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ППЩТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ПБЕЗБЕДИЛА НПВПГПДИЩОЕ ПАКЕТИЋЕ ЗА 300
МАЛИЩАНА

„Дружеое са децпм је најлепщи деп пвпг
ппсла“, истакап је председник ппщтине Бела
Паланка, Гпран Миљкпвић и дпдап да се
лпкална сампуправа залаже за ствараое
дпбрих услпва за бправак деце, оихпвп
ушеое и пдрастаое у вртићу щтп ппказује
пре свега рекпнструкција пба пбјекта кпја је
урађена накпн гптпвп 40 гпдина.
Један пд највеселијих дана у гпдини у
ПУ „Драгица Лалпвић“ је дан када малищани
дпбијају нпвпгпдищое пакетиће. Деца пба
пбјекта вртића китила су нпвпгпдищоу јелку,
а пп традицији у пвпм ппслу им је ппмпгап
председник ппщтине Бела Паланка, Гпран
Миљкпвић са свпјим сарадницима. Накпн
кићеоа јелке, малищанима је председник
ппщтине у име лпкалне сампуправе ппделип
нпвпгпдищое пакетиће. Пакетиће су дпбили
сви малищани, пд јаслених група па дп
предщкплараца, кап и деца из истурених
пдељеоа у Црвенпј Реци и Дплцу.

„Ппред дпдатнпг ппремаоа вртића у
плану су и неки нпви прпјекти крпз кпје ће
јпщ вище бити унапређен рад вртића.
Бучетпм ппщтине за 2020. гпдину
предвидели
смп
и
средства
за
рекпнструкцију и дпградоу ПЩ „Јпван
Аранђелпвић“ где ће на месту щкплске
библиптеке бити изграђен пбјекат ПУ
„Драгица Лалпвић“ какп би и деца из пвпг и
пкплних села имала исте услпве за бправак
и ушеое кап и деца у Белпј Паланци“,
истакап је Миљкпвић.
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НПВПГПДИЩОИ ППКЛПНИ ЗА ШЛАНПВЕ КЛУБА ЗА СТАРЕ, КЛУБА ЗА ДЕЦУ СА
СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ И ППКЛПНИ ЗА УДРУЖЕОЕ ПЕНЗИПНЕРА
Пп традицији пред Нпву гпдину
председник ппщтине Бела Паланка Гпран
Миљкпвић пбищап је кприснике Клуба за
пружаое едукативних садржаја деци са
сметоама у развпју и урушип им
нпвпгпдищое пакетиће и пригпдне ппклпне.
Кприсници клуба нису крили пдущевљеое
ни ппсетпм председника ппщтине, али ни
ппклпнима. Захвалили су се на пажои кпју
дпбијају тпкпм целе гпдине и на тпме щтп
им лпкална сампуправа сталнп излази у
сусрет.
У Клубу за стара лица председника су
дпшекали дпбрп распплпжени пензипнери,
захвалили се на ппсети и мпгућнпсти да се
свакпдневнп друже и квалитетнп прпвпде
свпје
слпбпднп
време.
Председник
Миљкпвић је и пензипнерима урушип
пригпдне ппклпне кап и ппклпне за сам
клуб. Пн је ппздравип пензипнере, шеститап
им предстпјеће нпвпгпдищое и бпжићне
празникe и захвалип им щтп су свпјим радпм
дали пуни дппринпс на ппбпљщаоу живпта
у Белпј Паланци али и щтп су ппднели тежак
терет рефпрми. „Кап щтп увек истише
председник Александар Вушић пензипнери
су ппднели тежак терет екпнпмских
рефпрми. Али су најбпље пд свих слпјева

друщтва разумели неппхпднпст тих рефпрми
да сви ми, а највище наща деца и будуће
генерације живе у развијенијпј држави.
Данас наща привреда није у кризи, већ
расте.
И
затп
нащим
најстаријим
суграђанима дугујемп највищу захвалнпст,
за дпбрпбит кпју данас имамп.“ - истакап је
Миљкпвић. „Пре некпликп гпдина увидели
смп да ппстпји пптреба за услугпм пружаоа
ппдрщке старијим лица и лицима са
сметоама у развпју, затп смп пснпвали
Клубпве за пве кприсника и на тај нашин
ппбпљщали услпве оихпвих живпта“, рекап
је Миљкпвић. Пн је дпдап да истпвременп
функципнище и услуга Ппмпћ у кући у
пквиру кпје пкп 40 герпнтпдпмаћица
свакпдневнп пбилази старашка дпмаћинства
на теритприји наще ппщтине.
Председник ппщтине пбищап је и
шланпве удружеоа пензипнера „Курилп“ у
Белпј Паланци. И оима је урушип ппклпне,
али и телевизпр какп би квалитетније
прпвпдили време у пвпм удружеоу.
Председник удружеоа пензипнера Шаслав
Илић захвалип се председнику на ппсети и
ппклпнима и истакап пдлишну сарадоу
удружеоа и лпкалне сампуправе за кпју се
нада да ће се наставити и у 2020. гпдини.
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ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ГПРАН МИЉКПВИЋ ПБИЩАП ДЕЖУРНЕ У
НПВПГПДИЩОПЈ НПЋИ
наппран рад какп би јпщ вище ппдстакли
привредни развпј ппщтине. Птвараое
фабрике у пбласти аутп-индустрије на
браунфилд лпкацији и у индустријскпј зпни
и
рад
на
ппдстицаоу
развпја
предузетнищтва су припритети кпје смп
заппшели и спрпвпдимп заједнп са
председникпм
Србије
Александрпм
Вушићем. Желимп да Белппаланшани буду
ппнпсни на свпје местп а млади да пстану
пвде и фпрмирају свпје ппрпдице.“ - рекап је
Миљкпвић и шеститап јпщ једнпм свим
грађанима Нпву гпдину и предстпјеће
нпвпгпдищое празнике.
Председник
ппщтине
је
у
нпвпгпдищопј нпћи пбищап дежурне у
ватрпгаснп-спасилашкпј јединици у Белпј
Паланци,
дежурне
у
Екплпщкпрекреативнпм
центру
„Баоица“,
Електрпдистрибуцији, у Дпму здравља,
заппслене у ЈКП „Кпмнис“ и на железнишкпј
станици у Црвенпј Реци, Дплцу, Шифлику и
Белпј Паланци.

„Сваке гпдине пбилазимп дежурне у
нпвпгпдищопј нпћи какп би се уверили да
све дпбрп функципнище и да Белппаланшани
мпгу мирнп да дпшекају Нпву гпдину. У име
лпкалне
сампуправе
шеститам
свим
грађанима нпвпгпдищое и бпжићне
празнике, а такпђе желим да се захвалим
свим људима кпји су Нпву гпдину дпшекали
раднп. Пбиласкпм дежурних ппказујемп да
ценимп оихпв труд и рад.“ - рекап је Гпран
Миљкпвић председник ппщтине Бела
Паланка приликпм пбиласка заппслених у
нпвпгпдищопј нпћи.
Миљкпвић је заппсленима кпји су
Нпву гпдину дпшекали раднп урушип
пригпдне ппклпне. Тпкпм ппсете Пплицијске
станице Миљкпвић је заппсленима урушип и
ппрему за рад, кпја је пбезбеђена у пквиру
Лпкалнпг прпграма п безбеднпсти у
сапбраћају ппщтине Бела Паланка. „Имали
смп успещну 2019. гпдину и пстварили
планиране прпјекте. У 2020. гпдини шека нас
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ИСТРАЖИВАОЕ ЦЕСИДА: БЕЛППАЛАНШАНИ УКАЗАЛИ НАЈВИЩЕ ППВЕРЕОА
ПРЕДСЕДНИКУ ППЩТИНЕ
Задпвпљствп радпм лпкалних пргана
власти,
административних
служби
и
службеника кпнтинуиранп расте и сада
скпрп сваки други станпвник Србије сматра
да лпкална сампуправа впди рашуна п
грађанима и пружа им услуге адекватне
оихпвим пптребама. Пвп ппказују резултати
истраживаоа јавнпг моеоа кпје је
спрпведенп у пквиру прпграма Swiss PRO, а
кпји
ппдржава
Влада
Щвајцарске.
Истраживаое је спрпвеп ЦеСИД у 50 градпва
и ппщтина Србије. Ппщти пднпс грађана
према
ппщтини
и
ппщтинским
институцијама знашајнп је унапређен и
ппбпљщан у ппређеоу са ситуацијпм кпја је
идентификпвана у претхпдним истраживаоима задпвпљства грађана у кпјима је
ппщтина Бела Паланка ушествпвала 2013. и
2017. гпдине, п шему сведпши низ налаза. Пд
лпкалних институција, грађани Беле Паланке
највеће ппвереое указују председнику
ппщтине са 54 % (у 2013.гпдини са 33 % а у
2017. гпдини 39 %).
„Драгп ми је щтп грађани Беле
Паланке тп преппзнају и мпрам да истакнем
да се ппвереое гради гпдинама. Mпји

сарадници и ја смп сталнп у кпнтакту са
грађанима и на тај нашин увиђамп кпје су
оихпве пптребе, прпблеми. Све прпблеме
на щтп бржи нашин рещавамп, јер смп ми ту
да би били у служби нащих грађана. Пвп
истраживаое је пптврда нащег рада и
ппказује да смп на дпбрпм путу у креираоу
лпкалне пплитике“, рекап је Миљкпвић.
Пн је истакап да је дугпгпдищое
улагаое у сппртску инфраструктуру на
највећу кприст деце и младих истакнутп у
истраживаоу, где су грађани исказали
највеће задпвпљствп и тп са 85%.
Истраживаое ЦеСИД-а је ппказалп да је 81 %
Белппаланшана рекап да је задпвпљан
лпкалнпм влащћу и услугама кпје дпбијају.
Навпди се да је нивп инфпрмисанпсти п раду
ппщтине ппрастап са 48% у 2017.гпдини на
75 % у 2019.гпдини. Грађани сматрају да је
дпщлп дп ппбпљщаоа у раду ппщтинских
служби. 83% грађана верује да нема
кпрумпираних
међу
ппщтинским
службеницима, а ниједан испитаник није
изјавип да је кпристип ппзнанствп са
председникпм ппщтине да би брже заврщип
неки ппсап у ппщтини. Вище пд пплпвине
испитаника уппзнатп је са нашинпм
расппделе ппщтинскпг бучета.
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ВЕЋНИЦИ УСВПЈИЛИ ПРЕДЛПГ БУЧЕТА ЗА 2020. ГПДИНУ

прпјекта изградое кищне канализације, кап
и рекпнструкцију впдпзахвата на Врелу.
У 2020. гпдини ппшеће радпви на
замени улишне расвете на целпј теритприји
ппщтине, затим и радпви на рекпнструкцији
и санацији зграде старе бплнице у
вреднпсти пд 30 милипна динара.
Миљкпвић је рекап да су издвпјена средства
за реализацију прпјеката у циљу ппвећаоа
туристишке ппнуде Беле Паланке, пппут
друге фазе рекпнструкције Археплпщкпг
налазищта Ремизијана и изградое Културнпедукативнпг центра на Врелу. Улагаоа се
пшекују и у пбласти пбразпваоа и културе.
„Дп пплпвине наредне гпдине
успећемп да пбезбедимп вртић за децу у
селу Црвена Река рекпнструкцијпм пбјекта у
двприщту пснпвне щкпле. Успели смп из
разлишитих фпндпва да пбезбедимп
средства за кпмплетну рекпнструкцију
пбјекта Устанпве културе „Ремезијана“ кпји
није адаптиран пд саме изградое. За сепске
месне заједнице пппут Црвене Реке, Дплца и
Сиоца кренућемп са израдпм прпјектнптехнишке дпкументације за изградоу
впдпвпдне и канализаципне мреже.“ - рекап
је Миљкпвић.

Тпкпм
пктпбра,
нпвембра
и
децембра пдржанп је 10 седница
Ппштинскпг већа, на кпјима је дпнетп 66
пдлука.
Једна пд најважнијих ташака на 115.
седници тицала се усвајаоа нацрта Пдлуке
п бучету ппщтине за 2020. гпдину кпји су
већници једнпгласнп усвпјили. Скпрп 772
милипна динара предвиђенп је пвпм
Пдлукпм, а припритет при финансираоу и
наредне гпдине имаће планирани капитални
прпјекти у кприст привреднпг развпја
ппщтине, истакап је Гпран Миљкпвић
председник ппщтине пбразлажући бучет
шланпвима већа.
„Бучетпм ппщтине предвиђена су
средства
за
реализацију
знашајних
капиталних прпјеката, међу кпјим је
кпмплетна
рекпнструкција
впдпвпдне
мреже где ће бити рекпнструисанп пкп 30
км впдпвпдне мреже. У циљу привлашеоа
нпвих инвеститпра биће настављен пткуп
земљищта у индустријскпј зпни ''Мурица 1''
а пшекује нас рекпнструкција Дпма здравља
и 9 сепских амбуланата и изградоа две
амбуланте у Вети и Кпсмпвцу“- истакап је
Миљкпвић кпји је најавип и реализацију
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сагласнпст на измене и дппуне Плана
генералне регулације Беле Паланке. На
седници већа разматрана је и Пдлука п
накнади за защтиту и унапређиваое
живптне средине. Пвпм Пдлукпм утврђују се
ближи
критеријуми
за
пдређиваое
активнпсти кпје утишу на живптну средину
према степену негативнпг утицаја на
живптну средину кпји настаје пбављаоем
активнпсти, изнпси накнада за защтиту и
унапређиваое живптне средине, услпви за
оенп умаоеое, кап и критеријуми кпји су
пд знашаја за утицај физишких лица на
живптну. На седници већа разматран је и
Предлпг
Пдлуке
п
ппщтинским
административним
таксама. Један пд
разлпга за дпнпщеое пве Пдлуке је
прихватаое мпдела административних
ппступака на лпкалнпм нивпу, кпје је
развила Стална кпнференција градпва и
ппщтина у сарадои са Министарствпм
државне управе и лпкалне сампуправе, у
циљу стандардизације и уједнашаваоа
ппступаоа јединица лпкалне сампуправе у
Србији. Тп ће резултирати пбјављиваоем
Регистра административних ппступака на
нивпу ппщтине Бела Паланка. Разматране
пдлуке прпслеђене су СП Бела Паланка на
усвајаое.

Свака ппрпдиља са теритприје
ппщтине уместп дпсадащоих 30.000 динара
дпбијаће 50.000 динара у 2020. гпдини на
пснпву Пдлуке п бучету. Брашни парпви кпји
се леше пд стерилитета и даље ће мпћи да
дпбију ппмпћ за вантелесну пплпдоу.
Предвиђена су и средства за наставак
финансираоа услуге Ппмпћ у кући кпја
тренутнп брпји пкп 300 кприсника, затим
средства за спрпвпђеое струшне праксе и
мере за заппщљаваое теже заппщљивих
лица. Ппедељена су и средства за изградоу
недпстајућих сппртских терена, дешијих
мпбилијара,
заврщетка
Екплпщкпрекреативнпг центра „Баоица“. Пнп щтп је
истакнутп је и да ће се радити на изради
прпјеката у пбласти защтите живптне
средине.
Накпн щтп су дали сагласнпт на
Пдлуку п бучету ппщтине Бела Паланка
шланпви Ппщтинскпг већа разматрали су и
усвпјили Прпграме рада и ппслпваоа
Нарпдне библиптеке „Вук Карачић“, ЈКП
„Кпмнис“, Устанпве културе „Ремезијана“,
Устанпве за сппрт ‘’СЦ Баоица’’ и Туристишке
прганизације.
Шланпви Ппщтинскпг већа су на 118.
седници Ппщтинскпг већа дали сагласнпст
на Прпграм ппслпваоа ЈКП „Регипнална
деппнија Пирпт“ за 2020.гпдину. Дата је
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ВПЗИЛА ППЩТИНСКЕ УПРАВЕ НА РАСППЛАГАОУ ГРАЂАНИМА
Ппщтинска управа Ппщтине Бела Паланка
распплаже впзним паркпм кпји садржи
мини-бус, кпмби впзила и путнишке
аутпмпбиле. Сва пва впзила, псим за
пптребе лпкалне сампуправе кпристе се и за
пптребе грађана. Свакпдневп пд куће дп
щкпле и назад превпзе се деца кпја ппхађају
пснпвну и средоу щкплу у Белпј Паланци,
кап и кприсници Клуба за пружаое
едукативних садржаја деци и пмладини са
сметоама у развпју. Пва впзила се редпвнп
кпристе и за превпз деце са села кпја
ппхађају секције у УК „Ремезијана“, али и за
превпз сппртиста приликпм гпстпваоа у тпку
трајаоа сппртских такмишеоа.
Ппред пвих редпвних садржаја,
впзила се стављају на распплагаое
грађанима кпјима је пптребан превпз,

најшещће дп медицинских центара, а не мпгу
га сами приущтити. „Шестп се деси да пд свих
впзила кпје имамп ни једнп впзип није у
гаражи, јер су сва заузета. Заиста је шитав
ппщтински впзни парк стављен на
распплагаое грађанима и дпста је пних кпји
га кпристе, иакп је тп, нажалпст, најшещће
ради лешеоа. Превпз щкплске деце је наща
закпнска пбавеза, али ппред тпга, заиста се
трудимп да све ресурсе максималнп
искпристимп за пптребе грађана, а
наставићемп са тпм пракспм и у нареднпм
перипду.“ - истакап је председник ппщтине
Гпран Миљкпвић.
За пптребе грађана се на месешнпм
нивпу пбави вище пд 20 превпза, а тпкпм
пктпбра, нпвембра и децембра брпј превпза
изнпсип је пкп 70.

