Пријем за Ању,
српског глумишта

нову

наду

Председник општине Драган Милић примио је данас Ању Јовановић,
ученицу Средње школе “Милоје Васић“, поводом изузетног успеха
oствареног на пријемном испиту на Факултету драмских уметности
у Београду, на студијском програму глума.
Ања је на пријемном испиту рангирана на првом месту, а данас
је дошла у пратњи директорке школе коју похађа Весне Новковић.
“Нама је задовољство што си ти из ове средине, што си расла
овде у Градишту, поред нас и што се надамо да ћемо сутра да те
гледамо и да будеш нова филмска звезда, а пре свега
задовољство ми је што сам чуо да израсташ у једног доброг
човека, доброг ђака, који ће сутра сигурно да постиже добре
резултате на било ком плану. Разговарао са и са неким људима
из света глуме, света позоришта, твојим колегама, наравно
старијим, и да се о твом успеху прича у Београду. Јер, ово је
мала средина и да једно дете направи такав успех, то је много
лепо.“, рекао је председник, подсетивши и на прослављене
уметнике из ове општине, виолинисту
Властимира Павловића
Царевца и глумицу Жанку Стокић.
Он је додао и да ће и општина и школа Ањи бити на располагању
како би јој помогли у будућем школовању.
Ања, како каже, још увек није свесна свог успеха па је овом
приликом изразила велику захвалност за подршку.
И директорка Новковић је, уз честитке будућем студенту,
истакла да школа, иако мала, има много успешних ђака на
пријемним испитима, такође на првом месту, мада је овај успех
посебан.
“Али морам да признам да до сада, колико ја памтим, нисмо
имали на глуми. Ту је веома захтевно и прима се мали број –

ово је била селекција од 400 ђака где је Ања била прва. То је
ванредан успех и захваљујем председнику општине што сваки
успех, не само школе, веома вреднује и то је мотивација за
наше ђаке и, чини ми се, да, откад вреднује те успехе, не само
материјално већ и на овај начин, да уважи школу и ђака, ми
постижемо боље резултате.“, нагласила је Новковић.
Градиште је град туризма, пољопривреде, спорта и уметности па
је ово још једна потврда да наставља да се развија у тим
правцима и даје врхунске резултате.

У сусрет Међународном дану
реке
Дунав
едукативни
и
спортско-рекреативни програм
за децу
У сусрет Међународном дану реке Дунав, ЈВП „Србијаводе“
заједно са својим ресорним министарством и Републичком
дирекцијом за воде и Општина Велико Градиште сутра ће у

Великом Градишту организовати едукативне радионице за децу из
вртића и основних школа, као и спортско-рекреативни програм,
пуњење врећа за одбрану од поплава песком и такмичење у
одбојци на песку.
Кроз интерактивну радионицу деца ће имати прилике да се
упознају са природном катастрофом која је једна од најчешће
заступљених на овом подручју и како да се понашају у случају
да се нађу у истим.
ЈВП „Србијаводе“ jе на својој онлajн платформи поставиo квиз
за учеснике који могу да провере своје знање о реци Дунав.
Основна порука ових и других активности је да је наша
одговорност брига о овом непроцењивом богатству, према ком
треба да се свесно, савесно и правилно опходимо сваког дана.
Циљ оваквих радионица јесте да деца кроз активност коју радо
практикују – игру – уче о важности проеколошког понашања према
природи и животној средини. Љубав према животној средини и
њена улога у здравом одрастању, расту, развоју и васпитању
деце је незаобилазна.
Проверите

своје

знање

у

кратком

квизу

на

линку: https://www.srbijavode.rs/dandunava/

24.06.2022 – Радионице и спортско-рекреативни програм

следећем

Још
једној
генерацији
најбољих ђака уручене награде
за успех
На свечаности уприличеној за најбоље
школској 2021/22. години, председник
Драган Милић уручио је данас награде
изузетан успех који су током школовања

ученике и наставнике у
општине Велико Градиште
као признање за труд и
остварили.

