
ОПШТИНСКА НАГРАДА У ВИДУ ДИПЛОМЕ 
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
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:   

 
Ред.бр. 

 
Област за коју 

се додељује 
награда 

Предложени 
кандидат Образложење Комисије 

1 

спорт 

Радомир 
Величковић из 

Великог 
Градишта 

тренер сениорске екипе ОК ВГСК 
Почео је да тренира у одбојкашком клубу 1967. године. 
Тренерску каријеру започео 1978. год. са јуниорском 
екипом ОК ВГСК. Од 1979 до 1983 тренира прву екипу 
ОК ВГСК у Првој лиги Југославије. Од 1984 до 1987. 
тренира млађе категорије у Младом Раднику. У периоду 
од  1987 до 1990. тренира прву екипу ОК ВГСК у Другој 
лиги Југославије. Од 1993 до 2005. ради са млађим 
категоријама у Младом раднику, а од 2005 до 2012. 
тренира млађе категорије у ОК ВГСК.  2012 преузима 
прву екипу ОК ВГСК и успешно води тим у Првој лиги 
Србије до 2020. Истовремено ради са кадетима и 
јуниорима. Као тренер освојио је: 17 бронзаних, 12 
сребрних и 9 златних медаља. Од 2010. успешно води 
камп Одбојкашког Савеза Србије за младе перспективне 
одбојкаше 

2 

пољопривреда-
ратарство 

Јовица Јанковић 
из Великог 
Градишта 

Јовица је читав радни век везан за пољопривреду, као 
дугогодишњи директор задруге „Пољопривредник“ и 
директор радне јединице „Рамског Рита“ – биљне 
производње. Након одласка у пензију наставља да се бави 
пољопривредом, тако да данас обрађује преко 150 ха, на 
којим гаји соју, сунцокрет и пшеницу. 

3 

спорт 
Фудбалски клуб 
„Сираково“ из 

Сиракова 

За кратко време постао је један од најстабилнијих клубава 
са територије општине В. Градиште. Клуб чине млади и 
амбициозни људи који су својим радом и ангажовањем 
много урадили, пре свега, на побољшању спортске 
инфраструктуре и условима за такмичење. 2019. године 
улазе у Окружну лигу где остварују запажену улогу. 

4 

образовање- 
ученик 

генерације 

Катарина 
Милошевић из 

Великог 
Градишта 

Завршила општи смер гимназије као носилац „Вукове 
дипломе“. У другом као и у трећем разреду осваја прво 
место на окружном, а друго на републичком такмичењу 
из српског језика и књижевности на  Књижевној 
олимпијади.  Ангажована у вршњачкој едукацији кроз 
радионице „Имам право на безбедан  Интернет“ са циљем 
да се подигне свест о безбедности ученика у дигиталном 
окружењу. Била је члан Ђачког парламента. Особа која 
уме  да образложи и аргументује своје ставове и 
мишљење, а све то уз поштовање других и другачијих 
схватања. 

5 

спорт, 
афирмација 

општине 

Слободан Боба 
Ковач из  
Великог 

Градишта 

Богату каријеру  започео је у екипи ВГСК, а потом је 
играо за Колубару из Лазаревца, Студент 
Ваздухопловство из Мостара и Војводину из Новог Сада. 
Инострану каријеру, већим делом је провео у Италији, 
затим Грчкој, Ирану и Кувајту. Са репрезентацијом 
Југославије освојио је 7 медаља. Тренерску каријеру 
започиње 2008. године у Радничком из Крагујевца. 



Репрезетнацију Ирана преузима 2014. а затим 2017. 
репрезентацију Словеније. У августу 2019. постављен је 
на место селектора одбојкашке репрезентације Србије. 
Већ на првом такмичењу као селектор Србије освојио је 
златну медаљу на Европском првенству 2019. године. 

6 

привреда 

Фабрика уља 
„Дунавка“ доо 

Велико 
Градиште 

Основана је давне 1938. године, као радионица за прераду 
сунцокрета. Располаже тренутним капацитетом прераде 
од 75.000 тона сировине годишње. 2019. године, фабрика 
наставља са радом, тренутно запошљава 75 лица у В. 
Градишту и 15 лица на територији Србије. Значај и 
обухват индиректних корисника је далеко већи због 
пољопривредних произвођача од којих фабрика 
откупљује производе и превозника који врше превоз робе. 
Фабрика уља „Дунавка“ представља значајан субјект 
унапређења пословања и привредног амбијента општине 
и смањења стопе незапослености, као и значајан фактор 
економског развоја. 

