Министар Милићевић на “Дану
дијаспоре“ у Великом Градишту
У просторијама општине Велико Градиште данас је одржан радни
састанак министра без портфеља задуженог за сарадњу са
дијaспором Ђорђа Милићевића и његових сарадника са челним
људима општине Велико Градиште и представницима дијаспоре из
ове општине.
Ово је први радни састанак који новоформирани кабинет Владе
Републике Србије и општина Велико
Градиште организују са
дијаспором, са намером да “Дани дијаспоре“ и овај вид окупљања
прерасте у традицију која ће допринети бољој сарадњи матице и
дијаспоре и дефинисању мера и активности које ће, свакако,
бити од значаја за грађане општине у дијаспори.
Испред општине Велико Градиште састанку су присустовали Драган
Милић, председник општине, Владимир Штрбац, председник
Скупштине општине, Слађан Марковић, заменик председника
општине,
Солфина Јовановић, заменица председника Скупштине
и Јасмина Штрбац, руководилац Одељења за локални економски
развој.
Kaко је истакао председник Милић, од око 20.500 становника
општине њих 20 одсто се налази на раду у иностранству,
углавном у Аустрији, Италији и Немачкој.
“То је добро јер капитал долази, али има и слабости јер већ
трећа генерација је тамо и питање је будућности за ту децу.
Наш је задатак да будемо у контакту са њима, да покушамо да их
вратимо јер је ово њихов крај и место одакле потичу. Општина
је покушала да кроз инфраструтурне пројекте уреди насеља, да
се што мање разликују од града. Изграђени су путеви – прилази
селима, постављена комплетна ЛЕД расвета, имамо одељења вртића
у 10 насеља од укупно 25, помагали смо код уређења цркава,
школа итд.“, рекао је Драган Милић, поменувши Чешљеву Бару и

Дољашницу као примере добре праксе.
Он је напоменуо да је Одељење за локални развој устројило
евиденцију људи у дијаспори и да им је опшптина на располагању
у сваком тренутку.
Своје искуство овом приликом изнело је десетак повратника из
Чешљеве Баре, Дољашнице и Тополовника.
Министар Милићевић најавио је планове министарства
унапређење сарадње и положаја дијаспоре.

за

“Нисмо случајно изабрали Велико Градиште. Ово је прва општина
на територији Републике Србије у оквиру које, заједно са
локалном заједницом, разговарамо са нашим људима који живе ван
своје матице јер овде имамо примере добре праксе како треба да
изгледа сарадња са дијаспором која повремено или привремено
живи овде, а има тендецију да остане трајно на простору
опшптине Велико Градиште.“, навео је министар.
Милићевић је рекао и да је важно да локална самоуправа
омогућава даљи развој, пре свега, кроз улагање у инфраструктру
без које нема ни туризма ни економског развоја те да су од
изузетног значаја и изградња брзе саобраћајнице Пожаревац –
Велико Градиште – Голубац и аеродорм на Сребрном језеру.
Такође је додао да је циљ Министарства да Србију приближи
дијаспори и дијаспору Србији како би схватили да су овде
добродошли и да је њихов повратак од изузетне важности.
Да је састанак дошао у најповољнијем тренутку што се тиче
стратешког планирања развоја општине Велико Градиште,
нагласила је Јасмина Штрбац, руководилац Одељења за локални
развој, будући да је у току израда Плана развоја и средњорочни
план којим ће бити дефинисане и мере подршке дијаспори.
“Ко разуме политику Владе Републике Србије, а посебно политику
председника Републике Србије господина Александра Вучића
схватиће да наш народ, наша земља у 21. веку води пресуду
битку за наш опстанак и то је битка која се огледа борби за

наталитет, односно борби да нас буде више. У том смислу, негде
посредно, однос са нашом дијаспором је веома важан. Ти људи
нам требају да се осете да овде припадају јер је то први корак
у борби да се можда једног дана врате. На томе је потребно
радити како од стране републичке власти тако и од стране
локалних самоуправа и ово данас је добар корак у томе.“, рекао
је Владимир Штрбац, наводећи и да морамо да будемо бољи од
иностранства и слушамо потребе младих брачних парова са децом
који тамо живе и којима треба стварати услове за повратак као
и значај неговања српског језика, српске културе у расејању
при чему је улога овог министарства кључна.
Након радног састанка, у селу Чешљева Бара
уследио је
промотивни догађај “Веза матице и дијаспоре (корени нас
спајају – раздаљине раздвају)“ где су мештани, а нарочито они
који су на привременом раду у иностранству, имали прилике да
дају предлоге и министру изнесу проблеме са којима се сусрећу.