“Ово је један од лепших дана мог посла, када се деле дипломе и
када се, на неки начин, вреднује ваш рад – негде осмогодишњи,
а негде чеворогодишњи, и време када ви корачате једну
степеницу више у својим животима и заиста је ово велики ваш
успех што сте до сад остварили. Морамо да признамо да једна
мала општина, један мали град, наравно има и много
недостатака, али има и нешто на шта треба да будемо поносни.
Имамо одличан спорт, спортисте који постижу резултате,
инфраструктурне објекте у спорту где мало који град од шестседам хиљада становника има – три фискултурне сале, слу у
дечјем вртићу за најмање, имамо дом здравља који је један од
лепших у Србији, библиотеку, музеј, да не помињем сада Језеро,

Дунав и Пек; имамо културни центар где се преко 200 деце бави
кулуром кроз фолклор, драму или друго. И наравно, оно што је
јако значајно то су наше школе и дечји вртић. Почев од услова
за оне најмање где ни једно дете не чека на упис у вртић до
наше три основне школе и једне средње на које сам ја заиста
поносан.“, рекао је председник општине.
Додао је и да све школе имају одличне резултате приликом уписа
у средње школе и на факултете, а ове награде, иако скромне,
показују да општина брине о тој деци те да ће и даље пружати
подршку школама, обезбеђујући материјална средства за боље
услове за рад ученика сматрајући да је инвестиција у
образовање најбоља инвестиција која се кад-тад враћа и
изразивши наду да ће након школовања и ученици то вратити
својој средини. Председник је, овом приликом, нагласио и да су
за њихов успех веома заслужни и наставници и родитељи.
Честитајући добитницима награда, руководилац Одељења за
друштвене делатности и заједничке послове Данка Николић,
задужена за област основног и средњег образовања, поручила је:
“Својим трудом и посвећеношћу постигли сте огроман успех због
чега смо изузетно поносни на вас. Из тог разлога ми је и част
и задовољство да данас овде говорим пред вама. Општина Велико
Градиште улагање у образовање схвата као инвестицију која ће
додатно подстаћи наше ученике и студенте да наставе да својим
изузетним успесима граде свој даљи пут образовања, свој пут
кроз живот и доносе славу својој општини. Поносни смо што
имамо тако вредну и паметну децу, што имамо посвећене
наставнике и хвала вам свима што представљате добар пример и
узор другима. “.
Општини Велико Градиште на традиционалним наградама захвалио
је ђак генерације Средње школе “Милоје Васић“, смера
Гимназија, Горан Кнежевић: “Претходни период је због глобалне
пандемије био јако проблематичан за образовање и ја бих да
кажем нешто о чему се, зато што је у великој мери прошло, не
прича о томе. Професори су изнели један невероватан терет,
радили су тродупли посао, да бисмо ми имали колико-толико

квалитетно образовање и на крају смо то некако успели да
прегурамо.“.
Како је рекао, ова школа му је омогућила оно што друга,
претходна није, а то је могућност да се бави свим стварима
које је пожелео, уз максималну подршку у сваком могућем
смислу, док су професори имали потпуно разумевање.
Горан је обраћање завршио речима: “Јако сам срећан што ова
награда ‘ђак генерације’ није најлепше што ћу понети из ове
школе.“, пропраћеним громогласним аплаузом.
Свечаност су увеличали ученици Школе за основно и средње
музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца – Одељења
у Великом Градишту, првонаграђена Елена Симић, уз клавирску
пратњу Немање Васића, и Илија Пајкић.
Међу најбољим ученицима ове школске године је 34-оро добитника
дипломе “Вук Караџић“, од којих петоро ђака генерације.
Ђаци генерације награђени су ваучерима за куповину техничке
робе у износу од по 40.000 динара, а њихов успех истакнут је и
на градском билборду. Ваучерима за куповину техничке робе
награђени су и ученици који су освојили једно од прва три
места на републичким такмичењима из области знања и то за прво
место у Соло певању и четири трећа места из Српског језика,
Физике и Џудоа, за прво место у висини од 40.000 динара, а за
треће место 25.000 динара. Ђаци са освојеним местима на
републичким такмичењима у спорту награђени су за треће место
комплетом спортскe опремe у вредности до 21.000 динара. Свима
њима општина је обезбедила и сезонске карте за “Силвер лејк“
аква-парк.
Сходно освојеним местима, награђени су и наставници чији су
ученици постигли успех, са по 10 и 5 хиљада динара док су
носиоци дипломе “Вук Караџић“ добили по 5 хиљада динара.
Такође, и три најбоља студента из ове општине награђена су, за
прво место са по 30, а друго и треће са по 20 хиљада динара, а
свим ученицима и наставницима уручене су пригодне књиге са

