Саветовање
пољопривредних
произвођача у општини Велико
Градиште
САВЕТОВАЊЕ
пољопривредних произвођача
04. децембар 2018. године, Велика сала општине Велико Градиште
у 10:00 часова

Дневни ред
10.00. – 10.15

Поздравна реч

Пољопривредна саветодавна стручна служба
Пожаревац
10.15 –
10.35
10.35 –
10.55

–
Драгана Урошевић
• Правилно збрињавање амбалажног материјала за
заштиту биља
–
Ана Ђорђевић
• Контрола плодности земљишта

10.55 –
11.15

–
Дане Хркаловић
• Услови гајења квалитетних грла
Директна банка Београд

11.15 –
11.45

–
–

Светлана Лукић – Директор РЦ Нови Сад
Ђуро Радовић – Mенаџер за послове са
агро кредитима
• Понуда Агро кредита Директне банке

Општинска управа Општине Велико Градиште –
Одељење за привредни и економски развој и
дијаспору
11.45 –
12.00

–
Александар Игњатијевић
• Мере пољопривредне политике и политике
руралног развоја за 2019. годину
• Аутоматизовано управљање пољопривредном
производњом и свим врстама земљишта

12.00 –

Дискусија

У току санација зида
фудбалском
игралишту
Тополовнику

на
у

У градиштанском насељу Тополовник, у току су радови на
санацији зида фудбалског игралишта којима ће се спречити даље
урушавање зида до којег је дошло током поплава ове године.
Тим поводом, радове на санацији обишао је заменик председника
општине, Слађан Марковић, са сарадницима.
Извођење радова финасира општина Велико Градиште док је
потребан материјал обезедило Предузеће „Водопривреда“ из
Пожаревца. Уговорена вредност радова је 185.955 динара без
ПДВ-а.

Обавештење о извођењу гађања
из пешадијског наоружања за
децембар
Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског
наоружања на самосталном аутоматизованом стрелишту “Пескови“,
рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата
објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови – Саднице
– Топоље дана 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19. и
20.12.2018. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке,
моторних возила и сточних запрега у означеном простору у
наведеним данима.
Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање
биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ
ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.
У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и
свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових
делова (опасно по живот). При наиласку на такав пројектил
свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе
полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ
или дежурни САС “Пескови“).
Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве
који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових
делова.
Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди
ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће.
Контакт телефон 012/666-976.
Центар за обуку копнене војске Пожаревац

ЈКП „Дунав Велико Градиште“:
Могућ проблем при испоруци
воде у току подневних часова
Обавештавамо кориснике система водоснабдевања из градског
водовода, који живе у насељима Велико Градиште, Кусиће и
Пожежено, да је данас, 28.11.2018. године у току санација
великог квара на водоводној мрежи у Великом Градишту и да је

услед тога могућ проблем при испоруци воде у току подневних
часова (слаб притисак или потпуни нестанак воде у трајању од
2-3 часа).
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Одлука о утврђивању коначних
резултата избора за чланове
Савета
месне
заједнице
Кисиљево одржаних 25.11.2018.
године
Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Комисија за спровођење избора за Савет месне заједнице
Кисиљево
Бр. 013-41/2018-01-1
Датум: 26.11.2018. године
Велико Градиште

На основу члана 43. Статута Месне заједнице Кисиљево, Комисија
за спровођење избора за Савет месне заједнице Кисиљево, на
седници дана 26.11.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању коначних резултата избора за чланове

Савета месне заједнице Кисиљево одржаних 25.11.2018. године

Утврђују се коначни резултати избора за чланове Савета месне
заједнице Кисиљево одржаних 25.11.2018. године:
Редни
број

Име и презиме

Број гласова

1.

Радомир Перић

32

1.

Саша Миловановић

22

1.

Милан Милорадовић

15

1.

Јовица Стојићевић

14

1.

Првослав Рајчић

13

Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

ЗОРАН
БОГДАНОВИЋ

Пријем за шампионку Србије у
каратеу
Градиштанку Тијану Стоиљковић, шампионку Србије у каратеу на
Првенству Србије за кадете, јуниоре и млађе сениоре, поводом

освојеног првог места, примио је данас председник општине,
Драган Милић.
Честитавши на успеху Тијани и њеном тренеру, Небојши
Стоиљковићу, председник је изразио задовољство постигнутим
резултатима, рекавши да ће општина наставити и даље да
стимулише и награђује најбоље спортисте.
“Чуо сам да си добар ђак што потврђује да су спортисти добри
ђаци и добри људи. Желим ти успех на такмичењу у Дубровнику и
да донесеш још једну медаљу.“, пожелео је Милић пред ново
такмичење.
Овом приликом он је младој каратисткињи уручио
пригодан поклон, професионални прслук и штитник за такмичење,
а тренеру парадну тренерку.
На Првенству Србије, одржаном 18. новембра у Београду, Тијана
је освојила златну медаљу у борбама, која јој је отворила пут
на Првенство Балкана у Дубровнику, на које вечерас путује.
Пријему су присуствовали директор Спортског центра Велико
Градиште, Саша Бранковић, и генерални секретар Спортског
савеза општине Велико Градиште, Душан Бановић.

