ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07
и 83/14-др.закон), члана 40. став 1. тачка 29. Статута општине Велико Градиште „Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр.5/2018- пречишћен текст) и чланова 2.,3. и 10. Одлуке о установљењу и додели општинске
награде и других јавних признања општине Велико Градииште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр.
4/2015),
Скупштина општине Велико Градиште на својој ______. седници одржаној дана _____ 2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима
стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, а поводом 2. августа
Дана општине Велико Градиште, додељује се следећим лицима:
ОПШТИНСКА НАГРАДА У ВИДУ ДИПЛОМЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕШЉЕВА БАРА из Чешљеве Баре, област афирмација насељеног места
РАДУЛОВИЋ СВЕТИСЛАВ из Дољашнице, област хуманитарни рад и пољопривреда
НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ из Голупца, ученик генерације Средње школе Велико Градиште
ОДБОЈКАШКА ЕКИПА Средње школе из Великог Градишта, област спорт и афирмација општине
ВЕСНА НОВКОВИЋ из Великог Градишта, област образовање
АТАНАСИЈЕ ПАНИЋ из Великог Градишта, област афирмација општине и насељеног места
ЖИВКОВИЋ ЗОРАН из Бискупља, област пољопривреде
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ГОЛУБ“ из Великог Градишта , област афирмација општине
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ из Костолца, област култура,
афирмација општине
БОЖИДАР ГРУЈИЋ из Великог Градишта, област образовање
ДЕЈАН МИЛАНОВИЋ из Великог Градишта, област спорт
МИРОЉУБ РАТКОВИЋ , област спорт и афирмација општине
АПТР„ИВАНОВИЋ ПРЕВОЗ“ НОВИЦА ИВАНОВИЋ, из Великог Градишта, област привреда и
хуманитарни рад
СРЕДЊА ШКОЛА из Великог Градишта, област хуманитарни рад
ЖЕЉКО МИЛЕТИЋ из Печанице, област пољопривреда-ратарство

Члан 2.
Физичким лицима добитницима новчане награде исплатиће се износ од 20.000,00 динара, са
припадајућим порезима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл.гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење
Општинска награда додељује се као друштвено признање установама, предузећима, месним
заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и појединцима, из земље и иностранства, који су
постигли и постижу изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, од значаја за
унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште (привреда, пољопривреда, образовање, здравство
и социјална заштита, наука, култура, спорт, хуманитарна делатност, посебан допринос афирмацији општине и
насељеног места и друге области јавног живота), као и најбољим ученицима и студентима са територије
општине Велико Градиште.
Комисија за доделу општинских награда и признања у складу са својим овлашћењима утврђеним
Статутом општине Велико Градиште, Одлуком о установљењу и додели општинске награде и других јавних

признања општине Велико Градиште покренула је поступак прикупљања предлога дана 14.05.2018. године,
објављивањем Јавног позива за доставу предлога кандидата за доделу Општинске награде.
Комисији су достављени следећи предлози кандидата:
Ред.бр. ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТ
ОБЛАСТ
Џудо клуб „ВГСК“
Велико Градиште
Група грађана

Лазар Лазаревић из Великог Градишта, Трг
Младена Милорадовића
Марко Милчић из Мајиловца

спорт

Председник МЗ
Чешљева Бара
Туристичка
организација
општине Велико
Градиште
Председник МЗ
Дољашница
Средња школа
Велико Градиште

МЗ Чешљева Бара

Никола Кнежевић, ученик генерације

афирмација
насељеног места
спорт
добродит заједнице,
допринос и
афирмација општине
хуманитарни рад и
пољопривреда
образовање

Весна Новковић, професор хемије

образовање

Одбојкашка екипа Средње школе из Великог
Градишта

спорт и афирмација
општине

Атанасије Панић из Великог Градишта

афирмација општине
и насељеног места

8.