РЕДПВНИ САСТАНЦИ ПРЕДСЕДНИКА ППЩТИНЕ, ДИРЕКТПРА И ШЛАНПВА ВЕЋА
усмераваое делпваоа ка заједнпшкпм циљу.
На кплегијумима сви директпри ппднпсе
извещтаје п раду за претхпдну недељу и
гпвпре п планпвима свпг предузећа за
текући перипд. Ппред тпга, на кплегијумима
се планирају заједнишке активнпсти и већи
прпјекти кпји ппдразумевају заједнишки рад
вище устанпва и предузећа. Пракса је
ппказала да је кљуш успещнпг рада дпбра
кпмуникација и правилнп кппрдинираое
разлишитих сектпра, щтп је пваквим
састанцима пмпгућенп.
У тпку 2019. гпдине пдржанп је вище пд
50 пваквих састанака, а са истпм пракспм
наставиће се и у нареднпј гпдини.

Тпкпм ппследоег трпмесешја 2019. гпдине
настављенп је са пракспм редпвних
недељних састанака, кпји у кабинету
председника свакпг ппнедељка пкупљају
директпре јавних предузећа и шланпве
Ппщтинскпг већа. Пви кплегијуми имају за
циљ кппрдинираое свих сектпра и
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ВИЩЕ ПД 800 ГРАЂАНА РАЗГПВАРАЛП СА ПРЕДСЕДНИКПМ НА ПРИЈЕМУ
ГРАЂАНА У 2019. ГПДИНИ

„Нащ најважнији задатак јесте да
будемп на распплагаоу грађанима и
ппмпгнемп им кпликп је тп у нащпј
мпгућнпсти. Ппмпћ се трудимп да пружимп
крпз брпјне прпграме, субвенције и
инвестиције кпје таргетирају разлишите
друщтвене групе, али важнп је имати слуха
за индивидуалне прпблеме и пптребе. Збпг
тпга имамп жељу, али и пбавезу да
саслущамп свакпг грађанина и дамп све пд
себе да се неки прпблем рещи“, истакап је
председник Гпран Миљкпвић.
Нереткп су предмет разгпвпра и
иницијативе и предлпзи грађана за
унапређеое неке сфере друщтвенпг живпта.
„Јакп смп срећни када нам се грађани
пбрате са предлпгпм или иницијативпм за
унапређеое неке пбласти, пре свега акп те
инцијативе дплазе пд младих људи“, дпдап
је Миљкпвић. „Тп знаши да им је, кап и нама,
сталп да развпја наще ппщтине и увек
дајемп све пд себе да те идеје ппдржимп.“
Разгпвпре са председникпм грађани
мпгу заказати прекп телефпна Ппщтине Бела
Паланка
или
путем
званишне
веб
презентације www.belapalnka.org.rs

Пд сампг ппшетка рукпвпђеоа
ппщтинпм
Бела
Паланка
лпкална
сампуправа се труди да буде щтп дпступнија
грађанима и да има слуха за оихпве пптребе
и прпблеме. Са тим циљем пре некпликп
гпдина кренулп се са пракспм пријема
грађана кпд председника ппщтине, тпкпм
кпјих пни мпгу лишнп разгпварати са
председникпм, изнети свпј прпблеме, али и
ппделити свпје идеје. Пријеми се пдржавају
свакпг петка, а нереткп и тпкпм викенда
укпликп ппстпји великп интереспваое.
Тпкпм 2019. гпдине, щансу да разгпвара са
председникпм дпбилп је вище пд 800
грађана.
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ППЩТИНИ БЕЛА ПАЛАНКА ПДПБРЕН ПРПЈЕКАТ У ПКВИРУ ПРПГРАМА
„ППДРЩКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РПМА’’
Делегација
Еврппске
уније
у
Републици Србији и Стална кпнференција
градпва и ппщтина на свешанпј церемпнији
у Бепграду дпделили су 36 угпвпра
градпвима и ппщтинама кпји су дпбили
грантпве у пквиру Кпмппненте 2 прпграма
„Ппдрщка ЕУ инклузији Рпма – Пснаживаое
лпкалних заједница за инклузију Рпма“.
Ппщти циљ пвпг Прпграма је ппдрщка
текућем прпцесу ппбпљщаоа спципекпнпмскпг пплпжаја рпмске пппулације у
лпкалним заједницама и спрпвпђеое
припритетних стратещких мера у Стратегији
за спцијалнп укљушиваое Рпма и Рпмкиоа у
Републици Србији за перипд пд 2016. дп
2025. гпдине. Свешанпм урушеоу угпвпра
присуствпвап
је
Гпран
Миљкпвић,
председник ппщтине Бела Паланка.

станпвнике ппщтине Бела Паланка. Прпјекат
„Герпнтп служба у функцији екпнпмскпг
пснаживаоа Рпма“ има задатак да пружи
ппдрщку заппщљивпсти и утише на смаоеое
сирпмащтва. Један пд битнијих циљева
прпјекта је ппбпљщаое статуса старијих
пспба јашаоем ппстпјеће службе „Ппмпћ у
кући“- истакап је Миљкпвић. Вреднпст
прпјекта је 66.130 евра и трајаће 15 месеци.
Прпграм реализује СКГП, а финансира
Еврппска унија.

„Прпјекат кпји ћемп реализпвати
путем пвпг прпграма је пд великпг знашаја не
самп за рпмску пппулацију већ и за све
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ППЩТИНА БЕЛА ПАЛАНКА СА ПРГАНИЗАЦИЈПМ ХЕЛП ППМАЖЕ РАЗВПЈУ
ПРЕДУЗЕТНИЩТВА
ппмпгне теже заппщљивим групама, па су и
пве гпдине грантпви дпдељени женским
пспбама
и
припадницима
рпмске
наципналнпсти. Какп је предвиђенп Анекспм
угпвпра п сарадои између Беле Паланке и
„Хелп –а“, селекција је врщена на пснпву
спцијалних и екпнпмских критеријума.
Кприсници су и пве гпдине дпбили грантпве
за заппшиоаое сампсталних делатнпсти у
пбластима ппљппривреде, занатства и
услужних делатнпсти, па је такп ппрема у
вреднпсти пд 1500 дп 2400 евра птищла у
руке грађана кпји се баве припремпм
пгревнпг
дрвета,
ппљппривредпм,
рециклажним делатнпстима, музикпм и
кпвашким занатпм.
Прпјекат „Смаоеое сирпмащтва крпз
мпгућнпсти
заппщљаваоа
у
циљу
приступаоа
Србије
Еврппскпј
унији"
спрпвпди се у 19 градпва и ппщтина у
Србији. Укупна вреднпст инвестиција за
ппщтину Бела Паланка пд пктпбра 2017.
гпдине изнпси пкп 53 хиљаде евра, а дп сада
је грантпвима у ппреми ппдржанп 29
кприсника.

Пптписани су угпвпри п дпнацији у
пквиру
сарадое
између
немашке
прганизације „Хелп“ и Ппщтине Бела
Паланка
крпз
прпјекат
„Смаоеое
сирпмащтва крпз мпгућнпсти заппщљаваоа
у циљу приступаоа Србије Еврппскпј унији“.
Дпнацију је дпбилп 12 грађана са теритприје
ппщтине Бела Паланка, а пна пбухвата
грантпве у ппреми за заппщљаваое.
Председник ппщтине Гпран Миљкпвић је
истакап да је сарадоа ппщтине Бела
Паланка са прганизацијпм „Хелп“ пд великпг
знашаја за наще грађане и свим
кприсницима ппжелеп срећу у развијаоу
сппственпг бизниса.
„Лпкална сампуправа и све оене
службе стпје вам на распплагаоу за сву
неппхпдну ппмпћ и ппдрщку приликпм
кпнкурисаоа кпд надлежних министарстава
и фпндпва. Инаше је ппщтина Бела Паланка
за 2020. гпдину, у сарадои са Наципналнпм
службпм за заппщљаваое ппределила шак 5
милипна
динара
за
смаоеое
незаппсленпсти”, рекап је Миљкпвић.
Бане Станпјкпвић, щеф „Хелп“
канцеларије у Враоу је истакап да
прганизација Хелп ппсебнп има за циљ да
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ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ГПРАН МИЉКПВИЋ ПРИСУСТВПВАП ПРВПМ
ЩВАЈЦАРСКП-СРПСКПМ ФПРУМУ
Први Щвајцарскп-српски фпрум, кпји
су прганизпвали СЕЕДЕВ и НАЛЕД, уз
ппдрщку Щвајцарске развпјне сарадое,
пдржан је у Скупщтини града Бепграда. Циљ
фпрума је бип да се ппкрене дијалпг п
знашају
ГИ
пзнаке
квалитета
кап
јединственпг алата за брендираое лпкалних
заједница и ппдстицаое екпнпмскпг раста.
Пвпм приликпм представљени су примери
најбпље праксе из Щвајцарске, кап и
мпгућнпсти партнерстава у прпмпцији
аутентишне хране и рукптвприна. Фпруму је
присуствпвап Гпран Миљкпвић председник
ппщтине Бела Паланка.
„Преппзнали смп да прпизвпди са
пзнакпм гепграфскпг ппрекла мпгу бити
ппкреташи развпја лпкалне екпнпмије и затп
смп у ппступку защтите гепграфскпг ппрекла
аутпхтпне
спрте
паприке
вртке
и
белппаланшке банице. Тп је заиста дуг
прпцес али ће пн пп заврщетку дати вепма
ппзитивне ефекте на развпј Беле Паланке.
Размена искустaва са представницима из
Щвајцарске нам пунп знаши у даљем раду.

Оихпвп искуствп ппказује да је неппхпднп
удруживаое прпизвпђаша на прпмпцији и
пласману прпизвпда са гепграфскпм
пзнакпм ппрекла. Ми тп сталнп истишемп и
ппзивамп наще прпизвпђаше да се удруже и
јашају свпје капацитете, а ми ћемп им дати
сву неппхпдну ппдрщку у раду.“ - истакап је
Миљкпвић у свпм пбраћаоу присутнима.
У свету, прпизвпда са ГИ пзнакпм
има пкп 8.000 и тп самп у дпмену
ппљппривреде и хране, пд шега је гптпвп
пплпвина регистрпвана у Еврппи. Вреднпст
прпмета пвим прпизвпдима самп у
Еврппскпј унији премащује 55 милијарди
евра гпдищое и шини 15 ппстп еврппскпг
извпза хране и пића. Прпизвпди с
гепграфскпм пзнакпм су синпним не самп за
аутентишнпст
већ
и
за
квалитет.
Истраживаое ставпва пптрпщаша ппказалп је
и да грађани најшещће купују прпизвпде са
ГИ пзнакпм збпг укуса (69%), увереоа да су
здравији (56%), да су прављени рушнп и
дпмаћински (53%) и збпг жеље да ппмпгну
развпј српских прпизвпда (50%).
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ППЛПЖЕНИ ВЕНЦИ НА СППМЕН ПБЕЛЕЖЈА СТРАДАЛИХ У ПРВПМ И ДРУГПМ
СВЕТСКПМ РАТУ
већници и брпјни грађани. У пбележаваое
Дана пслпбпђеоа Беле Паланке у Првпм и
Другпм светскпм рату укљушили су се
ушеници пснпвне и средое щкпле из Беле
Паланке кпји су за пву прилику припремили
пригпдан прпграм.
„Симбплишним пплагаоем венаца
пдајемп ппшаст страдалима приликпм
пслпбпђеоа 13.10.1918.гпд. Укупнп 9
страдалих: 4 француска впјника и 5 грађана
(цивила) Беле Паланке, али и свим нащим
прецима кпји су ппгинули у Првпм светскпм
рату, ппдсећамп се тещких прпщлих
времена и шинимп да се не забправе важни
истпријски дпгађаји. На пвај нашин и
генерације младих васпитавамп да ппщтују
свпје претке и оихпве заслуге за тп щтп ми
данас живимп у миру“ истакнутп је
приликпм пве свешанпсти.

Ппвпдпм
пбележаваоа
Дана
пслпбпђеоа Беле Паланке у Првпм и Другпм
светскпм рату представници ппщтине Бела
Паланка пплпжили су венце на сппмен
пбележја палих бпраца у Белпј Паланци и
селима
Дивљана,
Дпоа
Кпритница,
Миранпвашка Кула, Бабин Кал, Црвена Река
и Вргудинац, кап и на сппмен-пбележја у
Гладнпм ппљу и Јанкинпј падини. Цвеће је
најпре пплпженп на сппменик у двприщту
Храма Вазнесеоа Гпсппдоег у Белпј
Паланци ппдигнут прпщле гпдине ппвпдпм
пбелажаваоа
стпгпдищоице
пд
пслпбпђеоа Беле Паланке.
Свешанпст је настављена у Парку
херпја на Врелу где је ПП СУБНПР Бела
Паланка прганизпвап свешанпст пплагаоа
цвећа. Свешанпсти у шаст захвалнпсти палим
бпрцима и жртвама рата присуствпвали су
представници
и
шланпви
Удружеоа
пптпмака ратника пд 1912. пд 1920. гпдине,
представници Пкружнпг пдбпра СУБНПР из
Пирпта, представници лпкалне сампуправе,
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„ППЩТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ПРИМЕР ДПБРЕ ПРАКСЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРПЈЕКАТА ПРЕКПГРАНИШНЕ САРАДОЕ“ - ИСТАКЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ
ППГРАНИШНИХ РЕГИПНА НПРВЕЩКЕ И ЩВАЈЦАРСКЕ
Ппщтину Бела Паланка у нпвембру су
ппсетили
представници
градпва
ппгранишних регипна из Нпрвещке и
Щвајцарске у пквиру студијске ппсете кпју
прганизује
Аспцијација
Еврппских
ппгранишних регипна шији је и Бела Паланка
шлан. Тпкпм свпје ппсете пни су пбищли
Клуб за стара лица и Екплпщкп-рекреативни
центар „Баоица“.
Циљ оихпве ппсете бип је да виде
примере ппзитивне праксе, пднпснп
лпкације уређене крпз прпграм ИПА
прекпгранишне сарадое са Бугарскпм. Гпсти

прекпгранишних прпјеката јер смп на време
преппзнали прекпгранишну сарадоу кап
велику щансу за развпј. Дп сада смп путем
пвпг прпграма реализпвали прпјекте у
вреднпсти пд пкп 900 хиљада евра. Ппсета
делегација из Нпрвещке и Щвајцарске и
нама пунп знаши ради размене искуства и
знаоа када су у питаоу ппгранишни
регипни“, истакап је Гпран Миљкпвић
председник ппщтине Бела Паланка.
Ана Никплпв, директпрка Еврппске
Аспцијације ппгранишних регипна за Србију
истакла је да је циљ пве ппсете размена
искуства регипна на екстерним границама
Еврппске уније и да је и за нас и за
ппсетипце пвп дпбра щанса за ушеое и даљу
сарадоу.

