У априлу почиње
акција
изношења
отпада

пролећна
кабастог

У Великом Градишту и на Сребрном језеру у априлу почиње
редовна пролећна акција чишћења града током које грађани могу
бесплатно избацити велики отпад из домаћинстава.
Могу се изнети дотрајали предмети, стари намештај, делови
санитарне опреме, баштенски отпад и слично. Није дозвољено
остављати отпадни грађевински материјал (шут)!
Молимо грађане да отпад уредно одложе поред контејнера или
испред својих домова (баштенски отпад увезан или у кесама) и
да га не износе изван назначеног термина.
ТЕРМИНИ ОДЛАГАЊА / ОДНОШЕЊА ОТПАДА
(недеља)
03. април
10. април
17. април
(до 12,00 часова)
Примереним одлагањем отпада из домаћинстава спречавамо
стварање дивљих депонија и дајемо свој допринос заштити
животне средине.
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У Великом Градишту и на Сребрном језеру у априлу почиње
редовна пролећна акција чишћења града током које грађани могу
бесплатно избацити велики отпад из домаћинстава.
Могу се изнети дотрајали предмети, стари намештај, делови
санитарне опреме, баштенски отпад и слично. Није дозвољено
остављати отпадни грађевински материјал (шут)!
Молимо грађане да отпад уредно одложе поред контејнера или
испред својих домова (баштенски отпад увезан или у кесама) и
да га не износе изван назначеног термина.
ТЕРМИНИ ОДЛАГАЊА / ОДНОШЕЊА ОТПАДА
(недеља)
03. април
10. април
17. април
(до 12,00 часова)
Примереним одлагањем отпада из домаћинстава спречавамо
стварање дивљих депонија и дајемо свој допринос заштити
животне средине.

Јавни
конкурс
за
суфинансирање/финансирање

програма/пројеката цркава и
верских заједница у 2023.
години
У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени
гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 3. Правилника о начину,
поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама
и верским заједницама са територије општине Велико Градиште
(„Сл. гласник Велико Градиште ”, бр. 39/2020), Одлуком о
буџету Општине Велико Градиште за 2022 годину („Службени
гласник општине Велико Градиште“ број 50/2022) Председник
Општине Велико Градиште а на предлог Комисије за доделу
средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију
програма од јавног интереса удружења, цркава и верских
заједница у општини Велико Градиште за 2023. годину расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса за општину Велико Градиште које реализују цркве и
верске заједнице са територије општине Велико Градиште. Укупан
износ средстава који
2.000.000,00 динара.
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УСЛОВИ КОЈЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ
На јавном конкурсу може да учествује црква или верска
заједница:
које је уписано у регистар цркава и верских заједница
при Министарству владе Републике Србије надлежном за
послове вера на основу Закона о црквама и верским
заједницама;
чији се циљеви остварују у области у којој се програм
реализује;
која је директно одговорна за припрему и извођење
програма
која није у поступку блокаде
да се програм реализује на територији општине Велико
Градиште,
да црква или верска заједница има усвојен свој годишњи
план рада који обухвата програме и активности у
областима које су од јавног значаја,
Једна црква или верска заједница може учествовати са једним
предлогом програма/пројекта на једном конкурсу, а у току
буџетске године имају права само једном на доделу средстава.
Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације
који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то
предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба
да попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријавни
образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла
да се процени на најбољи могући начин.
Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у
штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом
може
се
преузети
на
интернет
страници
http://www.velikogradiste.rs/ .
ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА КОЈЕ СЕ ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА И
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Средства су предвиђена за обављање градитељске, добротворне и
научне делатности овлашћених субјеката, које они обављају у
складу са законом и другим прописима, а нарочито за:
1. – инвестиционе радове на црквеним објектима,
2. – обнову постојећих црквених објеката који су без обнове
дужи временски период, а посебно црквених објеката који
су споменици културе,
3. – обнову икона, верских и сакралних предмета,
4. – стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
5. – обнову кровова који прокишњавају на црквеним
објектима,
6. – санирање влаге на црквеним зидовима,
7. – изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених
објеката,
8. – организовање

традиционалних

годишњица

које

су

посвећене имену које црква носи,
9. – организовање црквених манифестација
10. – научна истраживања везана за цркву.
Критеријуми
1.
2.
3.
4.
5.
6.

