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

Новогодишња
честитка
председника општине

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
резерве, на основу Захтева
Велико Градиште,
2. Предлог Одлуке о коришћењу
резерве, на основу Захтева
Велико Градиште,
3. Предлог Одлуке о коришћењу
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средстава Текуће буџетске
Општинске управе општине
средстава Текуће буџетске
Спортског савеза општине
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

за

уређење

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.

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 самој инфраструктури председник
Милић је, као најзначајније, поменуо Стишки водовод који је
завршен
и на који је у селу Курјаче прикључено 50
домаћинстава, али остаје као 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.

Министар Милићевић на “Дану
дијаспоре“ у Великом Градишту
У просторијама општине Велико Градиште данас је одржан радни
састанак министра без портфеља задуженог за сарадњу са
дијaспором Ђорђа Милићевића и његових сарадника са челним
људима општине Велико Градиште и представницима дијаспоре из
ове општине.
Ово је први радни састанак који новоформирани кабинет Владе
Републике Србије и општина Велико
Градиште организују са
дијаспором, са намером да “Дани дијаспоре“ и овај вид окупљања
прерасте у традицију која ће допринети бољој сарадњи матице и
дијаспоре и дефинисању мера и активности које ће, свакако,
бити од значаја за грађане општине у дијаспори.
Испред општине Велико Градиште састанку су присустовали Драган
Милић, председник општине, Владимир Штрбац, председник
Скупштине општине, Слађан Марковић, заменик председника
општине,
Солфина Јовановић, заменица председника Скупштине
и Јасмина Штрбац, руководилац Одељења за локални економски

развој.
Kaко је истакао председник Милић, од око 20.500 становника
општине њих 20 одсто се налази на раду у иностранству,
углавном у Аустрији, Италији и Немачкој.
“То је добро јер капитал долази, али има и слабости јер већ
трећа генерација је тамо и питање је будућности за ту децу.
Наш је задатак да будемо у контакту са њима, да покушамо да их
вратимо јер је ово њихов крај и место одакле потичу. Општина
је покушала да кроз инфраструтурне пројекте уреди насеља, да
се што мање разликују од града. Изграђени су путеви – прилази
селима, постављена комплетна ЛЕД расвета, имамо одељења вртића
у 10 насеља од укупно 25, помагали смо код уређења цркава,
школа итд.“, рекао је Драган Милић, поменувши Чешљеву Бару и
Дољашницу као примере добре праксе.
Он је напоменуо да је Одељење за локални развој устројило
евиденцију људи у дијаспори и да им је опшптина на располагању
у сваком тренутку.
Своје искуство овом приликом изнело је десетак повратника из
Чешљеве Баре, Дољашнице и Тополовника.
Министар Милићевић најавио је планове министарства
унапређење сарадње и положаја дијаспоре.

за

“Нисмо случајно изабрали Велико Градиште. Ово је прва општина
на територији Републике Србије у оквиру које, заједно са
локалном заједницом, разговарамо са нашим људима који живе ван
своје матице јер овде имамо примере добре праксе како треба да
изгледа сарадња са дијаспором која повремено или привремено
живи овде, а има тендецију да остане трајно на простору
опшптине Велико Градиште.“, навео је министар.
Милићевић је рекао и да је важно да локална самоуправа
омогућава даљи развој, пре свега, кроз улагање у инфраструктру
без које нема ни туризма ни економског развоја те да су од
изузетног значаја и изградња брзе саобраћајнице Пожаревац –

