Јавно
обавештење
о
организовању округлог стола
09.01.2023. године
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава
Број: 401-1/2023-01-2
Датум: 4. 1. 2023. године
Велико Градиште

На основу члана 1. и 2. Закључка о условима и начину сарадње
са организацијама цивилног друштва и других актера од значаја
за доделу помоћи („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
17/2022), Комисија за доделу средстава из буџета општине
Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса
удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште
за 2023. годину, образована решењем број 02-88/2022-01-2од 21.
12. 2022. године (у даљем тексту: Комисија), на седници
одржаној дана 30. 12. 2022. године, донела је следеће

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА

Обавештавају се удружења грађана, цркве и верске заједнице, да
ће у понедељак 9. 1. 2023. године, са почетком у 10.30 часова
бити одржан округли сто у згради СО Велико Градиште, Житни трг

бр. 1, канцеларија број 4. у приземљу (у случају већег броја
пријављених учесника могућа је промена места одржавања).
На округлом столу размотриће се дефинисање услова, мерила,
критеријума за јавни позив као и начин учешћа тј. увида у
примљену документацију, као и контролу програма. На самом
састанку биће представљен нацрт Јавног позива на који
организације цивилног друшта, цркве и друге верске заједнице
могу дати своје мишљење, предлоге и сугестије.
Заинтересоване организације као и цркве могу извршити своје
пријаве слањем података (назив организације, име и презиме
особе која ће присуствовати састанку, као и контакт податке)
на е-адресу: vesna.milanovic@velikogradiste.rs најкасније до
6. 1. 2023. године до 13.00 часова.

Председник Комисије
Драган Живковић

Деда Мраз обрадовао тешко
болесну децу и малишане из
социјално угрожених породица
Директорка Центра за социјални рад општина Велико Градиште и
Голубац Сузана Ђорђевић и руководилац Одељења за друштвене
делатности и заједничке послове ОУ Данка Николић данас су, у
сали Културног центра, заједно с Деда Мразом поделили дечици
120 слатких пакетића.
Ови пакетићи су увеселили децу из социјално угрожених породица

и оне који болују од тешких болести па ће им почетак нове
године бити лакши и радоснији.
Такође, ових дана новогодишње пакетиће, поклон општине, добила
су и деца из Предшколске установе “Мајски цвет“.
И за време новогодишњих празника најмлађе очекује пригодан
програм у центру града који можете пратити на
https://www.facebook.com/TuristickaGradiste/

И
ове
године
отворено
клизалиште у градском парку
Синоћ је, у присуству бројних најмлађих мештана и њихових
родитеља отворено клизалиште на полигону малих спортова у
градском парку.
Клизалиште је отворио председник општине Драган Милић
пожелевши свима леп провод и срећне празнике, а посетиоци су
уживали и у извођењу Плесне групе Клизачког клуба “Славија“ из
Београда.
Маскоте из омиљених цртаћа анимирале су малишане уз Деда Мраза
који им је поделио слатке пакетиће за Нову годину.
A како би свима
наплаћивано!
Комплетан

било

доступно,
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https://www.facebook.com/TuristickaGradiste/

Општина Велико Градиште и ове
године припремила новогодишње
пакетиће
и
програм
за
најмлађе
И ове године општина Велико Градиште обезбедила је новогодишње
пакетиће и програм за најмлађе.
Већ од понедељка, малишау селима пакетиће ће добити од месних
заједница које ће поделити у друштву Деда Мраза.
Деда Мраз ће од наредне среде обилазити и децу у граду где ће
поделити 200 пакетића на Тргу Младена Милорадовића.
Пакетиће ће добити и малишани који следеће седмице буду

присуствовали отварању клизалишта на полигону малих спортова у
градском парку, а анимираће их Деда Мраз са маскотама из
омиљених цртаћа.
Деда Мраз ће, са Центром за социјални рад, са 60 пакетића
додатно увеселити децу из социјално угрожених породица и
малишане који болују од тешких болести.
Посебан поклон пакет добиће и прва беба из ове општине рођена
у новој години.
И то неће бити све јер ће, уз послеподневни новогодишњи
програм, удружења жена викендом, од 30. децембра до 27.
јануара, служити своје посластице на тезгама у граду, а 14.
јануара придружиће им се и певачица Тијана Дапчевић. На Светог
Саву програм ће бити завршен великим ватрометом.
Поред општине, новогодишњи програм су организовали Туристичка
организација и Културни центар “В. П. Царевац“.
За
детаљне
информације
https://www.facebook.com/TuristickaGradiste/

пратите

Дом културе у Чешљевој Бари
под новим кровом
У Чешљевој Бари, једној од најактивнијих месних заједница у
општини Велико Градиште, ових дана постављен је нови кров на
комплетно реновираном Дому културе, а објекат је обишло
руководство општине на челу са председником Драганом Милићем.
Поред обнове Дома, мештани овог насеља претходних су година,
уз помоћ локалне самоуправе, изградили цркву у центру села,
асфалтирали улице и реновирали споменик палим борцима.
Радови на реконструкцији Дома културе који су обухватили
санацију крова износили су
2.995.270 динара, уз додатних
190.000 за потребе озакоњење објеката.
Средства су обезбедили мештани у износу од 1.495.270 док је
општина радове суфинасирала са 1.690.000 динара.