за доделу средстава су:

карактер и значај програма,
капацитет за реализацију програма,
досадашња искуства у реализацији програма,
број корисника/верника према којима је усмерен програм,
да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
учешће у финансирању
програма од стране подносиоца
програма (постојање могућности суфинансирања).

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА
Максимални износ средстава односно укупан износ који је
одређен за финансирање односно суфинансирање прихваћених
програма овим конкурсом је 2.000.000,00 динара

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:
– Пријавни образац (Образац 1);
– Предлог програма/пројекта (Образац2);
– Буџет пројекта (Образац 3);
– Копију Решења о упису у регистар цркава и верских заједница
– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске
организације, ако се пројекат тако реализује;
– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге,
предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се
достави програм са дефинисаним темама и радне биографије
предавача и тренера;
– Фотокопију ОП обрасца;
– Фотокопију личне карте одговорне особе подносиоца пријаве
(очитана);
– Фотокопију картона депонованих потписа за наменски отворен
рачун код Министарства финансија, Управе за трезор, након
доношења
одлуке
о
избору
корисника
за
финансирање/суфинансирање програма/пројекта.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне
документације који је потписан и оверен печатом (на местима
која су за то предвиђена).
Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би
пријава могла да се процени на најбољи могући начин.
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној
запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати
у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе
Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска

управа Општине Велико Градиште,
Комисија за избор
програма/пројеката цркава и верских заједница, Житни трг број
1, 12220 Велико Градиште.
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или
електронском поштом) неће бити узете у разматрање.
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:
ПРИЈАВА
НА
КОНКУРС
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА.
Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив
пројекта.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата
пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Конкурсна

документација

може

странице Општине Велико Градиште

се

преузети

са

интернет

(www.velikogradiste.rs) .

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од
дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет
страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се
налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште.
Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико
Градиште додељују средства биће објављена у року од пет дана
од дана доношења.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве које не испуњавају
услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.
Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно
представљени програми или остала конкурсна документација, не

разматрају се.
За додатне информације може се
vesna.milanovic@velikogradiste.rs

обратити

на

е-адресу

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до
31. 12. 2023. године.
Пријава за учешће на конкурсу
Предлог програма/пројекта
Буџет пројекта
Финансијски извештај
Наративни извештај

у Великом Градишту
Број: 401-3/2023-01-2
Дана: 9. 1. 2023. године
Председник општине Велико Градиште
Драган Милић

Јавни
конкурс
за
суфинансирање/финансирање

програма удружења грађана у
2023. години
У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени
гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 2. Правилника о начину,
поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса
за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште(„Сл.
гласник Велико Градиште”, бр. 39/2020.), Одлуком о буџету
Општине Велико Градиште за 2023. годину („Службени гласник
општине Велико Градиште“ број 50/2022) и Годишњим планом
јавних конкурса
Председник Општине Велико Градиште
на
предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико
Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења,
цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2023.
годину расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ИНТЕРЕС
Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса за општину Велико Градиште које реализују удружења
грађана. Укупан износ средстава који је предвиђен овим
конкурсом је 3.000.000,00 динара.
УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ
На јавном конкурсу може да учествује удружење:

Да удружење има статус правног лица
Да се програм реализује на територији општине Велико
Градиште
Да је Удружење основано у складу са прописима којима је
уређено оснивање удружења и да је уписано у регистар
Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који
обухвата програме и активности у областима које су од
јавног значаја
Једно удружење може учествовати са једним предлогом
програма/пројекта на једном конкурсу
Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације
који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то
предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба
да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни
образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла
да се процени на најбољи могући начин.
Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у
штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом
може
се
преузети
на
интернет
страници
http://www.velikogradiste.rs/ .

