
	  

	  

 

ПОЗИВ ЗА МЕДИЈЕ 

 

ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ 
ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „КАЛЕНИЋ“ 

 
Поштоване колеге новинари, 

Позивамо вас на конференцију за медије поводом потписивања Меморандума о 
разумевању (МоР) који ће омогућити припрему техничке документације за изградњу 
Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“, као и 
успостављање система за интегрално управљање комуналним отпадом за Колубарски 
регион. Меморандум ће бити потписан између представника Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, Министарства рударства и енергетике, 
Канцеларије за Европске интеграције, Регионалног предузећа „Еко-тамнава“ и 11 
градова/општина учесника у заједничком пројекту. 

 
Четвртак, 13. април  2017. у 11:00 ч  

у Убу 
Мала сала Дома културе „Уб“ (I спрат) 

(Ул. Вука Караџића бр. 19) 
 

Овом приликом присутнима ће се обратити: 

• Зоран Петровић, директор Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-
Тамнава“, д.о.о. Уб 

• Дарко Глишић, председник општине Уб 
• Стана Божовић, државна секретарка, Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине 
• Ана Илић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције 
• Мирјана Филиповић, државна секретарка, Министарство рударства и енергетике 
• Слободан Гвозденовић, градоначелник града Ваљева 

 
Пројекат изградње Регионалног система за управљање отпадом „Каленић“ налази се на 
листи приоритетних инфраструктурних пројеката, у складу са Методологијом за селекцију 
и приоритизацију инфраструктурних пројеката у оквиру документа Национални 
приоритети за међународну помоћ за период 2014 - 2017. са пројекцијама до 2020. 
године, а коју је усвојила Влада Републике Србије. 

У наставку документа се можете упознати са агендом догађаја. 

 
 



	  

	  

 

 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ У УБУ 

 
Време: 13. април 2017. 
Место: Мала сала Дома културе „Уб“ (I спрат), Вука Караџића бр. 19	  

	  

	  

АГЕНДА 

11:00 – 11:05 

 
Зоран Петровић, директор Регионалног центра за управљање 
отпадом ''Еко-Тамнава'' д.о.о. Уб (обраћање) 
 

5' 

11:05 – 11:10 Дарко Глишић, председник општине Уб (обраћање) 5' 

11:10 – 11:15 
 
Стана Божовић, државна секретарка, Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине (обраћање) 
 

5′ 

11:15 – 11:20 

 

Ана Илић, В.Д. заменика директора – координатор за фондове ЕУ, 

Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије 	  

 (обраћање) 
 

5′ 

11:20 – 11:25 
 
Мирјана Филиповић, државна секретарка, у Министарству 
рударства и енергетике (обраћање) 

5′ 

11:25 – 11:30 
 
Слободан Гвозденовић, градоначелник града Ваљева (обраћање) 
 

5′ 

11:30 – 11:40 
Потписивање Меморандума о разумевању (представници 
министарстава, Канцеларије за европске интеграције, Регионалног 
центра и градова/општина учесника у заједничком пројекту) 

10′ 

11:40 – 12:00 
 
Питања и одговори и узимање изјава од говорника  
 

20' 

 