Обавештење о заузећу јавне
површине током новогодишњих и
божићних празника
Обавештавамо све заинтересоване странке за заузеће јавне
површине током новогодишњих и божићних празника да ће се
заузеће јавне површине одобрити за период од 24.12.2022.
године до 07.01.2023. године на локацији Трг Младена
Милорадовића.
Предвиђено је 21 (двадест и једна) локација за постављање пулт
тезги на којима се могу искључиво продавати украси у вези са
предстојећим празницима.
Пре подношења захтева за заузеће, потребно је доћи у
канцеларију бр. 36 ОУ општине Велико Градиште, почев од дана
05.12.2022. године, како би се изабрала локација за постављање
тезге.
Локације ће се одобравати
заинтересованих странака.
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“Четвртина

маратона Рамска тврђава“
На средњовековној Рамској тврђави, у суботу, 26. новембра,
више од 200 учесника у мушкој и женској категорији учествовало
је у трци са јединственом дистанцом у Србији, под називом
“Четвртина маратона Рамска тврђава“.
У присуству руководства општине Велико Градиште, трку је
отворио председник Драган Милић, поздравивши претходно
такмичаре “из места са најлепшим заласком сунца на Дунаву“.
Добру трку учесницима је пожелео и представник организатора,
председник Спортског савеза Велико Градиште Душан Бановић који
је нагласио да се четврт маратон одржава по трећи пут са циљем
да се поред спорта истакне значај туризма, културе и историје
Рамске тврђаве и Великог Градишта.
Председник Милић је, овом приликом, подсетио на значај тврђаве
у новој туристичкој сезони: “Желимо да наставимо са
традицијом, да имамо и спортске и туристичке манифестације, да
гостима који дођу на Сребрно језеро и обиђу Рамску тврђаву
понудимо разне садржаје“.
Како је истакао, сезона још траје, захваљујући верском туризму
у манастирима Нимник и Тумане, али и заслугом Владе Републике
Србије која је ваучерима омогућила нашим грађанима да одмор
користе у Србији.
Све ово, наводи Милић, види се и по инвестицијама на Сребрном
језеру, где је тренутно у фази завршетка изградње 500 нових
апартмана, уз постојећих 3.000 кревета, а у фази добијања
грађевинске дозволе је још 500 нових.
Он је најавио и да је општина за нову марину, чија би изградња
требало да траје током 2023. године, управо добила 3.000.000
евра.
У трци са такмичарима од 11 до 78 година, најбржи из обе

категорије били су Сања Јовановић из Пожаревца и Мирослав
Дукадиновић из Београда. Трка је посебна и по томе што
котизација није наплаћивана, а сви такмичари добили су посебан
тркачки комплет док је посета Рамској тврђави била бесплатна
за све посетиоце.
Четврт маратон је организовао Спортски савез Велико Градиште
уз помоћ општине и, већ други пут за редом, уз подршку
пројекта „ЕУ за културно наслеђе и туризам“ који финансирају
Европска унија и Немачка Влада, а спроводи Немачка
организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Четвртина маратона на Рамској

тврђави
У суботу, 26. новембра, на Рамској тврђави више од 200
учесника и учесница наступиће на трци са јединственом
дистанцом – четвртина маратона. Ово је трећи пут како се
одржава трка, а циљ је да се осим спорта истакне значај
Рамског утврђења и Великог Градишта.
„Четвртина

