 

5. Назив прпјекта:  Израда прпјектнп-техничке дпкументације за Ппстрпјеое за прераду 

птпадних впда 

Дпнатпр: Министарствп защтите живптне средине 
 

6.  Назив прпјекта:   Ппдршка мерама пппулаципне пплитике 

Кратак ппис прпјекта: Мере ппдрщке пснпвнпм и предщкплскпм пбразпваоу 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  

 

7. Назив прпјекта:    Израда Акципнпг плана  Партнерства за птвпрену управу 2019-

2020.гпдине  

 Дпнатпр: Грађанске иницијативе 

Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка 

 

8. 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  

 

9.  Назив прпјекта:   Ппшумљаваое у ппштини Бела Паланка- Биплпшки радпви у сливу 

Мпкранске реке. 

Дпнатпр: Министарствп защтите живптне средине 

Вреднпст прпјекта: 2.952.564,00 РСД 

 

10. Назив прпјекта:  Имплементација стручнпг псппспбљаваоа у складу са Акципним 

планпм лпкалнпг заппшљаваоа у ппштини Бела Паланка (Стручна пракса ) 

Дпнатпр: Прпграм Нпрвещка за вас. 

Вреднпст прпјекта: 12.380 дплара  

 

 11. Назив прпјекта:  Адаптација и енергетска санација зграде Центра за спцијални рад у    

Белпј    Паланци 

Дпнатпр: Прпграм Нпрвещка за вас. 

Вреднпст прпјекта: 130.110 дплара  

12.Назив прпјекта : Пакет  ппдршке ЈЛС у пбласти управљаоа импвинпм –Прпграм 

EXCHANGE 5 
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Дпнатпр: Прпграм EXCHANGE 5 

Вреднпст прпјекта: Технишка ппдрщка  

 

13 . Назив прпјекта:  ''Саветпдавна служба за грађане Ппштине Бела Паланка'' 

Дпнатпр: Program Swiss PRO - Сектпр за спцијалнп укљушиваое  

Вреднпст прпјекта: 15.270 дплара  

 

14. Назив прпјекта:  ''Герпнтп служба у функцији екпнпмскпг пснаживаоа Рпма'' (Прпграм 

Ппдрщка ЕУ инклузији Рпма). 

Дпнатпр: Еврппска Унија-Прпграм -Ппдрщка ЕУ инклузији Рпма 

Вреднпст прпјекта: 66.124 евра 

 

РЕАЛИЗПВАНИ ПРПЈЕКТИ 

 

1. Назив прпјекта: Антиерпзипнп уређеое слива Мпкранске реке, узвпднп пд завршетка 

регулисанпг  тпка у Белпј Паланци  

Дпнатпр: Канцеларија за управљаое јавним улагаоима 

Вреднпст прпјекта: 16.036.150,00 дплара 

 

2. Назив прпјекта:  Унапређеое енергетске ефикаснпсти у згради Ппштинске управе Бела 

Паланка 

Дпнатпр:  Министарствп рударства и енергетика 

Вреднпст прпјекта: 10.349.685,84 РСД 

 

3.Назив прпјекта: Ппкретаое едукативнпг центра и реализација дпдатних прпграмских 

садржаја каравана „Изађи ми на теглу“  

 Дпнатпр: МДУЛС – Бучетски фпнд за прпграм лпкалне сампуправе 

Вреднпст прпјекта: 856.000,00 РСД 

  

4.  Назив прпјекта:   '' Заједнп дп циља'' - Лични пратилац детета 

Кратак ппис прпјекта : Изградоа механизама за индивидуални приступ инклузивнпм 

пбразпваоу  

Дпнатпр: Тим за спцијалнп укљушиваое 

Вреднпст прпјекта: 3.300 CHF 

 

5. Назив прпјекта:  Усппстављаое Јединственпг управнпг места  у ппштини Бела Паланка. 

  Дпнатпр:  Министарствп  државне управе и лпкалне сампуправе 

Вреднпст прпјекта:  5.720.000,00 РСД 
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УСЛУЖНИ ЦЕНТАР И ТПКПМ ЛЕТА ДПСТУПАН ГРАЂАНИМА 
 

Пдељеое за ппслпве пргана ппщтине, 

ппщту управу и заједнишке ппслпве у 

перипду пд 1. јула дп 30. септембра, 

пбављалп је ппслпве кпји дппринпсе 

унапређеоу рада и усппстављаоу ефикаснпг 

система у ппщтини, кпји су пд знашаја за 

грађане.   

             У пвпм перипду настављена је 

примена е-управе и примена пдредаба  

Закпна п ппщтем управнпм ппступку у раду 

пргана, кпјпм је пмпгућенп да, када странка 

да сагласнпст, прган мпже да врщи увид и 

прибављa ппдатке пптребне за  пбраду 

предмета,  такп да грађани не мпрају сами 

прикупљати неппхпдна дпкумента п кпјима 

се впди службена евиденција, већ тп ради 

надлежни прган. За три месеца билп је 445 

ппзива веб сервиса шиме су умнпгпме 

убрзани административни ппступци и 

издаваое пптребних дпкумената. 

       Матишна служба Пдељеое издаје 

грађанима увереоа п држављанству и 

извпде из Матишних коига рпђених, 

веншаних и умрлих за теритприју целе 

Републике Србије. Тпкпм јула, августа и 

септембра издатп је 866 извпда из коига 

рпђених, веншаних, умрлих, увереоа п 

држављанству и п брашнпм статусу. У 

Матишне коиге рпђених, веншаних и умрлих 

изврщена су  44 уписа, дпк је у Дпставну 

коигу заведенп 338 уписа. Изврщена је 

пвера 5346 пптписа, фптпкппија, преписа и 

рукпписа  за пптребе грађана. У пквиру 

Пдељеоа дпнетп је 139 рещеоа и увереоа у 

пбласти пствариваоа права на финансијску 

ппдрщку ппрпдици са децпм, рпдитељски 

дпдатак,  дешји дпдатак и др. Издатп је 121 

увереое п прихпдима пп шлану дпмаћинства  

(за дпмски смещтаја ушеника и студената). 

На  писарници  је примљенп, заведенп и 

фпрмиранп 1129 предмета, кпји су 

расппређени и дпстављени надлежним 

пдељеоима.  

Ппщтинска управа тпкпм пвпг 

перипда радила је и на ажурираоу бирашких 

спискпва. Пбрађенп је укупнп 158 захтева 

кпји су пбухатали стицаое пунплетства (25), 

пријаву пребивалищта (34), прпмену лишних 

ппдатака (14), прпмену и пдјаву 

пребивалищта (72) и брисаоа пп пснпву 

смрти (43).  
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РАД ПДЕЉЕОА ЗА УРБАНИЗАМ 
 

Пдељеое за урбанизам, грађе-

винарствп, импвинскп –правне и стамбенп 

– кпмуналне ппслпве Ппщтинске управе 

ппщтине Бела Паланка тпкпм летоих 

месеци пбрадилп је 211 предмета. 

Пдељеоу је ппднетп 5 захтева за 

пзакпоеое, пзакпоенп је 16 пбјеката и 

издатп 5 лпкацијских услпва.  Заппслени у 

пдељеоу Урбанизма тпкпм јула и августа 

издали су 18 пдпбреоа за извпђеое 

радпва,  3 грађевинске  и 2 упптребне 

дпзвпле. Схпднп сезпни ппјашанпг рада 

угпститељских пбјеката пвп пдељеое 

дпнелп је шак 63 рещеоа  п закупу летоих 

бащти и 96 рещеоа п кприщћеоу јавне 

свпјине.  Тпкпм пвпг перипда дпнете су и 3 

пдлуке п ппкретаоу ппступка прибављаоа 

грађевинскпг земљищта у јавну свпјину 

ппщтине Бела Паланка. 

 

БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ ЗА БЕЛППАЛАНЧАНЕ 
 

Ппщтина Бела Паланка на пснпву угпвпра п 

дпнацији у пквиру Прпграма „Swiss PRO“ 

реализује прпјекат „Саветпдавна служба за 

грађане у ппщтини Бела Паланка“. У пквиру 

прпјекта фпрмирана је Саветпдавна служба 

за грађане и ангажпванп је лице, 

диплпмирани правник, кпје ће пружати 

саветпдавне услуге грађанима ппщтине 

Бела Паланка. Бесплатна саветпдавна 

ппдрщка састпји се пд пружаоа правних 

савета, пружаоа ппщте правне 

инфпрмације, састављаоа ппднесака и 

пппуоаваоа фпрмулара и не пбухвата 

правп заступаоа и пдбране пред судпм, 

другим државним прганпм, прганпм јавне 

власти или у ппступку мирнпг рещаваоа 

сппрпва. Бесплатна саветпдавна ппдрщка 

мпже да се пружи држављанину Републике 

Србије, лицу без држављанства, странпм 

држављанину са сталним настаоеоем у 

Републици Србији и другпм лицу у 

Републици Србији.   

Саветпдавне услуге грађанима су дпступне 

у прпстприји Ппщтинске управе Ппщтине 

Бела Паланка, а једнпм недељнп пбавља се 

и рад на терену, у месним заједницама 

Црвена Река, Дивљана, Кпритница, Клисура 

и Миранпвашка Кула. 
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ПДПБРЕНП 58 СТИПЕНДИЈА И 66 ЈЕДНПКРАТНИХ НАГРАДА ЗА УЧЕНИКЕ И 

СТУДЕНТЕ 

 

У складу са свпјпм пппулаципнпм 

пплитикпм и тежопм да младе људе задржи 

у рпднпм граду ппщтина Бела Паланка из 

свпг бучета сваке гпдине издваја знашајна 

средства за стипендије талентпваних 

ушеника, студената и младих сппртиста. 

Тпкпм маја и јуна расписана су три кпнкуса 

за децу щкплскпг узраста, накпн шега су 

ппшеткпм јула дпнете пдуке п стипендираоу. 

Ппследоих некпликп гпдина сви ђаци 

кпји упищу Средоу щкплу „Никета 

Ремезијански“ у Белпј Паланци стишу правп 

на стипендију у изнпсу пд 3.100 динара 

месешнп. Пве гпдине стипендија је пдпбрена 

за шак 57 ушеника сва три пбразпвна 

прпфила пве щкпле: смер гимназије, смер 

електрптехнишар инфпрмаципних технп-

лпгија и смер мпдни крпјаш. 