Друштво за
неговање традиција
ослободилачких
ратова Србије до
1918.године
Савет МЗ Бискупље

Живковић Зоран из Бискупља

пољопривреда

9.

Савет МЗ Бискупе

Живковић Бобан из Бискупља

10.

Саша Живковић
Камијево-одборник
СО В.Градиште
Марковић Слађан,
заменик
председника
општине
Културни центар
„Властимир
Павловић Царевац“
Велико Градиште
ОШ „Миша
Живановић“
Средњево
ОШ „Вук Караџић“
Мајиловац
Група грађана

Бобан Вујић из Камијева

пољопривредапчеларство
пољопривредавоћарство

Штрбац Владимир,
одборник СО
В.Градиште

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Шаховски клуб ВГСК

Радуловић Светислав из Дољашнице

култура

Ловачко удружење „Голуб“ из Великог Градишта

афирмација општине

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“
Костолац

култура, афирмација
општине

Божидар Грујић из Великог Градишта

образовање

Божидар Грујић из Великог Градишта

образовање

Дејан Милановић из Великог Градишта

спорт

Мирољуб Ратковић, скаут фудбалског клуба Селта
Виго

спорт
афирмација општине

Новица Ивановић, предузетник аптр „Ивановић

привреда и

17.
18.
19.

Црвени крст Велико
Градиште
Месна заједница
Печаница
Гордана Јецић,
помоћник
председника
општине

превоз“ Велико Градиште

хуманитарни рад

Средња школа Велико Градиште

хуманитарни рад

Жељко Милетић из Печанице

пољопривредаратарство
афирмација општине

Удружење жена „Златна рука“ из Ђуракова и
Поповца

Комисија је на својој седници дана 20.06.2018. године, размотрила сваки појединачни предлог по
областима предлагања и након гласања о сваком појединачном предлогу већином гласова од укупног броја
чланова Комисије утврдила је и доставља Скупштини општине Велико Градиште следећи
ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА
ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ
Ред.бр.

Област за коју
се додељује
награда

1.

афирмација
насељеног
места

2.

хуманитарни
рад и
пољопривреда

3.

образовањеученик
генерације

Предложени
кандидат

Месна заједница
Чешљева Бара

Радуловић
Светислав из
Дољашнице

Никола
Кнежевић из
Голупца

Образложење Комисије
Прикупљено од стране мештана за асфалтирање сеоских
сокака, приближно 16.000 евра. Настављени су радови на
изградњи цркве Свете Тројице , за чије потребе је
прикупљено 80.000 евра. Реновиран је део Дома културе
(замена старог црепа, столарије, урађена нова расвета и
офарбана унутрашњост). Изведени су земљани радови на
пољским путевима у дужини од 2 км. Припремљен терен
за ново гробље. Одрађена је комплетна реконструкција
споменика палим борцима из Првог и Другог светског рата
Светислав је активан и поштован у селу. Током 2017.
године иако није био члан савета Месне заједнице преузео
је одговорност и формирао групу грађана за организацију
асфалтирања улица у селу Дољашница, где је у склопу
финансијске помоћи његовим присуством и утицајем код
грађана прикупљено преко 10.000.000,00 динара и
асфалтирано скоро 80 % улица у селу. За изградњу цркве
уступио је део свог плаца. Бави се пољопривредном
производњом (ратарством, воћарством) и производњом
меда.
Никола је један од најуспешнијих ученика у историји
Средње школе, вишеструки првак Србије из хемије. У
четвртом разреду Средње школе остварио је свој највећи
успех, у конкуренцији свих ученика сва четири разреда
средњих школа на Српској хемијској олимпијади освојио
је прво место, тиме је постао најбољи хемичар у Србији за
школску 2017/2018. годину. Овим успехом остарио је
пласман на Међународну хемијску олимпијаду која се
одржава у јулу 2018. године. На свим такмичењима на
општинском и окружном нивоу постиже убедљиво
најбоље резултате. У свим разредима средње школе
учествује на републичким такмичењима из хемије. У
трећем и четвртом разреду осваја прва места на
републичким такмичењима. Представници Српске научне
телевизије су самоиницијативно снимили специјални
прилог о Николи који је више пута емитован у серијалу

„Знање Србије“

4.