маратона

Рамска

тврђава“

представља

посебан

доживљај јер, осим неуобичајене дистанце, почиње и завршава се
у средњовековној тврђави, а стаза се протеже уз саму обалу
Дунава са прелепим погледом на саму тврђаву.
Ове као и прошле године пријавио се велики број атлетских и
тркачких клубова али и љубитеља трчања, а наступаће у мушкој и
женској категорији. Најбржима из обе категорије биће додељене
медаље, а свим учесницима уручени посебно спремљени тркачки
пакети.
Трку организује Спортски савез Велико Градиште уз помоћ
општине и, већ други пут за редом, уз подршку пројекта „ЕУ за
културно наслеђе и туризам“ који финансирају Европска унија и
Немачка Влада, а спроводи Немачка организација за међународну
сарадњу ГИЗ.
За више информација, молимо Вас контактирајте:
Душан Бановић, председник Спортског савеза Велико Градиште
Тел: 060/332-22-30
Имејл: sportskisavezvg@gmail.com
Ненад Константиновић, менаџер на пројекту „ЕУ за културно
наслеђе и туризам@
Тел: 063/612-713
Имејл: konstantinovic@giz.de

Одржан
састанак
у
вези
пристана у Раму и марине на
Сребрном језеру
У Великом Градишту данас је одржан састанак председника ове
општине Драгана Милића са директором Агенције за управљање
лукама Вуком Перовићем и њиховим сарадницима.
На састанку се разговарало о завршетку међународног путничког
пристаништа за бродове у Раму као и о реализацији пројекта
марине на Сребрном језеру.
Имајући у виду број посета рестаурираној Рамској тврђави
повише пристана, на овај начин ће и туристи који пристижу
Дунавом имати прилику да уживају у туристичкој понуди овог
краја и уједно бити искоришћен потенцијал Дунава за унапређење
међународног и домаћег речног путничког саобраћаја.
Што се тиче изградње марине на Сребрном језеру, једном од
центара домаћег и регионалног туризма, месту за одмор и
рекреацију, биће смештена на перспективној локацији која спаја
Дунав и Сребрно језеро.
Оба инфраструктурна пројекта уврстиће ову
атрактивне дестинације за крстарење Дунавом.
Инвестициони пројекти Агенције у Великом Градишту

општину
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У петак, 2. септембра, у Великом Градишту свечано је затворен
14. СИЛАФЕСТ, међународни фестивал кратког туристичког и
еколошког филма.
Церемонија je завршена доделом награда најбољим филмским
остварењима које је, уз организаторе, уручио и председник
општине Драган Милић. Ова јединствена туристичко-еколошка
манифестација на нашим просторима, ове године окупила је
филмске стручњаке, дипломате и туристичке раднике из читавог
света.
Церемонија затварања фестивала и додела фестивалских награда
одржана је у вечерњим сатима у сали Културног центра
,,Властимир Павловић Царевац“.
Од пристиглих 180 филмова, званичну селекцију прошло је 72,
који су у протеклој недељи приказивани на отвореном – у
градском парку, a Фестивалом су доминирали филмови са шпанског
говорног подручја.
Ове године додељено је 27 награда које су отишле у 13 земаља у
категоријама Туристичке дестинације – град, регион и држава,
Туристички производи, Туристичке услуге, Независни видео
записи, Документарни филмови и Кратки документарни филмови.
Гран при фестивала однео је шпански филм “No joy in life is
small”. Филм поручује да, уколико желите да видите, доживите
или осетите нешто потпуно другачије и уживате у ситницама –
посетите Андалузију.
Последњи дан фестивала обележен је низом догађаја. Пре подне
је у клубу Копакабана одржана завршна конференција за
новинаре, а у подне су учесници Фестивала кренули пут Рамске
тврђаве где је, уз водича, организован обилазак ове

“средњовековне лепотице”.
Извор: https://www.facebook.com/TuristickaGradiste/

56. Аласке вечери поново
окупиле
љубитеље
Дунава,
рибље чорбе и добре забаве
Током дводневног трајања Аласких вечери (22. и 23. јул), у
Великом Градишту организована су многобројна риболовачка и
друга такмичења. Своје такмичарско знање демонстрирали су
најмлађи спортски риболовци, али и професионални Аласи, који
су се пуних 5 часова надмудривали са реком у лову на сома.
Посебно интересовање међу искусним риболовцима сваке године
влада за ноћни лов на шарана.