7 

пољопривреда и 
рурални 
туризам 

Фарма пчела 
Живковић из 

Бискупља 

Породица Живковић бавила се  производњом меда од 
1947. до 1988. године. 2012. године, поново покрећу ову 
делатност оснивањем пчеларске фарме Живковић. 
Успешно се баве производњом свих врста меда и осталих 
пчеларских производа – прополис, полен перга, матични 
млеч, саће. У власништву поседују 200 кошница. Осим 
производне делатности, ова фарма је постала и део 
туристичке понуде где се уз обилазак пчелињака може 
вршити и дегустација производа. 

8 

афирмација 
општине 

Удружење жена 
„Златна рука“ 

Ђураково-
Поповац 

Удружење је формирано 2017. године са циљем да 
унапреди женски активизам и  живот на селу.  Бави се 
хуманитарном делатношћу и активно ради на унапређењу 
друштвеног живота. Кроз активизам у оквиру удружења, 
жене Ђуракова и Поповца унапредиле су како свој живот 
тако и живот својих суграђана и показале друштвену 
одговорност и солидарност. Наступима на разним 
манифестацијама доприносе афирмацији старих заната 
као и саме општине. 

9 

афирмација 
насељеног 

места 

Месна заједница 
Љубиње 

Месна заједница је у предходном периоду својим 
преданим радом допринела унапређењу сеоске 
инфрастуктуре и подстакла грађане да учествују у 
суфинансирању радова на асфалтирању улица кроз 
насеље. Захваљујући преданом раду Савета месне 
заједнице сакупљено је више од 40.000 евра и 
асфалтирано 2,2 километра улица. 

10 

привреда-
предузетништво 

Пекара „ЕМА“ 
Велико 

Градиште 

Све је почело давне 1993. године, када је пекара основана 
у Великом Градишту. Пекара поседује продајне објекте на 
Сребрном језеру, у Винцима, Пожаревцу и Дрмну. 
Отварањем модерног производног погона уводе се новине 
у линијама за производњу хлеба и пецива, и тиме постижу 
битни резултати у самом квалитету производа. Својом 
понудом, у пријатном окружењу створени су најбољи 
могући услови за потрошаче. Пекара „Ема“ бави се и 
хуманитарним радом кад год је то потребно. 

11 
образовање-

најбољи 
студент 

Никола 
Марковић из 

Курјача 

Студент четврте године на студијском програму 
Медицине, Универзитета у Београду. Основну школу 
завршио је као ученик генерације, а затим Медицинску 
школу у Пожаревцу. Предходну годину студирања 
завршио је са просечном оценом 9,60. У слободно време 



волонтира на одељењу неурологије Ургентног центра. 
Добровољни је давац крви. Један је од троје деце из 
узорне породице која се бави пољопривредом као 
основном делатношћу, обрађујући преко 60 hа земље и 
товом бројлера око 4.000 комада у турнусу. 

12 

хуманитарни 
рад 

Црвени крст 
Велико 

Градиште 

Од момента проглашења ванредног стања у Републици 
Србији због пандемија корона вируса, ставио је све своје 
ресурсе на располагање Општинском штабу за ванредне 
ситуације и до последњег дана активно учествовао у свим 
акцијама везаним за пружање помоћи најугроженијем 
делу становништва. 

 
Физичким лицима добитницима новчане награде исплатиће се износ од 20.000 динара, са припадајућим 
порезима. 
  

 
  

П О В Е Љ А 
 
Повеља се додељује установама, предузећима, месним заједницама и органима за постигнуте изузетне 
резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва, унапређења, развоја и афирмације општине Велико 
Градиште. 
 
1. ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, 
  
2. ЛОВАЧКОМ УДРУЖЕЊУ „ГОЛУБ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,  
  
3. ЛОВАЧКОМ УДРУЖЕЊУ „ФАЗАН“ СРЕДЊЕВО. 
 
Од момента проглашења ванредног стања у Републици Србији због пандемије корона вируса припадници ВСЈ, 
бројни волонтери, чланови ловачких удружења ставили су све своје ресурсе на располагање Општинском 
штабу за ванредне ситуације и до последњег дана ванредног стања ативно су учествовали и дали велики 
допринос успешној борби Штаба током пандемије пруживши велику и несебичну помоћ свом, а нарочито 
најугроженијем делу становништва наше општине. 
                                                   