спорт и
афирмација
општине

5.

образовање

6.

афирмација
општине и
насељеног
места

7.

пољопривреда

8.

афирмација
општине

Одбојкашка
екипа Средње
школе из
Великог
Градишта

Весна Новковић
из Великог
Градишта,
професор хемије

Атанасије Панић
из Великог
Градишта

Живковић Зоран
из Бискупља

Ловачко
удружење
„Голуб“ из
Великог
Градишта

Мушка одбојкашка екипа Средње школе из Великог
Градишта постиже врхунске резултате на свим
такмичењима. У школској 2015/2016 и 2016/2017 постају
прваци Србије. У школској 2017/2018 постижу свој највећи
успех, побеђују на окружном, међуокружном и државном
такмичењу у конкуренцији осам најбољих школских екипа
из Србије. Тим успехом обезбеђују пласман на Светско
првенство ученика средњих школа , где освајају треће
место на свету и бронзану медаљу.
У својој досадашњој веома успешној каријери професора
припремала је бројне ученике школе за такмичења.
Досадашња круна каријере је успех ученика Николе
Кнежевића који је вишеструки првак Србије и учесник
Међународне олимпијаде из хемије. Весна је део свог рада
у образовању провела на месту директора Средње школе у
В.Градишту. Школа је у том периоду изузетно напредовала
и у организационом и у кадровском погледу. Школа је
постала учесник многобројних пројеката, како на
националном, тако и на међународном нивоу. Средња
школа је 2013. године оцењена максималном оценом на
екстерној евалуацији Министарства просвете и од тада до
данас ни једна друга средња школа у Браничевском
округу није добила ту оцену што говори о квалитету рада
школе. Весна је изузетно посвећена раду у образовању,
отворена је за примену нових наставних метода и техника
која прати нациналне и европске трендове и постиже
изузетне успехе са својим ученицима.
Члан Друштва за неговање традиција ослободилачких
ратова Србије до 1918.године, подружница Велико
Градиште, као потомак куће која је дала Солунце. Покреће
иницијативу са неколицином појединаца и на основу
Статута Републичког удружења формира подружницу у
Великом Градишту 2000 године, 2003. год. бива изабран за
председника где на тој функцији остаје до ове године када
је изабран за почасног председника. Организатор је
обележавања значајних датума. У организацији друштва
подружница учествује на обележавању годишњице
Колубарске битке на Текерешу, аове године и на
обележавању стогодишњице од завршетка великог рата.
Угледан и узоран пољопривредни произвођач. Обрађује
преко тридесетпет хектара а бави се упоредо и узгојем
јунади, преко педесет у тову. Примеран је домаћин и
поштован отац и деда.
Ловачко удружење ове године слави 120 година од свог
оснивања, основано је 02.08.1898.године и једно је од
најстаријих ловачких удружења у Србији. За све време
свог постојања бројни чланови овог удружења старали су
се о заштити и узгоју дивљачи, били покретачи и активни
учесници у друштвеном животу општине. Данас удружење
газдује ловиштем „Рамски рит“ на површини од 20.000 ха
и има 320 чланова распоређених у 13 сеоских секција.
Удружење ове године завршава доградњу и
реконструкцију свог ловачког дома укупне површине 520
м2. Свака од 13 секција поседује и своје ловачке домове,

9.

култура,
афирмација
општине

10.

образовање

11.

