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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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),
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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
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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.

ЈКП“Дунав Велико Градиште“:
Обавештење о раду зелене
пијаце током празника
Поштовани корисници, обавештавамо вас да Градска зелена пијаца
у Великом Градишту неће радити 1. и 7. јануара 2023. године.
ЈКП“Дунав Велико Градиште“

Одржана
конференција
за
медије председника oпштине и
председника Скупштине општине
Велико Градиште
У свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, у уторак,
27. децембра, председник oпштине Драган Милић и председник
Скупштине Владимир Штрбац одржали су заједничку годишњу
конференцију за медије.
Том приликом представљени су резултати рада локалне самоуправе
у текућој години и планови за наредни период.
У осврту на годину на измаку председник Штрбац је као
најважнију одлуку донету на седници Скупштине издвојио буџет
општине за 2023. годину као и сет одлука који се односи на
измену планске документације, одлука које се на различите
начине тичу непокретности у својини општине Велико Градиште,
одлуке које се односе на планове пословања, јавна предузећа и
установе и веома значајну одлуку која се односи на популациону
политику и побољшање услова популационе политике коју општина
спроводи.
“Одржан је велики број седница радних тела кроз која претходно
пролази већина одлука пре Скупштине.“, рекао је истакавши и
активности Савета за финансије и Савета за комунална питања и
урбанизам.
“Такође смо спровели одлуку у организацији СКГО на тему
‘Етички кодекс функционера локалне самоуправе’ и истакао бих
чињеницу да смо у сарадњи са председником општине и одељењима
узели учешће у раду у изради Плана развоја наше општине.“.
Како веома значајну, Штрбац је истакао реализацију и
имплементацију пројекта Е-скупштине када су општина, Скупштина

и Општинска управа започеле увођење принципа доброг управљања
на локалном нивоу чиме се тежи да целокупан рад општине пређе
у електронску форму.
“Нама електронска скупштина јако пуно значи у унапређењу рада
Скупштине, не само да олакша припрему материјала већ, са друге
стране, олакша рад и одборницима као и рад скупшђтинских
радних тела. Такође, е-скупштина оптимизује припрему
материјала, доставе материјала, а истовремено уводи једну дозу
транспарентности и поштовање владавине права и ефикасност у
раду саме Скупштине. Вредност тог пројекта била је 20 милиона
динара од којих је око 10 милиона обезбеђено преко
Министарства државне управе и локалне самоуправе, а општина
Велико Градиште партиципирала је са око четири милиона
динара.“.
За ту сврху набављено је око 35 јединица за гласање, посебно
софтверско решење које генерише целокупну обраду података и
израду одлука а, захваљујући овоме, отвара се могућност да се
изради дигитални записник који се може публиковати и
архивирати. Имплементиран је посебан систем за снимање седнциа
тако да је уз помоћ робота-камера могуће обезбедити директни
пренос. Набављени су и таблети и рачунари за 35 одборника и
пет чланова Општинског већа чиме су максимално смањени
трошкови и реализација седница.
“То су неке предности које смо као локална самоуправа добили
имплементацијом пројекта који носи назив ‘Унапређење рада
Скупштине увођењем е-скупштине.’, напоменуо је Штрбац,
истакавши да је то круна рада Скупштине на чему је посебно
захвалио председнику општине као носиоцу политичке одлуке да
се уложе тако велика средства и свим надлежним одељењима која
су учествовала у раду.
Што се тиче рада Скупштине, за одговоран посао председник
Штрбац је нарочито похвалио секретара Скупштине Тамару Марић
као и референте који учествују у раду СО.

