
 
Шифра

ЈЛС

Програм 1301
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број спортских организација преко којих се 
остварује јавни интерес у области спорта Број 38 38 38

Извор верификације

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број чланова спортских удружења и 
организација Број 820 820 820

-

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-
Спортски савез општине и спортска удружења

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Турнир у одбојци 2019.год. се одржао у трећем кварталу . Организацијом турнира  посредно се вршило успостављање механизама за 
повећање обима бављења спортом свих грађана, као и повезивање активности са еколошким и туристичким пројектима, програмима и 
стратегијом одрживог развоја;деца и омладина  активније се укључују у стручне и професионалне процесе спровођења рекреације и 
тренинга .Стварање услова за постизање врхунских  спортских резултата Већи број и веће задовољство спортиста и туриста  .Развој 
спортског туризма општине,Јачање улоге медија у промоцији бављења спортом, развија се професионални приступ спорту. Овај 
програм је испунио свој циљ и надмашио циљану вредност, јер се пријавило више спортиста него што је планирано. * Крајем 2018.-те 
године објављен је јавни конкурс за доделу буџетских средстава у области спорта а у складу са законом, спортска удружења и клубови 
као и савези су у складу са истим, доставили конкурсну документацију након чега је донета одлука о финансирању посебних програма 
спортских удружења и организација које доприносе развоју спорта од стране општинског већа. Један од основних услова на конкурсу је 
био да је седиште на подручју Општине Велико Градиште. Након потписивања уговора о додели средстава достављени су планови 
потрошње у складу са одобреним средствима а на основу месечних потреба, трансфер средстава усмeрен ка спортским удружењима 
реализован је у потпуности у складу са динамиком која је достављена.

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Извор верификације Спортски савез општине и спортска удружења
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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

43,825 41,435 37,000 89.30
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Шифра

ЈЛС

Програм 1301

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број посебних програма спортских 
организација финансираних од стране 
града/општине

Број 36 37 37

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Циљ који је постављен у оквиру ове програмске активности током 2019. године реализован је у потпуности у односу на сам план. 
Крајем 2018.-те године објављен је јавни конкурс за доделу буџетских средстава у области спорта а у складу са законом, спортска 
удружења и клубови као и савези су у складу са истим, доставили конкурсну документацију након чега је донета одлука о финансирању 
посебних програма спортских удружења и организација које доприносе развоју спорта од стране општинског већа. Један од основних 
услова на конкурсу је био да је седиште на подручју Општине Велико Градиште. Након потписивања уговора о додели средстава 
достављени су планови потрошње у складу са одобреним средствима а на основу месечних потреба, трансфер средстава усмeрен ка 
спортским удружењима реализован је у потпуности у складу са динамиком која је достављена.

Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се 
остварује јавни интерес у области спорта

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-

Одлука о расподели средстава

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић
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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

24500 26840 26355 98.19
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Шифра

ЈЛС

Програм 1301

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2018. у 2019.

Број објеката који је доступан за коришћење 
предшколском, школском спорту

ком 9 9 9

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У току 2019. године унапређење система спорта у предшколским и школским  установама одвијало се на начин тако што   се :
-радило на унапређењу сарадње између ЈУ СЦВГ   и школских установа путем уговора о професионално техничкој сарадњи  . У 
уговорима су се бесплатно давала средства ,опрема и објекти  на коришћење а наставни кадар је спроводио спортски систем.
- организовани су  семинари за едукацију наставника –професора физичког васпитања и реализатора школских спортских програма у 
објектима Установе а у органиѕацији школа и спортских организација.
- повезана је  настава физичког васпитања и ваннаставне спортске активности кроз сарадњу школа са спортским савезима и клубовима 
 - створени су  услови за задовољење потреба деце за игром и такмичењем без обзира на пол ,узраст ,расну ,верску припадност или 
инвалидитет; Ова програмска активност је испунила свој циљ и индикаторе.

Унапређење предшколског и школског спорта

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност дефинисаног индикатора

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Унапређење предшколског и школског спорта

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Подршка предшколском и школском спорту
Директор Спортског центра, Саша Бранковић
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Базна Циљна вредност

вредност 2018. у 2019.

Просечан број  сати у години када су постојећи 
објекти доступни предшколском, школском 
спорту

ком 2600 2630 2736.8

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2018. у 2019.

Број деце укључен у спортске активности у 
односу на укупан број школске деце

ком 450 460 450

извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност дефинисаног индикатораје мања 
од  циљне вредности индикатора.

Спртски савез општине Велико Градиште и Спортска удружења у општини

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Унапређење предшколског и школског спорта

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност дефинисаног индикатора је већа 
од  циљне вредности 
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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

1505 1131 1042 92.13

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност дефинисаног индикатора
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност дефинисаног индикатораје мања 

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност дефинисаног индикатора је већа 
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Шифра

ЈЛС

Програм 1301

Програмска активност 0003
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2018. у 2019.