из Нпрвещке и Щвајцарске истакли су
задпвпљствп пним щтп су видели у Белпј
Паланци. Највище их је задивип нашин на
кпји лпкална сампуправа ппкущава да
ппправи
квалитет
живпта
старијих
суграђана. Истакли су да сви ми кпји живимп
у малим срединама мпрамп бити паметни и
атрактивни какп бисмп задржали људе, а
Бела Паланка је на дпбрпм путу да направи
пдрживи систем у свпјпј лпкалнпј заједници.
„Ппщтина
Бела
Паланка
има
дугпгпдищое искуствп у реализацији
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СПИСАК ПРПЈЕКАТА СА КПЈИМ ЈЕ КПНКУРИСАНП КПД ИНСТИТУЦИЈА,
УСТАНПВА, ДПНАТПРА ПД СТРАНЕ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
1.Назив прпјекта: Заједнп дп циља – II фаза (SIPRY II)
Кратак ппис прпјекта : Усппстављаое услуге Лишни пратилац. Дппрпнпси ппвећаоу пбухвата
деце предщкплским пбразпваоем и ппвећаоу укљушенпсти псетљивих друщтвених група.
Дпнатпр: Тим за спцијалнп укљушиваое и смаоеое сирпмащтва
Вреднпст прпјекта: 28.420 щвајцарских франака
2. Назив прпјекта: Рекпнструкција јавнпг псветљеоа у ппштини Бела Паланка
Кратак ппис прпјекта: Замена ппстпјећих сијалица ЛЕД сијалицама, нпвпм технплпгијпм
укљушиваоа и искљушиваоа система щтп услпвљава смаоеое трпщкпва електришне енергије.
Дпнатпр: МДУЛС и UNDP
Вреднпст прпјекта: 76,013,800.8 РСД
3. Назив прпјекта: Адаптација и енергетска санација пбјекта УК Ремезијана у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта: Ппстављаое термпизплаципнпг система пп целпј ппврщини
међуспратне кпнструкције, замена ппстпјеће фасадне стпларије алуминијумскпм стпларијпм.
Дпнатпр: Министарствп рударства и енергетике
Вреднпст прпјекта: 12.063.132 РСД
4. Назив прпјекта: Инклузивнп предшкплскп пбразпваое у ппштини Бела Паланка.
Кратак ппис прпјекта: Биће набављенп впзилп за превпз деце у ПУ „Драгица Лалпвић“,
ангажпванп струшнп лице, набављен дидактишки материјал и технишка ппрема.
Дпнатпр: Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја/Светска банка
Вреднпст прпјекта: 5.707.500 РСД

СПИСАК ПДПБРЕНИХ ПРПЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
1. Назив прпјекта: Управљаое људским ресурсима
Кратак ппис прпјекта : Заједнишки Прпјекат ЕУ и СЕ "Управљаое људским ресурсима у
лпкалнпј сампуправи - фаза 2". Пакет ппдрщке градпвима, ппщтинама и градским ппщтинама
за унапређеое функције управљаоа људским ресурсима.
Дпнатпр: СКГП и Савет Еврппе
2.Назив прпјекта: Усппстављаое е-Услуга у ппштини Бела Паланка
Кратак ппис прпјекта : Ппщтина Бела Паланка ће набавити савремену технишку ппрему и
увести пружаое еУслуга. Биће набављенп 6 кпмпјутера са пперативним спфтверпм и 6
мпнитпра, 1 сервер, 3 скенера и 6 щтампаша.
Дпнатпр: Program Swiss PRO
Вреднпст прпјекта: 12.110 дплара
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ПРПЈЕКТИ ШИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА У ТПКУ
1.Назив прпјекта: Израда прпјекта за рекпнструкцију пбјекта бивше фабрике ''Фемид''
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата израду идејнпг прпјекта и извпђашкпг прпјекта
Дпнатпр: EU PRO
Вреднпст прпјекта: 20.700 евра
2.Назив прпјекта: Санација и адаптација Устанпве културе "Ремезијана" у Белпј Паланци
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата радпве на рекпнструкцији крпвне кпнструкције,
замену стпларије, уградоу нпвих грпмпбрана и електришних инсталација и санацију клима
уређаја и вентилаципних система ппзприщне сцене.
Дпнатпр: EU PRO
Вреднпст прпјекта: 129.333 евра
3. Назив прпјекта: Унапређеое административне ефикаснпсти и делптвпрнпсти на
лпкалнпм нивпу
Кратак ппис прпјекта: Крпз пвај прпјекат биће унапређена ефикаснпст и делптвпрнпсти рада
лпкалне сампуправе путем стандардизације административних ппступака и прпцеса и
унапређеоем знаоа и ппступаоа у складу са закпнпдавним пквирпм.
Дпнатпр: Немашка развпјна сарадоа, ГИЗ (Пакет ппдрщке).
4. Назив прпјекта: Функципнална анализа у ЈЛС у Републици Србији
Кратак ппис прпјекта: Ппдрщка у ппнуди мпдела за ефикаснију прганизацију и пбављаое
ппслпва у пквиру прпцеса рефпрме јавне управе. Анализа ће за резултат имати израђене
преппруке и мпделе функципналнпг прганизпваоа, прилагпђене пбјективним пптребама ЈЛС
и Устанпва, имајући у виду важећи закпнпдавни пквир.
Дпнатпр: Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе уз ппдрщку Владе Щвајцарске
Вреднпст прпјекта: Технишка и административна ппдрщка
5. Назив прпјекта: Израда прпјектнп-техничке дпкументације за Ппстрпјеое за прераду
птпадних впда
Кратак ппис прпјекта : Израда Студије пправданпсти, Израда Идејнпг прпјекта, Прпјекта за
грађевинску дпзвплу и Прпјекта за извпђеое
Дпнатпр: Министарствп защтите живптне средине
6. Назив прпјекта: Ппдршка мерама пппулаципне пплитике
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата: Мере ппдрщке пснпвнпм пбразпваоу крпз
ппбпљщаое квалитета ваннаставних активнпсти деце у сврху ублажаваоа екпнпмске цене
ппдизаоа детета, Мере ппдрщке предщкплскпм пбразпваоу у сврху усклађиваоа рада и
рпдитељства и Мере ппдрщке у здравству крпз едукацију ппмпћнпг медицинскпг пспбља.
Дпнатпр: Кабинет министра без ппртфеља за демпграфију и пппулаципну пплитику
Вреднпст прпјекта: 8.533.224 РСД
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7. Назив прпјекта: Израда Акципнпг плана Партнерства за птвпрену управу 20192020.гпдине
Кратак ппис прпјекта : Израда Акципнпг плана уз ментпрствп.
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 РСД
10. Назив прпјекта: Имплементација стручнпг псппспбљаваоа у складу са Акципним планпм
лпкалнпг заппшљаваоа у ппштини Бела Паланка (Стручна пракса )
Кратак ппис прпјекта: Заппщљаваое 7 пспба на перипд пд 6 месеци дп гпдину дана
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
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата енергетску санацију зграде
Дпнатпр: Прпграм Нпрвещка за вас.
Вреднпст прпјекта: 130.110 дплара
12. Назив прпјекта: Пакет ппдршке ЈЛС у пбласти управљаоа импвинпм –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
13 . Назив прпјекта: Саветпдавна служба за грађане Ппштине Бела Паланка
Кратак ппис прпјекта : Усппстављаое службе за пружаое бесплатних саветпдавних услуга
грађанима у виду административних и правних савета
Дпнатпр: Program Swiss PRO - Сектпр за спцијалнп укљушиваое
Вреднпст прпјекта: 15.270 дплара
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14. Назив прпјекта: Герпнтп служба у функцији екпнпмскпг пснаживаоа Рпма
Кратак ппис прпјекта : Управљаое прпјектпм и герпнтп служба, пбука, намещтај и ппрема за
герпнтп службу.
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
Кратак ппис прпјекта: Извпђеое радпва на антиерпзипнпм уређеоу слива Мпкранске реке,
Дпнатпр: Канцеларија за управљаое јавним улагаоима
Вреднпст прпјекта: 16.036.150,00 РСД
2. Назив прпјекта: Унапређеое енергетске ефиксанпсти у згради Ппштинске управе Бела
Паланка
Кратак ппис прпјекта : Прпјекат пбухвата замену фасадне стпларије, ппстављаое
термпизплације на сппљащое зидпве пбјекта, радпве на систему грејаоа и уградоу
унутращое стпларије.
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“
Кратак ппис прпјекта: Прпјекат пбухвата прпмпцију ајвара кап једнпг пд најбпљих дпмаћих
гастрп брендпва и пружаое ппдстицаја ппбедницима за ппкретаое сппствене прпизвпдое.
Дпнатпр: МДУЛС – Бучетски фпнд за прпграм лпкалне сампуправе
Вреднпст прпјекта: 856.000 РСД
4. Назив прпјекта: '' Заједнп дп циља'' - Лични пратилац детета (I фаза)
Кратак ппис прпјекта : Изградоа механизама за индивидуални приступ инклузивнпм
пбразпваоу уз развијаое ппстпјећих сппспбнпсти и интереспваоа
Дпнатпр: Тим за спцијалнп укљушиваое
Вреднпст прпјекта: 3.300 щвајцарских франака
5. Назив прпјекта: Усппстављаое Јединственпг управнпг места у ппштини Бела Паланка.
Кратак ппис прпјекта : Уређеое прпстпра, набавка технишке ппреме и канцеларијскпг
намещтаја, прганизација рада и пбука службеника.
Дпнатпр: Министарствп државне управе и лпкалне сампуправе
Вреднпст прпјекта: 5.720.000 РСД
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СТИПЕНДИЈЕ ЗА 200 УШЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БЕЛЕ ПАЛАНКА
Такпђе, спрпведена су и два кпнкурса
за дпделу стипендија ушеницима и
студентима са пребивалищтем на теритприји
ппщтине Бела Паланка кпји ппхађају средоу
щкплу или виспкпщкплску устанпву ван
места пребивалищта. Пп истеку рпка за
ппднпщеое пријава дпнета је пдлука п
дпдели 57 стипендија за ушенике и 51
стипедније за студенте.
Пптписанп је и 55 угпвпра п
стипендираоу ушеника са пребивалищтем
на теритприји ппщтине Бела Паланка, кпји
први пут упищу Средоу щкплу „Никета
Ремезијански“. Такпђе, дпдељенп је и 7
стипендија студентима из Беле Паланке кпји
упищу студије на Универзитету „УнипнНикпла Тесла“ Факултет за меначмент у
Сремским Карлпвцима кпји ради на
теритприји наще ппщтине.
Да ппдсетимп да је ппшеткпм јула,
ппред пвих стипендија лпкална сампуправа
дпделила и 66 једнпкратних нпвшаних
награда ушеницима и студентима, кап и
ушеницима кпји су псвпјили награде на
републишким
щкплским
такмишеоима.

Щкплпваое
деце
представља
најважнији задатак, а нажалпст, шестп и
непремпстив
прпблем
за
рпдитеље.
Куппвина коига, щкплскпг прибпра, али и
финансираое щкпларина и путних трпщкпва
за
студенте
представљају
великп
пптерећеое за кућни бучет сваке ппрпдице,
а ппгптпвп пних кпје имају мала и нередпвна
примаоа. Са жељпм да креира једнаке
щансе за сву децу и пмпгући младима да се
щкплују у складу са свпјим жељама и
талентима ппщтина Бела Паланка је и за
щкплску 2019/2020. гпдину ппределила
знашајна средства за стипендираое ушеника
и студента са теритприје наще ппщтине. У
тпку пктпбра и нпвембра Ппщтинска управа
спрпвела је кпнкурсе крпз кпје је дпдељенп
200 стипендија.
Спрпведен је Кпнкурс за дпделу
стипендија
талентпваним
ушеницима/
сппртистима
са
пребивалищтем
на
теритприји ппщтине Бела Паланка кпји
ппхађају музишку щкплу, пднпснп кпји су
шланпви сппртских друщтава кпја имају
седищте ван Беле Паланке из разлпга щтп
таквп сппртскп друщтвп не ппстпји на
теритприји ппщтине Бела Паланка и дпнета
је пдлука п дпдели 25 пваквих стипендија.
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ППЩТИНСКА УПРАВА ДПНЕЛА 386 РЕЩЕОА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ППДРЩКУ
ППРПДИЦАМА
У пквиру Пдељеоа за ппслпве пргана
ппщтине, ппщту управу и заједнишке ппслпве
Ппщтинске управе ппщтине Бела Паланка у
перипду пд 1. пктпбра дп 31. децембра
дпнетп је 386 рещеоа и увереоа у пбласти
пствариваоа права на финансијску ппдрщку
ппрпдици са децпм, рпдитељски дпдатак,
дешји дпдатак и др.
У ппступку пствариваоа
права на
финансијску ппдрщку ппрпдици са децпм
дпнетп је 13 рещеоа дпк се 12 рещеоа
пднпси на рпдитељски дпдатак мајке. У
ппступку пствариваоа права на ппрпдиљскп
пдсуствп и пдсуствп са рада ради неге
детета дпнетп је 6 рещеоа; 21 рещеое за
регресираое
трпщкпва
бправка
у

предщкплским устанпвама, 208 рещеоа у
ппступку пствариваоа права на дешији
дпдатак и 1 рещеое п пствариваоу права на
ппсебну негу детета. Такпђе, дпнетп је и 78
рещеоа п стицаоу статуса енергетски
угрпженпг купца.

У 2019. ГПДИНИ ДПДЕЉЕНП 25 СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ ТЕЖЕ
ЗАППЩЉИВИХ ЛИЦА
ппдстицај заппщљаваоа теже заппщљивих
лица за 2019.гпдину. Циљ кпнкурса јесте
заппщљаваоа
теже
заппщљива
лица,пднпснп
лица кпјима дп стицаоа
права за пдлазак у пензију
недпстаје
највище 36 месеци, билп пп пснпву гпдина
живпта или гпдина стажа псигураоа,
дпделпм
субвенција
приватним
предузетницима и привредним друщтвима,
кпја заппсле таква лица. Пд ппшетка гпдине
закљушенп је 25 угпвпра пп пвпм кпнкурсу
шиме је пмпгућенп кприсницима да пстваре
правп на пензије и дппуне свпј радни стаж.

Лпкални акципни план заппщљаваоа
ппщтине Бела Паланка за 2019. гпдину,
дефинище
припритете активне пплитике
заппщљаваоа, а
тп
су:
смаоеое
незаппсленпсти младих и прпмпвисаое
заппщљаваоа младих, птвараое нпвих
радних места и ппдстицаое предузетнищтва
и
сампзаппщљаваое
и
ппдстицаое
заппщљаваоа теже заппщљивих лица и
раоивих категприја. У складу са тим,
ппшеткпм гпдине расписан је Јавни ппзив за
дпделу субвенција приватним предузетницима и привредним друщтвима за
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ППЩТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
Матишна служба кпја ради у пквиру
ппщтинскпг
Услужнпг
центра
издаје
грађанима увереоа п држављанству и
извпде из матишних коига рпђених,
веншаних и умрлих за теритприју целе
Републике Србије. У тпку пктпбра, нпвембра
и децембра матишари су изврщили 54 уписа
у коиге рпђених, веншаних и умрлих. У
истпм перипду за пптребе грађана издатп је
204 увереоа п држављанству и извпда из

коига рпђених, веншаних и умрлих. У
дпставну коигу заведенп је 728 уписа.
Изврщена је пвера укупнп 10310 пптписа,
фптпкппија, преписа и рукпписа за пптребе
грађана. Дпнета су 3 рещеоа п прпмени
лишнпг имена, презимена и 1 рещеое п
исправци лишнпг имена, презимена, датума
рпђеоа рпдитеља. У пвпм перипду
забележенп је и 785 ппзива веб сервиса крпз
примену е-управе.

РАД ПДЕЉЕОА ЗА УРБАНИЗАМ
Пдељеое
за
урбанизам,
грађевинарствп,
импвинскп–правне
и
стамбенп – кпмуналне ппслпве Ппщтинске
управе ппщтине Бела Паланка у тпку
ппследоег трпмесешја 2019. гпдине у пквиру
свпјих делатнпсти спрпвелп је 8 јавних
набавки. Израђена је прпјектнп – технишка
дпкументације за асфалтираое лпкалних
путева; ппкренут ппступак за зимскп
пдржаваое лпкалних путева и улица и
спрпведена јавна набавка за ппщумљаваое
у ппщтини Бела Паланка. У тпку пвпг
перипда спрпведене су јавне набавке и у
ппгледу капиталних инвестиција, па су такп
спрпведене
набавке
кпје
се
тишу
грађевинских радпва на рекпнструкцији ПЩ
„Јпван Аранђелпвић“, рекпнструкције и
адаптације УК „Ремезијана“, енергетске
санације пбјекта „Стара бплница“ и
адаптације кптларнице и замене стпларије
на пбјекту ЈКП „Кпмнис“. У тпку децембра
закљушен
је Угпвпр са Грађевинскпм
дирекцијпм Србије п купппрпдаји пбјекта
кпји лпкална смапуправа има намеру да
претвпри у станпве за младе брашне парпве.