спорт

куће и колибе, бројне ловно техничке објекте. Удружење је
добитник разних републичких признања, плакета ЛСС и
др.
У оквиру фестивала „Царевчеви дани“ дуги низ година се
Техничка школа организује Летња Академија Народне Музике (ЛАНАМ)
са домом ученика која се реализује у Дому ученика Техничке школе „Никола
„Никола Тесла“ Тесла“ у Костолцу и на коме се пријављени такмичариКостолац
виолинисти припремају за такмичење. Својим учешћем и
расположивим капацитетима допринела је свеукупној
реализацији Музичког фестивала „Царевчеви дани“.
Директор ОШ „М.Живановић“ Средњево
-за време својих мандата на месту директора основна
школа у Средњеву као и подручна одељења у Дољашници,
Печаници и Гареву су добила потпуно нови изглед и углед.
Никле су потпуно нове школске зграде у поменутим
подручним одељењима и привредене намени, док је у
Средњеву 1997. године ударен темељац нове школске
зграде капацитета 2000 квадрата. На пролеће 1998.године
почео је зидање новог школског објекта који је стављен
под кров 2002. године. Велики допринос је дао и на
опремању унутрашњих школских простора и школских
дворишта.
-Директор ОШ „В.Караџић“ Мајиловац
Божидар је за време мандата на месту директора,
континуираним радом и трудом успео да школу високо
Божидар Грујић позиционира у општини Велико Градиште,а и шире.
из Великог
Успостављена је успешна сарадња са Министарством
Градишта
просвете, Општином Велико Градиште, Месним
заједницама у циљу обезбеђивања савремених услова рада,
модернизације и унапређивања наставе, адаптацијом
постојећих просторија, проширењем школског простора,
опремањем наставним средствима, стручним
усавршавањем, унапређивањем образовно-васпитног
процеса, обезбеђивањем савремених услова рада ученика и
наставника и подизањем наставног процеса на виши ниво.
Формирање информатичког кабинета и увођење
информатике и рачунарства као изборног предмета,
опремање кабинета са 15 компјутера и одговарајућим
школским намештајем, истурена одељења добила су по два
компјутера. У школској 2010/2011 опремљен је још један
информатички кабинет за 30 ученика са безичним
интернетом.Набављено је 5 интерактивних табли са
пратећом опремом. Формирана је фоно лабораторја за
учење страног језика.
Дејан је у протеклим годинама дао велики допринос у
развоју спорта општине Велико Градиште као одбојкашки
тренер , као тренерски стручњак са младим генерацијама и
велики педагог. Његови досадашњи резултати су: 2016.
Дејан Милановић године 2. место у Србији у конкуренцији пионира; 2017.
из Великог
године 1. место у Србији у конкуренцији пионира,
Градишта
државни првак Србије у конкуренцији основних школа,
државни првак Србије у конкуренцији средњих школа,
2018. године, државни првак Србије у конкуренцији
основних школа, државни првак Србије у конкуренцији
средњих школа, пласман на светско првенство, проглашен
за најуспешнијег тренера Србије од стране Одбојкашког

савеза Србије, 1. место у Србији у конкуренцији пионира.

12.

13.

спорт
афирмација
општине

привреда и
хуманитарни
рад

14.

хуманитарни
рад

15.

пољопривредаратарство

Мирољуб
Ратковић, скаут
фудбалског
клуба Селта Виго
Новица
Ивановић,
предузетник
аптр „Ивановић
превоз“ Велико
Градиште

Некадашњи играч Црвене Звезде а сада главни скаут
Фудбалског клуба Селта Виго. Својим радом, залагањем и
одрицањем дао је немерљив допринос да деца из Великог
Градишта и околине спознају значај фудбала. Мирољуб је
на фантастичан начин дочарао деци шта значи бити
фудбалер у врхунском клубу као што је фудбалски клуб
Селта из Вига.
Успешан привредник са дугом традицијом успешног
пословања. Као донатор учествовао је у разним
манифестацијама на територији општине Велико
Градиште. Посебно се истакао у оквиру активности „Са
Тамаром у акцији“ када је породицама са територије
општине Велико Градиште комплетно реновиран дом.

