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                    Б  И  Л  Т  Е  Н 

   БРОЈ 2     ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ЈУЛ/2020 Општина Велико Градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште 

012/662-120, 012/661-128,  www.velikogradiste.rs, e-mail: office@velikogradiste.rs 

 

 

Уводна реч председника општине    

Поштовани суграђани, 

Овај Билтен има за циљ да Вам на што 

једноставнији и приступачнији начин 

прикаже на који начин је претходне године 

утрошен новац из буџета наше општине. 

Намера нам је да Вам на сажет и јасан 

начин прикажемо колико је остварено 

прихода и примања као и колико је 

утрошено расхода и издатака у претходној 

години како по буџетским корисницима 

тако и по програмима.  

 Циљ нам је да у будућности даље 

унапредимо сарадњу локалне самоуправе и 

грађана како у креирању буџета тако и у 

другим сегментима живота у локалној 

заједници. Један од начина је и 

транспарентност трошења буџетских 

средстава чији приказ је пред Вама.  

Одговорност према јавним 

финансијама као и јавност у раду обавеза 

је сваке локалне самоуправе. Наша је 

обавеза да вам трошење буџетског новца 

представимо на транспарентан и 

разумљив начин, док је ваше право да то 

знате.  

Пред вама се налази приказ 

извршења буџета општине Велико 

Градиште за 2019.годину. 

Уравнотеженост буџетских расхода у 

претходној години је обележила 

одрживост, стабилност и предвидивост 

буџетских прихода.  

 

Драган Милић 

Председник општине 

 

 
 

 

 

http://velikogradiste.rs/
mailto:office@velikogradiste.rs
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Укупно остварени ПРИХОДИ општине Велико Градиште за 2019.годину износе 

654.455.000,00 динара 

економска клас.  назив економске класификације износ у хиљадама динара 

710000 порези 217,410 

730000 донације и трансфери 341,493 

740000 други приходи 81,442 

770000 меморандумске ставке 143 

810000 примања од продаје основних средстава 2,695 

840000 примања од продаје природне имовине 5,704 

910000 примања од задуживања 5,568 

      УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ: 654,455 

Укупно извршени РАСХОДИ општине Велико Градиште за 2019.годину износе 589.673.000,00 

динара 

Буџет наше општине је програмски што значи да је новац намењен за програме који доприносе испуњење 

стратешких циљева развоја наше општине, а трошкови буџета распоређени су према пројектима и 

активностима на које се односе. 

 

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 4.900.000,00 динара 
Набављено земљиште за потребе К.О. Средњево 

Израђени су пројекти и геодетски елаборати за 10 објеката у јавној својиниУ току 2019.године радило се 

на изради просторног плана општине Велико Градиште, и Изменама и допунама плана генералне 

регулације насеља Велико Градиште као и Измени и допуни плана детаљне регулације туристичког 

насеља Бели Багрем. 
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Програм 1.  Урбанизам и просторно …

Програм 3.  Локални економски развој

Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој

Програм 7.  Организација саобраћаја и …

Програм 9.  Основно образовање и васпитање

Програм 11.  Социјална  и дечија заштита

Програм 13.  Развој културе и информисања

Програм 15.  Опште услуге локалне …

Програм 17. Енергетска ефикасност

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА
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ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  19.461.000,00 динара 
Одржавана  је јавна расвета у сеоским и у градском насељу. У градском насељу је јавну равету одржавао 

приватни партнер, док је у сеоским срединама пружалац услуге изабран путем јавне набавке. У оквиру ове 

активности Одељење је координирало радове на одржавању јавног осветљења што подразумева замену 

сијалица, пратећег материјала и елемената, као и фарбање и реконструкција дотрајалих стубова у граду. 

Радило се на проширењу секундарне водоводне мреже у Курјачу. 

У оквиру Зоохигијене радило се на уништавању  амброзије, дератизацији и  дезинсекцији зграда, 

запрашивању комараца, збрињавању паса луталица... 

Кроз активност Одржавање чистоће на јавним површинама чишћене су канте, сакупљало се смеће, 

уређивали смо паркове и одржавали мобилијаре и одржавали плаже

 

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    3.263.000,00 динара 
Кроз активност Подршка економском развоју и промоцији предузетништва је пружена   консултанска 

помоћ пољопривредницима - како физичким, тако и правним лицима за потребе остваривања права на 

субвенције, пољопривредне кредите, регистрацију и пререгистрацију пољопривредних газдинстава. 

 

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА    65.489.000,00 динара 
Унапређење информисаности о туристичкој понуди општине Велико Градиште – остварена је по плану и 

програму. Ангажовано је промо лице Милош Теодосић. Велики прилив посетилаца био је током јула и 

августа. Ова активност се односи и на функционисање туристичке организације у оквиру које су се 

спроводиле активности око издавања рачуна за смештај у домаћој радиности,послови око уплате 

боравишне таксе. Све манифестације и догађаји, сајмови... су успешно организовани и били посећени и 

медијски пропраћени. 