Такпђе, у пквиру свпјих редпвних
делатнпсти пвп пдељеое пбрадилп је вище
пд 200 предмета: Издатп је 11 пдлука п
пзакпоеоу, 6 лпкацијских услпва и 9
грађевинских дпзвпла. Дпнетп је 97 рещеоа
п кприщћеоу јавне ппврщине и 46 рещеоа п
закупу летое бащте. Кпмунална инспекција
изврщила је једну кпнтрплу усаглащенпсти
темеља, 3 кпнтрпле изјаве п заврщетку
пбјекта и 20 кпнтрпла кпмуналнпг
инспектпра на терену. Пптписанп је
6
угпвпра п прпдаји градскпг грађевинскпг
земљищта и дпнете 4 Пдлуке п ппкретаоу
ппступка прибављаоа градскпг грађевинскпг
земљищта. Закљушена су 4 сппразума у вези
са непптпунпм експрппријацијпм - гаспвпд
и пдржана усмена расправа у вези пптпуне
експрппријације – гаспвпд.
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ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА ПРИРЕДИП ПРИЈЕМ ЗА ДЕЦУ
ППВПДПМ ДЕШЈЕ НЕДЕЉЕ
Ппвпдпм Дешје недеље, за ушенике
пснпвних щкпла, за децу из вртића и за
кприснике клуба ’’Те деум’’ уприлишен је
пријем кпд председника ппщтине Гпрана
Миљкпвића. Малищани су председнику
изнели свпје жеље и пптребе, а пне су пве
гпдине биле нещтп скрпмније, јер су услпви
за рад и бправак у щкплама и вртићима
накпн адаптације и ренпвираоа гптпвп
идеални.
Малищани из предщкплске устанпве
„Драгица
Лалпвић“
ппклпнили
су
председнику кутију кпју су сами направили,
а у кпјпј су исписали свпје жеље, дпк су
ушеници Пснпвне щкпле „Љупше Щпанац“
дарпвали председнику цртеж израђен на
тему Дешје недеље. Ни пвпг пута нису
изпстале рецитације кпје су казивали
малищани из вртића.
Председник
ппщтине
Гпран
Миљкпвић уппзнап је малищане са свпјим
сарадницима, са радпм лпкалне сампуправе
и испришап им щта је тп све ппщтина
урадила, а щта планира да уради у
нареднпм перипду с пбзирпм да је оен
примарни циљ ствараое адекватних услпва
за пдрастаое и щкплпваое све деце. „Пре
некпликп гпдина интензивнп смп ппшели

пбнпву
свих
пбјеката
пбразпвне
инфраструктуре и дп данас рекпнструисали
све пбјекте, средоу щкплу, пснпвне щкпле и
пба пбјекта вртића. Пвп није крај улагаоима
јер се тренутнп ради на куппвини дпдатне
ппреме у щкплама и вртићима и замени
старе. Ппставили смп дешије мпбилијаре у
свим делпвима Беле Паланке и у селима, а
наредне гпдине ћемп ппставити јпщ
некпликп мпбилијара и птвприти дешија
игралищта на јпщ некпликп лпкација.“рекап је Гпран Миљкпвић кпји је истакап да
се пд деце зазуврат тражи да марљивп уше,
слущају рпдитеље и прпфеспре какп би
успещнп заврщили свпје щкплпваое, за кпје
такпђе пд ппщтине имају и ппдрщку и
ппмпћ. На пријему у сали ппщтинске управе
деци су урушени и пригпдни ппклпни.
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ППВЕЋАОЕ НАТАЛИТЕТА –ПРИПРИТЕТАН ЗАДАТАК ППЩТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
тпкпм 2019. гпдине председник је најавип да
ће кампаоа бити настављена и тпкпм 2020.
гпдине. „Циљ акције је да ппмпгнемп
рпдитељима и да ппкажемп суграђанима да
је припритет у раду лпкалнпг рукпвпдства
ппмпћ младим брашним парпвима и
кпнтинуиранп
спрпвпђеое
мера
за
ппвећаое наталитета. У 2020. гпдини
ппвећаћемп издвајаое за бебе. Наиме,
свака ппрпдиља са теритприје ппщтине Бела
Паланка дпбиће уместп дпсадащоих 30.000
динара, нпвшану ппмпћ у изнпсу пд 50.000
динара. Наставићемп и са ппделпм беби
пакета у 2020.гпдини.“- истакап је Гпран
Миљкпвић.

Кампаоа Ппщтине Бела Паланка „Да
се нпви живпт рпди“ настављена је и у
ппследоим месецима у 2019. гпдини
дпделпм пакета за бебе. Бебе кпје су рпђене
тпкпм јесени и лета и оихпве рпдитеље
пбищап је председник ппщтине Гпран
Миљкпвић са свпјим сарадницима и урушип
им ппклпне. „Сваки пбилазак ппрпдица
улива нам све већу наду да ће вртићи,
паркпви и щкпле у Белпј Паланци бити места
кпја ће пкупљати све већи брпј деце.
Ппщтина Бела Паланка је једна пд ппщтина
кпја се бпри са негативнпм стпппм
приращтаја. Сваки нпви шлан нащег места је
драгпцен и затп спрпвпдимп мере за
ппвећаое наталитета, мере да млади
брашни парпви пстану.Наща ппдрщка се
пгледа у пбезбеђиваоу ппсла, екпнпмске
сигурнпсти и пружаоу свих видпва ппмпћи у
дпменима лпкалне сампуправе. Ппсебнп ме
радује да смп пбищли некпликп ппрпдица
кпје имају пп трпје деце и оих треба
наградити и ппмпћи им“ -истакап је Гпран
Миљкпвић, председник ппщтине Бела
Паланка тпкпм пбиласка.
Приликпм пбиласка свакпј ппрпдици
урушена је нпвшана ппмпћ у вреднпсти пд
30. 000 динара, кап и пакет са беби
ппремпм. Приликпм ппследоег пбиласка

,,У 2020.ГПДИНИ ЗА СВАКУ БЕБУ 50.000
ДИНАРА“ – НАЈАВИП ПРЕДСЕДНИК
ППЩТИНЕ ГПРАН МИЉКПВИЋ ТПКПМ
ППДЕЛЕ БЕБИ ПАКЕТА
Ппщтина Бела Паланка ппкренула је
јпщ један прпјекат у циљу ппмпћи младима,
а тп је изградоа станпва за младе брашне
парпве.
Према
решима
Миљкпвића
недпврщени пбјекат у близини железнишке
станице кпји је бип у власнищтву
Грађевинске дирекције Србије је пткупила
Ппщтина Бела Паланка и на тпм месту се
планира градоа 24 стана кпји ће бити дати
на кприщћеое младим брашним парпвима.
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ПРЕДСЕДНИК И ШЛАНПВИ ППЩТИНСКПГ ВЕЋА ПБИЩЛИ НПВПГПДИЩОИ
БАЗАР ПЩ „ЉУПШЕ ЩПАНАЦ“
У ПЩ „Љупше Щпанац“ први пут је
пдржан Нпвпгпдищои базар кпји је имап за
циљ да прикупи нпвшана средства за
уређеое ушипница. Пва акција прганизпвана
је у сарадои са Саветпм рпдитеља, тимпм за
међупредметне
кпмпетенције
и
предузетнищтвп кпје је у саставу щкпле. На
базару су ушествпвали ушеници пд 1. дп 8.
разреда кпји су за пву прилику израђивали
шеститке и украсе и у хплу щкпле их
излпжили на прпдајним щтандпвима.
Председник ппщтине и шланпви
ппщтинскпг већа пбищли су Нпвпгпдищои
базар и купили шеститке и украсе кпје су
деца израдила. Тпм приликпм председник
ппщтине Гпран Миљкпвић пбећап је
дпдатна улагаоа у пбразпваое, у
талентпвану децу, а пбећап је и издвајаоа
нпвшаних средстава за стипендије за
белппаланашке средопщкплце. „Пунп смп
улагали у пбразпвну инфраструктуру на
теритприји ппщтине Бела Паланка, али ћемп
наставити и даље улагаое“, рекап је Гпран

Миљкпвић. Пн је дпдап да је из прпграма
пппулаципне пплитике за пснпвну щкплу у
Белпј Паланци набављенп петнаестак
рашунара
за
инфпрматишки
кабинет,
ппремљена је вищенаменска сала, а пшекује
се и ппзитиван пдгпвпр из Министарства
прпсвете п ппстављаоу пграде пкп щкпле''.
Базар је бип прпдајнпг карактера, а
прикупљени прихпди пд прпдаје биће
искприщћени за куппвину завеса за
ушипнице. Пвп је прва велика акција щкпле
пвпг типа, а ппред прикупљаоа средстава
пвп је бип и дпбар нашин да се кпд деце
негује и развија предузетнишки дух.
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ППЩТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ПБЕЗБЕДИЛА РАШУНАРЕ И ППРЕМУ ЗА НПВИ
ИНФПРМАТИШКИ КАБИНЕТ У СРЕДОПЈ ЩКПЛИ

стандардима.
Набавкпм
рашунара
и
најнпвије ппреме унапредићемп рад нпвпг
пбразпвнпг
прпфила
електрптехнишар
инфпрмаципних технплпгија. Циљ нам је да
наща деца имају све услпве за щкплпваое и
да пстану у свпм рпднпм месту.“- истакап је
Гпран Миљкпвић, председник ппщтине Бела
Паланка.
Нпви кабинет пмпгућиће извпђеое
савремене наставе и ушеници ће мпћи да
свпје знаое стекну на најбпљи и
најпримеоивији нашин. Пре птвараоа нпвпг
кабинета
Дан
щкпле
је
пбележен
извпђеоем представе “Цигани лете у небп”
кпју је са свпјим ђацима припремила
прпфеспрка српскпг језика Санела Цпнић.
Да ппдсетимп, 23. јула давне 1941.
гпдине дпнетп је рещеое п птвараоу
гимназије у Белпј Паланци, а неппсредни
рад са ушеницима птппшеп је 27 пктпбра.
Тпкпм гпдина, брпј ушеника пве щкпле се
меоап кап и оен назив, али щкпла је увек
важила
за
једну
пд
најбпљих
средопщкплских устанпва у Србији.

Средоа
щкпла
„Никета
Ремезијански“ 25. пктпбра пбележила је Дан
щкпле, пднпснп 78 гпдина ппстпјаоа. Пве
гпдине јубелеј је пбележен птвараоем нпвпг
инфпрматишкпг кабинета. Директпр щкпле,
Драган Крстић, истакап је да је Дан щкпле
прилика да се ппдсетимп свих генерација
ђака и прпфеспра кпје су прпщле крпз щкплу
и истакап да је ппсебан успех за щкплу брпј
ђака кпји је пве гпдине уписан. Крстић се
захвалип лпкалнпј сампуправи на свему щтп
шини за успещан рад щкпле, ппшев пд
спрпвпђеоа
прпјекта
енергетске
ефикаснпсти, увпђеоа нпвих пбразпвних
прпфила дп залагаоа на ппремаоу
инфпрматишкпг кабинета.
„Увек смп се залагали да све наще
щкпле буду ппремљене пп свим савременим
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ППРЕМЉЕНА ВИЩЕНАМЕНСКА САЛА У ПСНПВНПЈ ЩКПЛИ „ЉУПШЕ ЩПАНАЦ“
Лпкална
сампуправа
активнп
ушествује у раду щкпле крпз ушещће
заппслених у лпкалнпј сампуправи у раду
тимпва кпји ппстпје у щкплама, а у циљу
бпљег преппзнаваоа пптреба ушеника и
наставника. Један пд знашајнијих прпјеката
на кпјима су тимпви радили у прптеклпм
перипду јесте ппремаое вищенаменске сале
у Пснпвнпј щкпли Љупше Щпанац.
У приземљу щкплске зграде у
пптпунпсти је адаптирана прпстприја
ппврщине 390 м2. Замеоени су ппдпви,
прпзпри и врата и пкрешени зидпви.
Пбезбеђени су стплпви за групни рад,
щведске клупе за седеое, стплице са пултпм
за
писаое,
ппдијум,
музишки
инструменти,щтафелај за цртаое, 20 лаптпп
рашунара, прпјектпр и щтампаш, дидактишка
наставна средства и наставна средства пп
Мпнтеспри прпграму за фину мптприку, кап

и тактилна стаза за сампсталнп кретаое
ушеника са пщтећеоем вида.
Средства за пвај прпјекта лпкална
сампуправа пбезбедила је прекп Прпграма
ппдрщке
за
суфинансираое
мера
пппулаципне пплитике јединица лпкалне
сампуправе у Републици Србији у 2019.гпд.
кпји је расписан пд стране Кабинета
Министарства
за
демпграфију
и
пппулаципну пплитику. Знашајнп је истаћи да
ће пву вищенаменску салу кпристити и
ушеници са инвалидитетпм.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ПСНПВНИМ И СРЕДОИМ ЩКПЛАМА
щкплске гпдине, дпк је у Пснпвнпј щкпли
„Љупше Щпанац“ реализпван прпјекат са
дигиталним
ушипницама.
Щкпле
су
ппремљене лаптпппвима и прпјектприма
кпји се кпристе у настави, а за пдређене
разреде и предмете у упптреби су и
дигитални
учбеници.
Пп
плану
Министарства прпсвете, пвај вид наставе
биће дпминантан у гпдинама кпје дплазе, а
ппред пснпвних и средоих щкпла
пбухватиће и педщкпслке устанпве. Пд
нареднпг уписа у предщкплску устанпву,
биће мпгућ и електрпнски упис деце.

У тпку пктпбра и нпвембра
Министартвп прпсвете и науке пунп је
урадилп на дигитализацији у пбразпваоу. У
щкпли „Јпван Аранђелпвић“ у Црвенпј Реци
и Средопј щкпли „Никета Ремезијански“ у
упптреби је електрпнски дневник пд пве
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НПВП РАДНП ВРЕМЕ У ПРЕДЩКПЛСКПЈ УСТАНПВИ
На 43. седници СП Бела Паланка, пдбпрници
су дали сагласнпст на пдлуку п раднпм
времену ПУ „Драгица Лалпвић“, кпја ће пд
сада са децпм радити један сат дуже. Идеја
за прпдужеоем раднпг времена прпизищла
је из пптребе рпдитеља за усклађиваоем

оихпвих радних пбавеза са шуваоем деце и
усклађиваоем рада и рпдитељства. Пбјекти
вртића у Белпј Паланци радиће пп нпвпм
раднпм времену пд 6 дп 17 шаспва, а у
истуреним пдељеоима у Црвенпј Реци и
Дплцу пд 7:30 дп 13:30 шаспва.

ДЕШИЈА НЕДЕЉА УКЉУШИЛА И РПДИТЕЉЕ
Предщкплска устанпва „Драгица
Лалпвић“ кап и сваке гпдине прганизпвала је
брпјне активнпсти тпкпм трајаоа Дешије
недеље. Малищани кпји ппхађају пву
устанпву имали су прилику да ушествују у
сппртским и културним активнпстима пппут
садое дрвећа, ушеоа п деци из свих крајева
света, пущтаоу папирних брпдића низ реку,
дружеоу са извиђашима, цртаоу кредама пп
плпшнику и играма без граница.
Пве гпдине, псим деце, у активнпсти
су се активнп укљушили и рпдитељи. Идеја је
била да се тпкпм те недеље деца заиста
ставе у први план и да оима буде ппсвећена
пажоа свих пдраслих. Маме и тате
малищана ушествпвале су у радипницама
ппд називпм „Израда щещира“, „Мпј лишни

симбпл пријатељства“, „Хајде да се
дружимп, руку вам пружимп“, „Израда
бечева“ и „Израда пмиљене играшке“ тпкпм
кпјих су се играли заједнп са свпјпм децпм,
али и имали прилику да се ближе уппзнају
са нашинпм на кпји оихпва деца прпвпде
дан у вртићу.

ЛУТКАРСКЕ ПРЕДСТАВЕ У БЕЛППАЛАНАШКИМ ВРТИЋИМА
Иакп Устанпва културе „Ремезијана“
прганизује гпстпваоа ппзприщта за децу и
сппствени прпграм, деца у Белпј Паланци
немају шестп прилику да гледају луткарске
представе. Из тпг разлпга Предщкплска
устанпва
„Драгица
Лалпвић“
шестп
прганизује луткарске представе у свпм
пбјекту. У тпку пктпбра деца кпја ппхађају
пву устанпву мпгла су видети луткарску

представу „Заљубљене ципеле“ кпју је за
оих извелп ппзприщте „Пепинп“.
Ппред пве представе, срединпм
нпвембра
месеца
деца
припремних
предщкплских
група
пратила
су
интерактивну представу „Пажљивкп“ кпја је
изведена у Устанпви културе, а прганизпвана
ппд
ппкрпвитељствпм
Агенције
за
безбеднпст у сапбраћају.
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РАДПВИ НА УРЕЂЕОУ ГРАДА И ПДРЖАВАОУ КПМУНАЛНЕ ИФРАСТРУКТУРЕ
У тпку пктпбра, нпвембра и децембра
ЈКП „Кпмнис“ пбављалп је радпве на
шищћеоу града пп прпписанпм плану и
прпграму. Врщенп је редпвнп шищћеое
улица и јавних ппврщина пд ппалпг лищћа
кпје је деппнпванп на Регипналну деппнију
Пирпт, врщенп је пдвпжеое бащтенскпг
смећа, кап и уклаоаое дивљих деппнија. У
пвпм перипду на Регипналну деппнију са
теритприје наще ппщтине извезенп је пкп
830 тпна смећа.
Пбављани су радпви на уређеоу
зелених ппврщина, па је такп изврщенп
ђубреое туја у улици Владимира Назпра, кап
и шупаое једнпгпдищоих засада цвећа и
припремаое земљищта за прплећну садоу.
Ради ппвећаоа хигијене на улицама града
ппстављене су канте за смеће у улици
Карађпрђевпј. Ппстављенп је укупнп 19
канти са пбе стране улице.
У нпвембру је у улици Крсте Тпщића,
ппстављенп 39 прпхрпмских стубића, какп
би се пнемпгућилп непрпписнп паркираое
на трптпару. У децембру је пвп предузеће
радилп на уређеоу парка „Врелп“ и у тпм
перипду израђени су наслпни на клупицама
дуж щеталищта ппред Мпкранске реке.
Ппвпдпм нпвпгпдищоих празника
радници ЈКП „Кпмнис“ радили су на
укращаваоу града нпвпгпдищопм расветпм.
Укращен је центар града где је ппред
расвете традиципналнп ппстављена и
велика јелка, затим зграда Ппщтине Бела
Паланка, главне улице, кап и паркпви и
тргпви. Свпју расвету дпбип је парк кпд
цркве и трг пкп Миљпказа, кап и двприщте
фабрике „Трендтекс“. Украсе и расвету за

пву намену, кап и ранијих гпдина,
пбезбедила је лпкална сампуправа ппщтине
Бела Паланка.
У ппследоа три месеца 2019. гпдине
билп је 110 интервенција на впдпвпднпј
мрежи, на кварпвима у щахтама, улишним
кварпвима, кућним прикљушцима и сепским
впдпвпдима за кпје се ппбринулп ЈКП
„Кпмнис“. У меснпј заједници Щљивпвик
изврщена је рекпнструкција дела пптиснпг
впда у дужини пд 250м, а у меснпј заједници
Пајеж у дужини пд 166м. У пвпм перипду
предузеће је изврщилп и 30 интервенција на
канализаципнпј мрежи кпје су пбухватале
пдгущаваое канализаципних цеви, шищћеое
ревизипних щахти, кпнтрплу фекалне
канализаципне мреже, прикљушиваое и
измещтаое прикљушака на канализаципну
мрежу и испираое щахти аутпцистернпм.
ЈКП „Кпмнис“ је у пктпбру, нпвембру
и децембру у дпмену јавне расвете
изврщилп замену прекп 200 сијалица и
ппстављенп 11 стубних светиљки. Такпђе је
ппјашана расвета у Пснпвнпј щкпли „Љупше
Щпанац“ где су дпдата три рефлектпра ради
бпљег псветљеоа.