Активно учествује у промоцији добровољног давања крви,
њени ученици чине велики проценат броја прикупљених
Средња школа
јединица крви, учествује у организацији акција, највећи
Велико Градиште
број волонтера Црвеног крста су ученици средње школе
који осим добровољног давања крви учествују и у осталим
активностима које спроводи Црвени крст.
Узоран млад пољопривредник , ожењен, отац троје деце.
Жељко Милетић
Својом механизацијом обрађује око 230 хектара земље, на
из Печанице
којој узгаја житарице и индустријско биље. Бави се
спортом и ловом .

Средства за спровођење ове одлуке планирана су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за
2018. годину на разделу 1. програмска активност 2101-0001, функција 110, позиција 5, 423- Услуге по уговору.
ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Браниславка Шуловић
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 17-5/6/2018-02
Датум:20.06.2018. године
Велико Градиште
На основу члана 63. Статута општине Велико Градиште (Сл. гласник општине Велико Градиште бр.
5/2018-пречишћен текст), члана 6. Одлуке о установљењу и додели општинске награде и других јавних
признања општине Велико Градиште (Сл. гласник општине Велико Градиште бр. 4/15) и члана 50. Пословника
Скупштине општине Велико Градиште, (Сл. гласник општине Велико Градиште бр. 11/08), Комисија за
доделу општинских награда и признања подноси Скупштини општине следећи

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеном поступку прикупања предлога са Предлогом кандидата за доделу Општинске награде
општине Велико Градиште за 2018. годину

Комисија за доделу општинских награда и признања у складу са својим овлашћењима утврђеним
Статутом општине Велико Градиште, Одлуком о установљењу и додели општинске награде и других јавних
признања општине Велико Градиште покренула је поступак прикупљања предлога дана 14.05.2018. године
објављивањем Јавног позива за доставу предлога кандидата за доделу Општинске награде у средствима јавног
информисања и то: огласној табли општине Велико Градиште, интернет сајту општине, као и слањем позива
на адресе правних и физичких лица и то: месних заједница на територији општине, јавних служби, органа,
организација, удружења грађана, предузећа и установа.
Kомисији су достављени следећи предлози кандидата:
Ред.бр. ПРЕДЛАГАЧ

ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТ

ОБЛАСТ

Џудо клуб „ВГСК“
Велико Градиште
Група грађана

Лазар Лазаревић из Великог Градишта, Трг Младена
Милорадовића
Марко Милчић из Мајиловца

спорт

3.

Председник МЗ
Чешљева Бара

МЗ Чешљева Бара

4.

Туристичка
организација
општине Велико
Градиште

Шаховски клуб ВГСК

5.

Председник МЗ
Дољашница

Радуловић Светислав из Дољашнице

6.

Средња школа
Велико Градиште

Никола Кнежевић, ученик генерације

афирмација
насељеног
места
спорт
добродит
заједнице,
допринос и
афирмација
општине
хуманитарни
рад и
пољопривреда
образовање

Весна Новковић, професор хемије

образовање

Одбојкашка екипа Средње школе из Великог Градишта

спорт и
афирмација
општине

Атанасије Панић из Великог Градишта

афирмација
општине и
насељеног
места

8.

Друштво за
неговање традиција
ослободилачких
ратова Србије до
1918.године
Савет МЗ Бискупље

Живковић Зоран из Бискупља

пољопривреда

9.

Савет МЗ Бискупе

Живковић Бобан из Бискупља

10.

Саша Живковић
Камијево-одборник
СО В.Градиште
Марковић Слађан,
заменик
председника
општине
Културни центар
„Властимир
Павловић Царевац“

Бобан Вујић из Камијева

пољопривредапчеларство
пољопривредавоћарство

1.
2.

7.

11.

12.

култура

Ловачко удружење „Голуб“ из Великог Градишта

афирмација
општине

Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“
Костолац

култура,
афирмација
општине

Велико Градиште
13.