Најмлађи риболовци, будућност професионалног риболова Великог
Градишта, уз веселе поклике подигли су заставу Аласких вечери
и тиме означили почетак дводневног славља.
У добро познатом амбијенту цвећа и зеленила, у градиштанском
парку, тик уз Дунав, 120 кулинара из читаве Србије припремили
су неограничене количине рибље чорбе. За велике мераклије, али
и све друге који уживају у рибљим специјалитетима, врхунску
рибљу чорбу као и гирице посетиоци су имали прилику да
бесплатно дегустирају у петак, 22.јула. Ове рибље
специјалитете обезбедило је предузеће „Србијашуме“, аласи
Великог Градишта и Удружење жена „Тополовчанке“.
Туристичка организација трудила се да припреми квалитетан
музичко забавни програм. У петак се за добро расположење свих
посетилаца побринула Биља Крстић и Бистрик оркестар, а пре
концерта, поздравни говор одржао је председник Скупштине
општине Велико Градиште Владимир Штрбац и тиме отворио 56.
Аласке вечери.
У суботу увече, након доделе награда најуспешнијим учесницима
у свим категоријама, што уједно представља затварање
такмичарског дела програма Аласких вечери, на хиљаде
гледалаца, узело је учешће у великом народном весељу уз Миу
Борисављевић.
У току два фестивалска дана одиграло се низ различитих
такмичења у којима је учествовало око 600 учесника као и
велики музички спектакл уз неколико хиљад апосетиоца.
Живот Аласа, симбол повезаности велике моћне реке и човека
који је препознао сву њену снагу, лепоту и богатство,
одвајкада је будио инспирацију и дубоко поштовање обичног
човека. Уз рибље специјалитете и весело расположење, аласи су
два дана славили свој празник. Ово је време када Градиште живи
посебним животом, а читав град и околина одишу јединственим
весељем.
На Дунаву, 22. јула, први су стартовали риболовци до 16.година
старости. Они су демонстрирали своје умеће у улову рибе на
пловак. Најуспешнији су били: Вук Пантић из Великог Градишта
са освојеним трећим местом и уловом од 1.400 грама, Никола
Јовановић из Великог Градишта са освојеним другим местом и
уловом од укупно 1.440 грама и Павле Крстић из Пожаревца са
освојеним првим местом и уловом тежине чак 2.140 грама. Све
награде уручене су у суботу 23.јула на завршном концерту
фестивала. Награде у овој категорији уручила је Директорка

Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ Сања Станковић.
У четвртак (21.јула) у 19 часова почео је лов на шарана,
такмичење које се одржало на риболовачким теренима Терахум
ДОО, а завршено је у 7 часова, у суботу 23.јула. За 36 сати
такмичења уловљено је 114 шарана укупне тежине 467 килограма и
129 грама. Треће место освојила је екипа „Carp Tim Carelia“ из
Кумана, са уловом од 65 кг и 680 грама. Друго место припало је
екипи „ Carp Tim Biskuplje“ из Бискупља, са уловом од 74кг и
020г. Шампион у лову на шарана ове године била је екипа „Carp
Tim Vasić I drugari“ из Великог Градишта, са уловом од 100
килограма и 560 грама. Највећи упецани шаран био је тежине 8кг
и 400г, а уловила га је екипа „Carp Tim Zelja“ из Камијева.
Награду у овој категорији уручила је директорка Туристичке
организације општине Велико Градиште Дајана Стојановић.
Суботње јутро почело је бурно – у 6 часова Аласи су у чамцима
испловили на Дунав и кренули у надмудривање са реком у лову на
сома. Ово такмичење одигравало се неколико часова на Дунаву.
Градишански Аласи су не само вредни, већ и хумани – сав новац
од продаје улова биће дониран у хуманитарне. Овогодишња
градиштанска бућка била је меморијалног карактера.
Организована је у част нашег великог пријатеља и вредног
аласа, Ивана Павловића, који нас је, нажалост, напустио прошле
године. Победницима је, поред награда у виду ваучера, као
специјална награда биле уручене и бућке од стране Десанке
Николић, сестре Ивана Павловића, у знак сећања на незаборавног
члана градиштанског аласког друштва.
Треће место освојио је тандем Пауновић Петар и Динић
Владислав, а њихов улов био је 25 килограма и 050 грама. Друго
место освојили су Окић Иван и Здравковић Станко, а они су
уловили сомовину у укупној тежини од 29 килограма и 600 грама.
Прво место освојио је тандем Докић Миливоје и Докић Филип, са
укупном тежином улова од 43 килограма и 250 грама. Награде су
уручиле заменик председника скупштине Солфина Јовановић и
Десанка Николић. Такође уручена је и награда и најмлађем
такмичару Лазару Петровићу.
Централни део манифестације је такмичење у припремању најбоље
рибље чорбе. Овогодишње такмичење окупило је велики број
кандидата из нашег дивног града, али и градова широм Србије –
Београда, Вршца, Пожаревца, Јагодине, Костолца и Крагујевца.
Такмичење је завршено у 17 часова , а жири састављен од
еминентних познавалаца рибљих специјалитета, у саставу: Окић