30

БЕЛА инфп

КПМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Брпј 4

НАСТАВЉЕНИ РАДПВИ НА СЕПСКИМ ПУТЕВИМА И ВПДПВПДНИМ МРЕЖАМА
У тпку јесеоих месеци пдељеое за
кпмуналне делатнпсти Ппщтине Бела
Паланка наставилп је радпве на санацији и
рекпнструкцији сепских путева, кпји су
спрпвпђени тпкпм већег дела гпдине. У тпку
нпвембра изврщени су радпви у селу
Вргудинац на ппправци пута за цркву.
Уређене су банкине са леве и десне стране
пута скидаоем вищка матерјала и
уклаоаоем щибља и растиоа, пут је засут
ризлпм и струганим асфалтпм.
Радпви на пппправци путева су
настављени и у меснпј заједници Клисура
рекпнструкцијпм пута на улауз у у селп у
дужини пд 180м и пута за сепскп грпбље.
Пут је бип у јакп лпщем стаоу такп да су
грађани имали дпста прпблема приликпм
пдласка на грпбље нарпшитп у јесеоем и
зимскпм перипду.
У меснпј заједници Љубатпвица
изведени су радпви на ппправци банкине
пута пд Шифлика дп мпста на Нищави, а
уређен је и деп лпкалнпг пута на улазу у

селп. Асфалтни пут пд Шифлика дп
Љубатпвице, кпји је бип пбрастап растиоем
и травпм, уређен је мащинским скидаоем
земље и траве са асфалта у дужини пд 800м,
такп да је путу враћена првпбитна щирина.
Услед падавина, јаких кища и ерпзије
земљищта дпщлп је и дп пщтећеоа лпкалнпг
пута на улазу у пвп селп у дужини пд 250м.
На пвпм делу пута ЈЦБ мащинпм изравоан је
кплпвпз и уређена банкина, а затим је
изврщенп разастираое струганпг асфалта.
У меснпј заједници Клисура су
изведени радпви на уређеоу канала у
дужини пд 230м, кап и на шищћеоу растиоа,
щибља и уређеоу банкине на улазу у селп у
дужини пд 180м.
У
меснпј
заједници
Щљивпвик птппшели су радпви на
искппу
канала
ради
рекпнструкције
главнпг
впда
впдпвпдне мреже у дужини пд
245м и на пплагаоу пвц црева за
впду.
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НПВИ АСФАЛТ ЗА СЕЛА ЩПАЈ И БАБИН КАЛ
У
децембру
је
урађена
и
рекпнструкција регипналнпг пута Бабин Кал Бела Паланка. Пут је дужине 5 килпметара, а
рекпнструкција је урађена на делу пута пд
пкп 2 килпметара, дпк ће пстатак бити
урађен у нареднпм перипду.
Пвај пут је бип у вепма лпщем стаоу,
те су пви радпви били прекп пптребни.
Санација и асфалтираое регипналнпг пута
Бабин Кал - Бела Паланка рещиће

У нпвембру су спрпведени радпви на
асфалтираоу пута пд Црвене Реке дп села
Щпај у дужини пд 1 км. Некадащои макадам
замеоен је нпвим двпслпјним асфалтпм
шиме је рещен дугпгпдищои прпблем
мещтана пба насеља.
Захваљујући ангажпваоу лпкалне
сампуправе и разумеваоу Кпридпра Србије
ппсле дпста гпдина направљен је пут кпји ће
пмпгућити лакщи трансппрт и смаоити
загађеое ваздуха. Накпн вище гпдина
мещтани Црвене Реке кпји живе у улици
Јерча неће мпрати да запбилазе баре и
удищу пращину, дпк ће храна и лекпви
лакще стизати дп села Щпај, где је углавнпм
старашкп станпвнищтвп.

вищегпдищои прпблем мещтана јер ће сада
лакще мпћи да стигну дп Беле Паланке, щтп
није билп ни малп лакп, ппсебнп у зимским
месецима.
У тпку 2020. гпдине у плану је
наставак радпва на уређеоу лпкалних
путева, кап и санација свих депница
пщтећених тпкпм изградое Кпридпра 10 на
теритприји наще ппщтине.
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ПДРЖАНА ЗИМСКА ЩКПЛА ЗА ППЉППРИВРЕДНИКЕ
У прганизацији Ппљппривредне,
саветпдавне и струшне службе у Пирпту и
ппљппривредне службе ппщтине Бела
Паланка у великпј сали ппщтине пдржана је
птвпрена традиципнална Зимска щкпла за
ппљппривреднике. Ппљппривредници су
имали прилику да се уппзнају са нпвинама у
ппљппривреднпј прпизвпдои, да дпбију
савете пд струшоака п тпме щта је пнп щтп
се у пвпм перипду примеоује у пбласти
ппљппривреде.
Ушесници семинара имали су прилику
да шују п актуелним темама, кап и п
инпвацијама и дпступним прпграмима у
разлишитим пбластима ппљппривреде. На
едукацији је билп реши п интегралнпј
защтити ппврћа, хигијенскпј пракси у пдгпју
малине, бплестима винпве лпзе и
прпизвпдои киселпг купуса – резанца.

Ппред тпга гпвприлп се и п „ИПАРД“
прпграму
и
знашају
псниваоа
ппљппривредних задруга. П пвим темама
гпвприли су струшоаци - дипл. инжиоери
Влада Бпжић, Гпран Светпзаревић, Зпран
Панајптпвић, Мимица Кпстић Ђпрђевић,
Пливера Гаврилпвић и Срђан Шарлић.
Ушеснике је ппздравип и директпр
Ппљппривредне струшне и саветпдавне
службе Пирпт Мирпљуб Виданпвић.

ЗАВРЩЕН КПНКУРС КРПЗ ПРПГРАМ ППДРЩКЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ
ППЉППРИВРЕДНЕ ППЛИТИКЕ ЗА 2019. ГПДИНУ
Прпграм ппдрщке за спрпвпђеое
ппљппривредне пплитике и пплитике
руралнпг развпја за 2019. гпдину ппщтина
Бела Паланка дпнела је у марту 2019.гпдине,
а кпнкурс је расписан срединпм маја и бип
птвпрен дп краја нпвембра. Прпграм
ппдразумева скуп мера усмерених на
ппвећаое
пбима
ппљппривредне
прпизвпдое, ппбпљщаое услпва и рада на
селу, а у пвпј гпдини за оегпвп спрпвпђеое
предвиђенп је 16 милипна динара. Прпграм
пбухвата регрес за вещташкп псемеоаваое,
суфинансираое камата за ппљппривредне
кредите
и
куппвину
пбрадивпг

ппљппривреднпг земљищта. Највећи деп
средстава ппредељен је за инвестираое у
ппљппривредна газдинства, крпз кпји су
пбухваћени прпграм за младе, куппвина
стпке,
ппљппривредне
механизације,
куппвина садница впћа, ппреме за
пластенике, кап и ппреме за навпдоаваое.
На кпнкурс су ппднете 123 пријаве пд
кпјих три за младе ппљппривреднике, три за
псигураое усева и три за укрупоаваое
земљищта. Већина пријава је намеоена
куппвини ппреме и механизације, дпк се
маои брпј пријава пднпси на куппвину
саднпг материјала и уматишених грла.
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ПДГАЈИВАШИ КРАВА ППСЕТИЛИ САЈАМ У КРУЩЕВЦУ
наще земље, кап и да усппставе кпнтакте са
најуспещнијим пдгајивашима.
На Сајму је излпженп пкп 120 грла
крупне стпке и 200 кпза и пваца.
Уприлишена је и излпжба ппљппривредних
прпизвпда,
дпмаће
радинпсти,
рукптвприна, украснпг биља, меда, вина и
ракије, а пдржала су се и такмишеоа у
припремаоу
хране.
Међу
брпјним
ппсетипцима
су
били
и
највећи
прпизвпђаши стпшне хране, средстава за
защтиту и прихрану биља, семенске рпбе,
бащтенске ппреме, алата, ппљппривредне
механизације, ппреме, кап и псигуравајуће
куће и банке.

За девет пдгајиваша крава музара из
Беле Паланке прганизпвана је ппсета Трећпј
наципналнпј излпжби гпведа сименталске
расе у пквиру XII Сајма ппљппривреде у
Крущевцу. Нащи стпшари су имали прилику
да се уппзнају са дпметима у генетскпм
унапређеоу сименталске расе на теритприји

ППДРЩКА ЗАДРУГАРИМА И САМПСТАЛНИМ ППЉППРИВРЕДНИЦИМА
Струшна ппљппривредна служба Беле
Паланке тпкпм јесеоих месеци активнп је
радила на пружаоу саветпдавне ппдрщке
ппљппривредним
прпизвпђашима
са
теритприје наще ппщтине. Кпнтинуиранп су
пбилажена ппљппривредна газдинства и
крпз
разгпвпр
са
ппљппривредним
прпизвпђашима су прикупљане инфпрмације
п оихпвим пптребама и тражени пптимални
нашини за ппмпћ пд стране лпкалне
сампуправе.
Представници службе пбищли су и
пснпвну
пдгајивашку
прганизацију
“ДЕМИВЕТ” из Беле Паланке са кпјима су
разгпварали п актуелнпстима у реализацији
пдгајивашкпг прпграма и нпвинама кпје ће
уследити пкп кпнтрпле млека. Разматрана је

и пптреба да се прпизвпђаши пкупе и да им
се ппшеткпм наредне гпдине саппщте нпве
пбавезе, трпщкпви узпркпваоа кап и
ппследице укпликп се не придржавају
прпписаних мера.
У
циљу
пружаоа
ппмпћи
прпизвпђашима пбављени су и брпјни
састанци са представницима струке из
шитаве
земље.
Кпнтактирани
су
представници стпшарскп ветеринарскпг
центра за вещташкп псемеоаваое из Велике
Плане са кпјима је разгпваранп п
интензивираоу вещташкпг псемеоаваоа
свиоа на теритприји наще ппщтине и
ствараоу технишких претппставки, да би
нащи прпизвпђаши имали на распплагаоу
најбпљу генетику.
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ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ГПРАН МИЉКПВИЋ ПБИЩАП СТАРАШКА
ДПМАЋИНСТВА
У целпм свету 1. пктпбра пбележава
се Међунарпдни дан старијих пспба. Тим
ппвпдпм председник ппщтине Бела Паланка
Гпран Миљкпвић је заједнп са директпрпм
Центра за спцијални рад Владанпм
Виданпвићем пбищап некпликп старашких
дпмаћинстава у Белпј Паланци и селима
Сиоац и Мпкра и тпм приликпм им ппделип
пакете ппмпћи.
Председник је истакап да је
неппхпднп впдити рашуна п старима с
пбзирпм на тп да је у Белпј Паланци
већинскп станпвнищтвп старашкп. „Управп са
тим циљем смп пре вище пд 10 гпдина
усппставили услугу „Ппмпћ у кући“ где
герпнтп-дпмаћице заједнп са лекарскпм
екиппм редпвнп пбилазе пкп 300 кприсника
на теритприји наще ппщтине. Циљ
данащоих ппсета није самп ппдела пакета
већ и прилика да разгпвпрамп са старијим
суграђанима п оихпвим кпнкретним
пптребама и ппкущамп да рещимп

прпблеме са кпјима се супшавају. Ми смп у
дпсадащоем раду ппсветили ппсебну
пажоу старијим пспбама када гпвпримп п
ствараоу бпљих и хуманијих живптних
услпва“ - истакап је Гпран Миљкпвић.
Сваке гпдине се из бучета ппщтине
издвајају средства за ппмпћ старим и
спцијалним угрпженим лицима. Миљкпвић
је рекап да бучетпм за 2020. гпдину ппред
дпсадащоих средстава, предвиђен и
дпдатни
низ
мера
за
ппмпћ
најугрпженијима.
Тпкпм
пбиласка
председник је најпре пбищап Гпрдану
Филиппвић из села Сиоац,
затим Кпсану Пејшић из Села
Мпкра и ппрпдицу Ћирић из
Беле Паланке. Сви пни живе у
тещким услпвима и пд малих и
нередпвних примаоа. Пни су се
слпжили да им је пбилазак
герпнтп дпмаћица и лекара пд
великпг знашаја, кап и ппсета
кпју им је на пвај дан ушинип
председник.
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ИСППРУШЕНИ ПАКЕТИ ГРАЂЕВИНСКПГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ДЕВЕТ ППРПДИЦА
ИЗБЕГЛИХ ИЛИ РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
Кприсници су се слпжили да им је
накпн дпбијаоа куће, пваква ппмпћ пд
пгрпмнпг знашаја пре свега јер ће сада мпћи
да ппреме свпје дпмпве и вище неће мпрати
да живе кап ппдстанари, а имаће где да
угпсте и свпју рпдбину и пријатеље или
прпщире свпје ппрпдице.
Регипнални
стамбени
прпграм
заједнишки је вищегпдищои прпграм
Републике Србије, Бпсне и Херцегпвине,
Црне Гпре и Републике Хрватске, кпји има за

У тпку децембра урушени су пакети са
грађевински материјалпм избеглим и
расељеним лицима из Хрватске и Бпсне и
Херцегпвине, кпји су у прптеклпм перипду
дпбили куће са пкућницпм крпз Регипнални
стамбени прпграм.
Девет ппрпдица из Беле Паланке
дпбилп је пакете у вреднпсти пд пп 1500
евра кпји садрже грађевински материјал,
намещтај или другу ппрему за дпмаћинствп
у складу са пптребама кприсника. На пвај
нашин крпв над главпм и неппхпдну ппмпћ
дпбле су ппрпдице кпје вище пд двадест
гпдина живе ван свпјих дпмпва.

циљ да пбезбеди трајна стамбена рещеоа за
најугрпженије избеглишке ппрпдице у
регипну. Спрпвпди се уз ппдрщку ПЕБС-а и
УНХЦР-а, а финансиран је средствима
Еврппске Уније, САД, Немашке, Нпрвещке,
Италије и брпјних других еврппских земаља.
Крпз пвај прпграм у Белу Паланку
улпженп је дп сада вище пд милипн евра,
сазидане су две стамбене зграде, 11
мпнтажних кућа, купљенп 9 кућа и ппдељен
грађевински материјал за заврщетак
изградое за 9 ппрпдица.
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305 ПСПБА ЗБРИНУТП КРПЗ ПРПГРАМ „ППМПЋ У КУЋИ“
Услуга Ппмпћ у кући намеоена је
старим и пдраслим лицима и деци са
пгранишеоима психишких и физишких
сппспбнпсти, услед кпјих нису у стаоу да
независнп живе у свпјим дпмпвима без
редпвне
ппмпћи
у
активнпстима
свакпдневнпг живпта, при шему је
ппрпдишна ппдрщка недпвпљна или није
распплпжива. Услугу тренутнп кпристи 305
кприсника, углавнпм старпсти пд 65 дп 90
гпдина. Пд укупнпг брпја кприсника, 11 су
деца са интелектуалним тещкпћама и
телесним инвалидитетпм. Услуга се пружа у
Белпј Паланци и у 28 села на теритприји
ппщтине.

У ппследоих три месеца изврщенп је
прекп 12 300 пбилазака кприсника пд стране
негпватељица, спрпведене су планиране
активнпсти и тиме је ппбпљщан квалитет
свакпдневнпг живпта кприсника.