Ппшеткпм јула месеца дпнета је и 

пдлука п дпдели једнпкратних нпвшаних 

награда за ушенике са прпсешнпм пценпм 

5,00 и студенте са прпсешнпм пценпм 

студираоа изнад 8,50. Пдпбрене су укпнп 54 

награде (27 за ушенике и 27 за студенте), а 

ппред пвих награда дпдељенп је и 12 

награда ушеницима кпји су у претхпднпј 

щкплскпј гпдини псвпјили некп пд прва три 

места на републишким такмишеоима. Све 

награде дпдељене су на свешанпсти 

приређенпј у великпј сали Ппщтине у склппу 

пбележаваоа Дана ппщтине, а урушили су их 

лишнп председник ппщтине Гпран 

Миљкпвић и председник скупщтине 

ппщтине Александар Пејшић.  

У тпку пвпг перипда пдпбрена је и 

једна стипендија у изнпсу пд 6 200 динара 

месешнп за талентпване ушенике/сппртисте 

кпји ппхађају тренинге или шаспве ван 

теритприје наще ппщтине. 

Тпкпм јула, августа и септембра у тпку 

су била јпщ три кпнкурса намеоена 

ушеницима и студентима. Расписан је 

кпнкурс намеоен ушеницима са 

пребивалищтем у Белпј Паланци кпји се 

щкплују у другим градпвима, кап и 

студентима са истим услпвпм.  Такпђе, 

расписан је и Кпнкурс за дпделу студентских 

стипендија студентима кпји упищу студије  

на Универзитету  „Унипн-Никпла Тесла“  

Факултет за меначмент у Сремским 

Карлпвцима, у Белпј Паланци. 
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ППШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ПБЕЗБЕДИЛА ППКЛПНЕ ЗА 83 ЂАКА ПРВАКА 

 

Председник ппщтине Гпран 

Миљкпвић је са свпјим сарадницима 

пбищап ушенике првпг разреда пснпвне 

щкпле „Љупше Щпанац” у Белпј Паланци и 

„Јпван Аранђелпвић” у Црвенпј Реци и 

ппжелеп им срећан пплазак у први разред и 

ппшетак щкплпваоа. Пн је деци урушип 

пакете кпји садрже коиге и нпвац у изнпсу 

пд 5000 динара.  Председник је истакап да је 

нпвац кпји су малищани дпбили ппмпћ 

лпкалне сампуправе за куппвину пнпга щтп 

им тренутнп недпстаје, али и ппдстрек да 

дпбрп и вреднп уше. „Задпвпљствп ми је 

када имам прилику да ппсетим вас, наще 

ђаке прваке, и да вас пбрадујем ппклпнима 

за срећан ппшетак щкплпваоа. Трудили смп 

се да пбезбедимп све услпве за ваще 

щкплпваое и сталнп ћемп улагати у 

пбразпваое.“-истакап је Миљкпвић. Ппред 

ппклпн пакета, сви ушеници кпји ппхађају 

пснпвну щкплу у Црвенпј Реци, дпбили су и 

дпнацију у виду дешијих шизама и кищних 

кабаница, кпје је ппщтина пбезбедила у 

пквиру сарадое са удружеоем „Дпбра вила 

за вас“. Гпран Миљкпвић је истакап да је тп 

самп мали знак пажое намеоен 

малищанима из пвпг села, а кпји је прпдукт 

дуге сарадое са удружеоем из Бепграда.  

Пн је дпдап да Црвену Реку у нареднпм 

перипду пшекује важан инфраструктурни 

прпјекат кпји се тише дпградое и адаптације 

старе библиптеке у јпщ један пбјекат 

Предщкплске устанпве „Драгица Лалпвић”, 

кпји ће пбухватити све узрасте деце. „Пвај 

прпјекат спрпвпдимп заједнп са 

Канцеларијпм за управљаое јавним 

улагаоима. У тпку је израда тендерске 

дпкументације а ускпрп ће кренути радпви 

на рекпнструкцији пбјекта кпји ће бити 

кпмплетнп уређен, пп свим савременим 

стандардима, кап и пбјекти Предщкплске 

устанпве “Драгица Лалпвић“ у Белпј 

Паланци.“ - рекап је Гпран Миљкпвић.  

Директпри пснпвних щкпла истакли су да је 

пваква ппмпћ пд знашаја и за децу и за 

рпдитеље, пре свега збпг дпдатних трпщкпва 

са кпјма се сусрећу приликпм ппласка 

првака у щкплу, али и да је сам гест пбиласка 

вепма леп јер ппказује бригу лпкалне 

сампуправе према  најмлађем 

станпвнищтву. 
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СВЕ ВИШЕ ДЕЦЕ СЕ РАЂА У СЕЛИМА ППШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА, 

ИСТАКНУТП ТПКПМ ПБИЛАСКА БЕБА У КАМПАОИ „ДА СЕ НПВИ ЖИВПТ РПДИ“ 
 

Тпкпм јула, августа и септембра 

настављена је акција ппщтине Бела Паланка 

„Да се нпви живпт рпди“ кпја се спрпвпди у 

пквиру Лпкалнпг акципнпг плана 

пппулаципне пплитике. Бебе рпђене у пвпм 

перипду пбищап је председник ппщтине 

Бела Паланка, Гпран Миљкпвић са свпјим 

сарадницима и рпдитељима и деци даривап 

беби пакете кпји садрже ппрему неппхпдну 

за прве дане пп рпђеоу, кап и рещеоа за 

нпвшану ппмпћ пд 30.000 динара. Ппред 

ппрпдица у Белпј Паланци председник је 

пбищап и некпликп ппрпдица у Црвенпј 

Реци, Врандплу и Вргудинцу у пквиру 

наставка пве камапаое. 

 „Пнп щтп нас ппсебнп радује је тп щтп се 

велики брпј деце рпдип у селу Црвена Река. 

Пд 50 беба кпликп је на теритприји ппщтине 

Бела Паланка рпђенп пд ппшетка гпдине, шак 

8 су из Црвене Реке. Желимп да 

ппдстакнемп и друге младе људе да 

заснивају свпје ппрпдице а пни кпји су већ у 

браку да имају щтп вище деце. Нащ је ппсап 

да пружамп сваки вид ппдрщке а главна 

мера на кпјпј радимп је привредни развпј и 

птвараое нпвих радних места за младе 

људе.“ - истакап је Миљкпвић. Лпкална 

сампуправа је увидела да ппстпји пптреба за 

птвараоем пдељеоа предщкплске устанпве 

у селу Црвена Река збпг све већег брпја 

деце. Миљкпвић је у разгпвпру са 

рпдитељима пптврдип да ће ппшети радпви 

на рекпнструкцији пбјекта у Црвенпј Реци и 

да ускпрп малищани збпг вртића неће 

мпрати да путују у Белу Паланку. Циљ 

кампаое ппщтине Бела Паланка „Да се нпви 

живпт рпди“ је да се младима да ппдрщка за 

псниваое ппрпдица и ппкаже да ппщтина 

брине п оима и оихпвим пптребама. 

Пбилазак беба пд стране лпкалнпг 

рукпвпдства биће настављен и у наредним 

месецима. 
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МПБИЛИЈАРИ ЗА ДЕЦУ У СЕЛУ МПКРА, МПКЛИШТЕ, ВРАНДПЛ И ЦРВЕНА РЕКА 

 

Да ппсебнп брине п најмлађим 

станпвницима Ппщтина Бела Паланка  

ппказала је ппстављаоем дешијих 

мпбилијара на јпщ шетири лпкације: у селу 

Мпкра, Мпклищте, Врандпл и селу Црвена 

Река. Пвим је настављен рад на уређеоу 

града, али пре свега на ствараоу безбеднпг 

пкружеоа за децу и рпдитеље. 

„Бела Паланка, иакп малп местп, има пунп уређених паркпва и прпстпра за игру за 

децу. Трудили смп се да у свакпм делу Беле Паланке пбезбедимп терене за игру и 

ппставимп мпбилијаре. Уппредп радимп и на уређиваоу прпстпра за игру за децу кпја 

живе у селима наше ппштине. Брига п деци и оихпвим пптребама и даље ће бити 

припритет лпкалне сампуправе.“- истакап је Гпран Миљкпвић, председник ппштине Бела 

Паланка.  

Накпн ппстављаоа мпбилијара 

спрпведена је и акција уређеоа прпстпра 

пкп оих, такп да сада деца у пвим селима 

мпгу несметанп да кпристе мпбилијаре за 

игру и дружеое. Ппред тпга ЈКП „Кпмнис“ 

редпвнп ради на уређеоу и пдржаваоу 

мпбилијара раније ппстављених у Белпј 

Паланци, какп би све лпкације увек биле 

дпступне грађанима и пмпгућиле им да 

квалитетнп прпвпде време са свпјим 

ппрпдицама.    
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БЕЛА ПАЛАНКА УВПДИ  УСЛУГУ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ 

ДЕТЕТА 

 

Oпщтина Бела Паланка у јулу месецу 

ппшела је спрпвпђеое прпјекта „Заједнп дп 

циља“ у пквиру „Прпграма лпкалних 

иницијатива за спцијалнп укљушиваое и 

смаоеое сирпмащтва – Ппдрщка развпју 

инпвативних мпдела за спцијалнп 

укљушиваое – ЛИП 2“ кпјим кппрдинира Тим 

за спцијалнп укљушиваое и смаоеое 

сирпмащтва Владе Републике Србије уз 

ппдрщку Владе Щвајцарске. Главни циљ 

пвпг прпјекта јесте увпђеое услуге 

спцијалне защтите ппд називпм лишни 

пратилац. Пва услуга пружа се деци кпја су 

инклузивнп уписана у редпван пбразпвни 

систем дп заврщетка средое щкпле. Сврха 

ангажпваоа лишних пратилаца је 

усппстављаое щтп већег нивпа 

сампсталнпсти детета и знашајна је ппдрщка 

ппрпдици. Активнпсти услуге зависе пд 

пптреба детета и ппдразумевају: ппмпћ при 

кретаоу, пдржаваоу лишне хигијене, 

кпмуникацији детета са другима, ппдрщку у 

щкпли на шаспвима и пдмприма, кап и тпкпм 

активнпсти у заједници. 

У пквиру прве фазе пвпг прпјекта 

пдржан је пкругли стп у виду кпнсултација са 

пптенцијалним кприсницима и 

заинтереспваним странама у заједници. 

Тпкпм јула месеца пдржана је и радипница 

„Ппдрщкпм дп успеха“ кпју су реализпвали 

струшоаци из Друщтва за ЦДП из Иваоице, 

кпје је лиценцирани пружалац услуге лишни 

пратилац детета. У августу и септембру 

месецу спрпведене су активнпсти мапираоа  

и анкетираоа пптенцијалних кприсника п 

знашају ппкретаоа и пружаоа услуге лишни 

пратилац детета. Истраживаое је 

спрпведенп у градскпј средини и у селима 

на теритприји ппщтине. 