посветом.
НАГРАЂЕНИ

БОШ: нова услуга каријерног
саветовања за младе
Београдска отворена школа (БОШ) у партнерству са Националном
асоцијацијом канцеларија за младе обавештава заинтересоване да
је у току реализација пројекта под називом „Квалитетне услуге
каријерног вођења и саветовања: стандардима за бољу
запошљивост младих“, који финансира Министарство омладине и
спорта.
Пројекат подстиче и у пракси спроводи нови приступ јачању
капацитета и повезивању различитих субјеката у локалним
заједницама који се баве сегментарно, или кроз неке
програме, активностима каријерног вођења и саветовања.
Пројекат унапређује политику неформалног образовања младих
ради стицања практичних знања и вештина и подизања капацитета
средњих школа, ОЦД и КЗМ за пружање стандардизованих сервиса и
услуга за младе у области КВиС (каријерног вођења и саветовања
младих).
Линк ка порталу БОШ Каријера можете наћи

овдe.

На порталу се налазе и опције онлине каријерног саветовања,
тестови интересовања, вештина и особина, базе занимања и базе
факултета где млади могу да се информишу. Новина је део за
заказивање индивидуалног каријерног саветовања.
Национална асоцијација КЗМ

Одлука
о
додели
награде
студентима
са
територије
општине Велико Градиште
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Председник општине
Број: 612-1/2022-01-2
Датум: 16.06.2022. године
Велико Градиште

На основу члана 14. Одлуке о финансијској подршци породици и
деци на територије општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 16/2018) у вези члана 3. став
1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије
општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016.
године, а по објављеном jавном позиву,

Председник општине Велико Градиште доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
1.
Новчана награда

општине Велико Градиште за 2022. годину

у вредности од 30.000,00 динара додељује се:
Јелени Мирковић из Великог Градишта, студенту прве
године мастер студија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу – Мастер исхране и суплементације
2. Новчана награда општине Велико Градиште за 2022. годину у
вредности од 20.000,00 динара додељује се:
Николи Марковићиз Курјача, студенту шесте године
интегрисаних академских студија медицине, Медицинског
факултета у Београду и
Милици Адамовић из Великог Градишта, студенту пете
године интегрисаних академских студија медицине
Медицинског факултета у Београду.
Члан 2.
Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли
Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници
општине www.velikogradiste.rs.
О б р а з л о ж е њ е
На објављени Јавни позив за доделу награде најбољим студентима
са територије општине Велико Градиште бр.612-1/2022-08 од

01.06.2022.године,благовремено су пристиглетри пријаве.
На јавни позив за најбољег судента пријаве су доставилиследећи
кандидати:
1. Јелена Мирковић, студент прве године мастер студија
Факултета мединцинских наука у Крагујевцу – мастер
исхране и суплементације са просечном оценом 9,54
2. Никола Марковић, из Курјача студент шесте године
интегрисаних академских студија медицине, Медицинског
факултета у Београду са просечном оценом 9,51
3. Милица Адамовић, студент петегодине интегрисаних
академских студија медицине Медицинског факултета у
Београду са просечном оценом 9,02
Након извршеног бодовања, у складу са критеријумима из члана
5. Правилника, студентЈелена Мирковићкао прво пласирана
остварила је9 бодова док јестудент Никола Марковић као
остварио 8,98 бодова и студент Милица Адамовић остварила је
8,73 бодова.
Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о
буџету општине Велико Градиште за 2022. годину.
Поука о правном леку: на Одлуку о додели награде за 2022.
годину, може се уложити приговор Општинском већу општине
Велико Градиште у року од 3 дана од дана објављивања исте на
интернет страници општине Велико Градиште.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

Бодовна листа

Р.б.

