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Дан општине Горњи Милановац и годишњица
Устанка
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Добитници признања „Таковски устанак” с председником општине (Фото Б. Ломовић)

Горњи Милановац – У протекла четири дана бројним културнозабавним
манифестацијама обележена је 202. годишњица Другог српског устанка. Слављен је и Дан
општине, а на свечаној седници парламента уручена су традиционална годишња признања,
Златна и Сребрна медаља „Таковски устанак”. Златна је припала месној заједници села
Прањани, Дарку Вукобратовићу, директору компаније „Контанго”, у оквиру које је и Рудник
олова и цинка на планини Рудник, пензионеру Јовану Томовићу, дугогодишњем успешном
привреднику и, постхумно, глумцу и редитељу Михаилу Костадинову. Сребрна медаља
додељена је кошаркашком тренеру Предрагу Бегенишићу и његовом клубу „Икар”, Горици
Станојевић, дугогодишњем раднику у образовању, и брачном пару Марији и Милошу
Тројанчевићу из Швајцарске, значајним донаторима медицинске опреме овдашњој болници.
Гостима и домаћој публици потом је приказан филм о свему што је у општини урађено од
прошлогодишњих свечаности истим поводом до данас, а председник општине Дејан
Ковачевић истакао је да Милановац у годинама пред нама мора да оправда некадашњи епитет
„привредно чудо под Рудником”. Изјавио је да је „за ову годину издвојено 300 милиона
динара за образовање и 50 милиона стимулативне помоћи пољопривредницима, што су, у
односу на раније године, рекордни износи”.
Добра вест је да је седница одржана у велелепној сали Дома културе, који је пре 10 месеци,
одмах по отварању, био затворен због техничких недостатака, а сада је поново отворио врата

Politika.rs
Država: Srbija

23.04.2017
nedelja

Doseg: 358,416
18:37
Izvor

2/2

за културне догађаје.
Гости Милановчана за Дан општине биле су и делегације градовапобратима: Вефсна
(Норвешка), Херештија (Румунија), Едесе (Грчка), Требиња, Травника и Власенице (БиХ),
Пробиштипа, Куманова, Старог Нагоричана и Кавадараца (Македонија), Словењградеца и
Стреше (Словенија). Присуствовали су полагању венаца на историјске споменике у граду и на
споменик књазу Милошу и устаницима у Такову, као и свечаној седници Скупштине општине.
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Од пропратних манифестација, посебну пажњу привукао је Српски фестивал светске музике,
на којем су три узастопне вечери на градском тргу наступали страни и домаћи певачи и
оркестри.