Резултат спрпведених активнпсти и 

истраживаоа  у првпј фази прпјекта јесте  

наставак реализације прпјекта „Заједнп дп 

циља“ кпји  ппдразумева: Увпђеое сервиса 

спцијалне ппдрщке намеоене деци са 

инвалидитетпм и тещкпћама у развпју, а 

пбухвата услугу „Лишни пратилац детета“ и 

„Летоу щкплу спцијалних вещтина“ при 

удружеоу „Те Деум“. Пвим прпјектпм биће 

унапређен пплпжај деце са инвалидитетпм и 

сметоама у развпју кпја су укљушена у 

редпван пбразпвни систем. Тпкпм гпдину 

дана имплементације прпјекта петпрп 

ушеника кпји инклузивнп ппхађају пснпвну  и  

средоу щкплу дпбиће лишнпг пратипца. 
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РЕКПРДНИ БРПЈ ДЕЦЕ УПИСАН У ПРЕДШКПЛСКУ УСТАНПВУ „ДРАГИЦА 

ЛАЛПВИЋ“ 

 

Предщкплска устанпва „Драгица 

Лалпвић“ ради на васпитаоу и пбразпваоу 

деце у Белпј Паланци вище пд 50 гпдина. 

Тпкпм гпдина хиљаде малищана прпщлп је 

крпз пба пбјекта пве устанпве и ту наушилп 

да држи плпвку и напище прве реши. Пд 

прпщле гпдине, захваујући залагаоу 

лпкалне сампупрве и ппдрщци Канцеларије 

за јавна улагаоа Републике Србије, пба 

пбјекта су пбнпвљена пд ппда дп плафпна и 

ппремљена мпдернпм кухиопм, 

намещтајем и дидактишким материјалпм.  

Квалитет рада, дпбри услпви и љубазнп 

пспбље услпвили су да пвпг септембра у 

вртић буде уписанп гптпвп 250 деце, щтп 

представља рекпдни брпј кприсника пд 

псниваоа пве устанпве. Деца су ппдељена у 

12 старпсних група ппшевщи пд јаслене, па 

све дп групе предщкплскпг припремнпг 

прпграма.  Предщкплска устанпва се мпже 

ппхвалити и шиоеницпм да нема листу 

шекаоа и да су сва пријављена деца уписана 

и расппређена у адекватне групе. 

 Устанпва је летое месеце прпвела у 

изради планпва и прпграма, врщене су 

припреме за ппшетак нпве радне гпдине: 

генералнп шищћеое радних спба и псталих 

пратећих прпстприја, набавка припритетне 

ппреме за радне спбе и кухиое, набавка 

материјала за рад. За све тп време, у пба 

пбјекта без прекида пбављан је васпитнп 

пбразпвни рад. 

 

ПДРЖАНЕ ПБУКЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ У ПКВИРУ ПРПЈЕКТА „СУПЕР“ 

 

Предщкплска устанпва „Драгица 

Лалпвић“ у јуну  је ппстала деп прпјекта 

„СУПЕР - Ппдрщка рефпрми предщкплскпг 

васпитаоа и пбразпваоа“. Прпјекат 

финансира Еврппска унија, а реализује 

Министарствп прпсвете, науке и 

технплпщкпг развпја. Оиме је пбухваћенп  

50 градпва и ппщтина у кпјима ће се радити 

на ппремаоу и унапређиваоу рада у 

предщкплским устанпвама. Тпкпм лета 

ппшелп се са реализацијпм прпјектних 

активнпсти, а у септембру су ппшеле и пбуке 

за заппслене и тимпве при лпкалним 

сампуправама. Министарствп прпсвете, уз 

шију сарадоу се реализује прпјекат, дпнелп 

је нпве прпграме рада пп кпјима ће се 

радити пд наредне щкплске гпдине.  Дп 

тада, биће прганизпване пбуке за васпиташе, 

дпк ће тимпви при лпкалним сампуправама 

имати за циљ израду лпкалних акципних 

планпва за предщкплскп васпитаое, а један 

пд главних циљева јесте ппвећан пбухват 

деце узраста пд 3,5 дп 5,5 гпдина. 
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ПКП 250 ИНТЕРВЕНЦИЈА ЈКП „КПМНИС“ НА ВПДПВПДНПЈ И КАНАЛИЗАЦИПНПЈ 

МРЕЖИ 

Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмнис“ 

тпкпм летоих месеци активнп је радилп на 

пдржаваоу  впдпвпдне и канализаципне 

мреже у Белпј Паланци, али и пкплним 

селима и трудилп се да  пдгпври на ппзиве и 

пптребе грађана. Самп тпкпм јула, августа и 

септембра изврщенп је вище пд 180 

интервенција на впдпвпднпј мрежи, щтп на 

кварпвима у щахтама (63 интервенције), 

улишним кварпвима (16 интервенција), 

кућним прикљушцима (10) и сепским 

впдпвпдима (38 интервенција). Према 

указаним пптребама врщене су мпнтаже и 

демпнтаже впдпмера, ппправке 

инсталација, мпнтаже и демпнтаже шесми, 

замене прппусних вентила и брпјне друге 

интервенције. У пвпм перипду, радници ЈКП 

„Кпмнис“ изврщили су и 44 интервенције на 

канализаципнпј мрежи, а екипа за 

пдржаваое имала је дпста прпблема на 

пдгущаваоу фекалне канализације.  Ппред 

тпга врщене су  интервенције на систему 

атмпсферске канализације и шищћеое 

сливника и пдвпдних канала. 

 

РЕДПВНП ПДРЖАВАОЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

 

Ппщтина Бела Паланка мпже се 

ппхвалити распрпстраоенпм мрежпм јавне  

расвете кпја ппкрива гптпвп све улице у 

граду, кап и дпбрим псветљеоем улица у 

месним заједницама и на путевима кпји дп 

оих впде. На пдржавоу пве мреже ради 

јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмнис“ кпје 

је и тпкпм лета далп све пд себе да 

редпвнп пдржава јавну расвету и щтп брже 

реагује на кварпве, кап и да пдгпвпри на 

захтеве других предузећа и устанпва 

приликпм спрпвпђеоа активнпсти. Тпкпм 

јула, августа и септембра замеоене су 

сијалице кпје нису радиле у улицама: 

Петра Бпјпвића, Лпвћенска, Светпзара 

Маркпвића, Илије Савића, Бранислава 

Нущића, Сплунска, 9. мај, Кајмакшаланска, 

Железнишка, Стпјана Шупића, Љубе 

Ранђелпвића, Нпвпсадска, 1. мај, Сремска, 

Владимира Назпра, Пбилићева и Никпле 

Тесле, у селима Мпкра, Щпај,  Мпклищте, 

Црвена Река, Дплац и Кпритница, 

Ппстављени су рефлектпри кпд сппртске 

хале, замеоене сијалице у парку кпд цркве 

и у кпмплексу парка на „Врелу“. Раднику на 

јавнпј расвети је дата исппмпћ у људству за 

време пдржаваоа ващара. Такпђе је 

ппправљена расвета и пкп Пснпвне щкпле 

где су уграђене сијалице кап и једнп 

стаклп.  
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СПРПВЕДЕНИ ЈАВНИ РАДПВИ НА УРЕЂЕОУ ГРПБЉА И ПБНАВЉАОУ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

У тпку јула, августа и септембра 

спрпведени су јавни радпви према Угпвпру 

п извпђеоу јавних радпва кпји су 

пбухватили уређеое путне инфраструктуре 

и сепских грпбаља.  На шищћеоу и уређеоу 

сепских грпбаља на теритприји ппщтине 

Бела Паланка билп је ангажпванп 12 

изврщилаца, а на пдржаваоу и пбнављаоу 

јавне инфраструктуре – путних ппјасева 7 

изврщилаца. У селима Дплац, Мпклищте, 

Сиоац, Клисура, Кременица, Клеое и 

Љубатпвица изврщенп је кпщеое траве и 

щибља, сешеое щибља и дрвећа, 

ппдрезиваое дрвећа (листппаднп и 

шетинарскп), уређиваое банкина, прппуста 

и канала ппред пута, сакупљаое и 

изнпщеое смећа и птпаднпг материјала. 

Уређена су грпбља у селима Дпоа 

Кпритница, Мпкра, Дивљана, Вргудинац, 

Нпвп Селп, Щпај, Кпсмпвац, Вета, 

Мпклищте, Шифлик, Клисура и у насељу 

Дплац. 

 

НАСТАВЉЕНИ РАДПВИ НА ПБНПВИ СЕПСКИХ ПУТЕВА 

 

Пдељеое за кпмуналне делатнпсти 

Ппщтине Бела Паланка тпкпм лета је 

наставилп радпве на ппправци сепских 

путева са кпјима се ппшелп пд марта пве 

гпдине. Тпкпм августа и септембра урађена 

је ппправка сепских путева насипаоем и 

разастираоем струганпг асфалта у месним 

заједницама Дплац, Крупац, Лескпвик, 

Врандпл и рађена је ппправка пута Бпжин 

Тпр – Крупац.  За насипаое пута кприщћеоа 

је јалпвина из ппзајмищта Бпжин Тпр. 

Урађен је пут у дужини пкп 1200м, щирине 

3м, местимишнп је засипан јалпвинпм из 

ппзајмищта дпк је на псталим делпвима пута 

рађенп прпщиреое банкине и уклпоенп 

растиое. Такпђе, урађенп је насипаое и 

разастираое струганпг асфалта у Белпј 

Паланци у Нпвпсадскпј улици. Скинутп је 

растиое између Нпвпсадске и Лпвћенске и 

насипан стругани асфалт пд заврщетка 

асфалта па дп Сппртскпг центра Баоица. У 

меснпј заједници Нпвп Селп урађена је 

ппправка лпкалнпг пута. Радпви су најпре 

пбухватили шищћеое растиоа ппред пута и 

равнаое банкине, а  затим насипаое 

струганим асфалтпм и разастираое истпг.  

Услед пбилних падавина ппшеткпм 

лета, дпщлп је дп ствараоа нанпса исппд 

мпстпва прекп реке Нищаве. Какп би се 

спрешилп изливаое урађенп је шищћеое 

нанпса и тп најпре у Љубатпвици и Клеоу, 

затим у Дплцу на мпсту за Бпжин тпр, а на 

крају је пшищћен и мпст за селп Врандпл. 
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ЛАКШЕ ДП СРЕДСТАВА УЗ ППМПЋ ПДЕЉЕОА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛПКАЛНП-

ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

Ппщтина Бела Паланка и пве гпдине 

расписала је Кпнкурс за прпграм ппдрщке за 

спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и 

пплитике руралнпг развпја ппщтине. Мере 

ппдрщке ппљппривредне пплитике и 

пплитике руралнпг развпја за кпје се мпгу 

пстварити ппдстицаји су директна плаћаоа, 

мере кредитне ппдрщке и мере руралнпг 

развпја. За спрпвпђеое мера прпграма 

ппдрщке предвиђенп је 16 000 000 динара, а 

кпнкурс је бип птвпрене тпкпм шитавпг лета. 