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА
Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до
31.12.2023. године.
Једно удружење може учествовати са једним предлогом
програма/пројекта на једном конкурсу, а у току буџетске године
удружења имају права само једном на доделу средстава.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА
Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета
Општине Велико Градиште врши се применом следећих критеријума:

Р.бр

Критеријум

Макс бр
бод

1

Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и
партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета,
укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући
особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације
пројекта)?

5

2

Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје
доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота
грађана и целовитом решавању одређеног питања?

10

2.1

Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики
је број директних корисника?

5

2.2

Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици
јасно дефисани?

5

3

Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту
одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима?

5

3.1

Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно
мерљиве резултате активности?

5

3.2

Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта
добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1

5

3.3

Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив?

5

4

Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати
конкретан утицај на циљне групе?

5

4.1

Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?

5

5

Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за
имплементацију пројекта?

5

5.1

Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други
донатори

5

5.2

Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата
задовољавајући?

5

Максимални укупни резултат
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ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ
Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:
– Пријавни образац (Образац 1);
– Предлог програма/пројекта (Образац2);
– Буџет пројекта (Образац 3);
– Копију Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца
пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора,

копија Службеног листа или гласника);
– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске
организације, ако се пројекат тако реализује;
– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге,
предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се
достави програм са дефинисаним темама и радне биографије
предавача и тренера;
– Фотокопију ОП обрасца;
– Фотокопију личне карте одговорне особе подносиоца пријаве
(очитана);
– Фотокопију картона депонованих потписа за наменски отворен
рачун код Министарства финансија, Управе за трезор, након
доношења
одлуке
о
избору
корисника
за
финансирање/суфинансирање програма/пројекта.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне
документације који је потписан и оверен печатом (на местима
која су за то предвиђена).
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Комплетна

конкурсна

документација

се

доставља

у

једној

запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати
у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе
Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска
управа Општине Велико Градиште,
Комисија за избор
програма/пројеката удружења грађана, Житни трг број 1, 12220
Велико Градиште.
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или
електронском поштом) неће бити узете у разматрање.
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:
ПРИЈАВА

НА

КОНКУРС

ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.
Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив
пројекта.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата
пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Конкурсна документација може се преузети са интернет
странице Општине Велико Градиште (www.velikogradiste.rs) .
РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од
дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет
страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се
налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште.
Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико
Градиште додељују средства
од дана доношења.

биће објављена у року од пет дана

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење
које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају
се.
Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно
представљени програми или остала конкурсна документација, не
разматрају се.
За додатне информације може се обратити
vesna.milanovic@velikogradiste.rs
Пријава за учешће на конкурсу
Предлог програма/пројекта
Буџет пројекта

на

e-адресу:

Финансијски извештај
Наративни извештај
у Великом Градишту
Број: 401-4/2023-01-2
Дана: 9. 1. 2023. године
Председник општине Велико Градиште
Драган Милић

Божић
у
Цркви
Светог
Архангела Гаврила: Чесница са
даровима
На Божићно јутро, 7. јануара, у Цркви Светог Архангела Гаврила
у Великом Градишту, након литургије и причешћа, верници су
традиционлно ломили чесницу са даровима – дукатом и два
сребрњака.
Сребрне новчиће пронашли су Живиславка Цветковић и Драган
Романовић, а добитница златника је Јована Тановић.
Дарове је и ове године обезбедила општина док је чесницу
израдила и поклонила пекара “Ема“, у организацији Цркве и
Туристичке организације општине Велико Градиште.