Обележен
Дан
ослобођења
Великог Градишта
Поводом 11. октобра, Дана ослобођења Великог Градишта у Другом
светском рату, данас је у код спомен обележја страдалим
борцима и цивилима одржан комеморативни скуп.
Почаст су полагањем венаца одале делегацијe општине Велико

Градиште, на челу са председником општине Драганом Милићем и
председником Скупштине Владимиром Штрпцем, Војске Србије из
Гарнизона Пожаревац и удружења грађана.
И ове године, свечаном обележавању Дана ослобођења
присуствовали су ученици завршних разреда Средње школе “Милоје
Васић“ и грађани.
На дешавања у шестоаприлском рату и непосредно затим подсетио
је Јоја Штрбац: “После само осам дана, 14. априла 1941.
године, немачке јединице ушле су и у Велико Градиште. Велико
Градиште и његова околина пала је у ропство фашизма. Недуго
затим, већ 20. септембра, Велико Градиште и околина, његови
патриоти, поштујући традиције и слободарске традиције, слобода
је највећа вредност српског народа, већ 20. септембра ’41.
године, Градиште је први пут ослобођено… Немци су напали
Велико Градиште бомбама… Отпор фашизму трајао је и даље, све
до 11. јула ’44. године. У том времену снаге у борби против
окупатора су се увећавале; многи истакнути борци су изгинули,
међу њима и командант Партизанског одреда Вељко Дугошевић,
Ната Дугошевић, Бошко Вребалов, Буђони и многи други. Поновно
ослобођење Великог Градиште било је 11. октобра ’44. године.
Партизанским одредом је командовао Милоје Милојевић, а
командант једног батаљона био је и Михајло Стојадиновић Микче
који је и ушао у Велико Градиште када су Градиште
ослободили.“.
Како је рекао, са подручја ове општине на ратишту је погинуло
585 бораца, а 371 погинуо је на фронтовима од Краљева до
Јулијске крајине.
Да памтимо прошлост без које нема ни будућности, поручио је
данас окупљенима Душан Антић.
Венац је положен и на оближњем месту званом Превод, где
је 1941. стрељана група мештана Великог Градишта.

У Раму одана почаст војницима
страдалим током одбране Стига
По осми пут, одана је почаст полагањем венаца на споменик
јунацима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије,
страдалим у селу Рам током одбране Стига у Првом светском
рату.
Венце су положили представници општине Велико Градиште, Војске
Србије из Пожаревца и УГ Рамска тврђава.
“Није то још један камен с неким натписом, то је место које

сведочи о храброј борби људи који су положили своје животе у
времену кад се над читавим светом надвијају неки црни
облаци.“, подсетио је заменик председника општине Слађан
Марковић.
Како је рекао, општина Велико Градиште је ове године ученицима
завршних разреда Средње школе уприличила презентацију о овом
догађају коју је одржао новинар и писац Драган Миленковић. Он
се кратком беседом обратио и пред спомеником јунацима славног
пука.
Овај датум обележава се као сећање на дан када је у месту Рам,
07. октобра 1915. године, Девети пешадијски пук првог позива
Дунавске дивизије, бранио Стиг и Млаву током напада бројно и
технички надмоћнијие аустроугарске војске, повлачећи се,
десеткован, након борбе од

Дунава до Крфа.

Успешно
завршен
“Штап и канап“

Фестивал

По шести пут, Велико Градиште и Културни центар „Властимир
Павловић Царевац“, били су центар позоришне уметности,
окупивши уметнике из света аматеризма.

Кроз шест фестивалских дана, од 20. до 25. септембра, у
такмичарском програму “Штап и канап“ фестивала представила су
се четири аматерска позоришта из Бољеваца, Ћуприје, Уба и
Сонте.
Први дан Фестивала отпочео је свечаним отварањем од стране
председника Скупштине општине Велико Градиште Владимира
Штрпца.
Све представе такмичарског програма вредновао је жири у
саставу
глумаца Аматерског позоришта „Жанка Стокић“ и то:
Мирко Јенић, Ненад Михајловић и Ненад Радевић.
Без обзира на скромна средства која су уложена у представе, то
није умањило њихов квалитет, већ напротив, све су биле високог
квалитета са посебним сценским изразима и изузетним глумачким
актерима, који су, заједно, дали печат овогодишњим
свечаностима. Жири је имао тежак задатак да донесе одлуку о
најбоље изведеним позоришним комадима, чији се квалитет
разликовао у нијансама.
По оцени жирија, за трећепласирану представу којој је припала
симболична награда – канап, проглашена је представа „Топ од
трешње“, Градског

позоришта „Моравиште“ из Ћуприје.

