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Скромно и достојанствено ове године општина Медвеђа прославила Дан општине.
Свечана седница Скупштине општине Медвеђа одржана је 20. маја 2015. године у сали
Дома културе у Медвеђи. Свечану седницу отворио је Горан Ивановић, председник
Скупштине општине Медвеђа.

Ивановић је поздравио све присутне у сали, посебно одборнике Скупштине општине
Медвеђа које су представљали одборници Групе грађана „За горњу Јабланицу"Слободан Драшковић, јер одборници опозиције ни овом свечаном заседању нису
присуствали. Седници су пресуствовали представници МУП-а, Војске Србије,
представници Месних и Верских заједница, представници Борачких организација...

„ Пре почетка уводног говора не бих могао а да се не осврнем на један трагични догађај
који је задесио нашу општину Медвеђа. Сви знамо да смо пре шест месеци изгубили
једног од највећих људи који је постојао у општини Медвеђа, човека који се борио за све
грађане општине Медвеђа без обзира на националну и верску припадност. Живот тече
даље ми његови следбеници и сви грађани општине Медвеђа морамо да наставимо даљи
пут, тако смо и почели да радимо сазвана је скупштина општине Медвеђа на којој је
изабрано ново руководство на челу са председником Драгишом Петровић и са
председником скуштине на чијем сам месту био ја. Међутим сви знате шта се дешавало
задњих месеци. Поред свих настојања да одржимо седницу скупштине, нисмо упели.
Прошло је 90 дана, све су мере предузете али скупштина се није одржала. О даљем раду
ће одлучити Влада Републике Србије и надлежна министарства. Имало је много
скупштинских одлука битних за општину Медвеђа које је скупштина требала да донесе,
али нисмо успели то да урадимо. Лично мислим да општина Медвеђа неће стати, да ће
даље наставити да се креће оним путем којим је ишао наш покојни председник. Ја
мислим да је то став свих присутних, да ли ми били одборници позиције или опозиције"
рекао је Ивановић.

По завршетку поздравног говора председник Скупштине Горан Ивановић позвао је
председника општине Медвеђа Драгишу Петровића да се обрати присутним гостима,
који је поздравио све присутне госте и рекао:

„Ову свечану седницу одржавамо под околностима за дане који су пре нас били. Прошле
године смо славили јубиларних 70 година са нашим пријатељем, кога данас нема.
Данашњу седницу славимо без посебних обележја, без већег броја званица којима се
овом приликом извињавам. Захваљујем се Скупштини за ових 120 дана рада и сматрам
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да сам неке зацртане циљеве успео да остварим, а они се базирају на уштеди
економскух средстава. Сматрем да сам зацртане циљеве покушао да остварим али
сплетом околности био сам прекинут у свом раду. Усмерили смо се на економски развој
Медвеђе. Када сам дошао на ову функцију Рудник Леце није радио, није радила ни
фабрика пелета у коју је уложено преко милион евра није радила. У руднику смо, што
захваљујући нама, што захваљујући синдикату рудника и осталима покренули
производњу"

Исто смо требали урадити и са фабриком пелета у коју се требало уложити још мало
новчаних средстава али захваљујући поменутом сплету околности нисмо успели.
Планирано је да се доста тога уради на плану инфраструктуре али и то смо били
спречени да урадимо, рекао је Петровић. Он се захвалио свим колегама, службама,
Скупштини општине и министарствима са којима је сарађивао, а о његовим добрим
намерама ће суд историје казати.

Традиционално, поводом Дана општине Медвеђа и ове године награђени су најбољи
ученици, најбоље установе и додељују се плакете најбољима. Тим поводом списак
награђених је прочитао Драган Андрејевић, секретар Скупштине општине Медвеђа.