Јавно
обавештење
о
организовању округлог стола
09.01.2023. године
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу средстава
Број: 401-1/2023-01-2
Датум: 4. 1. 2023. године
Велико Градиште

На основу члана 1. и 2. Закључка о условима и начину сарадње
са организацијама цивилног друштва и других актера од значаја
за доделу помоћи („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
17/2022), Комисија за доделу средстава из буџета општине
Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса
удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште
за 2023. годину, образована решењем број 02-88/2022-01-2од 21.
12. 2022. године (у даљем тексту: Комисија), на седници
одржаној дана 30. 12. 2022. године, донела је следеће

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА

Обавештавају се удружења грађана, цркве и верске заједнице, да
ће у понедељак 9. 1. 2023. године, са почетком у 10.30 часова
бити одржан округли сто у згради СО Велико Градиште, Житни трг

бр. 1, канцеларија број 4. у приземљу (у случају већег броја
пријављених учесника могућа је промена места одржавања).
На округлом столу размотриће се дефинисање услова, мерила,
критеријума за јавни позив као и начин учешћа тј. увида у
примљену документацију, као и контролу програма. На самом
састанку биће представљен нацрт Јавног позива на који
организације цивилног друшта, цркве и друге верске заједнице
могу дати своје мишљење, предлоге и сугестије.
Заинтересоване организације као и цркве могу извршити своје
пријаве слањем података (назив организације, име и презиме
особе која ће присуствовати састанку, као и контакт податке)
на е-адресу: vesna.milanovic@velikogradiste.rs најкасније до
6. 1. 2023. године до 13.00 часова.

Председник Комисије
Драган Живковић

Деда Мраз обрадовао тешко
болесну децу и малишане из
социјално угрожених породица
Директорка Центра за социјални рад општина Велико Градиште и
Голубац Сузана Ђорђевић и руководилац Одељења за друштвене
делатности и заједничке послове ОУ Данка Николић данас су, у
сали Културног центра, заједно с Деда Мразом поделили дечици
120 слатких пакетића.
Ови пакетићи су увеселили децу из социјално угрожених породица

и оне који болују од тешких болести па ће им почетак нове
године бити лакши и радоснији.
Такође, ових дана новогодишње пакетиће, поклон општине, добила
су и деца из Предшколске установе “Мајски цвет“.
И за време новогодишњих празника најмлађе очекује пригодан
програм у центру града који можете пратити на
https://www.facebook.com/TuristickaGradiste/

Новогодишња
честитка
председника општине

Aпел Полицијске управе у вези
коришћења
пиротехничких
средстава
Полицијска управа у Пожаревцу апелује на грађане да током
предстојећих празника не користе пиротехничка средства, јер на
тај начин могу повредити себе, али и особе у својој околини.
Подсећамо родитеље да игра са пиротехником може бити изузетно

опасна, може доћи до тешких повреда, опекотина, раздеротина,
повреда лица, шака, а у тежим случајевима и до инвалидитета,
али и до пожара и експлозија.
Законом је изричито забрањена употреба пиротехнике у
затвореном простору и на јавним местима где се окупља већи
број особа, као и продаја пиротехничких средстава
малолетницима.
Такође, напомињемо да ватромет могу користити само за то
овлашћена правна лица на одобреној локацији, уз решење које је
издало Министарство унутрашњих послова.
Овлашћена службена лица Полицијске управе у Пожаревцу активно
предузимају све мере и активности у складу са законом како би
спречили неовлашћену продају и употребу пиротехничких
средстава, а они које затекну да неовлашћено продају биће
санкционисани, а пиротехника ће им бити одузета.
Полицијска управа у Пожаревцу

И
ове
године
отворено
клизалиште у градском парку
Синоћ је, у присуству бројних најмлађих мештана и њихових
родитеља отворено клизалиште на полигону малих спортова у
градском парку.
Клизалиште је отворио председник општине Драган Милић
пожелевши свима леп провод и срећне празнике, а посетиоци су
уживали и у извођењу Плесне групе Клизачког клуба “Славија“ из
Београда.
Маскоте из омиљених цртаћа анимирале су малишане уз Деда Мраза

који им је поделио слатке пакетиће за Нову годину.
A како би свима
наплаћивано!