14.
15.
16.

ОШ „Миша
Живановић“
Средњево
ОШ „Вук Караџић“
Мајиловац
Група грађана

Божидар Грујић из Великог Градишта

образовање

Божидар Грујић из Великог Градишта

образовање

Дејан Милановић из Великог Градишта

спорт

Штрбац Владимир,
одборник СО
В.Градиште

Мирољуб Ратковић, скаут фудбалског клуба Селта Виго

спорт
афирмација
општине
привреда и
хуманитарни
рад
хуманитарни
рад
пољопривредаратарство
афирмација
општине

Новица Ивановић, предузетник аптр „Ивановић превоз“
Велико Градиште
17.
18.
19.

Црвени крст Велико
Градиште
Месна заједница
Печаница
Гордана Јецић,
помоћник
председника
општине

Средња школа Велико Градиште
Жељко Милетић из Печанице
Удружење жена „Златна рука“ из Ђуракова и Поповца

Комисија је одржала своју 2. седницу дана 20.06.2018. године, разматрала сваки појединачни предлог
по областима предлагања и након гласања о сваком појединачном предлогу већином гласова од укупног броја
чланова Комисије утврдила је и доставља Скупштини општине Велико Градиште следећи
ПРЕДЛОГ
КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ
Ред.бр.

Област за коју
се додељује
награда

1.

афирмација
насељеног
места

2.

хуманитарни
рад и
пољопривреда

3.

образовањеученик
генерације

Предложени
кандидат

МЗ Чешљева
Бара

Радуловић
Светислав из
Дољашнице

Никола
Кнежевић

Образложење Комисије
-за асфалтирање сеоских сокака, прикупљено од стране
мештана приближно 16.000 евра. Настављени су радови на
изградњи цркве Свете Тројице , за чије потребе је
прикупљено 80.000 евра. Реновиран је део Дома културе
(замена старог црепа, столарије, урађена нова расвета и
офарбана унутрашњост). Изведени су земљани радови на
пољским путевима у дужини од 2 км. Припремљен терен
за ново гробље. Одрађена је комплетна реконструкција
споменика палим борцима из Првог и Другог светског рата
-врло је активан и поштован у селу. Током 2017. године
иако није био члан савета Месне заједнице преузео је
одговорност и формирао групу грађана за организацију
асфалтирања улица у селу Дољашница, где је у склопу
финансијске помоћи његовим присуством и утицајем код
грађана прикупљено преко 10.000.000,00 динара и
асфалтирано скоро 80 % улица у селу. За изградњу цркве
уступио је део свог плаца. Бави се пољопривредном
производњом (ратарством, воћарством) и производњом
меда.
-један од најуспешнијих ученика у историји Средње
школе, вишеструки првак Србије из хемије. У четвртом
разреду Средње школе остварио је свој највећи успех, у

4.

спорт и
афирмација
општине

Одбојкашка
екипа Средње
школе из
Великог
Градишта

Весна Новковић,
професор хемије

5.

образовање

6.

афирмација
општине и
насељеног
места

Атанасије Панић
из Великог
Градишта

7.