{gallery}spasovdan-2015{/gallery}

„У складу са чланом 17, Одлуке о друштвеним признањима и наградама општине
Медвеђа овлашћени предлагачи су доставили Административној комисији предлоге
потенцијалних лица која требају бити награђена. Административна комисија је 18. маја
заседала и у складу са чланом 55, Статута општине Медвеђа одлучила следеће, што се
данас акламацијом усваја.

Додељују се новчане награде ученицима основних и средњих школа који су постигли
значајне резултате на републичким, регионалним и другим такмичењима односно
постигли друге значајне резултате у областима образовања, уметности, културе и
спорта у 2014-2015.ој години".

ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА:
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1. ЈЕЛЕНИ МИЛОЈКОВИЋ, ученици другог разреда ТШ „Никола Тесла" у Медвеђи, за
освојено треће место на окружном такмичењу из историје и учешћу на републичком
такмичењу, у износу од 5.000,00 динара.
2. ДАРКУ КУЛИЋУ, ученику шестог разреда ОШ „Горња Јабланица" у Медвеђи, за
освојено треће место на окружном такмичењу из математике, у износу од 5.000,00
динара.
3. АЛЕКСАНДРИ СИМИЋ, ученици осмог разреда ОШ „Горња Јабланица" у Медвеђи, за
освојено треће место на окружном такмичењу из историје и учешћу на републичком
такмичењу у износу од 5.000,00 динара.
4. АЛЕКСАНДРУ КОЛУНЏИЋУ, ученику осмог разреда ОШ „Горња Јабланица" у
Медвеђи, за освојено прво место на окружном такмичењу из историје и учешћу на
републичком такмичењу, у износу од 7.000,00 динара.
5. АЛЕКСАНДРУ ЦВЕТКОВИЋУ, ученику осмог разреда ОШ „Сијаринска бања" у
Сијаринској бањи, за освојено друго место на окружном такмичењу из историје и учешћу
на републичком такмичењу, у износу од 6.000,00 динара.
6. ДАРИ ШАКИЋ, ученици осмог разреда ОШ „Владимир Букилић" у Тулару, за освојено
друго место на окружном такмичењу из историје и учешћу на републичком такмичењу, у
износу од 6.000,00 динара.

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ:

1. АДЕЉИНИ ОСМАНИ, ученица првог разреда ТШ „Никола Тесла" у . Медвеђи, за
освојено треће место на окружном такмичењу у рецитовању „Песниче народа мог", у
износу од 5.000,00 динара.