било

доступно,

клизалиште

неће

Комплетан
новогодишњи
програм
можете
пратити
https://www.facebook.com/TuristickaGradiste/

бити

на

Потписани

уговори

за

финансирање
програма
организација у области спорта
Председник општине Велико Градиште Драган Милић потписаo je у
среду, 28. децембра, уговоре за доделу средстава из буџета
општине за финансирање годишњих програма за 2023. годину са 35
организација из области спорта чије је седиште на територији
општине Велико Градиште.
Потписивање je одржано у сали новоизграђених фудбалских
свлачионица, у непосредној близини спортске хале ЈУ Спортски
центар Велико Градиште.
Овом приликом, директор СЦВГ Саша Бранковић најавио је и
званично отварање овог спортског објекта финансираног
средствима Делегације Европске уније у Србији.
Потписницима уговора обратио се и председник Милић: “Уважени
спортисти и спортски радници, ви сте главни “кривци“ што имамо
овакав спорт у Градишту, што се преко хиљаду деце бави спортом
и што имамо овакву спортску инфраструктуру. Ја сам стварно
поносан на то.“.
Он је подсетио да су некада у буџету имали скромна средства за
спорт док је сада то доста пристојно, од чега клубови могу и
да живе и обављају своју функцију. Како је рекао, оно што
Градиште има то мало који град има – нити мањег града нити
више успеха, резултата и спортских манифестација.
Општина за спорт издваја значајна средства, чак дупло више од
европског просека. Од буџетских средстава у износу од 891
милиона, за спорт је укупно издвојено 59,4 милиона или 6,7
одсто овог износа. Ове године опредељено је 35 милиона за
спорт док је за 2023. годину тај износ достигао 42 милиона
динара што је 4,7 одсто планираног буџета.
Такође, спортска имовина спада у највећу имовину општине, са

изузетним објектима. У спортску халу на Сребрном језеру
уложено је 155 милиона динара са спортском опремом и
теретаном, у фудбалске свлачионице 235 хиљада евра,
асфалтирање паркинга испред објекта 4,5 милиона динара,
поплочавае трибина 500 хиљада динара, тартан подлогу на
полигону у градском парку 1,4 милиона, баскетбал камп 29
милиона, а терен за бич волеј на језеру 3,5 милиона. У селима
је уложено у терен за мале спортове у Мајиловцу 2,2 милиона, у
Макцу и још неким селима асфалтирани су терени.
“Суштина је да се преко 1.000 деце бави спортом и учинићемо
све да то и задржимо, да се што више деце бави спортом.“,
нагласио је председник Милић.

????????????????????????????????????

Сазив 74. седнице Општинског
већа за 29.12.2022. године
На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине
Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 7/2019),

С

А

З

И

В

А

М

74. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 29.12.2022. год. (четвртак)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се
телефонским путем.
За ову седницу предлажем следећи
Д

Н

Е

В

Н

И

Р

Е

Д

1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева Општинске управе општине
Велико Градиште,
2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева Спортског савеза општине
Велико Градиште,
3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева ЛУ „Голуб“ Велико Градиште,
4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева МЗ Тополовник,
5. П р е д л о г Р е ш е њ а о у м а њ е њ у д о п р и н о с а з а у р е ђ е њ е

грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од
значаја за привредни развој општине Велико Градиште,
„Mega invest Duo“ и „Silver Lake investment“,
6. П р е д л о г Р е ш е њ а о у м а њ е њ у д о п р и н о с а з а у р е ђ е њ е
грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од
значаја за привредни развој општине Велико Градиште,
„Урбан градња Мајиловац“.
Број: 06-77/2022-01-4
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

