
 
Шифра

ЈЛС

Програм 1502
Одговорно лице

 

 
 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број учесника на организационим догађајима број 0 0 0

Извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Подршка развоју туризма у прекограничном регину кроз реализацију пројеката 
прекограничне сарадње

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Извештај о раду одељења за ЛЕР
Подршка развоју туризма у прекограничном регину кроз реализацију пројеката 
прекограничне сарадње

Програм развоја туризма се  одвија по плану. Иако смо имали тежак период услед ситуације са Ковидом 19, након укиданња ванредног 
стања број ноћења се остваривао планираним темпом, захваљујући ваучерима Владе Републике Србије. Уколико не буде ванредних 
ситуација у току јула, августа и септембра очекујемо још већи број ноћења. 

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број жена на организационим догађајима Проценат 0 0 0
Извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број лица оспособљених за бављење туризмом Проценат 0 0 0

Извор верификације Извештај о раду одељења за ЛЕР

Подршка развоју туризма у прекограничном регину кроз реализацију пројеката 
прекограничне сарадње

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Извештај о раду одељења за ЛЕР
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

65,554 70,784 56,287 79.52
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број страница на интернету и друштвеним 
мрежама које се редовно уређују Број 3 3 3

Извор верификације

Број дана рада инфо центра Број 150 150 111
Инфо центар на Сребрном језеру је 
кренуо са радом након укудања 
ванредног стања, а инфо центар у Раму 

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Унапређење информисаности о туристичкој понуди општине Велико Градиште – остварило се  по плану и програму. Ангажовано је 
промо лице Милош Теодосић. Инфо центри на Сребрном језеру и Раму су радили по плану и програму. Ова активност се односи и на 
нормално функционисање туристичке организације, која је и поред епидемиолошке ситуације успешно одрадила послове везане за 
информисање јавности наше општине.

Унапређење информисаности о туристичкој понуди општине Велико Градиште

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Циљ је остварен.Све странице на 
друштвеним мрежама  се редовно воде 
и ажурирају.Годисњи известај Туристицке организације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљање развојем туризма
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић
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Извор верификације

Број попуњених упитника на интернет 
презентацији ТО према полу Број 0 100 27

Извор верификације

Особе које попуњавају ове упитнике су 
претежно женског пола.Годисњи известај Туристицке организације

ванредног стања, а инфо центар у Раму 
је радио од почетка године са 
изузетком за време трајања ванредног 
стања.

Годисњи известај Туристицке организације
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

12,426 26,560 24,255 91.32
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број сајмова туризма Број 5 6 1

Извор верификације

Број манифестација у току године Број 14 14 1

Извор верификације

Због ситуације са Ковидом 19, одржана 
је само једна манифестација, 
Полумаратон.Известај Туристицке организације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Циљ ове активности је адекватна промоција туристичке  понуде општине. У току ове године, ТО је наступила на сајму туризма у 
Београду, сајам у Нишу није одржан због ситуације са Ковидом 19, такође и планиране манифестације у току године нису одржане из 
истог разлога. Од половине маја, након укидања ванредног стања радили смо на јачој медијској промоцији општине Велико Градиште 
па је велики број телефизија посетио и писао о Сребрном језеру, Рамској тврђави и осталим потенцијалима општине Велико Градиште. 
У току ове године наша општина је била изузетно медијски пропраћена, у сврху адекватне промоције.

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Били смо присутни на сајму у Београду, 
због Ковида 19 нисмо били у Нишу.Известај Туристицке организације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Промоција туристичке понуде
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић
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Број коришћених канала комуникације Број 7 8 8
Извор верификације

Циљ је остварен.
Промотивни материјал ТО ,видео снимци ,фотографије
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

6,478 5,028 3,652 72.63
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 - 02
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број пројектованих филмова Број 0 75 0
Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Ова манифестација  се организовала  у периоду од 30.08-05.09.2020. године, али због епидемиолошке ситуације одржана је онлајн. Сви 
филмови онлајн су могли да се одгледају. Овај пројекат је подржан од стране министарства трговине, туризма и телекомуникација као 
и од стране Туристичке организације Србије. 