пољопривреда

Живковић Зоран

конкуренцији свих ученика сва четири разреда средњих
школа на Српској хемијској олимпијади освојио је прво
место, тиме је постао најбољи хемичар у Србији за
школску 2017/2018. годину. Овим успехом остарио је
пласман на Међународну хемијску олимпијаду која се
одржава у јулу 2018. године. На свим такмичењима на
општинском и окружном нивоу постиже убедљиво
најбоље резултате. У свим разредима средње школе
учествује на републичким такмичењима из хемије. У
трећем и четвртом разреду осваја прва места на
републичким такмичењима. Представници Српске научне
телевизије су самоиницијативно снимили специјални
прилог о Николи који је више пута емитован у серијалу
„Знање Србије“
-мушка одбојкашка екипа Средње школе из Великог
Градишта постиже врхунске резултате на свим
такмичењима. У школској 2015/2016 и 2016/2017 постају
прваци Србије. У школској 2017/2018 постижу свој највећи
успех, побеђују на окружном, међуокружном и државном
такмичењу у конкуренцији осам најбољих школских екипа
из Србије. Тим успехом обезбеђују пласман на Светско
првенство ученика средњих школа , где освајају треће
место на свету и бронзану медаљу.
-у својој досадашњој веома успешној каријери професора
припремала је бројне ученике школе за такмичења.
Досадашња круна каријере је успех ученика Николе
Кнежевића који је вишеструки првак Србије и учесник
Међународне олимпијаде из хемије. Весна је део свог рада
у образовању провела на месту директора Средње школе у
В.Градишту. Школа је у том периоду изузетно напредовала
и у организационом и у кадровском погледу. Школа је
постала учесник многобројних пројеката, како на
националном, тако и на међународном нивоу. Средња
школа је 2013. године оцењена максималном оценом на
екстерној евалуацији Министарства просвете и од тада до
данас ни једна друга средња школа у Браничевском
округу није добила ту оцену што говори о квалитету рада
школе. Весна је изузетно посвећена раду у образовању,
отворена је за примену нових наставних метода и техника
којима прати нациналне и европске трендове и постиже
изузетне успехе са својим ученицима.
-члан Друштва за неговање традиција ослободилачких
ратова Србије до 1918.године, подружница Велико
Градиште, као потомак куће која је дала Солунце. Покреће
иницијативу са неколицином појединаца и на основу
Статута Републичког удружења формира подружницу у
Великом Градишту 2000 године, 2003. год. бива изабран за
председника где на тој функцији остаје до ове године када
је изабран за почасног председника. Организатор је
обележавања значајних датума. У организацији друштва
подружница учествује на обележавању годишњице
Колубарске битке на Текерешу, аове године и на
обележавању стогодишњице од завршетка великог рата.
-угледан и узоран пољопривредни произвођач. Обрађује

из Бискупља

8.

афирмација
општине

9.

култура,
афирмација
општине

10.

образовање

преко тридесетпет хектара а бави се упоредо и узгојем
јунади, преко педесет у тову. Примеран је домаћин и
поштован отац и деда.
-ове године слави 120 година од свог оснивања, основано
је 02.08.1898.године и једно је од најстаријих ловачких
удружења у Србији. За све време свог постојања бројни
чланови овог удружења старали су се о заштити и узгоју
Ловачко
дивљачи, били покретачи и активни учесници у
удружење
друштвеном животу општине. Данас удружење газдује
„Голуб“ из
ловиштем „Рамски рит“ на површини од 20.000 ха и има
Великог
320 чланова распоређених у 13 сеоских секција. Удружење
Градишта
ове године завршава доградњу и реконструкцију свог
ловачког дома укупне површине 520 м2. Свака од 13
секција поседује и своје ловачке домове, куће и колибе,
бројне ловно техничке објекте. Удружење је добитник
разних републичких признања, плакета ЛСС и др.
-у оквиру фестивала „Царевчеви дани“ дуги низ година се
Техничка школа организује Летња Академија Народне Музике (ЛАНАМ)
са домом ученика која сереализује у Дому ученика Техничке школе „Никола
„Никола Тесла“ Тесла“ у Костолцу и на коме се пријављени такмичариКостолац
виолинисти припремају за такмичење. Својим учешћем и
расположивим капацитетима допринела је свеукупној
реализацији Музичког фестивала „Царевчеви дани“.
-директор ОШ „М.Живановић“ Средњево
-за време својих мандата на месту директора основна
школа у Средњеву као и подручна одељења у Дољашници,
Печаници и Гареву су добила потпуно нови изглед и углед.
Никле су потпуно нове школске зграде у поменутим
подручним одељењима и привредене намени, док је у
Средњеву 1997. године ударен темељац нове школске
зграде капацитета 2000 квадрата. На пролеће 1998.године
почео је зидање новог школског објекта који је стављен
под кров 2002. године. Велики допринос је дао и на
опремању унутрашњих школских простора и школских
дворишта.
-директор ОШ „В.Караџић“ Мајиловац
Божидар је за време мандата на месту директора,
континуираним радом и трудом успео да школу високо
Божидар Грујић
позиционира у општини Велико Градиште,а и шире.
из Великог
Успостављена је успешна сарадња са Министарством
Градишта
просвете, Општином Велико Градиште, Месним
заједницама у циљу обезбеђивања савремених услова рада,
модернизације и унапређивања наставе, адаптацијом
постојећих просторија, проширењем школског простора,
опремањем наставним средствима, стручним
усавршавањем, унапређивањем образовно-васпитног
процеса, обезбеђивањем савремених услова рада ученика и
наставника и подизањем наставног процеса на виши ниво.
Формирање информатичког кабинета и увођење
информатике и рачунарства као изборног предмета,
опремање кабинета са 15 компјутера и одговарајућим
школским намештајем, истурена одељења добила су по два
компјутера. У школској 2010/2011 опремљен је још један
информатички кабинет за 30 ученика са безичним
интернетом.Набављено је 5 интерактивних табли са
пратећом опремом. Формирана је фоно лабораторја за

