Свечано обележен Дан општине
Велико Градиште
На Сребрном језеру, у новоизграђеној спортској хали, општина
Велико Градиште обележила је свој дан у присуству бројних
званица – министарке државне управе и локалне самоуправе
Марије Обрадовић, државних секретара Министарства трговине,
туризма и телекомуникација Жикице Несторовића, Министарства
здравља Радисава Шћепановића, Министарства омладине и спорта
Милана Савића, заменице директора Канцеларија за управљање
јавним улагањима Сандре Недељковић, заменика начелника
Браничевског округа, конзула Србије и председника општина и
дугогодишњих партнера из суседне Румуније, представника
локалне самоуправе и заједнице као и добитника овогодишњих
општинских признања.
У име Скупштине општине Велико Градиште, одборника и своје
име, присутне и грађане поздравио је председник Владимир
Штрбац.
“Велика је част и привилегија бити део једног оваквог скупа
који показује две ствари. Прва, да сам труд и рад, који као
функционери локалне самоуправе улажемо у наше Велико Градиште,
постаје препознатљив и цењен те да је квалитет људи који чине
систем локалне самоуправе у нашој општини и који свакодневно
раде и улажу себе за добробит наше општине и више него што то
ми функционери радимо, постао препознатљив и неспоран. Друга
ствар коју треба истаћи, као нешто што симболизује ова
седнциа, а то је чињеница да смо спремни да пред нас увек
поставимо више циљеве и веће задатке и да општина Велико
Градиште са поносом може да каже да у председнику Републике
Србије, Влади Републике Србије и другим државним институцијама
те локалне самоуправе из нама суседне Румуније има велике
пријатеље који схватају значај свега онога што наша општина
ради.“.

Као први човек општине Велико Градиште, о раду локалне
самоуправи у тешком времену обеженом пандемијом те о
приоритетима развоја у овој и наредним годинама говорио је
председник Драган Милић.
“Друга карактеристика протекле године је однос наше општине са
председником Републике, Владом Републике Србије и другим
државним органима. Ту бих ја дао једну оцену да је та сарадња
била јако добра. Председник Републике, господин Вучић је
препознао дестинацију Сребрног језера као врло атрактивну за
развој туризма тако да нас је у неколико наврата обишао, како
службено тако и приватно, што је наравно велики подстрек за
даљи рад, а и што даје неке конкретне резултате за развој.“,
рекао је председник општине Драган Милић.
“Сарадња са председницом Владе и министарствима је била на
веома високом нивоу. То између осталог показује и данашње
присуство министара и представника Владе Републике Србије, као
и објекти које смо завршили у протеклој години уз помоћ
средстава добијених од одређених министарстава, а посебно ова
два објекта која данас на неки начин пуштамо у рад, а то су
објекат Дома здравља који је потпуно реновиран и ова спортска
хала где данас обележавамо Дан општине, која је врло значајан
подстрек за развој туризма, како спортског тако и других
видова туризма.“, истакао је Милић, указавши на помоћ
Канцеларије за јавна улагања и Министарства здравља у обнови
Дома здравља те Министарства туризма, Министарства локалне
самоуправе и Министарства спорта уз чија улагања је подигнута
спортска хала, али и Центар веслачког савеза Србије на
Сребрном језеру где се припремају наши веслачи.
Као најзначајније пројеке који треба да се реализују у
наредном периоду, председник је навео изградњу брзе
саобраћајнице од ауто пута до Великог Градишта и Голупца која
би могућила да се до ове туристичке дестинације стиже брже,
спајање свих насеља водоводном мрежом са водоизворишта,
изградња система за пречишћавање отпадних вода и 9km
канализационе мреже у граду, почетак изградње канализационе