Манифестација ``СИЛАФЕСТ`` организовала се у периоду од 01.09-07.09.2019. године. Овај пројекат је 

подржан од стране министарства трговине, туризма и телекомуникација као и од стране Туристичке 

организације Србије. Министарство трговине, туризма и телекомуникација  је  одобрило средства у 

претходним годинама за изградњу спортске хале на Сребрном језеру, чији се завршетак очекује у току 

2020.године. 
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ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ   2.342.000,00 динара У оквиру овог 

програма спроведене су два јавна надметања за закуп земљишта, као и  позив за утврђивање пречег права. 

Такође су уређени пољски путеви који су услед непогода у 2019.години били у јако лошем стању. 

У оквиру мера руралног развоја 146 учесника је посетило сајмове пољопривреде у земљи и иностранству 

док је било 83 исплаћених постицаја (77 за осемењавање, 1 постицај удружењу, 4 за заштиту земљишта и 

контролу квалитета и 1 за селекцију), 

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  9.670.000,00 динара 
Током 2019.године су у оквиру овог програма реализовани радови на инвестиционом одржавању, ширењу 

канализационе мреже, али и на унапређењу управљања отпадом 

Изведени су радови на текућем инвестиционом одржавању на канализационој мрежи. 

Одржавана је депонија у површини 3.2 км2 и  уклоњено је преко 80 дивљих депонија. 

Током 2019.године је у потпуности завршена 2 фаза изградње која је започета у 2018.години и издата 

употебна дозвола. Канализациона мрежа је достављена на коришћење ЈКП "Дунав". 

 
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА                 

42.406.000,00 динара  
Током 2019.године реализовани су пројекти и активности у циљу унапрешења безбедности саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре. Уређени су путеви и улице у оквиру редовног одржавања - летњег и зимског 

и крпљење ударних рупа, обновљењена је вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација према 

записнику саобраћајног инспектора и реализоване су остале активности према плану рада и одобреном 

буџету. 

Током 2019.године издата су сва неопходна одобрења, те се постављење пристана очекује у току 

2020.године. Пројекат ``Изградња паркинга на Сребрном језеру је реализован уз финасирање од стране ЈП 

Путева Србије. Током 2019.године је уређена шетна стаза и прилаз Рамској тврђави. Пројект је финасиран 

од стране Министартва трговине и туризма. 

 

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ   63.510.000,00 динара 
Доградња вртића за отварање две нове групе, средства су обезбеђена од стране кабинета министра без 

портфеља задуженог за демографију и популациону политику  

Проценат уписане деце у односу на број деце рођене у општини је повећан на 62%, док је број деце која 

похађају ППП повећан на 95% чиме је постављени циљ у потпуности испуњен. 
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ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ   42.053.000,00 динара 
Школе су оствариле потпуни обухват све деце циљаног узраста основним образовањем и васпитањем. 

Успешно је реализован пројекат Велико Градиште - мој град, извршено је преуређење школског дворишта 

у Раму. Један део дворишта је оспособљен за паркинг аутомобила приликом посете Рамске тврђаве.  

У складу са Програмом и планом Буџета, школе су  до 31.12.2019.године, оствариле своје циљеве у односу 

на планиране, крајње рационално користећи средства из буџета, искључиво за побољшање услова рада 

школе, пријатног боравка ученика и запослених у школи, и успешног стицања знања наших ученика. 

Школски објекти су редовно одржавани, кречене су просторије у којима бораве ученици,  вршена је 

контрола противпожарних апарата, воде за пиће, дератизација и дезинсекција. 

 

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ   8.134.000,00 динара 
Циљ је био да се унапреди квалитет образовања у средњој школи и у потпуности је испуњен. Све 

активности су изведене у оквиру прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у средњим 

школама. 

Пројекат израде монографије поводом јубилеја школе је успешно приведен крају, урађен је дизајн и 

припрема за штампу, као и штампање саме монографије. Одштампано је 500 примерака монографије која 

је подељена гостима поводом обележавања 140 година од оснивања школе након чега је и пригодно са 

гостима и радницима школе обележен Дан школе. 

  

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА   50.515.000,00  динара 
Планом рада Црвеног крста обезбеђена су средства за функционисање истог, као и за акције добровољног 

давања крви. Црвени крст је у складу са својим програмом организовао поменуте акције и све су биле 

изузетно успешне. Такође у сарадњи са Центром за социјални рад као и са Локалном самоуправом 

организован је низ помоћи социјално угроженом и болесном становништву.  

Током овог извештајног периода завршена је реализација пројекта доградње предшколске установе 

,,Мајски цвет,, У оквиру пројекта су изведени радови на изградњи два нова јаслена одељења, спортске сале 

и пратећих мокрих чворова и канцеларијских просторија. До краја ове године пројекат ће бити окончан у 

потпуности.  



6 Билтен општине Велико Градиште,  јун.2020.године                                                                           Одељење за финансије 

 

Вршена је редовна исплата стипендија 29 студента, измирење трошкова смештаја деце са посебним 

потребама у одговарајућим установама-домовима за ученике.  

