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Анализа извршења буџета за 2019.годину 
 

ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСTОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

ЦИЉ 1: просторни развој у складу са плановима    

ИНДИКАТОР 1: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом 

 

Циљана вредност у 2019. години: 56 

Остварена вредност у 2019. години : 56 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

16,966 10,816 4,900 45.30% 

 

Овај програм  има две програмске активности и два пројекта 

 

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ЦИЉ1: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања 

ИНДИКАТОР 1: Број насељених места обухваћених услугама снабдевања водом из градског 

водовода 

 

Циљана вредност у 2019. години: 3 

Остварена вредност у 2019. години : 3 

 

ЦИЉ2: Покривеност територије насеља Велико Градиште комуналним делатностима одржавања 

јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене у односу на 

планирану 

ИНДИКАТОР 2: Проценат покривене површине 

 

Циљана вредност у 2019. години: 90 

Остварена вредност у 2019. години : 90 

 

ЦИЉ 3: Адекватна покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем и снабдевање 

водом 

ИНДИКАТОР 3:  Број насеља обухваћених редовним одржавањем осветлења 

 

Циљана вредност у 2019. години: 26 

Остварена вредност у 2019. години : 26 

 

   у хиљадама дин 
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Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

47,500 33,520 19,461 58.06% 

 

Овај програм  има пет програмске активности и три пројекта 

 

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

ЦИЉ1: Унапређење привредног амбијента пружањем административне помоћи привредном сектору 

ИНДИКАТОР 1: Број новоотворених привредних субјеката 

 

Циљана вредност у 2019. години: 0 

Остварена вредност у 2019. години : 0 

није било заинтересованих кандидата 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

3,700 3,400 3,263 95.97% 

 

Овај програм  има две програмске активности  

 

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 

ЦИЉ1: Повећање прихода од туризма.    

ИНДИКАТОР 1: Проценат повећања боравишне таксе у односу на претходну годину. 

 

Циљана вредност у 2019. години: 7% већи број ноћења и приход од боравишне таксе у односу на 

2018. годину.  

Остварена вредност у 2019. години : Број ноћења и приход од боравишне таксе је повећан за 6%. 

 

Прилив боравишне таксе је нешто мањи од очекиваног због промене закона у туризму од 1. јула, на 

основу кога се боравишна такса уплаћивала паушално. 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

68.057 94.378 65.489 69.39% 

 

Туристичка организација општине Велико Градиште има две програмске активности: 
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ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

ЦИЉ1: Унапређење пољопривреде и руралног развоја 

ИНДИКАТОР 1: Проценат коришћења пољпопривредног земљишта обухваћених ГП у односу на 

укупне расположиве пољопривредне површине 

 

Циљана вредност у 2019. години: 30 

Остварена вредност у 2019. години : 42 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

7,500 9,500 2,342 24.65% 

 

Овај програм  има две програмске активности  

 

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ЦИЉ1: Унапређење управљања отпадним водама 

ИНДИКАТОР 1: Број омогућених прикључака на канализацију 

 

Циљана вредност у 2019. години: 23 

Остварена вредност у 2019. години : 54 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

21,500 25,783 9,670 37.51% 

 

Овај програм  има две програмске активности и два пројекта 

 

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ЦИЉ1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју 

ИНДИКАТОР 1: дужина улице са обновљено сигнализацијом  

 

Циљана вредност у 2019. години: 2 

Остварена вредност у 2019. години : 2 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 
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на текући буџет 

123,517 56,417 42,406 75.17% 

 

Овај програм  има две програмске активности и пет пројекта 

 

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ЦИЉ1: Повећање  обухвата деце предшколским васпитањем  и  образовањем.    

ИНДИКАТОР 1: Проценат деце која су уписана у предшколске установе у односу на број деце у 

општини. 

 

Циљана вредност у 2019. години: 62% уписане деце у односу на број деце рођене у општини.  

Остварена вредност у 2019. години: 62% уписане деце у односу на број деце рођене у општини. 

 

 ИНДИКАТОР 2: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце. 

 

Циљана вредност у 2019. години: 100% уписане деце у односу на број деце рођене у општини.  

Остварена вредност у 2019. години: 97% уписане деце у односу на број деце рођене у општини. 

 

Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце је 97%, на листи чекања је 13 деце, 

која ће бити примљена када се отворе групе у новоизграђеном делу. 

 

Проценат уписане деце у односу на број деце рођене у општини је 62% колико је и планирано. 

Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце је 97%, на листи чекања је 13 деце, 

која ће бити примљена када се отворе групе у новоизграђеном делу. 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат извршења 

у односу на текући 

буџет 

62.454 64.288 63.510 98,79% 

 

Овај програм  има једну програмску активност: 

 

ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

ЦИЉ1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем 

ИНДИКАТОР 1: Број деце обухбаћен основним образовањем и васпитањем 

 

Циљана вредност у 2019. години: 792 

Остварена вредност у 2019. години : 790 

 

   у хиљадама дин 
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Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

50,546 48,507 42,053 86.69% 

 

Овај програм  обзухвата 4 основне школе и то: 

- Основна школа ``Иво Лола Рибар`` Велико Градиште 

- Основна школа ``Вук Караџић`` Мајиловац 

- Основна школа ``Миша Живановић`` Средњево и 

- Музичка школа ``Стеван Мокрањац`` Велико Градиште 

- Свака школа има по једну активност а укупно имају три пројекта 

 

ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

ЦИЉ1: Повећање обухвата средњошколског образовања 

ИНДИКАТОР 1: рој деце која су обухваћена средњим образовањем 

 

Циљана вредност у 2019. години: 420 

Остварена вредност у 2019. години : 420 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

8,499 8,423 8,134 96.57% 

 

Овај програм  има једну програмску активности и један пројекат 

 

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 

ЦИЉ1: Унапређење квалитета услуга социјалне заштите 

ИНДИКАТОР 1: Број грађана корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима 

локалног Буџета 

 

Циљана вредност у 2019. години: 624 

Остварена вредност у 2019. години : 620 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

52,242 68,170 50,515 74.10% 
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Овај програм  има осам програмских активности и један пројекат 

 

ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

 

ЦИЉ1: Унапређење здравља становништва 

ИНДИКАТОР 1: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом 

 

Циљана вредност у 2019. години: 17200 

Остварена вредност у 2019. години : 17200 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

10,205 11,505 8,950 77.79% 

 

Овај програм  има једну програмску активност и један пројекат 

 

ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања 

 

Народна библиотека ``Вук Караџић`` Велико Градиште 

 

ЦИЉ 1: Подстицање развоја културе 

ИНДИКАТОР 1: Укупан број посетилаца на културним програмима - Одступања услед више 

одржаних програма. 

ИНДИКАТОР 2: Број редовних чланова 

ИНДИКАТОР 3: Број посета - Одступања услед повећаног броја програма. 

Циљана вредност у 2019. години: 1200 + 1400 + 4400 

Остварена вредност у 2019. години: 1800 + 1423 + 6345 

 

Културни центар ``Властимир Павловић Царевац`` Велико Градиште 

 

ЦИЉ 1: Подстицање развоја културе 

ИНДИКАТОР 1: Укупан број посетилаца на културним догађајима 

Циљана вредност у 2019. години: 10000 

Остварена вредност у 2019. години: 11000 

 

Народни музеј Велико Градиште 

 

ЦИЉ 1: Подстицање развоја културе 

ИНДИКАТОР 1: Укупан број посета 

ИНДИКАТОР 2: Укупан број посетилаца на културним догађајима 

Циљана вредност у 2019. години: 3000 + 2000 

Остварена вредност у 2019. години: 3000 + 2000 
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   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019. 

Текући буџет 

за 2019. 

Извршење у 

2019. 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

29.425 29.922 28.721 95.99% 

 

     Овај програм  има 5 програмских активности 

 

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 

ЦИЉ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине 

ИНДИКАТОР 1: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области 

спорта 

 

Циљана вредност у 2019. години: 38 

Остварена вредност у 2019. години: 38 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

43,825 41,435 37,000 89.30% 

  

Овај програм  има пет програмских активности и четири пројекта 

 

 

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

У оквиру ова два програма нису постављени како ЦИЉеви тако ни ИНДИКАТОРи, због 

специфичности рада. 

Самим тим није могуће анализирати ни један од наведених програма. 

Могуће је извршити само анализу остварења односно извршења буџета у наведеном извештајном 

периоду. 

 

Програм 15  

0602-0001  Функционисање Локалне самоуправе  

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

238.692 295.208 170.598 57.79% 
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Мање је остварено из ралога уштеде на јавним набавкама, као и из разлога мање плаћања ка Србија 

водама због усменог договора 

 

Програм 16  

2101-0001 Функционисање Скупштине општине 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

25.104 26.444 24.103 91.15% 

 

ПРОГРАМ 17.ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

 

ЦИЉ 1: Смањење потрошње енергије 

ИНДИКАТОР 1: Укупан проценат уштеде у  потрошњи примарне енергије у јавном осветљењу у %  

 

Циљана вредност у 2019. години: 98 

Остварена вредност у 2019. години: 98 

 

   у хиљадама дин 

Усвојен буџет 

за 2019 

Текући буџет 

за 2019 

Извршење у 

2019 

Проценат 

извршења у односу 

на текући буџет 

8.078 10.378 8.558 82.46% 

  

Овај програм  има једну програмску активност 

 

 