учење страног језика.

11.

спорт

12.

спорт
афирмација
општине

13.

привреда и
хуманитарни
рад

14.

хуманитарни
рад

15.

пољопривредаратарство

Дејан Милановић
из Великог
Градишта

Мирољуб
Ратковић, скаут
фудбалског
клуба Селта Виго
Новица
Ивановић,
предузетник
аптр „Ивановић
превоз“ Велико
Градиште

-у протеклим годинама дао је велики допринос у развоју
спорта општине Велико Градиште као одбојкашки тренер ,
као тренерски стручњак са младим генерацијама и велики
педагог. Његови досадашњи резултати су: 2016. године 2.
место у Србији у конкуренцији пионира; 2017. године 1.
место у Србији у конкуренцији пионира, државни првак
Србије у конкуренцији основних школа, државни првак
Србије у конкуренцији средњих школа, 2018. године,
државни првак Србије у конкуренцији основних школа,
државни првак Србије у конкуренцији средњих школа,
пласман на светско првенство, проглашен за најуспешнијег
тренера Србије од стране Одбојкашког савеза Србије, 1.
место у Србији у конкуренцији пионира.
-некадашњи играч Црвене Звезде а сада главни скаут
Фудбалског клуба Селта Виго. Својим радом, залагањем и
одрицањем дао је немерљив допринос да деца из Великог
Градишта и околине спознају значај фудбала. Мирољуб је
на фантастичан начин дочарао деци шта значи бити
фудбалер у врхунском клубу као што је фудбалски клуб
Селта из Вига.
-успешан привредник са дугом традицијом успешног
пословања. Као донатор учествовао је у разним
манифестацијама на територији општине Велико
Градиште. Посебно се истакао у оквиру активности „Са
Тамаром у акцији“ када је породицама са територије
општине Велико Градиште комплетно реновиран дом.

- активно учествује у промоцији добровољног давања крви,
њени ученици чине велики проценат броја прикупљених
Средња школа
јединица крви, учествује у организацији акција, највећи
Велико Градиште
број волонтера Црвеног крста су ученици средње школе
који осим добровољног давања крви учествују и у осталим
активностима које спроводи Црвени крст.
-узоран млад пољопривредник , ожењен, отац троје деце.
Жељко Милетић
Својом механизацијом обрађује око 230 хектара земље, на
из Печанице
којој узгаја житарице и индустријско биље. Бави се
спортом и ловом .

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Љубиша Алексић