Осим тога ова програмска активност подразумева награђивање носиоца "Вукове дипломе", ђаке генерација, 

превоз ђака на републичка такмичења, као и награђивање ученика за остварене резултате на Републичким 

такмичењима. Награде  за професоре који су својим радом допринели остварењу ових престижних 

резултата. Сви награђени ученици су додатно награђени ваучерима за боравак на базену у оквиру комплекса 

"Силвер лејк" за време трајања летњег распуста. 

Подршка развоју мреже ван-институционалне услуге социјалне заштите предвиђена је одлуком о 

социјалној заштити и закону о социјалној заштити а реализација ове програмске активности подразумева 

помоћ старијим лицима у виду испомоћи. У оквиру овог програма, а на основу извештаја који су 

састављени, реализовани су типични послови које поменута лица нису у стању да врше самостално.  

 

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА   8.950.000,00 динара 
Дом здравља Велико Градиште је од априла месеца 2019.године акредитована здравствена установа на 

седам година, чиме се сви постављени циљеви испуњавају. 

Извршење је у складу са планом и није било одступања. 

Броја становника обухваћених примарном здравственом заштитом је у складу са постављеним циљевима.  

Током 2019.године нису започети радови на реконструкцији. Завршена је пројектно техничка докуметација, 

спроведене су јавне набавке за избор извођача радова и за стручни надзор 

 
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  28.721.000,00 динара 
Културне активности и програми за 2019.годину успешно су реализовани. 

Програми библиотеке на годишњем нивоу у потпуности су реализовани, па су тако и индикатори остварени, 

до одступања у броју посетилаца културним програмима и броју посета дошло је јер су све активности 

везане за промоције у оквиру 4. Великоградиштанске гитаријаде организоване у Библиотеци, такође и због 

остварене сарадње са организацијом "Србија великог срца" која је све своје радионице организовала у 

Библиотеци.  Активности су реализоване у складу са планираним.  

Подстицаји  културном и уметничком стваралаштву су реализовани  у складу са планом. Осим спровођења 

сопствених садржаја и активности, Културни центар је веома успешно сарађивао са установама, 

удружењима и учествовао у организацији бројних дешавања. До 31.12.2019. године реализовао је и 

учествовао у 85 програма, садржаја, манифестација и слично. На којима је присуствовало 11000 посетилаца. 

Програмске активности су реализоване  по усвојеном плану и програму. Број сарадника који је учествовао 

у реализацији програ је 16, а број грађана 250.   

Почетак године протекао је у припреми за наступајуће догађаје, медијске најаве и набавку лиценци за 

текућу годину.  У мају је одржана манифестација ̀ `Ноћ музеја`` са две изложбе, ̀ `Градиштански добротвори 

Ђока и Паја`` и ``Чудновати стрипови Алексе Гајића``. Такође је одржана промоција стрипа ``Од Хадријана 

до понизне Софије``. У јулу је отворена 14. Летња ликовна изложба са сликама 24 аутора. У сарадњи са 

галеријом БелАрт из Новог Сада организована је изложба Дунавски дијалози. У септембру је организована 

четврта ликовна колонија Пек-Пинкум на којој је учествовало 6 аутора. Анимирани филм Од Хадријана до 

понизне Софије у продукцији Народног музеја је учествовао на међународном филмском фестивалу СИЛА-

фест.  У октобру је отворена изложба Перспективе 35 у сарадњи са Националном галеријом из Београда. 
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ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ      37.000.000,00 динара 
Крајем 2018.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. 

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. 

- 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;  

Обезбеђе су и додељене награде  за најбоље младе спортисте у предходној години, у виду захвалница, 

диплома, мајица, пехара и коктел ручка. 

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 индиректни  корисник буџета коме је дата одређена спортска 

инфраструктура на управљање.  

 
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ   170.598.000,00 динара 
Кроз овај програм обезбеђено је нормално функционисање локалне самоуправе, Општинског 

правобранилаштва и Месних заједница. Кроз активност Сервисирање јавног дуга вршена је отплата 

инвестиционог кредита. 

Текућа и стална буџетска резерва служе за обезбеђивање средстава уколико се деси нешто непланирано и 

непредвиђено, као и ванредне ситуације до којих може да дође услед елементарних непогода. 

Кроз активност Учешће у пројектима  удружења грађана невладиних организација финансирана су по 

конкурсу удружења грађана и цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште. 
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ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    24.103.000,00 динара 
У складу са Законом и Статутом обавља своје надлежности Председник општине, Скупштина општине и 

Општинско веће, чиме се омогућава рад свих служби и установа, где се доносе акта у складу са Законима и 

иста омогућавају грађанима да лакши начин остварују своја права. 

 
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ    8.558.000,00 динара 
Програм је реализован у складу са уговором о ЈПП за јавно осветљење у Великом Градшту и Белом Багрему. 

Уштеде енергије су остварене у складу са уговором. 

 
Одлука о буџету општине Велико Градиште за 2019.годину акценат ставља на  „Програм Опште 

јавне услуге управе“ који побољшава систем функционисања, чиме омогућава пружање 

квалитетнијих услуга својим суграђанима, чиме им се намеће улога главних актера приликом 

планирања и креирања буџета наше општине, затим развој туризма као и унапређење и побољшање 

предшколсог васпитања и образовања. 
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