ПРЕЗИМЕ И
ИМЕ

Адреса
пребивалишта

Број бодова
(по години
студија)

Просечна
оцена

Резултат

1

Јелена
Мирковић

Велико
Градиште

4- (мастер)

9,54

9,54/9,54*5+4=9,00

2

Никола
Марковић

Курјаче,

4 –(6.година)

9,51

9,51/9,54*5+4=8,98

3

Милица
Адамовић

Велико
Градиште

4- (5.година)

9,02

9,02/9,54*5+4=8,73

Општина
Велико
Градиште
потписала
меморандум
о
сарадњи
са
програмом
„Подстицајно родитељство кроз
игру“
Председник општине Велико Градиште Драган Милић данас је, на
Националном скупу „Отворимо широм врата, улазе мама и тата“,
свечано потписао меморандум о сарадњи у имплементацији друге
фазе програма „Постицајно родитељство кроз игру“.
Пројекат ће бити реализован у сарадњи са Домом здравља Велико
Градиште, ПУ „Мајски цвет“ и Центром за социјални рад општина
Велико Градиште и Голубац.
Развој популационе политике на локалу, подршка родитељству и
брига о деци од изузетног су значаја за ову локалну
самоуправу.

У Великом Градишту одржане
едукативне радионице „Соларни
панели
и
енергетска
ефикасност“
У Великом Градишту су 09. и 10.

јуна одржане едукативне

радионице „Соларни панели
и енергетска ефикасност“ за
заинтересовану јавност и ђаке градиштанске основне и средње
школе.
Радионице су одржане у сарадњи са Енергетском задругом
„Електропионир“, а уз подршку Фондације за отворено друштво
која суфинансира уградњу соларних панела на зграду ПУ „Мајски
цвет“ и ОШ „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту.
За заинтересоване грађане радионице су одржане у поподневним,

а за ђаке у преподневним часовима.
Учесници радионица имали су прилике да се упознају са новим
перспективама и могућностима у области енергетске ефикасности
(прозјумери, домаћинства, заједничке задружне електране
[пројекција улагања у задружну електрану из перспективе раста
цене ее у наредном периоду], заједнице обновљих извора
енергије
– користи за домаћинства и грађане итд).

Пројекат “Велико Градиште –
мој
град“
довео
ђаке
и
учитеље из Србије и региона
Велико Градиште је претходног викенда, кроз Пројекат “Велико
Градиште – мој град“, било домаћин деци и учитељима из читаве
Србије, али и Републике Српске и Северне Македоније.
Пројекат је реализован преко Oсновне школе “Иво Лола Рибар“ из
Великог Градишта, у сарадњи са Oсновном школом “Миша
Живановић“ из Средњева, Друштвом учитеља oпштина Велико
Градиште и Голубац и Туристичком организацијом oпштине Велико
Градиште, а под покровитељством општине Велико Градиште.
У овај подунавски градић стигли су ученици из три београдске
школе, школе из Руме, Куле, Сомбора, Крушевца, Ниша, Горњег
Милановца, Кладова, Петровца на Млави, Чачка, Ариља, Ужица,
две ваљевачке, као и Тутина, Краљева, Тополе, Косјерића,
Параћина, Бања Луке и Скопља.
Гости су дочекани приредбом добродошлице и обиласком Рамске
тврђаве и караван-сараја, где је одржана и песничка радионица,
док је наредни дан био намењен изучавању старих заната. Ђаци