 Псим пвпг прпграма кпји је 

предвиђен Бучетпм ппщтине, лпкална 

сампуправа улпжила је дпдатне наппре какп 

би ппљппривредним прпизвпђашима из 

наще ппщтине пмпгућила ушещће и у другим 

кпнкурсима и прпграмима Министарства 

ппљппривреде, щумарства и впдпприпреде, 

кап и дпнатпрских кућа. Пдељеое за 

привреду и лпкалнп-екпнпмски развпј тпкпм 

шитве гпдине пружа услуге ппмпћи при 

изради бизнис планпва за младе 

ппљппривреднике, ппмпћ при аплицираоу 

и ппднпщеоу захтева за субвенције према 

Министарству и дпнатприма ( Енеца, Хелп, 

Дивац). Такпђе, пвп Пдељеое пружа 

инфпрмације и ппмаже предузетницима при 

пппуоаваоу апликације за пне кпји  

пдгпварају на јавни ппзив ЕУ прп.  

Тпкпм јула и августа спрпведене су 

активнпсти на анимираоу прпизвпђаша да се 

укљуше у Прпграм ппдрщке невладине 

прганизације HELP у 2019. гпдини. 

Прганизпванп је седам радипница у Белпј 

Паанци, Црвенпј Реци, Дплцу, Дивљани, 

Клисури, Сиоцу и Мпкри, на кпјима су 

присуствпвли мещтани пвих, али и суседних 

насеља. 

 

ППДРШКА СТРУЧОАКА РАДИ БПЉЕ ПРПИЗВПДОЕ 

 

Лпкална сампуправа је тпкпм јула, 

августа и септембра наставила интензивну 

сарадоу са  Ппљппривреднпм струшнпм и 

саветпдавнпм службпм Пирпт у вези 

трансфера знаоа из пбласти 

ппљппривредне прпизвпдое. У сарадои са 

Ппљппривреднпм струшнпм службпм 

прганизпван је пбилазак винпграда пд 

стране струшних лица на теритприји наще 

ппщтине, а све у циљу спрешаваоа щиреоа 

бплести златастп жутилп винпве лпзе. 

Ппљппривредници су дпбили кпнкретне 

савете за спрешаваое щиреоа пве бплести 

кпја нанпси велике щтете винпградима. 

Кпнтинуиранп су пбилажена ппљп-

привредна газдинства и крпз разгпвпр са 

ппљппривредним прпизвпђашима су 

тражени пптимални нашини за ппмпћ пд 

стране лпкалне сампуправе. 
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ФПРМИРАНА ЛПКАЛНА АКЦИПНА ГРУПА „КАТЕНА МУНДИ“ 

 

У земљама Еврппске уније, Лпкална 

акципна група је преппзната кап вепма 

важна карика у дпмену руралнпг развпја и 

сепских, насељених места. Лпкална акципна 

група представља вид удруживаоа кпји 

треба да ппвеже јавне и приватне партнере, 

и представља уравнптежену групу кпја би 

представљала интересе ппстпјећих лпкалних 

група кпје дплазе из разлишитих спцип-

екпнпмских сектпра у заједнишки пдређенпј 

теритприји. Сврха псниваоа Лпкалних 

акципних група јесте планираое пнпга щтп 

је пптребнп урадити, предузимаое 

кпнкретних активнпсти, утврђиваое 

успещнпсти истих активнпсти и свакакп, 

оихпва надпградоа и интегрисаое у 

лпкалне, приватне, јавне и невладине 

прганизације какп би квалитетније рещавале 

стварне прпблеме лпкалнпг ставнпвнищтва. 

Пдељеое за привреду и лпкалнп-

екпнпмски развпј је тпкпм јула и августа 

активнп радилп на припреми неппхпдних 

дпкумената за регистрпваое Лпкалне 

акципне групе за теритприју ппщтина: Бела 

Паланка, Нищка Баоа и Бабущница ппд 

називпм „Лпкална акципна група Катена 

Мунди“. Пснивашка скупщтина пдржана је  

28. августа, а пдмах накпн тпга спрпведене 

су активнпсти за регистрпваое кпд АПР-а, 

израђен је пешат, и птвпрен наменски рашун. 

Накпн спрпведене активнпсти званишнпг 

регистрпваоа групе аплициранп је кпд 

Министарства ппљппривреде, щумарства и 

впдппривреде за пдпбреое средстава за 

израду Стратегије руралнпг развпја за 

теритприју партнерства пднпснп Беле 

Паланке, Нищке Баое и Бабущнице.  

 

 

Издвајамп:  

 У пвпм перипду заврщена је и регистрација 

аутпхтпне спрте паприка вртке, при шему је 

рещеоем Министарства ппљппривреде, 

щумарства и впдппривреде  удружеое „Мирис 

завишаја“ власник пве спрте. 

 Услед дугптрајне суще дпщлп је дп нестащице 

впде на Сувпј планини щтп је пзбиљнп угрпзилп 

стпку кпја тамп прпвпди летое месеце. Ппщтина Бела Паланка пдгпвприла је на захтев 

забринутих стпшара и ппмпгла да се превезе пкп 40 000 литара впде дп ппјила на Ракпщ 

шесми, шиме је смаоен ризик пд изумираоа крава и кпоа.  

 Ппщтина Бела Паланка је наставила активнпсти на реализацији Прпграма сузбијаоа ларви 

кпмараца на теритприји Републике Србије – Централна Србија за 2019.гпдину у 

прганизацији Министарства државне управе и лпкалне сампуправе. Успещнп су 

реализпвани други и трећи ларвицидни третман кпмараца у циљу защтите здравља 

станпвнищтва пд нарастајуће ппаснпсти пд вируса грпзнице Западнпг Нила.  
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ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ ГПРАН МИЉКПВИЋ СА ПРЕДСЕДНИЦПМ УДРУЖЕОА 

‘’ДПБРА ВИЛА ЗА ВАС’’ ПБИШАП ППРПДИЦУ НАТАЛИЈЕ ППППВИЋ 

 

 

Председник ппщтине Бела Паланка 

Гпран Миљкпвић је заједнп са 

председницпм удружеоа  „Дпбра вила за 

вас” Радицпм Јпванпвић и  свпјим 

сарадницима ппсетип Наталију Ппппвић, 

студенткиоу прве гпдине Филпзпфскпг 

факултета.  Тпм приликпм урушена су јпј 

нпва инвалидска кплица, кпје је пбезбедилп 

удружеое, а тпкпм ппсете дпгпвпрена је и 

ппмпћ лпкалне сампуправе пкп баоскпг 

лешеоа, коига и пртппедских ппмагала кпја 

су јпј пптребна.  

Председник ппщтине Гпран 

Миљкпвић истакап је да је Наталија изузетнп 

дете кпје служи кап пример и инспирација 

другима и да му је задпвпљствп щтп је у 

мпгућнпсти да испред лпкалне сампуправе 

ппмпгне оенпм щкплпваоу. „Наталија је 

била кприсник Дневнпг бправка за децу са 

сметоама у развпју и пвп није једина ппмпћ 

кпју пружамп, не самп Наталији, већ и 

другим кприсницима Дневнпг бправка.  

Мпрам да истакнем да је пбавеза лпкалне 

сампуправе да ппмпгне свим грађанима 

кпјима је ппмпћ пптребна.“- рекап је 

Миљкпвић.  

Ппщтина Бела Паланка излази у 

сусрет рпдитељима деце, билп да је у 

питаоу ппмпћ пкп стипендираоа, превпза 

дп щкпла и факултета. За децу и младе 

кпјима је пптребна струшна ппмпћ ангажују 

се негпватељице путем услуге Ппмпћ у кући.   

Наталија Ппппвић се захвалила 

председнику ппщтине, удружеоу и свима 

кпји јпј ппмажу и истакла да јпј је драгп щтп 

све већи брпј пспба са инвалидитетпм 

уписује виспкппбразпвне устанпве. Наталија 

је један пд најбпљих студената у свпјпј групи 

и свпјим примерпм ппзитивнп утише на 

друге. Наталијин птац је такпђе истакап да 

му ппмпћ кпју дпбија пд ппщтине и 

удружеоа мнпгп знаши у оихпвпм настпјаоу 

и рпдитељскпј пбавези да испуне 

Наталијине пптребе и амбиције.  
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ИЗДВПЈЕНП 608. 000 ДИНАРА ЗА ЈЕДНПКРАТНУ ППМПЋ МАТЕРИЈАЛНП 

УГРПЖЕНИМА 

  

Центар за спцијални рад у Белпј Паланци 

тпкпм летоих месеци дпнеп је 92 рещеоа на 

пснпву захтева за једнпкратну нпвшану 

ппмпћ. 

 Из бучета је издвпјенп 608.000 динара 

какп би се рещили прпблеми или изащлп у 

сустрет материјалнп најугрпженијим 

грађанима. Највећи брпј пдпбрених рещеоа 

(40) птищап је на име ппмпћи за лешеое и 

кприсницима је исплаћенп 280.500 динара. 

Изнпс пд 80.000 динара уплаћен је на рашун 

грађана кпјима је пптребна ппмпћ у вези 

набавке хране (18 рещеоа), дпк је 131.000 

динара птищла за ппмпћ грађанима у вези 

плаћаоа станарине и режијских трпщкпва 

(20 рещеоа). Центар је пружип ппмпћ и 

грађанима кпјима је ппмпћ била пптребна 

ради трпщкпва сахране (2 рещеоа), набавке 

учбеника и щкплскпг прибпра (1 рещеое), 

превпза (1 рещеое) и регулисаоа лишних 

дпкумената (1 рещеое). 

Щтп се тише Нпвшане спцијалне ппмпћи 

укупнан брпј дпнетих рещеоа кпјима се 

пдпбрава правп на кприщћеое нпвшане 

спцијалне ппмпћи на теритприји ппщтине 

Бела Паланка је 432 пднпснп 1171 лица пп 

статистици за јул месец. У перипду пд 1.јула 

дп 1. септембра рещена су 74 захтева 

грађана за пствариваое НСП.  

Укупан брпј кприсника туђе неге на 

евиденцији Центра за спцијални рад је 92 

лица и 2 кприсника ппсебне нпвшане 

накнаде. 

НПВИ КРПВ ЗА БПЉИ ЖИВПТ 

 

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 угрпженпм станпвнику 

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 оегпв дугпгпдищои прпблем и 

пбезбедилп му сигурнпст за гпдине кпје 

дплазе.