мреже по селима, асфалирање путева и улица са шетним и
бициклистичким стазама, наставак активности на изградњи
аеродрома на Сребрном језеру који би био први туристички
аеродром у Србији и почетак изградње новог хотелског комплекса
са 4 звездице на Сребрном језеру.
Званицама су се, као добитници општинске повеље за допринос
развоју и афирмацији општине и учесници у инвестицији изградње
спортске хале, обратили министарка државне управе и локалне
самоуправе и државни секретар Министарства трговине, туризма и
телекомуникација.
Господин Несторовић је, захваливши за доделу признања,
истакао: “Ово министарство је од 2015. до 2021. године, за
пројекте развоја туризма у Великом Градишту, укупно определило
181,4 милиона динара. О томе колико морамо да водимо рачуна да
наставимо да подижемо ову дестинацију говори податак да је чак
у пандемији, ова општина имала значајан туристички прилив са
чак 800.000 туриста.“, подсетивши и на атракције ове општине
као што су Сребрно језеро, где је поред ранијих улагања,
потребно и сређивање самог језера чиме се подстиче спортски и
наутички туризам, али и објекта културног туризма огромног
потенцијала, недавно рестаурисане Рамске тврђаве. Из тог
разлога приоритет Министарства је, како је речено, и
постављање пристана у Раму за који је опредељено 23 милиона
динара.
Част да прогласи нови спортски објекат отвореним припао је
министарки државне управе и локалне самоуправе Марији
Обрадовић.
“За мене лично, посебно за запослене у Министарству то је вид
признања досадашњој, интензивној међусобној сарадњи, за коју
се надам да ће у будућности бити још боља, и стога ће ова
награда имати посебно место у нашем министарству. Подршком
коју је МДУЛС дало у претходним годинама општини Велико
Градиште, тим средствима изграђена је и опремљена и ова
спортска хала на Сребрном језеру која је, свакако, туристички

бисер Србије.“, рекла је министарка изразивши наду ће у њој
наши спортисти освајати медаље на такмичењима, али и да ће из
ње потећи неки од спортских асова.
„Сигурна сам да ће Велико Градиште да настави са развојем
својих туристичких потенцијала, а да ћемо сви ми које смо
данас награђени, још више допринети децентрализацији Србије и
равномерном регионалном развоју“, истакла је Обрадовић.
Она је поручила да МДУЛС жели да пружи руку свим јединицама
локалне самоуправе да се развијају као и да је оно родитељска
кућа свим градовима и општинама у Србији чија су врата
отворена за помоћ и подршку идејама и пројектима који имају
за циљ бољи живот грађана.
Министарка је подржала учешће својих колегиница у политичком и
друштвеном животу, и на државном и на локалном нивоу,
напоменувши да је у Великом Градишту упознала способне жене
које воде општинску управу и налазе се на челу институција, а
што треба да омогући да још један играч у тиму, а то су жене,
буде јачи са видљивијим резултатом.
„Од данас, искрено, Велико Градиште има свог лобисту у Влади
Србије.“, нагласила је Обрадовић, рекавши да је, спознајући
све ресурсе које Велико Градиште има и упознајући функционере
који су веома посвећени својој општини, уз велики број
пројеката, активности и укључених људи као и добитника награда
из свих области.
Она је овом приликом позвала присутне и да наставе са
вакцининацијом против вируса короне и промоцијом исте како би
епидемија што краће трајала.
Признања у виду повеља, за посебан допринос развоју и
афирмацији општине Велико Градиште, додељена су Канцеларији за
управљање јавним улагањима, Министарству здравља, Министарству
трговине, туризма и телекомуникација, Министарству државне
управе и локалне самоуправе и Министарство омладине и спорта.

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, додељене су
дипломе ЗЗ „Диван“
из Макца, област пољопривреда, Вујић
Славољубу из Камијева, област афирмација општине и насељеног
места, хуманитарна делатност, Атлетском клубу ВГСК из Великог
Градишта, област спорт, Удружењу пензионера из Великог
Градишта, област хуманитарна делатност, Ђокић Емилији из Доње
Крушевице, ученик генерације средње школе „Милоје Васић“,
Ђорђевић Горану из Бискупља, област пољопривреда-ратарство,
Ђурђевић Зорану из Великог Градишта, област хуманитарна
делатност, Удружењу жена „Рамски цвет“ из Рама, област
афирмација општине, Ђорђевић Марку из Десина, област
пољопривреда-ратарство и сточарство, Нововић Душану из Велике
Плане, област хуманитарна делатност, Манастиру Нимник
из
Курјача, област афирмација општине и Снежани Познановић из
Великог Градишта, област здравство. Физичка лица, добитници
дипломе, награђена су и износом од 20.000 динара.
Свечаност прославе Дана општине увеличао је наступ троје
уметника – професоркe соло певања Марте Благојевић и Љубице
Миладиновић и професора клавира Илије Рајковића.
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