За крај, закључио је и да је задовољан и учешћем одборника у
самом раду, али да би у следећој години волео да се поправи
конструктиван приступ седницама од стране одборника: “Мени не
смета политичка борба, али, објективно гледано, као председник
Скупштине нећу дозволити да политичка борба буде терет
професионалцима у овој општинској управи који носе пројекте у
вредности од два, три, пет милиона евра и који носе озбиљан
посао ове општине на својим леђима.
Представницима медија обратио се и први човек општине,
председник Милић, напоменувши на самом почетку да је задатак
општине да оно што јој је природа подарила надограђује и да
створи амбијент за развој туризма што, по његовом мишљењу,
успешно и чини.
“Иначе, ми смо имали једну тешку годину – подсећам на корону,
на рат који је почео и на дешавања у самој Србији и притисак
који има наша земља, и у том окружењу смо и битисали и радили.
Трудили смо се и успели смо, пре свега захваљујући једном
заиста прегорном раду свих, читавог тима, а и одличном
сарадњом са Владом Републике Србије, са председником
републике, са министарствима где смо доста средстава доенли у
општину по ттим основима.“.
Милић је похвалио и рад јавних предузећа и установа, упркос
скромном буџету од око 740 милиона динара. Како је рекао,
поносан је на дечји вртић који прима најмлађе већ од шест
месеци и где нема чекања, на школе где ученици постижу одличне
резултате као доказ улагања у образовање, на одлично здравство
и Дом здравља, Библиотеку на високом нивоу, Народни музеј,
Културни центар, спорт којим се бави преко 1.000 деце… градом
од 6.500 становника који има три спортске хале и једну у
вртићу.
О капиталним инвестицијама и
Милић је, као најзначајније,
завршен
и на који је у
домаћинстава, али остаје као

самој инфраструктури председник
поменуо Стишки водовод који је
селу Курјаче прикључено 50
приоритет да прикључке добију и

насеља Мајиловац и Сираково како би се свима обезбедила здрава
пијаћа вода.
Међу урађеним је и полигон у Макцу, црква у Сиракову, вода у
манастиру Нимник, који је уз Тумане темељ верског туризма у
овој општини. Читава општина, могуће и једина у Србији,
осветљена је ЛЕД сијалицама чију је реализацију помогло
Министарство државне управе и локалне самоуправе, а уштеде се
крећу чак до 70 одсто. Месне заједнице су саме одлучивале где
ће да потроше добијена средства – најчешће за поправку сеоских
путева, домове културе… па је и у Чешљевој Бари, уз помоћ
општине и мештана, дом комплетно реновиран. док је у плану
завршетак дома културе у Кусићу.
Асфалтирано је и доста улица и путева, углавном прилази селима
– у Десину, Камијеву, Дољашници, Царевцу, Кусићу, Печаници и
Љубињу те неколико улица у Великом Градишту у којима су
урађени и водовод и канализациона мрежа. Најављен је наставак
радова у граду и селима где је кроз јавно-приватно партнерство
управљање путевима добило ПЗП “Пожаревац“.
На самом Сребрном језеру које је приоритет за развој туризма,
подсетио је Милић, завршена је шетна стаза и уређена плажа
поред језера као и плаже у Затоњу, Кисиљеву и Острово како би
и у тим селима мештани могли да се баве туризмом што су неки
већ успешно и почели.
У оквиру планираних инвестиција, ове године потписан је уговор
за изградњу једне од најсавременијих марина на Дунаву, у самој
близини Сребрног језера. Ради и фабрика “Дунавка“ где је ове
године изграђен систем за пречишћавање ваздуха и планирано је
запошљавање још 70 радника уз улагање од преко 20 милиона
евра.
Иако је за 2023. усвојен буџет од 815 милиона динара, увек
фали неки милион, каже председник. Али, и поред короне,
наводи, одржане су све манифестације, сваке недеље – од
јануара до децембра, а програмом су задовољни и грађани и