2. СВЕТЛАНИ САРИЋ, ученица четвртог разреда ТШ „Никола Тесла" у Медвеђи, за
освојено друго место на књижевном конкурсу „Песнички поздрав пролећу", у износу од
6.000,00 динара.
3. УЧЕНИЦИМА ОШ „Радован Ковачевић" у Лецу: Милици Милошевић, Теодори
Марковић, Николети Црнобрњи, Анђели Милосављевић, Милици Шуковић, Андрији
Милосављевићу, Милану Милошевићу, Драгану Попадићу, Теодори Тодоровић, Милошу
Милошевићу, Љубомиру Чановићу, Бојани Илић, Тамари Чановић, Миљани Леповић и
Милану Вељковићу, за освојено прво место на конкурсу „Када не поштујемо правила,
онда...", у износу од 45.000,00 динара.
4. ДАНИЦИ АНЂЕЛИЋ, ученици другог разреда ОШ „Горња Јабланица" у Медвеђи, за
освојено прво место за најбољи литерарни рад на тему „Да остане Земља плава и
зелена", у износу од 7.000,00 динара.
5. СТЕВАНУ ПАНТОВИЋУ, ученику другог разреда ОШ „Горња Јабланица" у Медвеђи, за
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освојену диплому за учешће на Међународном фестивалу „Дечји сабор – креативна
чаролија", за један од најбољих ликовних радова из целог света, у износу од 5.000,00
динара.
6. ЉИРИДОНУ КОСУМИУ, ученику трећег разреда ОШ „Горња Јабланица" у Медвеђи,
за освојено треће место на окружном такмичењу у рецитовању „Песниче народа мог", у
износу од 5.000,00 динара.
7. СПАСОЈУ ЂОРЂЕВИЋУ, ученику четвртог разреда ОШ „Горња Јабланица" у Медвеђи,
за освојено прво место на конкурсу „Причам ти причу", за најбољи ликовни рад у региону
и освојено прво место на такмичењу „Дани Македоније – Св. Кирило и Методије", за
најбољи ликовни рад, у износу од 7.000,00 динара.
8. ПЕТРИ ЛАЗИЋ, ученици петог разреда ОШ „Горња Јабланица" у Медвеђи, за освојену
похвалницу за учешће на ликовном конкурсу „Причам ти причу", у износу од 3.000,00
динара.
9. АНЂЕЛИ БАБИЋ, ученици петог разреда ОШ „Горња Јабланица" у Медвеђи, за
стечено право да се њен ликовни рад публикује у календару Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, као један од 48 најбољих радова у Србији, у износу од
5.000,00 динара.
10. ЂУРИ БРНОВИЋУ, детету старије васпитне групе ПУ „Младост" у Медвеђи, за
постигнуте значајне резултате на ликовним радовима на београдском фестивалу писаца
за децу „Витезово пролеће", у износу од 3.000,00 динара.
11. НАДЕЖДИ ЂОРЂЕВИЋ, детету старије васпитне групе ПУ „Младост" у Медвеђи, за
постигнуте значајне резултате на ликовним радовима на београдском фестивалу писаца
за децу „Витезово пролеће", у износу од 3.000,00 динара.
12. АЛЕКСИЈИ ЈОВАНОВИЋ, детету старије васпитне групе ПУ „Младост" у Медвеђи, за
постигнуте значајне резултате на ликовним радовима на београдском фестивалу писаца
за децу „Витезово пролеће", у износу од 3.000,00 динара.
13. ГОРДАНИ КОЉКОВИЋ, детету старије васпитне групе ПУ „Младост" у Медвеђи, за
постигнуте значајне резултате на ликовним радовима на београдском фестивалу писаца
за децу „Витезово пролеће", у износу од 3.000,00 динара.
14. ДАРКУ ТАКАШМАНОВОМ, детету старије васпитне групе ПУ „Младост" у Медвеђи,
за постигнуте значајне резултате на ликовним радовима на београдском фестивалу
писаца за децу „Витезово пролеће", у износу од 3.000,00 динара.
15. САРИ ЦВЕТКОВИЋ, детету старије васпитне групе ПУ „Младост" у Медвеђи, за
постигнуте значајне резултате на ликовним радовима на београдском фестивалу писаца
за децу „Витезово пролеће", у износу од 3.000,00 динара.

ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА:

1. МИЛОШУ СИМИЋУ, за освојено прво место, у катама у сениорској конкуренцији, у
области каратеа, у износу од 3.000,00 динара.
2. НИКОЛИ МЛАДЕНОВИЋУ, за освојено треће место, у катама у сениорској
конкуренцији, у области каратеа, у износу од 3.000.00 динара.
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3. МИЉАНУ СИМИЋУ, за освојено треће место, у катама у категорији млађих сениора, у
области каратеа, у износу од 3.000,00 динара.

ИЗ ОБЛАСТИ ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ:

ДОДЕЉУЈЕ СЕ похвала, и то:
1. МИРЈАНИ СОКОЛОВИЋ, из Ивања, за хуманитарни рад на територији општине
Медвеђа.
2. ХУМАНИТАРНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕДВЕЂА из Фула у Швајцарској, за хуманитарни
рад на територији општине Медвеђа.

После уручења награда и скромне закуске у холу Дома културе у Медвеђи, делегација
састављена од представника Скупштине предсеника општине и запослених у општинској
управи посетила је гроб и запалила свеће недавно упокојеном председнику општине
Медвеђа, Слободану Драшковићу.{jcomments off}
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