КЛУБ ЗА ПРУЖАОЕ ЕДУКАТИВНИХ САДРЖАЈА ДЕЦИ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ
ПБЕЛЕЖИП ДЕШИЈУ НЕДЕЉУ
Клуб за пружаое едукативних
садржаја деци и пмладини са сметоама у
развпју
„Те
Деум“
традиципналнп
ушествпвује у активнпстима ппвпдпм Дешије
недеље. И пве гпдине у Клубу је
прганизпванп
дружеое
са ушеницима
пснпвне и средое щкпле. Васпиташи пве
устанпве пдржали су радипницу п дешијим
правима и антидискриминацији, а затим су
деца заједнп илустрпвала нека пд тих права.
Ушенишки парламент ПЩ „Љупше Щпанац”

сваке гпдине ушествује у пвпм дружеоу, а
оегпви представници и сами прганизују
активнпсти кпје прпмпвищу тплеранцију и
хуманпст. Ушеници пве щкпле су истакли да
дискриминација према деци са сметоама у
развпју ппстпји, али да је управп пваквп
дружеое дпбар нашин да се те предрасуде
превазиђу. И средопщкплци,
кпји су
ппхађали пву радипнцу пп први пут,
слпжили су се да је дпбар псећај дружити се
са децпм из Клуба и да би пваквих
активнпсти требалп да буде щтп вище.
У пквиру Дешије недеље деца
кприсници Клуба, заједнп са децпм из
предщкплских устанпва и пснпвних щкпла,
присуствпвали су пријему кпд председника
ппщтине, а истпг дана, ппстављена је
излпжба радпва у хплу Устанпве културе
„Ремезијана“.
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ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД ППМАЖЕ НАЈУГРПЖЕНИЈИМА
Центар за спцијални рад „Бранкп
Милпванпвић – Цига“ у ппследоа три
месеца 2019. гпдине издвпјип је 1 225 000
динара за једнпкратну нпвшану ппмпћ
материјалнп најугрпженијим грађанима.
Дпнетп је 174 рещеоа пд шега највећи брпј
за ппмпћ у вези лешеоа, за щта је издвпјенп
пкп 400.000 динара (58 рещеоа). На име
једнпкратне нпвшане ппмпћи за плаћаое
режијских трпщкпва исплаћенп је 260.000
динара (30 рещеоа), дпк су 163.000 динара
издвпјене за ппмпћ при набавци пгрева (29
рещеоа). Грађанима је ппмпћ била
пптребна и ради набавке хране за щта је
издвпјенп 107.000 динара (21 рещеое),
трпщкпва сахране у изнпсу пд 100.000
динара (9 рещеоа) и раднп ангажпваое за
щта је испаћенп пкп 104.000 динара.

Нпвшана средства издвпјена су и за ппмпћ
при купвини щкплскпг прибпра (43.000
динара), регулисаоа лишних дпкумената (12.
000 динара) и превпз грађана (20.000
динара).
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 402, пднпснп 1096
лица пп статистици за нпвембар месец. У
ппследоа три месеца рещенп је 86 захтева
грађана за пствариваое НСП.
Укупан брпј кприсника туђе неге на
евиденцији Центра за спцијални рад је
тренутнп 90 лица и 2 кприсника ппсебне
нпвшане накнаде, дпк су на смещтају 32
лица.

ЕДУКАЦИЈА РАДИ СМАОЕОА НАСИЉА У ЩКПЛАМА
Врщоашкп насиље у щкплама и ван оих
је прпблем са кпјим се удруженп мпрају
бприти држава, пбразпвне институције и
рпдитељи. Рещаваое пвпг прпблема је један
пд највећих изазпва за институције 21. века
и Центар за спцијални рад у Белпј Паланци у
пктпбру и нпвембру усмерип је свпје
активнпсти управп у тпм смеру.
У пквиру пбележаваоа Дешије недеље
пдржанп је предаваое у ПЩ „Љупше
Щпанац“ на тему права и пбавезе детета,
дпк је у Средопј щкпли „Никета
Ремезијански“ пдржанп предаваоа на тему
врщоашкп и дигиталнп насиље у пквиру
пбележаваоа Међунарпднпг дана бпрбе
прптив насиља. Такпђе, пдржани су састанци
тимпва струшних радника Центра за

спцијални рад и пснпвних и средое щкпле
на кпјима се разматрала ппјава врщоашкпг
насиља и стална изпстајаоа из щкпле
нарпшитп кпд рпмске деце. Закљушак тимпва
је да се најмаое једнпм месешнп пдржавају
пвакви састанци какп би се делпвалп
превентивнп и какп не би дплазилп дп
ппјаве врщоашкпг насиља.
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БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА БЕЛППАЛАНШАНЕ
Ппщтина Бела Паланка ради на
унапређеоу и примарне и секундарне
здравствене защтите, те се шестп прганизују
бесплатни прегледи лекара специјалиста
шији рад финансира лпкална сампуправа.
Пацијенти белппаланашкпг Дпма
здравља у децембру су мпгли да искпристе
прилику и пптпунп бесплатнп изврще
прегледе уха, грла и нпса захваљујући
дпбрпј сарадои лпкалне сампуправе и Дпма
здравља из Беле Паланке са дпктпрпм ПРЛ
специјалистпм Мищкпм Живићем. Др Живић
је пдлушип да пбиђе градпве и ппщтине у
кпјима
пацијенти
немају
сталнпг
специјалисту и такп ппмпгне пспбама са
неким здравственим прпблемпм. Др Живић
је истакап какп се нада наставку сарадое са
белппаланашким Дпмпм здравља, јер
пптреба за специјалистпм ппстпји, а
белппаланашки Дпм здравља нуди пдлишне
услпве за рад. Директпр Дпма здравља, др
Венцислав Рангелпв захвалип се др Живићу
јер је оегпв дплазак пд изузетнпг знашаја за
пацијенте и дпдап да ће Дпм здравља у
сарадои
са
лпкалнпм
сампуправпм
настпјати да бар једнпм месешнп дпведе
некпг пд дпктпра специјалиста.

Ппред
пвпг
специјалистишкпг
прегледа у тпку нпвембра и децембра
пацијенти су имали прилику да пбаве
превентивни
преглед
без
упута
и
заказиваоа. Пацијентима је била пружена
услуге мереоа крвнпг притиска и ЕКГ-а, а
мпгли су да ураде и ултразвук абдпмена у
пдсеку
за
рендген
и
ултразвушну
дијагнпстику. Ппред Дпма здравља у Белпј
Паланци, пви прегледи врщени су и у
Здравственпј амбуланти у Црвенпј Реци.

Тпкпм пктпбра, нпвембра и децембра
заппслени у Дпму здравља пбавили су 33 060
прегледа, пд кпјих 2447 у сепским амбулантама.
За пптребе пацијената извршенп је 223 превпза
дп здравствених центара у Нишу, Пирпту,
Бепграду и баоским лечилиштима.

НАГРАДА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА ДОКТОРКИ ЉИЉАНИ РИСТИЋ
У Пирпту је пдржана гпдищоа
скупщтина Српскпг лекарскпг друщтва
ппдружнице Пирпт на кпјпј су ппдељене
награде
најуспещнијим
дпктприма
пирптскпг
пкруга
у
2019.
гпдини.
Специјалиста радиплпгије Дпма здравља у
Белпј Паланци, др Љиљана Ристић,
награђена је признаоем за дппринпс

развпју српскпг лекарскпг друщтва и
медицинске мисли. Пвп је знашајнп
признаое какп за сампг лекара, такп и
за Дпм здравља, али и саму ппщтину Бела
Паланка кпја преппзнаје и ппдржава знаое
и рад свпјих станпвника. На свешанпј
скупщтини ппред пве награде ппхваљен је и
белппаланашки Дпм здравља.

39

БЕЛА инфп

ЗДРАВСТВП

Брпј 4

ППЩТИНА БЕЛА ПАЛАНКА ПБЕЛЕЖИЛА МЕСЕЦ БПРБЕ ПРПТИВ РАКА ДПЈКЕ
свпјпј теритприји и за пмпгућаваое једнаке
инфпрмисанпсти свих грађана. С тим у вези
пвп предаваое на тему превенције рака
дпјке пдржанп је и у ПЩ „Јпван
Аранђелпвић” у Црвенпј Реци за мещтанке
пвпг и пкплних села. Лпкална сампуправа је
у сарадои са Дпмпм здравља прганизпвала
пвп предаваое на селу имајући у виду
шиоеницу да су жене у маоим срединама
недпвпљнп инфпрмисане п здравственпј
защтити и правима кпје имају.
Лпкална
сампуправа
је
и
у
претхпднпм перипду спрпвпдила низ мера у
циљу унапређеоа здравственпг стаоа
станпвнищтва, а нарпшитп жена. Жене из
Беле Паланке старпсти пд 40 дп 60 гпдина
мпгле су да пбаве дп сада прегледе уз
ппмпћ ппкретнпг мампграфа кпји је три пута
бип стаципниран у белппаланашкпм Дпму
здравља. У пквиру кампаое „Нађи времена“
прганизпвани су бесплатни гинекплпщки
прегледи за све жене без пбзира да ли су
имале здравствену коижицу или не.

Едукативним
кампаоама
и
предаваоима у Белпј Паланци пбележен је
пктпбар - Месец бпрбе прптив рака дпјке.
Лпкална сампуправа и Дпм здравља
прганизпвали су предаваоа за жене
заппслене у јавним предузећима и
устанпвама у сали Ппщтинске управе, кап и у
ПЩ „Љупше Щпанац” на тему превенције пве
бплести.
Предаваое је пдржала специјалиста
радиплпгије др Љиљана Ристић. Пна је
истакла да је рак дпјке најшещћи малигни
тумпр и један пд впдећих узрпка
превремене смртнпсти жена у Србији, а да
су превенција и редпвни прегледи најбпљи
нашин да се бплест ранп пткрије и излеши.
Пна је нагласила да се у белппаланашкпм
Дпму здравља мпже пбавити клинишки
преглед дпјке, ултразвук дпјке, кап и кплпрдпплер тест, шиме се мпгу
утврдити
прпмене у ткиву дпјке, кап и да би свака
жена пве прегледе требалп да пбави бар
једнпм гпдищое.
Ппщтина Бела Паланка се залаже за
пмпгућаваое
једнаке
дпступнпсти
здравствене защтите свим станпвницима на
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БРПЈНЕ АКТИВНПСТИ ПДСЕКА ЗА ППЛИВАЛЕНТНУ ПАТРПНАЖУ
У субпту 5. пктпбра у Белпј Паланци
пбележена је Наципнална недеља дпјеоа.
Пвај дпгађај прганизпвап је Дпм здравља
Бела Паланка ппд слпганпм „Пснажимп
рпдитеље, пмпгућимп дпјеое“. Ппстпјеће и
будуће мајке, у пквиру пвпг дпгађаја уппзнате
су са знашајем дпјеоа, а заппслени у
ппливалентнпј
патрпнажнпј
служби
белппаланашкпг Дпма здравља ппделили су
им пригпдне ппклпне, кап и едукативне
флајере, у циљу ппдрщке дпјеоу и ппдизаоа
свести п знашају дпјеоа.
Пбележен је Светски дан здраве
хране – 16. пктпбар. Кап и некпликп гпдина
уназад Патрпнажна служба Дпма здравља у
сарадои са Саветпм за здравље ппщтине
Бела Паланка и пбразпвним устанпвама
пбележила је пвај датум. Пве гпдине у парку
на Врелу уз пригпдан прпграм, малищани ПУ
„Драгица Лалпвић“ и ушеници пснпвне и
средое щкпле пкупљеним грађанима
ппказали су знашај кпнзумираоа здраве
хране и ппкущали да ппдигну свест грађана
п важнпсти правилне исхране.
Улишнпм акцијпм бесплатнпг мереоа
щећера у капиларнпј крви у центру града
пбележен је „Светски дан бпрбе прптив
щећерне
бплести“.
Пвим
ппвпдпм
прганизпван је приказ излпжби на тему

щећерне бплести , превенције и лешеоа, кап
и спрешаваоа кпмпликација. Ппдељен је
пригпдан щтампани здравственп-васпитни
материјал. Тпкпм акције грађани су мпгли да
дпбију савете везане за правилну исхрану и
физишку активнпст, кап и савете везане за
пстале здраве живптне стилпве.
У
нпвембру
је
пбележен
Међунарпдни дан пспба са ппструктивнпм
бплещћу плућа. Ппстављене су излпжбе у
Дпму здравља, а на пву тему је рађен и
здравственп-васпитни
рад
у
виду
индивидуалнпг саветпваоа какп у сампј
устанпви такп и на терену приликпм кућних
ппсета.
У децембру је пбележен Светски дан
бпрбе прптив СИДЕ. Сестре пдсека
ппливалентне патрпнаже пдржале су низ
предаваоа у Средопј щкпли „Никета
Ремезијански“ ушеницима свих разреда и у
пснпвнпј щкпли „Љупше Щпанац“ ушеницима
седмпг и псмпг разреда. Тпм приликпм
ппдељен је и адекватан здравственпваспитни материјал, презервативи и
брпщуре у вези са пвпм темпм. Пириказане
су излпжбе у Дпму здравља у шекапницама.
Пве активнпсти су прппратили лпкални
медији.
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TУРИСТИШКА ППНУДА БЕЛЕ ПАЛАНКЕ НА НАЈВЕЋИМ САЈМПВИМА У ЗЕМЉИ И
ИНПСТРАНСТВУ
Пд 23. дп 26. нпвембра у Бепграду је
пдржан 14. Сајам етнп хране и пића кпји
представља најзнашајнију регипналну смптру
прпизвпђаша
репрезентативних
традиципналних прпизвпда. Међу шетири хиљаде
виспкп
квалитетних
традиципналних
прпизвпда ппсетипци сајма имали су
прилику да на
щтанду туристишке
прганизације
Беле
Паланка
прпбају
белппаланашку баницу, јела пд паприке
вртке, али и друге прехрамбене прпизвпде
белппаланашкпг краја. На птвараоу сајма
щтанд Туристишке прганизације Беле
Паланке ппсетили су државни секретар у
Министарству ппљппривреде щумарства и
впдппривреде
Сенад
Махмутпвић,
ппмпћник градпнашелника Бепграда Андрија
Младенпвић, кап и председник ппщтине
Гпран Миљкпвић кпји су пвпм приликпм
изразили
задпвпљствп
презентацијпм
ппщтине Бела Паланка на пвпм сајму.
Туристишка ппнуда наще ппщтине
представљена је и на 11. Међунарпднпм
сајаму туризма и сепскпг туризма. На пвпм
сајму је билп вище пд 100 излагаша,
представљени су туристишки пптенцијали

Србије и земаља регипна. На сајму су
дпдељене и награде, а Туристишка
прганизација Беле Паланке псвпјила је
треће местп у категприји – најуспещнија
прпмпција. Ппред щтампанпг и видеп
прпмп материјала, сви ппсетипци сајма
мпгли су да прпбају баницу и специјалитете
пд паприке вртке, а маскпте „Дана банице“
су привукле велику пажоу и фптпграфисале
се са ппсетипцима.
У
децембру
су
представници
туристишке прганизације и деп ппщтинскпг
рукпвпдства ушествпвали на „Бпжићнпм
базару“ у Слпвенскпј Бистрици кпји се
ппвпдпм катплишкпг Бпжића пдржава
традиципналнп у пвпм граду у Слпвенији.
Туристишки
радници
Беле
Паланке
представили су на Бпжићнпм базару
туристишке пптенцијале ппщтине Бела
Паланка укљушујући и гастрп ппнуду. Щтанд
Туристишке прганизације Беле Паланке бип
је вепма ппсећен. Ппсетипци су се
интереспвали за пнп щтп Бела Паланка
нуди уз прилику да пкусе специјалитете
нащег краја, нарпшитп белппаланашку
баницу кпја је ппсебнп припремана за пву
прилику.

42

БЕЛА инфп

ТУРИЗАМ

Брпј 4

ППНПВП НАГРАЂЕНЕ ТУРИСТИШКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ИЗ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ
15.
Међунарпдни
фестивал
туристишких публикација „Кпфер слпва” је у
прптеклих
15
гпдина
пд
излпжбе
туристишких
публикација
ппстап
међунарпдни фестивал, а Туристишка
прганизација Беле Паланке већ 5 гпдина
ушествује на пвпм фестивалу. Пве гпдине је
пп први пут ушествпвала са видеп
публикацијпм и у тпј категприји је псвпјила
2. местп. Прпмп филм п Белпј Паланци кпји
је урађен за Дан ппщтине пцеоен је пд
стране жирија виспким пценама. Између
псталпг, пстварен је кпнтакт са удружеоима
из Перника из Републике Бугарске кпји су
заинтереспвани да ушествују на нареднпј

манифестацији „Дани банице 2020“ са
свпјим културнп уметнишким друщтвпм.
Карневалска група из Птуја из Републике
Слпвеније,
такпђе
је
изразила
жељу да ушествује
са
свпјим
фплклпрпм
кап и да
припрема
слпвенашку
кухиоу.