Број објеката који је доступан за коришћење 
предшколском, школском спорту

ком 9 9 9

извор верификације

Базна Циљна вредност Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.

Унапређење предшколског и школског спорта

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност дефинисаног индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Награде  за најбоље младе спортисте у предходној години, у виду захвалница, диплома, мајица, пехара и коктел ручка

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Унапређење и подршка такмичењу младих спортиста
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић
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вредност 2018. у 2019.

Просечан број  сати у години када су постојећи 
објекти доступни предшколском, школском 
спорту

ком 2600 2630 2736.8

извор верификације

Остварена вредност дефинисаног индикатора је већа 
од  циљне вредности 

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.
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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

3750 750 306 40.80

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остварена вредност дефинисаног индикатора
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Остварена вредност дефинисаног индикатора је већа 
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Шифра

ЈЛС

Програм 1301

Програмска активност 0004
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2018. у 2019.

Број спортских организација који користе услуге 
установе из области спорта

ком 38 39 39

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Испуњена је циљана вредност.

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за 

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У току 2019. године Установа  је преузела одговорност и обавезу примарне функције у унапређењу и развоју спорта у општини кроз 
обезбеђење и побољшање услова за бављење спортом ,где се пре свега мисли на  техничке услове које може обезбедити  као директни  
корисник буџета коме је дата одређена спортска инфраструктура на управљање . 
У правцу обезбеђења ових техничких услова извршено је редовно и ванредно одржавање спортске инфраструктуре  грађевинском и 
функционалном смислу. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општинуи  зградња нових спортских 
објеката  који се користе  за одржавање спортских приредби и тренинга наших спортских организација и становништва као и за 
припреме и рекреацију екстерних корисника (страни и домаћи) које су  иначе користиле услуге  хотела и ресторана на Сребрном језеру  
. Извршено је растерећење постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и социо-друштвених 
садржаја.Ова програмска активност је испунила своју циљану вредност.

Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Функционисање локалних спортских установа
Директор Спортског центра, Саша Бранковић
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вредност 2018. у 2019.

Број одржаних спортских приредби у 
установама из области спорта

ком 150 160 213

извор верификације Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.
Остварена вредност дефинисаног индикатораје већа од  
циљне вредности индикатора
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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

9740 11421 8530 74.69

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
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Остварена вредност дефинисаног индикатораје већа од  
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Шифра

ЈЛС

Програм 1301

Програмска активност 0005
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број младих корисника услуга мера омладинске 
политике Број 410 450

Извор верификације

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Образложење одступања остварене од 

циљне вредности индикатора

-
Одлука о расподели средстава

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Активност није спроведена

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Спровођење омладинске политике
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић
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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

250 100 0 0.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 1301

Пројекат 1301 - 01
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Смањење процента налозених мера ППЗ 
инспектора Проценат 0 50 0

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Овај пројекат није остварен, ребалансом су скинута средства.

Испуњење законске обавезе у складу са Законом о заштити од пожара везано за 
јавне објекте

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Није остварено.
Решење ППЗ инспектора

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Уградња хидрантске мрезе и система за дојаву позара
Директор Спортског центра, Саша Бранковић
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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

3080 0 0 0.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 1301

Пројекат 1301 - 02
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Укупан број регистрованих спортиста Број 810 1068

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Турнир у одбојци 2019.год. се одржао у трећем кварталу . Организацијом турнира  посредно се вршило успостављање механизама за 
повећање обима бављења спортом свих грађана, као и повезивање активности са еколошким и туристичким пројектима, програмима и 
стратегијом одрживог развоја;деца и омладина  активније се укључују у стручне и професионалне процесе спровођења рекреације и 
тренинга .Стварање услова за постизање врхунских  спортских резултата Већи број и веће задовољство спортиста и туриста  .Развој 
спортског туризма општине,Јачање улоге медија у промоцији бављења спортом, развија се професионални приступ спорту. Овај 
програм је испунио свој циљ и надмашио циљану вредност, јер се пријавило више спортиста него што је планирано.

Повећати могућност за бављење деце и омладине спортом, као и могућност за 
развој врхунског спорта

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Остварена вредност дефинисаног 
индикатора је већа од  циљне вредности 
индикатораСпортски савез општине Велико Градиште и спортска удружења у општини

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ТУРНИР У ОДБОЈЦИ
Директор Спортског центра, Саша Бранковић
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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

500 493 493 100.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 1301

Пројекат 1301 - 03
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број спортских организација који користе 
услуге установе из области спорта Број 37 38

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
 Овај пројекат је испунио свој циљ, остварена вредност је испунила очекивања.

Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Остварена вредност дефинисаног 
индикатораје већа од  циљне вредности 
индикатораИзвестај о раду ЈУ СЦВГ

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

АДАПТАЦИЈА  СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЦИОНИЦЕ
Директор Спортског центра, Саша Бранковић
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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

500 700 274 39.14
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