Наступ
Туристичке
организације на Сајму туризма
и
сеоског
туризма
у
Крагујевцу
Туристичка организација општине Велико Градиште представила се
на 10. Међународном сајму туризма и сеоског туризма, одржаном

у Крагујевцу од 23. до 25. новембра. На сајму је учествовало
више од 100 излагача из земље и региона.
Туристичка организација општине Велико Градиште на сајму је
наступила у оквиру заједничког пројекта “Бисери Дунава и
Ђердапа“ у коме су учествовале општине Пожаревац, Велико
Градиште, Голубац, Доњи Милановац, Кладово, Неготин,
Национални парк Ђердап и удружење “Бисери Источне Србије“ које
је било носилац пројекта, а коме су се придружиле и колеге из
Беле Паланке као и винарија “Боиересцу“ из Неготина. Градска
туристичка организација Крагујевца и Шумадија сајам
организовали су бројне стручне, едукативне програме у циљу
унапређења сарадње у области развоја туризма.
На дан отварања сајма штанд “Бисера Дунава и Ђердапа“ посетили
су представници Министарства трговине, туризма и
телекомуникација и Туристичке организације Србије као и
домаћини, директорка ТО града Крагујевца и представници
Шумадија сајма. На атрактивној презентацији похваљен је
целокупан наступ, јак туристички потенцијал Доњег Подунавља
као и целе Источне Србије те одлична гастрономска понуда нашег
краја. Истог дана у Крагујевцу је одржан семинар Туристичке
инспекције, а гости ТО Велико Градиште били су инспектори са
Златибора, из Рашке као и локални туристички инспектор из
Великог Градишта.
Крагујевчани, који су традиционално једни од најбројнијих
поштоваоца и обожаваоца Сребрног језера и целог Ђердапа, дуго
су се задржавали на штанду ТОВГ. Поред класичних одмора
примећено је велико интересовање за верски туризам и
поклоничке туре према манастирима Тумане и Нимник.
Према оценама стручног жирија, штанд “Бисери Дунава и Ђердапа“
освојио је треће место за најбољу презентацију на сајму. Код
ове престижне награде сајма оцењује се цео наступ, изглед
штанда, пропагандни материЈал, филм, храна као и успешна
комуникација и усмена презентација туристичких потенцијала на
штанду.

Позив на обуку о популационој
политици
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске
управе општине Велико Градиште, позива све заинтересоване да,
као директни и индиректни уцесници у дефинисању мера
популационе политике на локалном нивоу, присуствују обуци о
популационој политици која се организује у оквиру Пројекта
развоја популационе политике који финасира Кабинет министра
без портфеља задужен за популациону политику Владе Републике
Србије, у оквиру Програма унапређења мера популационе
политике, сходно секторској стратегији.
Обука ће се одржати у сали Средње школе у Великом Градишту, у
петак 30.11.2018 од 9:00 сати.
Такође, молимо образовне установе да позив проследе и саветима
родитеља.

Молимо заинтересоване да потврде своје учешће, најкасније до
четвртка
29.11.2018.
године,
до
15
часова,
на
имејл ler@velikogradiste.rs

Обавештење
за
кориснике
водоводне мреже у насељу
Триброде и Тополовник
Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Триброде
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Триброде
за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу
о здравственој
безбедности бр. V 7307 од14.11.2018. године Завода за јавно
здравље Пожаревац ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА.
Забрана ће трајати док се одговарајућим резултатима анализа
узорака воде за пиће не докаже здравствена безбедност исте и
обезбеди стручно мишљење овлашћене установе да се вода може
користити за пиће.
Неисправност
нитрата).

је

физичко

–

хемијска

(повишена

вредност

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Тополовник
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ употреба воде из сеоског водовода насеља
Тополовник за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу
о
здравственој безбедности бр.
V 7309 од14.11.2018. године

Завода за јавно здравље Пожаревац
ЗБОГ ТОГА ШТО НИЈЕ
ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА. Забрана ће трајати док се одговарајућим
резултатима анализа узорака воде за пиће не докаже здравствена
безбедност исте и обезбеди стручно мишљење овлашћене установе
да се вода може користити за пиће.
Неисправност је микробиолошка (колиформне
колиформне бактерије фекалног порекла).

бактерије

и

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

Обавештење
за
водоводне мреже
Камијево

кориснике
у насељу

ДОЗВОЉЕНА ЈЕ употреба воде из сеоског водовода насеља Камијево
за пиће и припрему хране, сходно Мишљењу
о здравственој
безбедности бр. V 7305 од 14.11.2018. године Завода за јавно
здравље Пожаревац ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА (физичко
– хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним
вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности
воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99). Узорак је
узет на месту јавна чесма у Камијеву.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