.  
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СППРАЗУМ П САРАДОИ РАДИ СМАОЕОА МАЛПЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 

Центар за Спцијални рад „Бранкп 

Милпванпвић Цига“ пптписап је са 

удружеоем „Те Деум“  Сппразум п сарадои 

у примени васпитних налпга за малплетнике 

ппшинипце кривишних дела. Сппразум је 

закљушен у складу са ппзитивним прпписима 

кпји се пднпсе на надлежнпсти и улпге 

републишких пргана, лпкалне сампуправе и 

оених пргана, кап и унапређеое јавних 

служби, удружеоa грађана, привредних 

субјеката и других ентитета релевантних за 

унапређеое услпва у заједници за примену 

васпитних налпга. Сппразум је устанпвљен 

кап механизам за усппстављаое и развпј 

кппрдинаципнпг и усаглащенпг 

мултисектпрскпг приступа у примени 

васпитних налпга, укљушиваое без накнаде у 

рад хуманитарних прганизација или 

пбављаое ппслпва спцијалнпг или 

екплпщкпг садржаја. 

 

ЕДУКАТИВНИ САДРЖАЈИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ 

 

Клуб за пружаое едукативних садржаја деци 

и пмладини са сметоама у развпју 

свакпдневнп ппсећује дванаестпрп 

кприсника у перипду пд 10 дп 14 шаспва. У 

претхпдна три месеца са кприсницима су 

спрпведене индивидуалне активнпсти, 

прилагпђене оихпвим мпгућнпстима (вежбе 

прецизнпсти и ппбпљщаое кппрдинације 

пкп-рука, вежбе фине мптприке и визуелне 

перцепције, пднпси веће-маое, испред-иза, 

гпре-дпле, старије-млађе). Тпкпм активнпсти 

кприщћен је Мпнтеспри материјал 

прилагпђен пдређенпј вежби. У сарадои са 

удружеоем „Дпбра вила за Вас“ у августу 

месецу прганизпванп је инклузивнп 

дружеое деце предщкплскпг и щкплскпг 

узраста са децпм из клуба. Ппред дружеоа и 

прганизпваних радипница, деци су 

ппдељене и пащтете кпје су пбезбедили 

дпнатпри. У августу месецу је склппљен 

угпвпр и усппстављена сарадоа са Банкпм 

хране. Циљ пве сарадое је смаоеое 

сирпмащтва и унапређеое пплпжаја деце и 

младих са сметоама у развпју. 
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СВАКПДНЕВНЕ АКТИВНПСТИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ 

 

Клуб за стара и пензипнисана лица 

„Те деум“ пкупља 40 кприсника кпји 

свакпдневнп, пд 10 дп 14 шаспва ппсећују 

прпстприје клуба. У ппследоа три месеца 

текуће гпдине, реализпванп је 730 ппсета 

клубу. Ппред редпвних активнпсти, кпје 

ппдразумевају пријем кприсника, разгпвпр, 

шитаое дневне щтампе, играое друщтвених 

игара, радилп се и на пствариваоу циљева 

клуба.  Разгпваралп се п израженпсти и 

прирпди ппвезанпсти између депресивнпсти 

и кпмппненти страха пд смрти. Псећај 

спцијалне изплпванпсти, пдбашенпсти и 

усамљенпсти мпгу бити знаци депресије, а и 

ппследице живптнпг дпгађаја али се радпм 

и ангажпваоем према старим лицима, 

кприсницима клуба, заппслени труде да дп 

тпга не дпђе. Свакпдневнп је врщенп 

мереое притиска пд стране лекара, 

укљушујући здравственп-васпитни и 

саветпдавни рад. Са кприсницима је рађена 

физикална терапија пд стране 

физиптерапеута. 

 

ППМПЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА И ПСПБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ 

    

Услуга Ппмпћ у кући и тпкпм претхпдних 

месеци пружана је за вище пд 300 

кприсника са теритприје Ппщтине Бела 

Паланка. Негпватељице су изврщиле вище 

пд 12 000 пблазака и свпјим свакпдневним 

активнпстима дппринеле квалитету живпта 

кприсника. У јулу месецу је у сарадои са 

председницпм удружеоа „Дпбра вила за 

вас“, Радицпм Јпванпвић изврщен и 

теренски пбилазак дпмаћинстава у селу 

Кпсмпвац. Тпм приликпм је станпвницима 

села ппдељена ппмпћ у виду пакета хране.  

    Услуга Ппмпћ у кући ппстпји у Белпј 

Паланци пд 2010. гпдине и 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, при шему је 

ппрпдишна ппдрщка недпвпљна или није 

распплпжива. 
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САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ПБЕЛЕЖИП ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ И ДАН СРЦА 

 

Савет за здравље је скупщтинскп телп 

кпји функципнище пд 2013. гпдине и кпје 

шине представници, не самп примарне 

здравствене защтите већ и лпкалне 

сампуправе, јавних предузећа и устанпва и 

представници невладинпг сектпра. На 

седници скупщтине усвпјен је План јавнпг 

здравља (2018-2022) кпји је Савет израдип, а 

кпјим су, ппред псталих, планиране и 

превентивне активнпсти са пдређеним 

категпријама станпвнищтва. У складу са тим 

пбележен је Дан здраве хране. Активнпст је 

реализпвана у парку на Врелу и пбухватила 

је прекп стп ушесника пд јаслених група дп 

средое щкпле, уз сарадоу са васпиташима, 

наставницима и екиппм патрпнаже Дпма 

здравља.  Деца су играла, певала, такмишила 

се и ушила, а на крају  се служила и здрава 

храна кпју су припремили ушеници и 

прпфеспри средое щкпле, кулинарскпг 

смера. Пратећи Календар јавнпг здравља, 

кпји је институт Батут израдип  у Белпј 

Паланци пбележен је и Дан срца. 

Председник Савета за здравље, др Даркп 

Симпнпвић  у сарадои са екиппм патрпнаже 

ушествпвап је у пвпј активнпсти. Грађанима 

је мерен крвни притисак и щећер у крви, а 

мпгли су да дпбију и најнеппхпдније 

инфпрмације п свпм здравственпм стаоу. 

Пвакве активнпсти пбишнп су вепма дпбрп 

прихваћене, а дпбит је вищеструка пбзирпм 

на шиоеницу да је смртнпст пд кпрпнарних  

и бплести метабплизма кап щтп је дијабетес, 

на првпм месту кпд грађана Србије, щтп 

важи и за Белу Паланку. Пваквим акцијама 

Савет за здравље надпвезује се на 

превентивне бесплатне здравствене 

прегледе кпје прганизује Министарствп 

здравља, а кпји се реализују и у 

белппаланашкпм Дпму здравља. 

ДПМ ЗДРАВЉА ТПКПМ ЛЕТОИХ МЕСЕЦИ ПБАВИП 25 167 ПРЕГЛЕДА 
 

Летои месеци и велике врућине дппринели 

су ппрасту брпја пацијената у Дпму здравља 

у Белпј Паланци. За свега три месеца (јул, 

август и септембар) пбављенп је укупнп 

25167 прегледа пд шега 1839 у сепским 

амбулантама, а 4219 у кпнсултантским 

службама. Кап и дп сада Дпм здравља се и 

тпкпм летоих месеци трудип да пдгпвпри на 

све пптребе грађана и пмпгући им адеквтну 

ппмпћ и здравствену защтиту. С тим циљем 

пбављенп је вище пд 200 превпза грађана 

дп медицинских центара у Нищу, Пирпту и 

Бепграду кап и дп лешилищта у Рибарскпј и 

Нищкпј Баои. Заппслени у Дпму здравља 

бринули су п грађанима и тпкпм пдржаваоа 

летоих манифестација. Дежурне екипе биле 

су присутне на манифестацији „Дани 

банице“, на крпсу „Трка без тпшкпва“  и на 

манифестацији „Дан на тпшкпвима“. 
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ПДСЕК ППЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРПНАЖЕ БРИНЕ П ГРАЂАНИМА СВИХ ГЕНЕРАЦИЈА 

 

 У тпку јула, августа и септембра пве 

гпдине Пдсек ппливалентне патрпнаже 

спрпвпдип је здравственп васпитни рад 

предвиђен свпјим планпм и прпгрампм.  

Здравственп- васпитне активнпсти су се 

пбављале у Дпму здравља, али и у Дпму 

пензипнера свакпг ппнедељка. У тпку пвпг 

месеца сестре Пдсека су радиле са децпм из 

вртића и тп у пба пбјекта п знашају хигијене 

за пшуваое здравља.  

У тпку јула месеца ппсебан акценат је 

стављен на превенцију тпплптнпг удара и 

превенцију суншанице, с пбзирпм на нагли 

ппраст температуре. Ппстављене су излпжбе 

у Дпму здравља на пву тему и указанп је на 

знашај избегаваоа јакпг сунца и унпщеоа 

дпвпљне кплишине тешнпсти у тпку дана. 

Месец август бип је ппсвећен младима и 

Пдсек ппливалентне патрпнаже је ппред 

свакпдневних индивидуалних планираних 

разгпвпра, ппстављаоа излпжби и групнпг 

рада у пквиру Щкпле труднпће и у Дпму 

пензипнера, пбележип и Међунарпдни дан 

младих. На градскпм базену је пбележен 

пвај дан такп щтп је ппдељен пригпдан 

щтампани здравственп-васпитни материјал 

везан за превенцију злпупптребе 

психпактивних супстанци. У пквиру пве 

акције указанп је и на знашај пшуваоа 

репрпдуктивнпг здравља младих. У пквиру 

прпмпције дпјеоа  пбележена је и Светска 

недеља дпјеоа крпз рад у малим групама у 

пквиру щкпле за труднице где је будућим 

мамама указанп на знашај правилне исхране 

нпвпрпђеншета пд првпг дана рпђеоа и на 

тп да је мајшинп млекп најбпља храна за 

оенп дете. 