Иван, Стефан Стефановић и председник жирија – Дарко Тадић;
оцењивао је укус, изглед, боју, густину и заљућеност чорби.
Није било места никаквој сумњи када су се у дијагнози сложили
врхунаски специјалисти, па нам као еликсир за дуг живот
препуручили најбољу рибљу чорбу.
Хиљаде посетилаца са нестрпљењем је ишчекивало да чује бројеве
награђених, а капитени екипа су се приближили бини и пажљиво
слушали бројеве које је саопштио председник жирија. Треће
место освојио је Ненад Здравковић из Београда, а награду је
уручио Председник скупштине општине Велико Градиште Владимир
Штрбац. За оне који проводе одмор и уживају у Великом Градишту
и на Сребрном језеру жири нам је препоручио рибљу чорбу Зорана
Митровића из Баточине која је освојила 2. место, а награду је
уручио заменик председника општине Слађан Марковић. Ипак, за
врхунске мераклије, али и све друге који уживају у рибљим
специјалитетима, жири је рекао да је шампион у справљању рибље
чорбе Мирослав Видак из Великог Градишта. Награду је уручио
Председник општине Велико Градиште Драган Милић.
Проглашење победника означило је крај такмичарског дела
програма и почетак великог народног весеља. Велики концерт Мие
Борисављевић загрејао је атмосферу и одушевио публику, а у
опште народном весељу уживали су и учесници манифестације,
победници, али и они који су имали мање среће. Како и приличи
оваквом догађају сви присутни послали су поруку са овог места
да је најбитније радовати се животу. У ведром расположењу у
друштву пријатеља, уз ексклузивне рибље специјалитете и добру
музику, затворене су 56. Аласке вечери.
Туристичка организација Велико Градиште
https://www.facebook.com/TuristickaGradiste/photos

Руководство
општине
Теодосићем у ТЕО4 кампу

са

Челни људи општине Велико Градиште, председник општине Драган
Милић и председник Скупштине општине Владимир Штрбац, данас су
посетили ТЕО4 камп на Сребрном језеру где су се сусрели са
прослављеним кошаркашем Милошем Теодосићем.
Званично најбољи играч Европе 2010. године, по избору ФИБА, а
ове и најкориснији играч финала Еврокупа, Теодосић је омогућио
младим полазницима кампа да, кроз програм обуке који је
осмислио у сарадњи са тимом врхунских стручњака, пруже свој
максимум.
Камп је отворен 2016. године и до сада је кроз њега прошао
велики број дечака и девојчица из земље и иностранства.
Уз врхунски тренинг, ово место учесницима нуди и незаборавно
дружење као и уживање у лепотама и туристичкој понуди Сребрног
језера.