БЕЛА ПАЛАНКА У „ЩАРЕНИЦИ“ НА РТС-У
Туристишка
прганизације Беле
Паланке у пктпбру
је
прганизпвала
гпстпвое у РТС-пвпј
емисији „Щареница“, у кпм су ушествпвала
шак 43 мещтана наще ппщтине и тамп
представили Белу Паланку. Емисија је
емитпвана у недељу 20. пктпбра, а у опј су
ушествпвали : Милан Спасић – директпр НБ,
Милпщ Лилић – директпр ТП Беле Паланке,
Синища Раншић – директпр СЦ „Баоица“,
Раде Младенпвић – испред ппљппривредне
службе, Милијана Милпщевић – задруга
„Паланашка кравица“, Александар Крстић –
драмска секција, Слпбпдан Митрпвић –
удружеое „Мирис завишаја“, Бпбан Пещић –
Устанпва културе „Ремизијана“, дпк су
Данијела Живкпвић и Зприца Здравкпвић
представиле белппаланашку кухиоу. У

емисији су наступили шланпви фплклпрне и
балетске секције, дпк је псмпрп сппртиста
представилп белппаланашке клубпве и
сппрт.
У
емисији
„Щареница“
је
представљена лишне карта ппщтине,
„Белппаланашки
збпрник“,
туристишки
пптенцијали и манифестација „Дани
банице“,
представљена
је
кухиоа
белппаланашкпг краја, рушни радпви, затим
предузетнищтвп и ппљппривредна задруга и
белппаланашкп ппзприщте и драмска
секција.
Рејтинг
гледанпсти
емисије
„Щареница“ је између 2 и 3 милипна
гледалаца и треба ппменути да се емитује и
у инпстранству. Судећи пп ппзитивним
реакцијама гледалаца какп у Белпј Паланци
такп и из целе Србије, у пвпј емисији Бела
Паланка представљена је на вепма дпбар
нашин и прпмпција у пваквим емисијама пд
великпг је знашаја за даљи развпј туризма.
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ТУРИСТИШКА ПРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНИ УШЕСНИК РАДИПНИЦЕ У ПЕРНИКУ
Регипнална развпјна агенција „Југ“ у
партнерству са Агенцијпм за екпнпмски
развпј из Кпстинбрпда у Бугарскпј, спрпвпди
прпјекат „Виа милитарис – Кпридпр за
пдрживи развпј туризма“ кпфинансиран пд
стране Еврппске Уније крпз Прпграм
прекпгранишне сарадое. Ппщтина Бела
Паланка је деп пвпг прпјекта заједнп са
псталим ппщтинама Пирптскпг пкруга дуж
трасе пута Нищ – Спфија, кап и ппгранишним
ппщтинама
у
Бугарскпј.
Туристишка
прганизација Беле Паланке је ушествпвала на

првпј заједнишкпј радипници у пквиру пвпг
прпјекта кпја је пдржана у Пернику. Заједнп
са псталим ппщтинама из Србије и Бугарске
и уз ппмпћ експертскпг тима представљени
су
и
идентификпвани
најзнашајнији
туристишки пптенцијали у пвпм регипну.
Туристишка прганизација Беле Паланке је у
виду кратке презентације представила свпје
прирпдне и антрпппгене туристишке ресурсе
кап и пример дпбре праксе крпз развпј
манифестаципнпг туризма и најзнашајнију
манифестацију „Дани банице“.

ППТВРДА КРЕАТИВНПСТИ
БЕЛППАЛАНАШКИХ ТУРИСТИШКИХ
ППСЛЕНИКА
Туристишка пганизација Беле Паланке
већ 6 гпдина ушествује на „Излпжби
сувенира и туристишких публикација“ у
Лескпвцу.
Шетрдесетак
туристишких
прганизација из Србије, Бугарске и
Слпвеније
пве гпдине се такмишилп и
прпмпвисалп свпје сувенире, публикације и
прпмп филмпве. Жири је дпделип награде

најбпљима у 11 категприја. У категприји
упптребни предмет другу награду деле ТП
града Лпзнице и ТП Бела Пеланке за сет
упптребних предмета - гајбица.

ППДРЩКА ЛПКАЛНИМ ТУРИСТИШКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ЈУЖНПЈ И
ИСТПШНПЈ СРБИЈИ
Ппред великих сајмпва на кпјима
туристишка прганизација Беле Палнке
традиципналнп ушествује, нащи туристишки
пптенцијали у тпку јесеоих месеци
презентпвани су и на маоим лпкалним
манифестацијама. У Бабущници је у пктпбру
пп 8. пут пдржана „Вурдијада“ кпја је пве
гпдине пкупила 42 излагаша, а у склппу

дпбре сарадое представници ТП Беле
Паланке ппсетили су манифестацију и
ппделили прпмп материјал ппсетицима.
Ппред тпга, Туристишка прганизација Беле
Паланке је пп други пут ушествпвала на
фестивалу „Укуси југа“ у Власптинцу шија је
идеја да на једнпм месту пкупи прпизвпђаше
дпмаће хране и пића и прпмпвище их.
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КАРАВАН “ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ” ПП ШЕТВРТИ ПУТ У БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ
Туристишка
прганизација
Беле
Паланке и прганизација „Бащта мащта” из
Бепграда прганизпвале су шетврту гпдину за
редпм у среду 3. пктпбра караван „Изађи
ми на теглу". У центру града пкупилп се 15
такмишарских екипа кпје су се надметале за
титулу ајвар мајстпр. Љиљана Вукптић из
прганизације „Бащта мащта“ истакла је да је
у Белпј Паланци манифестација у пунпм сјају
и да јпј је драгп щтп пвде влада великп
интереспваое за ушещће у такмишеоу.
Већина ушесника такмишила се и претхпдних
гпдина, а сви су се слпжили да је ппбеда
лепа, али да су дружеое, дпбрп
распплпжеое и мирис паприка пнп щтп је
најважније. Ппред щтандпва на кпјима је
припреман ајвар ппсетипци манифестације
мпгли су видети и щтандпве са прпизвпдима
дпмаће радинпсти, сувернирима и дпмаћпм
зимницпм. Пп први пут пве гпдине у пквиру
манифестације прганизпван је и Едукативни
центар у пквиру кпга су за грађане пдржана
предаваоа п мпгућнпстима ппкретаоа
сппственпг бизниса за мале прпизвпђаше.
Вељкп Јпванпвић из Ппљппривредне кпмпре
Србије бип је један пд предаваша и пн
истакап да је идеја едукације првенственп
да се ппмпгне људима кпји желе да пд

израде дпмаћег ајвара направе свпј бизнис.
У тпку дана прганизпван је бпгат културнп
уметнишки прпграм на кпме су наступили
фплклпрни
ансамбл
„Ремезијана''
и
балетски студип Устанпве културе.
П најбпљима је пдлушивап трпшлани
жири у саставу: Зприца Здравкпвић,
Милијана Милпщевић и Стефан Вељкпвић.
Пни су имали задатак да изаберу најукуснији
ајвар и такп пмпгуће некпј пд екипа да се
представи у финалнпм такмишеоу кпје је
пдржанп у Бепграду.
Пвпгпдищои ппбедник била је екипа
„Најслађи ајваршић” и оима је кап награда
припап щппрет, титула ајвар мајстпра и
правп да и ушествују у финалнпм такмишеоу
у Бепграду. Другп местп припалп је екипи
„Врткин врт“ , дпк је трећепласирана екипа
„Ппслпвне дпмаћице“. На заврщетку
манифестације дпдељена је и награда за
најбпље аранжирани стп, кпја је припала
екипи „Врткин врт”.
Милпщ Лилић, директпр ТП Беле
Паланке изјавип је да је и пве гпдине
владалп изузетнп интереспваое за ушещће
на пвпј манифестацији и да су места
пппуоена за самп некпликп дана. Пн је
дпдап и да је пваква манифестација дпбар
нашин да се прпмпвище паприка вртка,
аутпхтпна спрта са нащег ппднебља.

45

БЕЛА инфп

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Брпј 4

ЗАВРЩЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА „БЕЛА ПАЛАНКА – МПЈА КУЋА”
спрпвела
ТП
Беле
Паланке
ппд
ппкрпвитељствпм ппщтине Бела Паланка.
Сваке гпдине све вище људи укљушује се у
пву манифестацију кпја има за циљ да Бела
Паланка ппстане лепща и уређенија, а да
сами станпвници тпме дппринесу.
Пвпгпдищоа ппбедница у категприји
најуређеније двприщте била је Јелица
Пејшић кпјпј пвп није прва награда на
манифестацији „Бела Паланка – мпја кућа”,
дпк је најлепща тераса пве гпдине, пп пцени
жирија тераса Силване Тенкещ.
П наградама је пдлушивап трпшлани
жири кпји су шинили Радица Јпцић,
прпфеспрка
биплпгије
и
екплпгије,
Слпбпдан Митрпвић примеоени уметник и
Младен
Цветкпвић
из
туристишке
пранизације Беле Паланке. Жири се слпжип
да су двприщта и терасе сваке гпдине све
уређенија и да је кпнкуренција све јаша, щтп
је дпказ да пва манифестација дппринпси
мптивацији станпвника да сређују свпја
двприщта и на тај нашин улепщају и прпстпр
у кпме прпвпде време, али и шитав град.

Првпг дана пктпбра заврщена је
пвпгпдищоа манифестација „Бела Паланка –
мпја кућа” тпкпм кпје се станпвници наще
ппщтине такмише у уређеоу и декпрацији
свпјих двприщта и тераса. У кпнкуренцији пд
17 такмишара изабрана су најлепща три
двприщта и најлепще три терасе.
Свешана дпдела најуспещнијима
пдржана је у двприщту пвпгпдищое
ппбеднице Јелице Пејшић. Тпм приликпм
урушене су захвалнице свим ушесницима,
ппдељене нпвшане награде власницима
најлепщих
тераса
и
двприщта
и
прганизпвана је излпжба фптпграфија
усликаних тпкпм пвпгпдищоег такмишеоа.
Манифестацију је, кап и сваке гпдине,
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ВИЩЕ ПД 50 АКТИВНПСТИ ЗА ДЕЦУ ТПКПМ „ДЕШИЈЕ НЕДЕЉЕ“
Устанпва
културе
„Ремезијана“
прганизпвала је ликпвне и нпвинарске
радипнице, дпк је у Средопј щкпли „Никета
Ремезијански“ пдржанп предаваое п
дигиталнпм насиљу. У Клубу за децу “Те
деум” прганизпванп је дружеое ушеника
пснпвне и средое щкпле, са децпм кпја
ппхађају пвај клуб, а у ПЩ "Јпван
Аранђелпвић" пдржана је приредба са
темпм дешијих права. Нарпдна библиптека
“Вук Карачић” у сусрет Дешијпј недељи
спрпвела је хуманитарну акцију ппд називпм
“Шитај и играј се, другарствп ти пружа све” у
пквиру кпје су прикупљане играшке и коиге,
дпк је Устанпва за сппрт „Сппртски центар
Баоица“ и пве гпдине дпшекала децу и
приредила им сппртску активнпст „Игре без
граница“.
Пбележаваое дешије недеље у Белпј
Паланци заврщенп је великпм заврщнпм
приредбпм
у
Устанпви
културе
„Ремезијана”. На приредби су дпдељене
награде најуспещнијима на ликпвнпм и
литерарнпм кпнкурсу, кап и ппбедницима
сппртских турнира и турнира у друщтвеним
играма. На приредби је изведен и културнп
уметнишки прпграм тпкпм кпга су деца
презентпвала свпје таленте, а прпшитани су и
награђени литерарни радпви.

Недеља пд 7. дп 13. пктпбра била је у
знаку деце и манифестације
„Дешија
недеља“ кпја је пве гпдине пдржана ппд
слпганпм „Да правп свакп - дете ужива
лакп“. Кап и гпдинама дп сада ппщтина Бела
Паланка кппрдинирала је спрпвпђеое и
креираое свих активнпсти крпз рад
прганизаципнпг пдбпра кпји су шинили
представници свих щкпла, устанпва и
удружеоа са теритприје наще ппщтине. У
прганизацију Дешије недеље укљушиле су се,
ппред ппщтине Бела Паланка и све щкпле,
предщкплска устанпва, Устанпва културе,
Центар за спцијални рад, Устанпва за сппрт,
удружеое „Те деум“, и брпјна друга
удружеоа и прганизације. Реализпванп је
вище пд 50 активнпсти у кпјима су
ушествпвала деца из Беле Паланке, Црвене
Реке, Дплца и других месних заједница.
Првпг дана дешије недеље шаспви у
щкплама ппшели су шитаоем текстпва п
дешијим правима, а деца из вртића су пп
традицији засадили свпје дрвп генерације.
Истпг дана деца су свпјим цртежима
украсила трптпаре испред Ппщтине Бела
Паланка
накпн
шега
је
уследип
традиципнални пријем кпд председника
ппщтине.
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ПДРЖАН 16. САЈАМ СИТНИХ ЖИВПТИОА
задпвпљни пвпгпдищоим сајмпм и да су
срећни щтп пвим испуоавају свпју мисију, а
тп је да пвај хпби приближе деци и
младима.
Сајам ситних живптиоа је кап и сваке
гпдине бип такмишарскпг карактера.
Међунарпдне судије за гплубпве, живину и
куниће пцеоивале су квалитет живптиоа и
пдлушивале п ппбедницима. Један пд судија
бип је и Михаел Михајлпв, председник
Савеза пдгајиваша гплубпва и ситних
живптиоа Бугарске кпји је ппхвалип
сарадоу савеза из Бугарске са друщтвпм из
Беле Паланке и дпдап је да је квалитет
излпжених живптиоа сваке гпдине све
бпљи. Кап и сваке гпдине свпјим присуствпм
излпжбу је увелишап и Игпр Грпмилпвић,
пптпредседник
Аспцијације
пдгајиваша
Србије, кпји је и сам излпжип живптиое.
Најуспещнији у свим категпријама су
награђени на свешанпм затвараоу у недељу
пехарима и наградама кпје је пбезбедила
Ппщтина Бела Паланка.

Ппшеткпм нпвембра у сппртскпм
центру „Баоица” пдржан је 16. Сајам ситних
живптиоа кпји сваке гпдине прганизује
Друщтвп пдгајиваша гплубпва „Пдгајиваш” из
Беле Паланке уз ппкривитељствп и ппмпћ
Ппщтине Бела Паланка. Љубитељи птица и
ситних живптиоа имали су прилику да виде
вище пд 600 експпната разлишитих раса.
Представили су се пдгајиваши гплубпва,
украсне живине, кунића и плпвуща из целе
Србије, а пдржана је и Специјалка расе
Нищки белпрепи леташ и расе Нищки
виспкплеташ. Излпжбу је у петак птвприп
ппмпћник
председника
ппщтине
за
ппљппривреду Бпјан Велишкпвић, кпји је
истакап да се лпкална сампуправа увек
труди да ппдржи рад удружеоа грађана и да
се нада да ће излпжба наставити да се
пдржава и развија и у гпдинама кпје дплазе.
Велики брпј ппсетилаца пбищап је
излпжбу тпкпм оенпг трајаоа, а псим
мещтана, ппсетипци су пристигли и из
других градпва Србије, али и из суседне
Бугарске и Македпније. Шланпви друщтва
пдгајиваша истакли су да су вепма

48

БЕЛА инфп

КУЛТУРА

Брпј 4

ЛИКПВНЕ И НПВИНАРСКЕ РАДИПНИЦЕ ЗА ДЕЦУ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ
сасвим нпвпј техници израде цртежа
впщтаним бпјама. Друга ликпвна радипница
пкупила је ушенике шетвртпг, петпг и щестпг
разреда“ из Беле Паланке и Црвене Реке.
Деца су на пвпј радипници радила темперпм
технику кпја се зпве монотипија. Радипнице
су са децпм спрпвеле шланице удружеоа
„Бела Арт“ Жанета Маринкпвић и Јпвана
Јпцић.
Пве
гпдине
Устанпва
културе
„Ремезијана“, за ушенике седмпг и псмпг
разреда ПЩ „Љупше Щпанац“ и ПЩ „Јпван
Аранђелпвић“, прганизпвала је пп први пут
радипнице нпвинарства. Тпкпм пвих
радипница деца су се уппзнала са нашинпм
функципнисаоа телевизијске прпдукције,
техникпм кпја је пптребна за снимаое и
реализацију прпграма, а дпбили су прилику
и да се сами ппрпбају у писаоу вести и
извещтаваоу са терена. Кпнашни прпизвпд
радипнице била је емисија „Дешије вести”
кпја је снимљена и емитпвана тпкпм Дешије
недеље, а шији су уредници, спикери и
извещташи била деца пплазници радипнице.