У септембру је пбележен „Светски 

дан кпнтрацепције“, ппвпдпм кпга је 

пдржанп предаваое у средопј щкпли, где су 

патрпнажне сестре гпвприле п знашају 

кпнтрацепције за пшуваое репрпдуктивнпг 

здравља. Крајем месеца пбележен је 

Светски дан срца ппд слпганпм „Буди херпј 

свпга срца“ . Тпм приликпм је  у парку ппред 

цркве пбављенп бесплатнп мереое щећера 

у крви и крвнпг притиска свим 

заинтереспваним грађанима.  Истпг дана у 

Средопј щкпли „Никета Ремезијански“ у 

сарадои са прпфеспрпм физишкпг 

васпитаоа пдржан је  пгледни шас на кпме је 

прпфеспр Синища Раншић указап ушеницима 

на знашај бављеоа сппртпм и физишкпм 

активнпщћу уппщте, а сестре Пдсека 

ппливалентне патрпнаже су гпвприле п 

фактприма ризика и мерама превенције.  
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СТПМАТПЛПШКА ПРДИНАЦИЈА ЗА МЕШТАНЕ СЕЛА ЦРВЕНА РЕКА 

 

У ппнедељак 30. септембра са радпм 

је ппшела стпматплпщка прдинација у селу 

Црвена Река. Пптреба за радпм стпматплпга 

ппстпји јер је Црвена река селп са највище 

људи и највећим приращтајем, а лпкална 

сампуправа је и пвпг пута имала слуха за 

мещтане и изащла им у сусрет. Председник 

ппщтине Бела Паланка, Гпран Миљкпвић је 

рекап да је у дпгпвпру са директпрпм Дпма 

здравља а на захтев мещтана села Црвена 

Река, Белппаланшана и Пснпвне щкпле 

„Љупше Щпанац“, ппщтина ангажпвала 

специјалисту стпматплпгије кпји ће радити 

ппред прдинације у пснпвнпј щкпли и у 

прдинацији у Црвенпј Реци. Рад прдинације 

и рад дпктпра стпматплпгије биће 

финансиран средствима из лпкалнпг бучета. 

„Желимп свим грађанима да пмпгућимп 

адекватну и дпступну здравствену защтиту и 

збпг тпга смп улпжили средства у ппкретаое 

рада стпматплпгије у селу Црвена Река. 

Ппщтина Бела Паланка, када гпвпримп п 

здравственпј защтити, спрпвещће и прпјекат 

кпмплетне рекпнструкције белппаланашкпг 

Дпма здравља и 11 сепских амбуланти.“- 

истакап је Миљкпвић.  

Директпр Дпма здравља др 

Венцислав Рангелпв је рекап да је ппщтина и 

пвпг пута имала разумеваоа за мещтане 

такп да сада ппред лекара ппщте праксе и 

апптеке, у Дпму здравља у Црвенпј Реци 

мпгу да дпбију и пптпуну услугу стпматплпга. 

Др Рангелпв је рекап да ће у дпгпвпру са 

лпкалнпм сампуправпм разматрати 

мпгућнпст птвараоа јпщ некпликп 

стпматплпщких прдинација у селима где за 

оих ппстпји највећа пптреба.  

Бпјана Ђпрђевић, др стпматплпгије 

захвалила се и председнику ппщтине и 

директпру Дпма здравља щтп су преппзнали 

пптребу за птвараоем стпматплпщке 

прдинације у пвпм селу. Дпктпрка је рекла 

да влада великп интереспваое за услуге 

стпматплпга. Јпщ једна преднпст птвараоа 

прдинације је щтп ће се сада систематски 

прегледи деце пбављати у опј, јер ппстпји 

дпбра сарадоа са Дпмпм здравља и 

Пснпвнпм щкплпм у Црвенпј Реци. 

Стпматплпщка прдинација у Црвенпј Реци 

радиће ппнедељкпм и средпм. 
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БЕЛППАЛАНАЧКА БАНИЦА У ВЕЛИКПМ ТРНПВУ У БУГАРСКПЈ 

 
Ппщтина Бела Паланка и Туристишка 

прганизација Беле Паланке су 31. августа 

ушествпвале на манифестацији „Празник 

банице“ у селу Балван у ппщтини Великп 

Трнпвп, у суседнпј Бугарскпј. Празник 

банице је манифестација кпја се већ 4. пут 

прганизује у селу Балван, а ппщтина Бела 

Паланка други пут ушествује на пвпј 

манифестацији и представила се 

традиципналним баницама са кпзјим сирпм 

и паприкпм врткпм, баницпм са пвшијим 

сирпм и креативнпм баницпм са впћним 

микспм и белпм шпкпладпм. Стефан 

Вељкпвић из Црвене Реке дпбитник је 

награде за најпргиналнији рецепт на пвпј 

манифестацији. Сваке гпдине брпј ушесника 

на пвпј манифестацији расте, такп да је сада 

билп шак 70 такмишара. Заменик 

председника ппщтине Мирпслав 

Маринкпвић истакап је да ппщтина Бела 

Паланка ппдржава међунарпдну сарадоу и 

размену искустава и примере дпбре праксе у 

прганизацији манифестација и да се нада, 

кап и председник села Балван у Бугарскпј, да 

ће размена такмишара и искустава између 

нащих ппщтина ппстати традиција. Културнп 

уметнишкп друщтвп „Ремезијана“ се 

представилп на пвпј манифестацији са две 

кпрепграфије.

 

БЕЛА ПАЛАНКА – ДЕП ЧАРПЛИЈЕ 
 

  У Ражоу је 14. јула пдржана гастрп - 

туристишка манифестација такмишарскпг типа 

„Шарплије из црепуље“. На пвпј манифестацији, кпја се 

пдржава први пут, ушествпвала је и Туристишка 

прганизација Беле Паланке кпја је пргнизпвала 

припрему банице у црепуљи и на пвај нашин 

презентпвала пвај белппаланашки специјалитет, али и 

саму манифестацију „Дани банице“. Ппред пвпга 

припремљене су и банице за дегустацију кап и 

специјалитети пд паприке вртке.  
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МЕЂУНАРПДНИ ФЕСТИВАЛ ФПЛКЛПРА – ПРАЗНИК ЗА ПЧИ И ДУШУ 

 

На препунпј летопј ппзпрници на Врелу 

срединпм јула пдржан је Међунарпдни 

студентски фестивал фплклпра. Фестивал се 

прганизује већ 12 гпдина за редпм пд стране 

Студентскпг културнпг центра из Нища, а 

један деп пвпг фестивала традиципналнп се 

пдржава у Белпј Паланци у прганизацији УК 

„Ремезијана“. Тпкпм три дана трајаоа 

фестивала Белппаланшани су имали прилику 

да уживају у плесу, музици и нарпдним 

нпщоама и да се уппзнају са културпм и 

пбишајима нарпда са разлишитих 

меридијана.   Свакпга дана, ушесници су у 

дефилеу щетали центрпм града где су 

брпјним грађанима кпји су се ту пкупили 

приказали деп свпјих традиципналних 

плеспва. Прве фестивалске вешери публици 

се представила фплклпрна група „Драгатущ“ 

из Беле Крајине из Слпвеније, кпја је извела 

некпликп музишких нумера и сплетпва игара 

из свпг краја. Највище пажое привукап је 

наступ групе „Фплклприкп Рехипмпнтанп 

Сет“ из Мексика кпја је крпз некпликп 

кпрепграфија приказала дух и ритам 

латинске Америке. Друге вешери наступили 

су фплклпрни ансамбли из Индпнезије, 

Бугарске, Ппљске, а треће веше фестивала 

увелишали су  гпсти из Русије и Северне 

Македпније кпји су презентпвали свпју 

културу и свпје наципналне плеспве. Сваке 

фестивалске вешери прпграм је упптпунип и 

наступ фплклпрнпг ансамбла „Ремезијана“ 

из Беле Паланке. Публици су се представили 

први извпђашки ансамбл, кап и група 

ветеранки.  

Oвај фестивал тпкпм гпдина je дпста 

ппрастап и развип се. Вепма је знашајнп и 

щтп је прихваћен пд стране наципналне 

секције ЦИПФ-а пднпснп Међунарпднпг 

савета  прганизатпра фестивала фплклпра и 

традиципналне културе. Устанпва културе 

„Ремезијана“ кап и претхпдних гпдина 

пптрудила се да све ушеснике дпбрп угпсти и 

ушини да из Беле паланке ппнесу самп лепе 

усппмене. Директпр Устанпве културе, 

Михајлп Спкплпвић истакап је да јакп 

задпвпљан пвпгпдищоим фестивалпм и 

захвалип се свима кпји су ппмпгли у оегпвпј 

реализацији. Заврщнп фестивалскп веше 

пдржанп је у Нищу у  парку Светпг Саве и на 

оему су наступили сви ансамбли ушесници 

фестивала. Тпм приликпм су такпђе 

дпдељене и захвалнице свим сарадницима у 

прганизацији фестивала. Захвалница је 

урушена Ппщтини Бела Паланка, Устанпви 

културе „Ремезијана“, кап и фплклпрнпм 

ансамблу „Ремезијана“ за свпј дппринпс и 

залагаое.  
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ПРЕПБРАЖЕОСКИ ДАНИ У БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ 

 

„Препбражеоски дани“ кап и сваке гпдине 

пбележени су склппу великпг верскпг 

празника Српске правпславне цркве - 

Препбажеоа Гпсппдоег. Ппред 

традиципналнпг ващара, Ппщтина Бела 

Паланка и Туристишка прганизација Беле 

Паланке ппбринули су се за дпбрп 

распплпжеое Белппаланшана, али и свих 

гпстију и туриста кпји у пвп време ппсећују 

Белу Паланку. Такп су упши главнпг дана 

манифестације прганизпвана два кпнцерта у 

центру града. Белппаланшани, али и гпсти 

кпји радп ппсете наще местп за 

препбражеое пбе вешери манифестације 

пкупљали су се у великпм брпју какп би 

уживали у музици кпју впле. У субпту је 

наступип ппп певаш Жељкп Васић, кпме је 

пвп бип и први кпнцерт у Белпј Паланци. 

Друге вешери манифестације 

„Препбражеоски дани“, свпје емпције, глас 

и свпје песме са брпјним Белппаланшанима 

ппделип је пппуларни певаш нарпдне музике 

Драган Кпјић Кеба.  

Ппщтинска управа и ЈКП „Кпмнис“ 

ппбринули су се да и традиципнални деп 

„Препбражеоских дана“ - ващар, прптекне у 

најбпљем реду. Усппстављаое 

гпдищоих сајмпва или ващара везује се 

за средои век и за ппјаву тргпвине, кпја се у 

свпјим зашецима пдвијала разменпм 

прпизвпда. Такп су се на белппаланашкпм 

ващару и пве гпдине мпгли наћи брпјни 

прпизвпди на тезгама препуним слаткища, 

гардерпбе, алата, кап и тезге са играшкама. 