Велико Градиште – Голубац и аеродорм на Сребрном језеру.
Такође је додао да је циљ Министарства да Србију приближи
дијаспори и дијаспору Србији како би схватили да су овде
добродошли и да је њихов повратак од изузетне важности.
Да је састанак дошао у најповољнијем тренутку што се тиче
стратешког планирања развоја општине Велико Градиште,
нагласила је Јасмина Штрбац, руководилац Одељења за локални
развој, будући да је у току израда Плана развоја и средњорочни
план којим ће бити дефинисане и мере подршке дијаспори.
“Ко разуме политику Владе Републике Србије, а посебно политику
председника Републике Србије господина Александра Вучића
схватиће да наш народ, наша земља у 21. веку води пресуду
битку за наш опстанак и то је битка која се огледа борби за
наталитет, односно борби да нас буде више. У том смислу, негде
посредно, однос са нашом дијаспором је веома важан. Ти људи
нам требају да се осете да овде припадају јер је то први корак
у борби да се можда једног дана врате. На томе је потребно
радити како од стране републичке власти тако и од стране
локалних самоуправа и ово данас је добар корак у томе.“, рекао
је Владимир Штрбац, наводећи и да морамо да будемо бољи од
иностранства и слушамо потребе младих брачних парова са децом
који тамо живе и којима треба стварати услове за повратак као
и значај неговања српског језика, српске културе у расејању
при чему је улога овог министарства кључна.
Након радног састанка, у селу Чешљева Бара
уследио је
промотивни догађај “Веза матице и дијаспоре (корени нас
спајају – раздаљине раздвају)“ где су мештани, а нарочито они
који су на привременом раду у иностранству, имали прилике да
дају предлоге и министру изнесу проблеме са којима се сусрећу.

Сазив 73. седнице Општинског
већа за 27.12.2022.
На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине
Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 7/2019),
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73. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 27.12.2022. год.(уторак)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у
великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у
08,00 сати.
За ову седницу предлажем следећи
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1. Предлог Одлуке о утврђивању листе крајњих корисника за
мере енергетске санације.
2. Предлог Решења о одобравању додељивања опредељених
средстава крајњим корисницима,
3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева Заменика Председника општине
Велико Градиште,
4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе
општине Велико Градиште,
5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева Казнено-поправног завода
Пожаревац – Забеле,
6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске

7.

8.
9.

10.

резерве, на основу Захтева Одељења за локални економски
развој, (за МЗ Тополовник, Триброде, Макце и Чешљеву
Бару),
Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску
резерву, на основу обавештења Директора ОШ „Миша
Живановић“ Средњево,
Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“
Велико Градиште,
Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске

11.

12.

13.

14.

резерве, на основу Захтева Рукометног клуба „ВГСК“
Велико Градиште,
Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева Ловачког удружења „Голуб“
Велико Градиште,
Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске
резерве, на основу Захтева Српске Православне цркве
Сираково,
Предлог Одлуке о финансирању Годишњих програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у 2023. години,
Предлози Решења којима се одобравају и финансирају
програми којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Велико Градиште,
(35појединачних Решењаза клубове),

15. Предлог Решења о усвајању Захтева ФК „Инг. Мирко Томић“
Триброде, за пренамену неутрошених средстава,
16. Предлог Решења о давању сагласности на Захтев Комисије
за утврђивање основа и висине накнаде штете услед уједа
напуштених паса,
17. Предлог Правилника о укључивању грађана у буџетси
процес,
18. Предлог Годишњег плана расписивања јавних конкурса за
2023. годину,
19. Разно.
Број: 06–76/2022-01-4
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

Завршена
локалног
Дољашница
Данас

је

завршена

реконструкција
пута
у
селу
реконструкција

локалног

пута

у

селу

Дољашница, од скретања са регионалног пута до основне школе. у
дужини од 1.700 метара.
У обиласку радова били су председник општине Драган Милић и
председник Скупштине општине Владимир Штрбац.

Коначна ранг листа поднетих
захтева за мере енергетске
санације
Коначна ранг листа поднетих захтева за мере енергетске
санације

Оглас за давање у закуп и на
коришћење
пољопривредног
земљишта у државној својини у

општини Велико Градиште
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини у општини Велико Градиште

Конференција
за
медије
председника
oпштине
и
председника Скупштине општине
Велико Градиште
Председник oпштине Велико Градиште Драган Милић и председник
Скупштине општине Владимир Штрбац одржаће у уторак, 27.
децембра, заједничку годишњу конференцију за медије у великој
сали Скупштине у 11,00 часова.
На конференцији ће бити представљен рад локалне самоуправе у
текућој години и планови за наредни период.

Напомена за медије
Представници медија који планирају долазак треба да потврде
присуство и доставе број чланова екипе до 23. децембра на
имејл адресу smiloradovic@velikogradiste.rs.