И пве гпдине свпј дппринпс брпјним
активнпстима кпје су спрпведене у пквиру
„Дешије недеље“ дала је и Устанпва културе
„Ремезијана“. Устанпва је ушествпвала у
спрпвпђеоу свих активнпсти кпје су
прганизпване у оеним прпстпријама, а
ппред тпга била је и прганизатпр две дешије
ликпвне радипнице и два нпвинарска шаса
кпји су пдржани у медијским прпстпријама
Устанпве културе.
Прва Ликпвна радипница била је
ппсвећена предщкпларцима ПУ „Драгица
Лалпвић“ и ушеницима нижих разреда из
Беле Паланке и ПЩ „Јпван Аранђелпвић“ из
Црвене Реке. Деца су уживала у раду и
имала прилику да се ппрпбају у за оих

ХУМАНПСТ НА ДЕЛУ
Нарпдна библиптека “Вук Карачић” у
пквиру Дешије недеље спрпвела је акцију
прикупљаоа коига и играшака ппд слпганпм
„Шитај и играј се, другарствп ти даје све!“.
Дпнација је била намеоена деци из
припремне предщкплске групе у Пснпвнпј
щкпли „Љупше Щпанац“, а ппклпне су
даривала сва деца пве щкпле пд првпг дп
псмпг разреда. На наципнални дан даваоа
ппдељени су ппклпни деци кпја су тпм
приликпм
приредила
са
свпјим

васпиташицама приредбу. Пва акција је вид
културнп-прпсветне сарадое са Пснпвнпм
щкплпм и предщскплскпм припремнпм
группм за рпмску децу. Следеће недеље их
је угпстила библиптека где су ушествпвали у
радипници и уппзнали Дешије пдељеое.
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ПРЕДСТАВА “ СЕЋАОЕ НА ДЕСАНКУ МАКСИМПВИЋ” ПДУЩЕВИЛА УБСКУ
ПУБЛИКУ
је
намеоенп Издвајамп
ушениицима старијих  Балетска секција и
разреда
Пснпвних
Фплклпрна секција УК
„Ремезијана наступиле
щкпла, дпк је другп
тпкпм манифестације
ппсвећенп
свим
„Изађи ми на теглу“ у
грађанима
пве
центру града
ппщтине. Публика на  Балетска секција
и
Убу испратила је пбе
Фплклпрна
секција
Устанпве
културе
представе
са
учествпвле
на
снимаоу
пдущевљеоем.
емисије „Щареница“ на
Ппсебне симпатије
прпграму
РТС
и
публике представа је
представиле се свпјим
дпбила пд ушеника и
кпрепграфијама.
наставника пснпвних  У пктпбру пдржане две
прпјекције
филма
щкпла
кпји
су
„Впјна академија 5“ у
истакли
изузетан
великпј
сали
УК
знашај представа кпје
„Ремезијана“
свпјпм
тематикпм  У хплу Устанпве културе
пдржанп
коижевнп
пбрађују
щкплску
вече
Удружеоа
лектиру.
Михајлп
белппаланачких писаца
Спкплпвић, директпр
„Чуна Антић“.
Устанпве
културе  Млађа група балетске
изјавип је да је пвп
секције наступила је на
такмичеоу „Игре без
пдлишан
наставак
граница“ у Пирпту и
сарадое на ппљу
псвпјила првп местп.
културне размене са
 Најстарија
група
ппщтинпм Уб, кпја
балетске секцијa настутраје већ некпликп
пила је на такмичеоу
„Амадеус
фест“
у
гпдина и да ће таква
Ппжаревцу
и
псвпјила
пракса
бити
3.местп.
настављена
и
у
нареднпм перипду
крпз
међуспбне
ппсете и размене
културнп-уметнишкпг прпграма.

Две
гпдине
накпн
наступа
фплклпрнпг ансамбла из Беле Паланке на
летопј манифестацији „Убске вешери“,
Устанпва за културу и сппрт Уб ппнпвп је
дпшекала гпсте из ппбратимске ппщтине
Бела Паланка. Сарадоа на културнпм плану
настављена је у децембру када су шланпви
Аматерскпг ппзприщта и шланпви Балетске
секције УК „Ремезијана“ представили свпј
рад представпм „Сећаое на Десанку
Максимпвић“. Свпјим мултимедијалним
садржајем, емптивнпм музикпм, бпгатим
сценским ппкретпм, едукативним садржајем
и ппрукпм за све генерације пва представа
ппкупила је симпатије публике у братскпј
ппщтини. Публици на Убу представа је
изведена шак два пута. Једнп извпђеое билп
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БПГАТ НПВПГПДИЩОИ ПРПГРАМ У УСТАНПВИ КУЛТУРЕ „РЕМЕЗИЈАНА“
Свпј таленат и рад ппказала су и
шланпви Балетске секције УК „Ремезијана“ и
аматерскпг ппзприщта. У великпј сали УК
„Ремезијана“ пдржан је заврщни кпнцерт
Балетске
секције
ппд
називпм
„Нпвпгпдищои плес“. Балетска секција пвим
кпнцертпм успещнп је заврщила свпј рад у
2019. гпдини и публици представила
кпрепграфије кпје су пбележиле пву гпдину
у све шетири старпсне групе: млађи, средои,
вищи узраст и пдрасли. У реализацији
кпнцерта наступили су и глумци Аматерскпг
ппзприщта кап и деца из Драмске секције. У
улпзи Баба Мразице Маце ппјављује се Маја
Ранђелпвић а у улпзи Деда Мраза
Александар Крстић. Прпграм је псмищљен
кап прпграм кплажнпг типа са играшким
нумерама и драмским делпм. Текст кпји
упптпуоује балетске нумере је псмислила и
тематски написала Маја Ранђелпвић,
уметнишки сарадник у УК „Ремезијана“, а
кпрепграфије је псмислила Милица Митић,
кпрепграф и рукпвпдилац Балетске секције.

Сам крај гпдине, кап щтп је пракса
већ гпдинама уназад у Устанпви културе,
бип је резервисан за кпнцерте секција пве
устанпве
и
пригпдне
нпвпгпдищое
прпграме за белппаланашку публику. Шитава
недеља пред празнике била је у знаку деце
и оихпвпг талента.
Нпвпгпдищои прпграм птппшеп је
кпнцертпм
фплклпрнпг
ансамбла
„Ремезијана“ на кпме су се шланпви
представила публици кпрепграфијама кпје
су тпкпм гпдине извпдили и увежбавали.
Наступили су дешији, пмладински и први
извпђашки ансамбл, а премијернп је
изведена и кпрепграфија „Бплу Јана белп
грлп“ Дејана Милпсављевића Звешанца,
Игре из Димитрпвграда. Пвп веше традиције
и културне бащтине упптпунили су и гпсти
из КУД „Дукат“ из Пирпта кпји су извели
некпликп песама и кпрепграфија.
Секције УК “Ремезијана “ тренутнп
пкупљају пкп 200 деце и младих, а
тпкпм пктпбра, нпвембра и децембра
пдржанп је више пд 300 прпба.
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ЈЕДИНИЦА ЗА ИЗРАДУ ВИДЕП МАТЕРИЈАЛА
У тпку пктпбра, нпвембра и децембра
јединица за израду видеп материјала
емитпвала је 66 емисија “Вести” кап и 15
емисија
“Белппаланашка
хрпника”.
Снимљенп је и емитпванп пкп 300
реппртажа и инфпрмација и узете изјаве пд
прекп 180 сагпвпрника. У целпсти је
снимљонп 20 утакмица пдиграних у СЦ
“Баоица”, кап и 6 седница Ппщтинскпг већа
и СП Бела Паланка. Такпђе, у целпсти су
забележене
3
приредбе
у
пквиру

пбележаваоа
Дешије
недеље, затим
нпвпгпдищое представе пдржане у пба
пбјекта
ПУ
“Драгица
Лалпвић”,
нпвпгпдищои
кпнцерт
фплклпрнпг
ансамбла “Ремезијана”, кап и представа
балетске и ппзприщне секције “. Израђене су
и емитиване 2 епизпде аутпрске емисје "Са
пплица наще библиптеке" у сарадои са
Нарпднпм библиптекпм. За пптребе УК
"Ремезијана" и Устанпве за сппрт "Сппртски
центар "Баоица" израђене су 3 рекламе.

ПРГАНИЗПВАНЕ ППСЕТЕ БИБЛИПТЕЦИ
Дпбре навике развијају се пд
најранијих дана. Управп са тпм идејпм
Нарпдна библиптека “Вук Карачић” труди се
да буде щтп присутнија у живптима
најмлађих суграђана и да ппстане прпстпр у
кпме пни мпгу да се друже, забављају, али и
уше. У тпм циљу у тпку пктпбра и нпвембра
прганизпванп је некпликп ппсета пве
устанпве пд стране деце из пснпвних щкпла
са теритприје наще ппщтине. Свпја врата
библиптека је најпре птвприла тпкпм Дешије
недеље, малищанима из припремнпг
предщкплскпг пдељеоа ПЩ “Љупше

Щпанац” за кпје је тпм приликпм
прганизпвана радипница. У тпку нпвембра
библиптеку су ппсетили и ушеници 4.
разреда ПЩ у Белпј Паланци кпји су се тпм
приликпм уппзнали са фпндпм и нпвитетима
дешијег пдељеоа, дпк су крајем истпг
месеца библиптеку ппсетила и деца из ПЩ
“Јпван Аранђелпвић” из Црвене Реке.

БИБЛИПТЕРАПИЈА У ППНУДИ НАРПДНЕ БИБЛИПТЕКЕ
У тпку децембра сви ппсетипци
библиптеке мпгли су да се прекп излпжбе
коига уппзнају са нпвим издаоима из
пбласти пппуларне психплпгије кпја све
вище изазива пажоу шиталаца, те се и
набавна пплитика библиптеке прилагпђава
тпм тренду у извеснпј мери. Пва врста
литературе улази у дпмен библиптерапије,

кпја је све пппуларнија у свету, а ппшива на
теприји да шитаое има лекпвиту мпћ на
шитапца и има мнпщтвп ппзитивних утицаја.
У
нареднпм
перипду
планира
се
фпрмираое кутка за библитерапију какп би
билп пппуларисанп шитаое, али и дат
дппринпс ппдизаоу свести п знашају
менталне хигијене и рада на себи.
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ПТВПРЕНП ТЕНИСКП ПРВЕНСТВП БЕЛЕ ПАЛАНКЕ ЗА ДЕШАКЕ И ДЕВПЈШИЦЕ ДП
10 ГПДИНА
лпптице“). Игралп се у групама, пп раундрпбин систему, пднпснп свакп са сваким, да
би накпн тпга бип пдигран главни и утещни
турнир. Најуспещније тенисерке и тенисери
какп на главнпм, такп и на утещнпм турниру
награђени су пригиналним пехарима клуба,
пригиналним
медаљама
клуба
и
диплпмама, дпк су сви ушесници турнира
дпбили захвалнице за ушещће на турниру.
Кпмплетна
прганизација
турнира
најискреније је ппхваљена пд свих
рпдитеља, кап и самих ушесница турнира,
пднпснп судије на турниру, Мпмшила
Митића из Пирпта, делегиранпг испред
Тенискпг савеза Истпшне Србије.
Пвп је други турнир из пве категприје
(наранчасти нивп) кпји је прганизпван у
Белпј Паланци пве гпдине, а мнпгим
ушесницима пвп је бип ппнпвни дплазак, јер
су били презадпвпљни прганизацијпм
претхпднпг турнира кпји је пдржан у јуну пве
гпдине.

У пктпбру је на тениским теренима у
Белпј Паланци у прганизацији Тенискпг
клуба „Никета Ремезијански“ из Беле
Паланке и Устанпве за сппрт „Сппртски
центар - Баоица“ пдржанп Птвпренп
првенствп Беле Паланке за девпјшице и
дешаке дп 10 гпдина, 10S - наранчасти нивп,
турнир из календара Тенискпг савеза
Истпшне Србије. На турниру су ушествпвале
младе тенисерке и тенисери из Ћуприје,
Зајешара, Параћина, Нища, Спкпбаое,
Димитрпвграда и града дпмаћина Беле
Паланке.
Игралп се пп правилима Tennis 10S наранчасти нивп кпја су прганизатпри
турнира пре ппшетка сампг такмишеоа
уреднп испунили пбележивщи терене
маоих
димензија
пд
стандарднпг,
наместивщи ниже мреже пд стандардне и
набавивщи меканије лпптице пптребне за
пдиграваое пваквпг турнира („наранчасте
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ПКРУЖНП ЩКПЛСКП ТАКМИШЕОЕ У КПЩАРЦИ ПИРПТСКПГ ПКРУГА
Гимназије из Пирпта, другп местп припалп је
екипи СЩ „Никета Ремезијански“, дпк је у
категприји мущких екипа првп местп
псвпјила екипа Гимназије из Пирпта, другп
местп заузела је екипа СЩ „Никета
Ремезијански“.
Пкружнп щкплскп такмишеое у
кпщарци пснпвних и средоих щкпла
Пирптскпг пкруга заједнп су прганизпвали
Устанпва за сппрт „Сппртски центар Баоица“ и Сппртски савез Беле Паланке у
сарадои са Савезпм за щкплски сппрт
Пирптскпг пкруга. Прпфеспри и ушеници кпји
су ушествпвали на Пкружнпм щкплскпм
такмишеоу у кпщарци, кап и сами
представници Савеза за щкплски сппрт, били
су изузетнп задпвпљни услпвима и самим
гпстппримствпм у сппртскпј хали „Баоица“.
Пвп је инаше пети пут заредпм какп Устанпва
за сппрт „Сппртски центар - Баоица“
прганизује Пкружнп щкплскп такмишеое у
кпщарци шиме пружа пуну ппдрщку развпју
щкплскпг сппрта.

Крајем нпвембра у сппртскпј хали
„Баоица“пдржанп је Пкружнп щкплскп
такмишеое у кпщарци пснпвних и средоих
щкпла Пирптскпг пкруга. На пвпм такмишеоу
ушещће је узелп десет екипа из седам щкпла
Пирптскпг пкруга, а такмишили су се у шетири
категприје. Укупнп је пдигранп седам
утакмица.
У категприји пснпвних щкпла женских
екипа најбпља је била ПЩ „8. септембар“ из
Пирпта, другп местп припалп је ПЩ „Љупше
Щпанац“ из Беле Паланке. У категприји
мущких екипа ппбедила је ПЩ „Вук
Карачић“ из Пирпта, другп местп припалп је
ПЩ „Љупше Щпанац“. У категприји средоих
щкпла женских екипа најбпља је била екипа

ПДРЖАН РЕГИПНАЛНИ КПНТРПЛНИ
ТРЕНИНГ ЗА КПЩАРКАЩИЦЕ
У недељу 20. пктпбра у сппртскпј хали
„Баоица“ пдржан је први Регипнални
кпнтрплни
тренинг
заједнишки
за
кпщаркащице Регипна Истпшне и Јужне
Србије 2005, 2006. и 2007. гпдищта. На
Регипналнпм тренингу ушествпвалп је близу
70 девпјшица из Нища, Пирпта, Лескпвца,
Сврљига, Алексинца, Бпра, Мајданпека,
Негптина, Кладпва, Бпљевца и Беле Паланке.

Тренинге су впдила шетири кпщаркащка
тренера
уз
надзпр
регипналнпг
кппрдинатпра
Драгана
Раткпвића
и
кппрдинатпра за целу Србију испред
Кпщаркащкпг савеза Србије, Зпрана Тира.
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ВЕТЕРАНИ ФУДБАЛСКПГ КЛУБА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ППСЕТИЛИ БЕЛУ ПАЛАНКУ
Ветерани фудбалскпг клуба „Црвене
звезде“ ппсетила су рпдни град и пплпжили
цвеће на сппменик првпј Звездинпј звезди
Рајку Митићу у Белпј Паланци. Пвај пбилазак
бип је успутна саница на путу за Бабущницу,
где је пвај тим играп хуманитарну утакмицу
прптив дпмаћина ФК „Лужница“. Пвп није
први дплазак ветерана Звезде у Белу
Паланку, а пвпм приликпм пни су пбищли
ЕРЦ "Баоица" где их је директпр Синища
Раншић уппзнап са пним щтп је урађенп
накпн оихпвпг претхпднпг гпстпваоа 2013.
гпдине. Станислав Караси, легендарни
фудбалер Црвене звезде и ас п кпјем се и
данас приша кап п изузетнпм технишару,
истакап је великп задпвпљствп какп
ппнпвним дпласкпм у Белу Паланку, такп и
пним щтп је урађенп, а тише се сппрта.
Караси је истакап да је ппсета играша Звезде
дпбар нашин прпмпције какп сппрта уппщте,
такп и саме Црвене Звезде.
Шланпви ФК ''Рајкп Митић '' имали су
прилику да се уппзнају са великанима
Црвене Звезде и презентују свпј клуб. Пва
ппсета била је пд великпг знашаја за Белу
Паланку, прпмпцију и развпј сппрта и развпј

сппртскпг туризма.
Да ппдсетимп, Рајкп Митић рпђен је
19. нпвембра 1922. гпдине у селу Дпл кпд
Беле Паланке. Накпн щтп се оегпв птац
Витпмир заппслип на железници у Бепграду
1924, убрзп је и ппрпдицу преселип у главни
град. Свпју успещну фудбалску каријеру
ппшеп је у дресу Кпщутоака, да би прекп
БСК- а дпщап дп нпвпфпрмиранпг клуба
Црвена звезда шији је капитен бип пуних 14
сезпна тпкпм кпјих је пдиграп 522 утакмице
са 272 ппстигнута гпла. За репрезентацију
Југпславије пдиграп је 59 утакмица,
уписавщи се 32 пута у стрелце. Кап играш
кпји је имап велики утицај на Звездину
истприју прпглащен је за прву “Звездину
звезду”, а тп признаое је ппнелп јпщ самп
шетвприца играша у истприји клуба.

55

Оснивач и издавач:
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
Карађорђева 28
18 310 Бела Паланка
Тел: 018/856-666
www.belapalanka.org.rs
Тираж: 3000 примерака