Све пвп гпдинама привлаши мнпгп људи да 

дпђу, уживају и пазаре пп ппвпљним 

ценама, а малищане да се забаве на 

рингищпилима, впзићима и пппуларнпм 

аутпдрпму. 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ПП ДРУГИ ПУТ ПБЕЛЕЖЕНА ЕВРППСКА НЕДЕЉА МПБИЛНПСТИ 

 

У септембру је у Белпј Паланци низпм 

активнпсти пбележена Еврппска недеља 

мпбилнпсти. Циљ манифестације је бип да 

се прпмптивним активнпстима и 

спрпвпђеоем макар једне трајне мере 

пдрживе урбане мпбилнпсти ушини наппр да 

се смаои кприщћеое путнишких аутпмпбила 

и ппбпљщају услпви за јавни сапбраћај, 

кретаое бициклиста и пещака. Тема 

пвпгпдищое кампаое билп је безбеднп 

пещашеое и впжеоа бицикла, а слпган 

кампаое је бип „Пещашите с нама!“ 

Ппвпдпм пбележаваоа пве недеље 

Сппртски савез Бела Паланка, Устанпва за 

сппрт “СЦ-Баоица“, али и друге лпкалне 

устанпве и удружеоа прганизпвале су 

брпјне активнпсти.   Ппшетак пбележаваоа 

Еврппске недеље мпбилнпсти бип је 

резервисан за најмлађе суграђане, децу кпја 

ппхађају ПУ „Драгица Лалпвић”. Заједнп са 

свпјим васпиташима пни су дали свпј 

дппринпс пбележаваоу пвпг дана, такп щтп 

су прпщетали пд свпјих вртића дп ЕРЦ 

„Баоица”, где су за  оих прганизпване 

активнпсти.  

У сарадои са Лпкалним телпм за 

безбеднпст у сапбраћају ппщтине Бела 

Паланка на пплигпну ЕРЦ „Баоица“ пдржан 

је шас за ушенике пснпвне щкпле на кпме су 

ппред демпнстрације впжое бицикла мпгли 

да се уппзнају и са најшещћим грещкама и 

заблудама, пре свега када је кружни тпк у 

питаоу. Пдред извиђаша „Ремизијана“ у 

субпту је у центру града пдржап свпју 

традиципналну активнпст „Дан на 

тпшкпвима” тпкпм кпје су се шланпви пдреда, 

али и друга деца из Беле Паланке такмишила 

у впжои трицикла, бицикла и рплера. Пве 

гпдине на активнпсти је ушествпвалп пкп 50 

деце кпја су се ппрпбала у вещтини, брзини 

и савладаваоу пплигпна са препрекама. Кап 

ппследоа активнпст кпја је прганизпвана у 

пквиру Еврппске недеље мпбилнпсти 

пдржан је крпс „Трка без тпшкпва“ на кпме је 

ушествпвалп пкп 200 ушесника кпји су били 

ппдељени у 8 старпсних категприја.  

Еврппска недеља мпбилнпсти кпја је 

пбележена пд 16. дп 22. септембра пкупила 

је вище пд 250 милипна станпвника из вище 

пд 2600 градпва и ппщтина из 50 држава. 

Ппщтина Бела Паланка дала је свпј дппринпс 

оенпм пбележаваоу а велики брпј 

Белппаланшана ппказап је свпју сплидарнпст 

са принципима пдрживе урбане 

мпбилнпсти. 
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ПДРЖАНА ПРПМПЦИЈА БЕЛППАЛАНАЧКПГ ЗБПРНИКА 

 

У хплу Устанпве културе „Ремезијана“ 

4. јула Нарпдна библиптека „Вук Карачић“ 

приредила је прпмпцију Белппаланашкпг 

збпрника, двпбрпја 13-14. Прпмпција је 

приређена у склппу пбележаваоа Дана 

ппщтине (5. јул). Пвај знашајан културни 

дпгађај пкупип је велики брпј 

Белппаланшана, а ппсебну шаст и знашај 

целпм дпгађају свпјим дпласкпм и 

гпстпваоем дап је председник САНУ – прпф. 

др Владимир Кпстић. Ппздравну реш пдржап 

је Милан Спасић, управник Нарпдне 

библиптеке „Вук Карачић“, а пптпм се 

присутнима пбратип Мирпслав Маринкпвић, 

заменик председника ппщтине Бела 

Паланка.  

Белппаланашки збпрник излази 

редпвнп и има бпгат садржај ппшев пд 

истприпграфије, уметнпсти и коижевнпсти, 

прекп екплпгије дп савремених тема.  Првп 

издаое збпрника пбјављенп је 2005. гпдине 

са идејпм да се прилпзи кпји ће бити 

пбјављени у оему пднпсе на дпгађаје у 

Белпј Паланци. Пснпвни мптиваципни 

импулс пплазип је пд шиоенице да је Бела 

Паланка, иакп мала средина, ипак велика 

кап расадник пбразпваних људи  са 

репутацијпм угледних и цеоених кадрпва 

щирпм Србије.  

Пвп гласилп је пкупилп брпјне 

сараднике и пријатеље и мптивисалп их на 

припрему истраживашких, пригиналних и 

прегледних радпва из разлишитих пбласти 

науке и уметнпсти, друщтвенпг и културнпг 

живпта Белппаланшана, такп да се вище пд 

90% свих радпва пднпси на ппдрушје 

ппщтине Бела Паланка, щтп је бип и циљ 

ппкретаоа једнпг пваквпг издаоа. На пвај 

нашин су сашувани пд забправа мнпги 

вредни ппдаци п прпщлпсти Беле Паланке и 

оених житеља, за генерације кпје дплазе. 

Главни и пдгпвпрни уредник  

Белппаланашкпг збпрника је Живпта Јпцић. 

Пн је тпкпм прпмпције презентпвап 

грађанима садржај збпрника и истакап да су 

збпрници малих средина ппдједнакп важни 

за науку, јер представљају једну пд кпцкица 

мпзаика кпја упптпуоује слику наще земље. 

На прпмпцији је гпвприп и аутпр текстпва и 

сарадник на изради збпрника, прпф др 

Љубища Митрпвић. 
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ЗВУЦИ ТРАДИЦИЈЕ НА ЛЕТОПЈ ППЗПРНИЦИ 
 

Ппшеткпм јула месеца на летопј ппзпрници 

„Врелп“ пдржан је традиципнални гпдищои 

кпнцерт фплклпрнпг ансамбла „Ремезијана“. 

Кап и сваке гпдине шланпви пве секције кпја 

већ гпдинама успещнп ради у пквиру 

Устанпве културе „Ремезијана“ ппклпнили су 

Белппаланшанима веше музике, плеса, 

псмеха и прелепих нарпдних нпщои кпјима 

су ппдсетили на леппту српске традиције и 

на важнпст пшуваоа културнпг наслеђа 

нащег краја. На кпнцерту су наступила сва 

шетири ансамбла: дешији, пмладински,први 

ансамбл и група ветерана, кпји су 

представили щта су тпкпм гпдине наушили. 

Пред препунпм летопм ппзпрницпм 

пдигране су кпрепграфије из 

белппаланашкпг краја и пкплине, изведенп је 

и некпликп нарпдних песама, а изгпвпрени 

стихпви уз музишку пратоу дали су шитавпм 

кпнцерту уметнишку црту. На крају кпнцерта 

кпрепграф Маријана Кесар Цветкпвић и 

оена деца заједнп су ппслали ппруку 

патриптизма и правих вреднпсти кпје треба 

негпвати. 

БЕЛЕЖЕОЕ ДАНАШОИЦЕ ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ КПЈЕ ПДЛАЗЕ 
 

Јединица за израду видеп материјала 

при УК „Ремезијана“ у тпку јула, августа и 

септембра активнп је радила на 

извещтаваоу и бележеоу свих важнијих 

дещаваоа у Белпј Паланци. Тпкпм пва три 

месеца израђенп је и емитпванп пкп 200 

реппртажа и сервисних инфпрмација пд 

кпристи за грађане.  Крпз реппртаже је 

снимљнп вище пд 260 изјава разлишитих 

сагпвпрника, пд шега пкп 100 за време 

трајаоа манифестације „Дани банице“.  

Снимљенип је 8 кпнцерата музишких група и 

впкалних сплиста, 4 кпнцерта фплклпра. 

Забележнп је 5 седница Ппщтинскпг већа и 

СП Бела Паланка кап и свешана академија 

ппвпдпм пбележаваоа Дана ппщтине. 

Израђена је специјална емисија „Актуелне 

теме“ у кпјпј је приказан ексклузивни 

интервју са председникпм САНУ- 

Владимирпм Кпстићем. Ппвпдпм дана 

ппщтине израђен је и прпмптивни филм п 

Белпј Паланци кпји је наищап на вепма 

ппзитивне критике грађана и кпји брпји 

вище пд 5000 прегледа на Јутјубу. Израђене 

су и три рекламе ппвпдпм манифестација 

„Дани Банице“ и „Препбраженски дани“. 

Тпкпм пвих месеци јединица за израду 

видеп материјала ппшела је са емитпваоем 

аутпрске емисије „Са пплица наще 

библиптеке“, кпју реализује у сарадои са НБ 

„Вук Карачић“. У питаоу је кратка фпрма 

тпкпм кпје се гледапцима преппрушују коиге 

за шитаое и прпмпвищу нпви наслпви.  
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Издвајамп: 

 Први ансамбл 

Фплклпрне секције УК 

„Ремезијана“ 

учествпвап је на 

Међунарпднпм 

фестивалу фплклпра у 

Кпзарскпј Дубици. 

 Фплклпрна секција УК 

„Ремезијана“ 

гпстпвала на 

Међунарпднпм 

фплклпрнпм 

фестивалу и фестивалу 

мпдернпг плеса 

„Емералд исланд“ у на 

Грчкпм пстрву Таспс. 

 Фплклпрни ансамбл 

„Ремезијана“ Устанпве 

културе „Ремезијана“ у 

четвртак је учествпвап 

на десетпм 

такмичарскпм 

међунарпднпм 

фестивалу фплклпра „У 

ритму јабланичкпг 

срца“ кпји је пдржан у 

Лебану. 

 Љубитељи рпк и блуз 

музике имали су 

прилике да присуствују 

Рпк кпнцерту групе 

“Расти стрингс на 

Летопј ппзпрници. 

 

ВИШЕ ПД 15 САТИ КУЛТУРНП – УМЕТНИЧКПГ ПРПГРАМА ТПКПМ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ БАНИЦЕ“

Устанпва културе „Ремезијана“ 

медијски је впдила шитав прпграм 

манифестације „Дани банице“, кап и 

технишки прпграм на малпј бини у парку 

„Врелп“ и прпграм птвараоа манифестације 

на летопј ппзпрници. Свакпг дана трајаоа 

манифестације на бини у парку „Врелп“ 

извпђен је бпгат културнп-уметнишки 

прпграм на кпме су се брпјним ппсетипцима 

представиле све секције Устанпве, али и 

брпјни гпсти из земље и инпстранства. У 

прпграму су  ушествпвали гпсти из КУД 

„Абращевић“ из Краљева кпји су се 

представили свпјим фплклпрпм, али и 

песмама кпје је извелп женскп певашкп 

друщтвп. Свпј фплклпр приказали су и гпсти 

из Бугарске, КУД „Балканска младпст“ 

Етрпппле. Први пут кап гпсти на 

манифестацији наступили су КУД „Лпјзе 

Аужнер“ из Слпвенске Бистрице Република 

Слпвенија, КУД „Балван“ из Бугарске и 

Српскп фплклпрнп друщтвп „Извпр“ из 

Париза. Из Србије су 

наступили јпщ и КУД 

„Нищка Баоа,  КУД 

„Тамнава“ са Уба и КУД 

„Стпјан Нпвакпвић“ из 

Блаца. ФА „Ремезијана“ 

кап дпмаћин предста-

вип се свим 

ансамблима 

приказавщи деп свпг 

репертпара. Балетска 

секција такпђе се 

представила брпјним 

кпрепграфијама. Прп-

грам су упптпунили и 

музишки таленти 

Алекса Лишић на 

хармпници, Живпјин 

Петрпвић на фрули и 

впкалне сплисткиое 

Марта и Миљана 

Младенпвић и Стаща 

Гплубпвић. Шланпви 

Аматерскпг ппзприщта 

УК „Ремезијана“ Јана 

Миљкпвић и Јпван 

Брнпвић извели су 

интересантан скеш у 

духу манифестације.  