Проширење туристичке понуде

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Реализација пројекта је у септембру.
Извештај извршног директора фестивала

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

СИЛАФЕСТ
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

1,200 700 600 85.71
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 - 03
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број седишта на трибинама Број 172 172 172
Извор верификације
Број спортских терена Број 5 5 5
Извор верификације

циљ  је испуњен.
Записник о примопредаји изведених радова

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Министарство трговине, туризма и телекомуникација  је  одобрило средства и у 2016. години  потписан је уговор на 25.000.000,00 
динара. У 2017. години смо конкурисали за додатна средства за реализацију пројекта код Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација. Пројекат је прошао,  одобрена су средства и потписан је уговор на 60.000.000,00 динара. Прва ситуација је плаћена 
крајем 2017. године, друга ситуација је плаћена у јуну месецу. Коначна ситуација била је у јулу. Радови на хали реализовани су у 
предвиђеном року. У 2019. години је конкурисано код Министарства туризма за трећу фазу изградње и одобрено нам је 40.000.000,00 
динара, а буџетом ТО је предвиђено 3.000.000,00 динара. Расписана је јавна набавка. Набавку је добила фирма Интер фаст из Београда 
и почетком септембра су почели са извођењем радова.  У децембру су исплаћена средства добијена од министарства по испостављеним 
ситуацијама. Изградња хале је завршена. У мају ове године је расписана заједничка набавка са општином Велико Градиште за партерно 
уређење, и то је завршено. Сада смо у поступку техничке контроле објекта и добијања употребне дозволе. 

Побољшање туристичко -спортске инфраструктуре у циљу развоја спортског 
туризма на Сребрном језеру

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

циљ је испуњен.
Записник о примопредаји изведених радова

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Спортска хала на Сребрном језеру
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

22,000 9,000 3,456 38.40
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 - 04
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број активности на очувању и уређењу платана Број 6 2 0

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Урађен је петогодишњи план управљања платаном. Тражена је сагласност на исти од Завода за заштиту природе. Такође је тражена 
сагласност и на годишњи план управљања. Тражена је сагласност за орезивање Платана, што је након добијене сагласности и урађено.

Туристичка валоризација платана

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Чека се сагласност на услове из 
годишњег плана управљања Платаном 
од Завода за заштиту природе.План управљања спомеником природе ,,Платан на Житном тргу", извештај ТО

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ПЛАТАН
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

100 100 23 23.00

2020 Strana 7 od 7



 
Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 - 10
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број спортских терена Број 0 5 5
Извор верификације
Беој седишта на трибинама Број 0 172 172
Извор верификације Записник о примопредаји изведенихи радова

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Промоција спортско рекреативног туризма и довођење што већег броја  спортиста. Пројекат је у потпуности реализован

Побољшање туристичко спортске инфраструктуре у циљу развоја спортског 
туризм

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Записник о примопредаји изведенихи радова

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Изградња спортске хале на сребрној језеру
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2020
Текући буџет за 

2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

18,750 25,438 20,343 79.97

2020 Strana 8 od 8



Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 - 10
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

површина уређена м 2 0 100 0

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СУПРАСТУРКТУРЕ ТВРЂАВЕ РАМ 
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Побољшање услова за што већи број посета овој знаменитости. Пројекат је у потпуности реализпван

Унапређење амбијенталне средине

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

реализоваће се до краја године због 
епидемије

Извештај о раду одељења за ЛЕР
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Усвојен буџет за 
2020

Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
4,000.00 3,958.00 3,958.00 100.00

2020 Strana 8 od 8
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 - 09
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број пријављених новинара Број 0 30 0

Извор верификације
Број пријављених туристичкихорганизација Број 0 120 0

Извор верификације
Због епидемиолошке ситуације није 
реализован пројекат.Извешатај ТО

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Туристички форум 2020
Директор туристичке организације, Дајана Стојановић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат је требао бити реализован у мају месецу, али због епидемиолошке ситуације није.

Туристичка и медијска промоција Сребрног језера

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Због епидемиолошке ситуације није 
реализован пројекат.Извешатај ТО
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Усвојен буџет за 
2020

Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
600.00 0.00 0.00 #DIV/0!
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