Додељена признања “Капетан
Миша“
за
Подунавскобраничевски регион
У општини Велико Градиште, у петак је одржана свечаност под
називом “Од капетана Мише до Николе Тесле“ којом приликом су
додељена признања “Капетан Миша“ заслужним појединцима и
колективима за њихов допринос развоју предузетничког и
друштвеног стваралаштва.
Домаћин догађаја је Агенција “Медиа инвент“ која, заједно са
универзитетима у Новом Саду, Београду, Нишу, Крагујевцу,
високошколским установама из Републике Српске и под
покровитељством Привредне Коморе Србије и Уније послодаваца
Србије, реализује пројекат “Пут ка врху“ док су организацију
помогле општина Велико Градиште и Туристичка организација ове
општине.
Најновији

повод

овог

програма,

како

је

најављено

на

свечаности, јесте излазак из штампе Монографије “Хероји и
неимари“ која сликом и речи, визијом и поруком, бележи за
незаборав радне и вредне, успешне и просперитетне појединце и
колективе.
“Пут ка врху – капетан Миша је знао како се иде ка врху и ви
сте, вероватно, препознали овај град, ову средину, која полако
хвата стазу ка врху и реализује наше планове који су доста
амбициозни, пре свега у погледу развоја туризма јер имамо реку
Дунав, реку Пек, имамо Сребрно језеро које постаје
препознатљива туристичка дестинација, не само у Браничевском
округу већ читаве Србије, а рекао бих и шире јер све више има
гостију из иностранства. Надам се да сви награђени данас
полако табају тај пут ка врху и воде своје организације ка
врху.“, рекао је председник општине Драган Милић у поздравном
обраћању, позвавши присутне да лето са пријатељима проведу на
овој атрактивној дестинацији.
Пројекат и ново издање монографије представио је оснивач,
директор Агенције “Медиа инвент“ Владо Маркановић.
“Говоримо о стваралаштву, промовишемо, савлађујемо многе
препреке и путујемо у будућност. ‘Хероји и неимари’,
монографија од 950 страница, 930 прича и 3.500 фотографија,
говоре о времену протеклих сазнања, борбе са пошасти какав је
ковид-19, говори о људима који су, жртвујући своје животе,
спашавали наше, привредницима који су омогућавали развој,
спортистима, научним раднциима, стручњацима који су уносили
радост у наше животе“, рекао је Маркановић.
Признања “Капетан Миша“ добили су командант Гарнизона
Пожаревац потпуковник Душко Јовић, епископ пожаревачкобраничевски Игнатије, амбасадор Републике Турске у Србији Хами
Аксој, градоначелник града Смедерево Јован Беч, бизнисмен и
власник компаније “Силвер лејк инвестмент“ Слободан Вучићевић,
начелник Инфективног одељења Опште болнице “Свети Лука“
Смедерево др Дехар Дехари, Небојша Јорговановић из Апотекарске
установе Пожаревац, Радивоје Николић из компаније

“Енергоминг’, ЈП “Топлификација“ Пожаревац, директорка
Агенције “Кодекс Арт МС“ доо Пожаревац Снежана Милошевић,
председник Удружења Срба из Румуније Огњан Крстић и музејски
саветник Јелица Милојковић.
“Хероји и неимари’ – Србија и Република Српска, под
покровитељством Владе Србије. Дрина није граница него мост
који повезује један народ ‘и његову културу, његово
стваралаштво, његов дух, љепоту живота на овим просторима.“,
истакао је директор “Медиа инвента“, нагласивши да председник
Милић, као пријатељ већ 15 година помаже овај пројекат, као
домаћин, предлагач и као човек који је унео дух комуникације,
повезавши програм и са Србима из суседне Румуније.

Представници
Компаније
“Beijing Urban Construction
Group“
посетили
општину
Велико Градиште
Представници “Beijing Urban Construction Group“
(BUCG),
међународне компаније за урбанизам и грађевину и највеће
компаније тог типа у Кини, посетили су данас општину Велико
Градиште где су се састали са председником Драганом Милићем.
Ова компанија је заинресована да инвестира у општину,
првенствено у инфраструктурне објекте, водовод и канализацију,
али и туристичке као што су хотели и слично.
Велико Градиште са Сребрним језером и Рамском тврђавом има
изузетан туристички потенцијал па су и могућности за улагања
бројне.
BUCG је познат као инвеститор неких од највећих пројеката у
Пекингу, попут националног стадиона, међународног аеродрома,
метроа и брзих путева у земљи и иностранству за шта су
освојили највишe кинескe наградe у грађевинској индустрији.