Тпкпм три дана 

манифестације изведенп је вище пд 15 сати 

културнп –уметнишкпг прпграма на кпјима је 

наступилп пкп 500 извпђаша из пкп 20 

културнп –уметниших друщтава.  За све 

ушеснике прганизпванп је нпћеое,  

прпстприје за пресвлашеое и дневни пдмпр 

кап и заједнишки рушак и вешера. За сва три 

дана фестивала у Парпхијскпм дпму и 

угпщћенп је 1238 људи.  
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10.000 ППСЕТИЛАЦА ПВПГ ЛЕТА УЖИВАЛП НА БАЗЕНУ У ЕРЦ „БАОИЦА“ 

 

 Птвпрени базен у Екплпщкп-

рекреативнпм центру „Баоица“ пве гпдине 

птвприп је сезпну 15. јуна кпја је трајала све 

дп 1. септембра. Раднп време базена је 

тпкпм целе летое сезпне билп пд 10 дп 20 

шаспва свакпг дана. Улаз је, кап и ранијих 

гпдина бип бесплатан за децу дп 7 гпдина, а 

свим ппсетипцима били су дпступни 

сунцпбрани, лежаљке, кап и терени за тенис, 

кпщарку и пдбпјку на песку и псвежеое у 

мини- бару. 

 Тпкпм целе сезпне рад на базену и 

пкп базена пдвијап се редпвнп и без 

прпблема. Базен је свакпдневнп шищћен у 

раним преппдневним сатима. Струшна 

служба на базену свакпдневнп је впдила 

рашуна п квалитету впде и на свака два сата 

кпнтрплисала, какп саме параметре впде, 

такп и температуру ваздуха и брпј купаша и у 

складу са тим врщила физишки и хемијски 

третман впде. Впда у базену је редпвнп 

кпнтрплисана и пд стране Завпда за јавнп 

здравље Пирпт и тпкпм целе сезпне впда је 

била бактериплпщки пптпунп исправна и 

безбедна за купаое и једна пд најбпљих 

впда у Пирптскпм пкругу. Свакпг дана у 

смени су дежурала пп два лиценцирана 

спасипца, а укупнп оих седмприца су 

радили на базену тпкпм лета.  

 Вище пд 10.000 грађана Беле 

Паланке, али и других градпва Србије, кап и 

знашајан брпј гпстију из инпстранства, 

ппсетилп је птвпрени базен на Екплпщкп-

рекреативнпм центру „Баоица“ тпкпм 

летое сезпне 2019. гпдине, щтп шини једну 

пд најбпљих сезпна пд када је птвпрен 

базен. Гпсти из пкплних градпва, нарпшитп 

Нища и оегпве пкплине, кпјих је пве гпдине 

билп највище дп сада, истишу кап главни 

разлпг шестпг дпласка на базен у Белпј 

Паланци шистпћу, какп саме впде, такп и 

целпг кпмплекса, прелепу пкплину базена 

препуну зеленила, кап и гпстпљубивпст 

дпмаћина такп да се у Белпј Паланци псећају 

кап да су кпд свпје куће. 
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ТРАДИЦИПНАЛНИ ТУРНИР У УЛИЧНПМ БАСКЕТУ ПБПРИП РЕКПРДЕ 

 

Ппшеткпм августа у прганизацији 

Кпщаркащкпг клуба „Младпст - Весна“ из 

Беле Паланке и Устанпве за сппрт „Сппртски 

центар - Баоица“ пдржан је Традиципнални 

турнир у улишнпм баскету „Стритбпл - Бела 

Паланка 2019“, кпји се у центру Беле 

Паланке прганизује јпщ пд 2001. гпдине. На 

турниру је укупнп ушествпвалп 26 екипа у 5 

категприја: кадети, кадеткиое, пипнири, 

јунипри и сенипри. Снаге су пдмериле екипе 

из Нища, Пирпта, Бабущнице, Сврљига и 

Беле Паланке. Утакмице су ппшиоале у 21 

шас и трајале дп касних вешероих сати. 

Велики брпј гледалаца бип је уз кпщаркащки 

терен у сампм центру Беле Паланке тпкпм 

свих дана трајаоа турнира.  Ппбедник 

турнира била је екипа „Бела Паланка 3х3“, 

кпја је у финалу ппразила екипу „Кафе бар 

МГМ“.  На турниру је пдржанп и такмишеое 

у щутираоу трпјки, а најбпљи у пвпј 

дисциплини бип је Иван Маншић. Ппред 

награде за најбпљег щутера трпјки 

прпглащен је и најбпљи играш турнира. Пва 

награда припала је Милану Милпщевићу из 

ппбеднишке екипе „Бела Паланка 3x3“. Свим 

првппласираним екипама на турниру 

награде су урушили Драган Живкпвић, 

председник КК „Младпст“, Мирпслав 

Маринкпвић, заменик председника ппщтине 

и председник ппщтине Бела Паланка, Гпран 

Миљкпвић. Прганизатпр турнира „Стритбпл 

Бела Паланка 2019“ бип је КК „Младпст“ 

ппкрпвитељ ппщтина Бела Паланка, а 

технишку ппдрщку пружила је УК 

„Ремезијана“. 

 

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН РАЈКП МИТИЋ ДПБИП ЛИЦЕНЦУ ЗПНЕ „ИСТПК“ 

  

Тпкпм јула месеца рађенп је на припреми 

фудбалскпг терена за ушещће ФК Рајкп 

Митић у вищем рангу, Зпни „Истпк“, у сезпни 

2019/2020. Кпмплетнп су израђене „кућице“ 

за резервне играше и представнике 

фудбалских клубпва (дпмаћи и гпсти), кап и 

за делегата, пднпснп службена лица на 

фудбалским утакмицама, а кпмплетнп је 

уређен и градски стадипн. Фудбалски терен 

се свакпдневнп заливап и редпвнп се кпсила 

трава. Крајем јула месеца, Кпмисија за 

пријем терена испред Фудбалскпг савеза 

Регипна Истпшне Србије изврщила је 

пбилазак фудбалскпг терена, свлашипнице и 

прпстприје у сппртскпј хали „Баоица“  и све 

заједнп пценила највећпм мпгућпм пценпм 

за ранг у кпјем ће белппаланашки фудбалски 

клуб наступати, са ппхвалпм да ппстпјећи 

услпви 

задпвпљавају 

и играое у 

вищем рангу 

пд саме Зпне 

„Истпк“. 
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ПКРУЖНА ЗАБАВНА ШКПЛА СППРТА ПКУПИЛА ВИШЕ ПД 100 МАЛИШАНА ИЗ 

БЕЛЕ ПАЛАНКЕ И ДИМИТРПВГРАДА 

У перипду пд 27. дп 30. августа 

Устанпва за сппрт „Сппртски центар - 

Баоица“, Сппртски савез Беле Паланке и 

Устанпва за сппрт и туризам „Сппртскп 

туристишки центар Царибрпд“ из 

Димитрпвграда прганизпвали су шетврту пп 

реду „Пкружну забавну щкплу сппрта“ за 

децу узраста пд 6 дп 11 гпдина,кпја је 

пкупила близу 100 дешака и девпјшица из 

Беле Паланке и Димитрпвграда. Прпграм 

активнпсти у Белпј Паланци шинилп је пет 

сппртпва. Активнпсти су се спрпвпдиле пп 

станицама у временскпм трајаоу пд пп 20 

минута и тп у сппртскпј хали „Баоица“, на 

Градскпм стадипну, кпщаркащкпм терену на 

птвпренпм и на тениским теренима на ЕРЦ 

„Баоица“, да би накпн спрпведених 

активнпсти пп станицама сви ушесници  

прганизпванп птищли на базен на ЕРЦ 

„Баоица“ где су ппред пливаоа ушествпвали 

и у разним играма на впди. Презадпвпљна 

деца на заврщетку Пкружне забавне щкпле 

сппрта ппказатељ су да пва манифестација 

прераста у једну пд најпппуларнијих, а кпју 

сада већ традиципналнп прганизују две 

ппщтине Пирптскпг пкруга. 

ТЕНИСКИ ТУРНИРИ И ПВЕ ГПДИНЕ ВЕПМА ПППУЛАРНИ 
 

У јулу је пдржанп 3. издаое Лиге тениских 

рекреативаца кпју су заједнп ппкренули 

Устанпва за сппрт „Сппртски центар - 

Баоица“ и Тениски клуб „Никета 

Ремезијански“ са жељпм да се щтп вище 

нащих суграђана укљуши у рекреативне 

активнпсти. У 3. издаоу Лиге кпја се играла 

тпкпм јула месеца ушещће је узелп 12 

такмишара узраста пд 16 дп 50 гпдина. 

Укупнп је пдигранп 20 мешева. Најбпљима 

су ппдељени пригинални пехари, а првп 

местп птищлп је руке Слпбпдана 

Гплубпвића.  У прва три издаоа Лиге 

укупнп је ушещће узелп 49 тенисера 

рекреативаца. 

 Пд 28. дп 30. августа на тениским 

теренима у Средопј щкпли „Никета 

Ремезијански“ и на тениским теренима на 

Екплпщкп-рекреативнпм центру „Баоица 

пдржан је традиципнални, 11. пп реду, 

Рекреативни турнир у тенису „Бела 

Паланка 2019“. Деветнест тенисера из 8 

градпва пдмерилп је снаге тпкпм три дана 

трајаоа турнира, а најуспещнији је бип 

Мипмир Милетић из Нища, кпји је у финалу 

ппбедип Луку Васиљкпвића из Беле 

Паланке. Заврщницу турнира судила је 

Споа Прлпвић, лиценцирани међунарпдни 

тениски судија из Нища. 
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