Друго место и симболична награда – штап, на овогодишњем
Фестивалу припало је представи „Не играј на Енглезе“ БАГ
Театра из Бољеваца.
Представа која се у целини театрално издвојила од осталих и
која је оставила велики утисак на публику, била је „Бајка о
позоришту“ Позоришта „Раше Плаовић“ из Уба.
Награде су додељене и за најбољу мушку и женску улогу.
По завршетку свечане доделе награда, својим обраћањем
председник Скупштине општине Велико Градиште Владимир Штрбац
затворио је овогодишњи фестивал.
Како у Културном центру наводе, општи утисак је да је Фестивал

успешно реализован, а све захваљујући подршци општине Велико
Градиште и Министарства културе и информисања, који су имали
слуха да препознају значај једног оваквог фестивала, у чијем
је фокусу позоришна уметност саткана од самог аматеризма.
Фестивал су помогли: СТР „Пасаж“ Велико Градиште,
„Здравље“ Велико Градиште, Компанија „Стокић“
Апотекарска установа апотека „Алтеа“ Велико Градиште,
Велико Градиште,
АБС „Комерц“
Велико Градиште,
Јовановић предузетник Велико Градиште, Привредно
ИНПУТО ДОО Велико Градиште, Угоститељска радња „Код
Велико Градиште, „Љубиње промет“ Велико Градиште,
„Кристина“ Велико Градиште.

Апотека
Затоње,
„Фреон“
Драгиша
друштво
Тадића“
цвећара

Извор: http://kcvg.org/

Треће међународно Бијенале
“Голуб
и
цвеће
Милана
Бесарабића“ са поруком мира и
љубави
Изложбом уметничких дела у свечаној сали Средње школе “Милоје
Васић“ у Великом Градишту, јуче је, у присуству челних људи
општине и ликовних уметника из читавог света, отворено треће
Међународно бијенале “Голуб и цвеће Милана Бесарабића“,
посвећено великом пацифисти и свестраном уметнику отвореног
срца.
Овом пригодом, организатор манифестације Удружење “Focus
Europa“ за Југоисточну Европу,
уз локалну самоуправу и
учеснике бијенала, послао је читавом свету поруку мира из

Великог Градишта.
Обраћајући се присутнима, председник општине Драган Милић
представио је Градиште као град туризма, пољопривреде, спорта,
али и уметности, за шта је великим делом заслужна Снежана
Милошевић, председница Удружења.
Он је исказао велико задовољство поновном посетом уметника
овој општини и што је “Градиште ових дана свет у малом“, као
пример том свету у којем треба да преовлађује љубав,
разумевање и позитивно размишљање.
“Зато је добро да бијенале носи назив “Голуб и цвеће Милана
Бесарабића“ јер знамо шта то симболише. Никада више нису били
потребни мир у свету и љубав међу људима и ја се надам да ће
то на крају да победи.“, поручио је Милић са овог пријатељског
скупа уз поруку свим уметницима да су увек добро дошли у овај
град.
О значају овог догађаја подсетила је Снежана Милошевић: “У
каталогу је 70 уметника који су конкурисали из читавог света и
заиста могу да кажем да је општина Велико Градиште највећа
општина уметности и културе у Србији, а и на Балкану. Читава
планета је на длану и данас смо се окупили да прогласимо
најбоље међу најбољима.“, рекла је Милошевић упутивши још
једном поруку мира, уз захвалност општини домаћину за подршку
и разумевање.
Одлуком жирија проглашена су три победника бијенала који су
поделили прво место – Оран Џебраилоглу, чувени ликовни уметник
из Турске који је претходног дана у градском парку извео
уметнички преформанс, затим Енас Мохамед из Египта и Нермин
Алпар, уметница из Турске.
Награде најбољима уручио је председник општине који је и сам
добио захвалницу за подршку као и општина Велико Градиште.
Захвалнице су добили и директорка Средње школе “Милоје Васић“
Весна Новковић, Илија Јацановић за представљање Рамске тврђаве
и Љубомир Стокић за пловидбу Дунавом.

Поред ових, додељене су и захвалнице, дипломе и специјалне
дипломе за допринос у култури и учешће на Међународном
симпозијуму и Бијеналу.
Овогодишњи програм бијенала “Голуб и цвеће Милана Бесарабића“
одржава се на Сребрном језеру од 17. до 24. септембра.

Дани
европске
баштине
„Царевац На Врачару“

–

У уторак, 20. септембра, у амфитеатру Народне библиотеке
Србије, свечаним програмом под називом “Царевац на Врачару“,
отворена је манифестација “Дани европске баштине“, под
слоганом “Одрживо наслеђе“.
Свечаност је била посвећена виолинисти, педагогу и оснивачу
Народног оркестра Властимиру Павловићу Царевцу, у чију част
општина Велико Градиште и Културни центар“Властимир Павловић
Царевац“, више од две деценије, организују музички фестивал
„Царевчеви дани“.
Тим поводом, заменик председника општине Велико Градиште
Слађан Марковић, положио је венац на спомен плочу Властимира
Павловића Царевца на Врачару након чега су овој свечаности
свој допринос дали Снежана Берић-Екстра Нена, Жарко Данчуо,
Татјана Димитријевић, лауреат виолинског такмичења музичког
фестивала „Царевчеви дани“ Лука Ђорђевић, у пратњи Народног

оркестра под управом Владе Пановића.
Извор: КЦ “Властимир Павловић Царевац“