посетиоци. На Сребрном језеру успешно је радио камп Милоша
Теодосића и један нови док хала није имала слободних термина.
“Најзначајнији планови су следећи – да се прикључи гас;
урађена је комплетна гасификација у опшптини и у преговорима
смо са “Србијагасом“ да гас дође до општине где је већ око 500
људи заинтересовано. Следећа је брза саобраћајница, наше
богатство, која би до краја 2024, 2025. године требало да се
пусти у промет што ће значајно допринети и развоју туризма и
близини Београда и других центара. Имамо 9,5 километара
канализационе мреже да се уради и систем за пречишћавање
отпадних вода чиме би град у 2023. био 100 одсто покривен
канализационом мрежом. Урадили смо и пројекат водоводне мреже
– имамо водоизвориште које мало која општина има, треба да
стигне до још 10-ак села, а инвестиција је око 10 милиона евра
за шта смо поднели захвев министарствима и Влади Србије.“.
И за канализациону и водоводну мрежу око самог Сребрног језера
интензивно се воде преговори са иностраним донаторима, уз
помоћ председника Републике и Владе Србије, за инвестицију од
десетак милиона са системом за пречишћавање отпадних вода и
чишћењем језера инвестиције од 20 милиона евра. Донатори се
траже и за канализациону мрежу са системом за пречишћавање за
четири села за коју је већ урађен пројекат.
Три милиона евра од Министарства туризма и део од општине
издвојено је ове године за марину која би требало да добрим
делом буде завршена до краја 2023. године, а што ће омогућити
градњу хотела са 4* коју започињу два инвеститора, на Шпицу од
2 хектара и 3,5 покрај тениских терена.
Како би покушали да побољшају нааталитет, на седници Скупштине
донели су одлуку да пореза на имовину за 30 одсто буде
ослобођена свака породица са троје и више деце што саветујемо
и другим општинама. И за Дом здравља планирана је набавка
мамографа, чак и скенера.
“Само рад и штедња могу да нас гурају напред. И даље ћемо да

се трудимо да наставимо сарадњу са Владом Србије и
председником Републике, а наш тим се не доводи у питање.
Требамо да чувамо Велико Градиште, да сваког дана питамо шта
смо дали тој општини и својој средини – имамо само Србију
коју морамо да чувамо.“, завршна је порука председника
општине, уз жеље за бољом и лепшом новом годином.

Студентима
додељене
стипендије општине за школску
2022/2023. годину
Председник општине Велико Градиште Драган Милић данас је
потписао уговоре за стипендирање деветоро студената
територије ове општине за школску 2022/2023. годину.

са

Ове године расписана су два конкурса. На први конкурс за 16
студената јавило се шесторо, а услове је испунило троје, на
други се, такође, јавило шесторо студената од којих је
изабрано петоро и један за мастер студије.
“Опшптина ће као и до сада да улаже у образовање. Ове године
имаћемо 21 стипендисту, али поред тога трудићемо се да
побољшавамо материјални положај, односно услове учења у свим
нашим школама. Често кажем да сам заиста поносан како наше
образовање ради.“, рекао је председник потписницима, истакавши
пример дечјег вртића који похађа преко 400 деце па до основних
школа где су услови за квалитетно извођење наставе веома
добри.
Он је подсетио да, поред бенефита као што су бесплатан превоз,
доручак и ужина за децу која испуњавају услове, превоз за
средњошколце, туденте итд, општина већ више од деценије
награђује најуспешније ученике и студенте посебним наградама у
виду ваучера за техничку робу попут лаптопа, рачунара и
слично.
“Стипендије ћемо наставити да дајемо и даље, до сада су
износиле по 10.000 динара, од марта ће бити повећане на
15.000, а свако треће и наредно дете примаће по 20.000
динара.“, најавио је Милић.
Овогодишњи добитници стипендија су Јовановић Владимир из
Великог Градишта- студент четврте године Универзитета у

Београду, Медицинског факултета, студијски програм Медицина,
Шундрић Урош из Великог Градишта – студент прве године
Универзитета у Београду, Математичког факултета, студијски
програм рачунарство и математика, Матејић Милица из Царевца,
студент прве године Београдске академије пословних и
уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и
царине, Јовановић Ања из Великог Градишта – студент прве
године Универзитета уметности у Београду, Факултет драмских
уметности, студијски програм Глума, Мркаљ Милица из Великог
Градишта – студент треће године Београдске академије пословних
и уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и
царине, Лазић Нина из Пожежена, студент треће године
Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет, студијски
програм Социјални рад, Ивановић Љубица из Кусића, студент
друге године Универзитета у Београду, Фармацеутски факултет,
студијски програм Фармација, Димитријевић Милица из Кусића,
студент друге године Академије струковних студија Београд,
Одсек висока здравствена школа, студијски програм
Нутрициониста дијететичар и Стокић Ивана из Затоња, студент
струковних студија на Академији техничких струковних студија
Београд, одсек примењене инжењерске науке, студијски програм:
Електротехника и рачунарство.
За крај, председник је стипендистима пожелео да буду добри
студенти и добри људи, да заврше факултет и да се врате у
своје Велико Градиште.