из региона са својим учитељима имали су прилике да присуствују
радионицама у Чешљевој Бари на којима су видели како се пече
ракија, како се тка, да науче вештине вајања, виде како се
прави и пече погача под сачем, али и влашка проја…
Након радионице старих заната уприличена је вожња бродом,
Дунавом од Сребрног језера до Голубачке тврђаве, уз причу
водича о знаменитостима и легендама са обе стране Дунава.
Током пловидбе за ученике је оргранизована радионица на тему
“Камен пријатељства – израда беџева“, а по повратку у
централну школу у Великом Градишту и журка, док су током
свечане вечере организатори искористили прилику да свим
гостујућим школама доделе захвалнице.
Пред повратак, гости су боравили и на Сребрном језеру, центру
туризма овог краја, носећи са собом најлепше утиске и
позитивну енергију како организатора тако и овог краја са
жељом да га поново посете.
Фото: ОШ ‘Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Позив грађанима на едукативне
радионице „Соларни панели и
енергетска ефикасност“
Општина Велико Градиште позивамо све заинтересоване грађане на
едукативне радионице „Соларни панели и енергетска ефикасност“
које ће бити одржане 09. и 10. јуна, у сали Скупштине општине
Велико Градиште, са почетком у 18 часова.
Радионице се организују у сарадњи са Енергетском задругом
„Елетропионир“, а уз подршку Фондације за отворено друштво
која суфинансира уградњу соларних панела на зграду ПУ „Мајски
цвет“ и ОШ „Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту.
Циљ радионица јесте упознавање са новим перспективама и
могућностима у области енергетске ефикасности (прозјумери,
домаћинства, заједничке задружне електране пројекција улагања
у задружну електрану из перспективе раста цене ее у наредном
периоду), заједнице обновљих извора енергије – користи за

домаћинства и грађане итд.
Истога дана, у преподневним часовима, ђаци средње и основне
школе из Великог Градишта присуствоваће радионицама за ученике
на исту тему.
ПРОГРАМ

Јавни
позив
за
награду
најбољег
студента
са
територије општине Велико
Градиште за 2022. годину
У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања
интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената,
општина Велико Градиште, додељује две награде за најбоље
редовне студенте са територије општине Велико Градиште.
Избор најбољих
критеријумима:

студената

вредноваће

се

према

следећим

– студенти који се налазе на вишим годинама студија,
– студенти који током школовања нису губили годину,
– студенти који су у претходној години студија имали просечну
оцену изнад 9,00
– друге награде, успеси и признања студената.
Јавни позив траје од 01 јуна 2022. године до 15. јуна 2022.
године. Кандидати се на јавни позив пријављују сами.

Пријаву могу преузети на линку Пријава на конкурс за најбољег
студента са територије општине Велико Градиште
Уз пријаву се прилаже по један примерак следећих докумената:
1) потврда о уписаној години студија;
2) потврда о оствареној просечној оцени у току студирања;
3) очитана лична карта;
4) број текућег рачуна.
Награде су новчане и додељују се на посебној свечаности.
Висину средстава за прву и другу награду утврдиће председник
општине Велико Градиште у складу са Одлуком о буџету за 2022.
годину.
Права утврђена овом одлуком остварују се по прописима о општем
управном поступку, ако овом одлуком није другачије одређено.
Подаци који су потребни за одлучивањe о јавном позиву биће
прикупљени по службеној дужности уколико се налазе у доступним
службеним евиденцијама државних органа, органа јединица
локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, у складу са
законом који уређује општи управни поступак а који се односе
на: ЈМБГ, име и презиме, држављанство из матичних књига,
податке о пребивалишту из регистра пребивалишта, податке о
приходима и имовини из службених евиденција пореске управе,
податке о пријави на осигурање и плаћеним доприносима за
обавезно социјално осигурање из Централног регистра обавезног
социјалног осигурања, податке о поседовању непокретности из
катастра непокретности и других јавно доступних евиденција.
Сви подаци о личности захтевани овим јавним позивом биће
обрађивани у складу са Законом о заштити података о личности
(„Службени гласник РС“, број 87/2018)
Одељење за друштвене делатности и заједничке послове вршиће

административне послове везане за избор најбољег студента.
Ближа обавештења о јавном позиву могу се добити путем мејла
danka.nikolic@velikogradiste.rs или на број телефона
012/662-179.

