Шифра

OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Назив

РАЗВОЈ ТУРИЗМА
1502
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм развоја туризма се одвијао по плану. Број ноћења се остваривао планираним темпом, највећи прилив туриста био је током
јула и августа. Боравишна такса се наплаћивала регуларно, а од 1. јула се променио закон о туризму где се боравишна такса плаћала
паушално. На основу разговора са угоститељима о протеклој туристичкој сезони, мишљења су да је ово једна од бољих сезона како по
броју ноћења тако и по посећености наше општине.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број учесника на организационим догађајима
Извор верификације
Назив циља програмске активности/пројекта

Подршка развоју туризма у прекограничном регину кроз реализацију пројеката
прекограничне сарадње
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2018.
2019.
2019.
број

0

0

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

0

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

2020
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Назив индикатора
Број жена на организационим догађајима
Извор верификације
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број лица оспособљених за бављење туризмом
Извор верификације

Јединица
Базна вредност
мере
2018.
Проценат
Извештај о раду одељења за ЛЕР

Циљна вредност у
2019.
0

Остварена вредност у Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
2019.
0
0

Подршка развоју туризма у прекограничном регину кроз реализацију пројеката
прекограничне сарадње
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2018.
2019.
2019.
Проценат

0

0

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

0

Извештај о раду одељења за ЛЕР

2020
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Усвојен буџет за
2019
68,057

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
94,378
65,489

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
69.39

2020
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Шифра
ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1502

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљање развојем туризма
0001
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност 0001 – 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 као и број ноћења. Ова
активност се односи и на нормално функционисање туристичке организације. Спроводиле су се активности око издавања рачуна за
смештај у домаћој радиности,послови око уплате боравишне таксе. Набављена је опрема за рад инфо центра у Раму.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Унапређење информисаности о туристичкој понуди општине Велико Градиште
Јединица
мере

Број страница на интернету и друштвеним
мрежама које се редовно уређују
Извор верификације
Број дана рада инфо центра

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.
0

Остварена вредност у
2019.
3

Годисњи известај Туристицке организације
Број

100

2020

144

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

3 Циљ је остварен.Све странице на
друштвеним мрежама су се редовно
водиле и ажурирале.
263

Инфо центар је кренуо са радом 22.
априла, и планираних 150 дана су
остварени, али се међувремену
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Извор верификације

Годисњи известај Туристицке организације

2020

остварени, али се међувремену
отворио и инфо центар у Раму који је
наставио са радом а смо зато
премашили циљану вредност.
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Усвојен буџет за
2019
20,956

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
14,820
12,247

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
82.64

2020
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Шифра
ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1502

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Промоција туристичке понуде
0002
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Циљ ове активности је адекватна промоција туристичке туристичке понуде општине, и на основу индикатора, ова активност се
успешно остварила. Све манифестације и догађаји, сајмови... су успешно организовани и били посећени и медијски пропраћени.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број сајмова туризма
Извор верификације
Број манифестација у току године
Извор верификације

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима
Јединица
мере

Базна вредност
2018.

Број

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

13

5

0

15

Известај Туристицке организације
Број
Известај Туристицке организације

2020

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

5 Циљ је испуњен. Били смо присутни на
свим сајмовима које смо планирали.
14 Циљ је испуњен, све планиране
манифестације су успешно
организоване.
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Број коришћених канала комуникације
Извор верификације

Број
0
Промотивни материјал ТО ,видео снимци ,фотографије

2020

6

7

Циљ је остварен.
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Усвојен буџет за
2019
8,690

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
8,980
7,087

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
78.92

2020
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Шифра
ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

1502

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502 - 02 СИЛАФЕСТ
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Ова манифестација 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. Број страних и домаћих експерта из области филма се
повећао у односу на прошлу годину.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број пројектованих филмова
Извор верификације

Проширење туристичке понуде
Базна вредност
Јединица
2018.
мере

Циљна вредност у
2019.

Број
0
Извештај извршног директора фестивала

2020

Остварена вредност у
2019.
70

70

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
Циљ је испуњен.
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Усвојен буџет за
2019
1,500

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
1,400
1,400

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
100.00

2020
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Шифра
ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

1502

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502 - 03 Спортска хала на Сребрном језеру
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић

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. Коначну ситуацију била је у јулу. Радови на хали реализују се 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. Радови су при крају. У децембру су исплаћена средства добијена од
министарства по испостављеним ситуацијама. Завршетак радова се очекује крајем јануара 2020.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број седишта на трибинама
Извор верификације
Број спортских терена
Извор верификације

Побољшање туристичко -спортске инфраструктуре у циљу развоја спортског
туризма на Сребрном језеру
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Јединица
2018.
2019.
2019.
мере
Број
0
Записник о примопредаји изведених радова
Број
0
Записник о примопредаји изведених радова

2020

0

0

0

0

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
Изградња спортске хале је у току.
Радови су у току.
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Усвојен буџет за
2019
3,000

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
43,000
42,556

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
98.97

2020

Strana 6 od 6

Шифра
ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

1502

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502 - 04 ПЛАТАН
Директор Туристичке организације, Дајана Стојановић

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. По добијању услова почињемо са реализацијом плана.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број активности на очувању и уређењу платана
Извор верификације

Туристичка валоризација платана
Базна вредност
Јединица
2018.
мере
Број

Циљна вредност у
2019.

0

Остварена вредност у
2019.
6

План управљања спомеником природе ,,Платан на Житном тргу", извештај ТО

2020

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

0 Чека се сагласност на услове из
годишњег плана управљања Платаном
од Завода за заштиту природе.
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Усвојен буџет за
2019
200

Текући буџет за
2019

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2019
односу на текући буџет
50
0
0%

2020
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Шифра
ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

1502

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502 - 05 Посети ме
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат није реализован јер јавна набавка за набавку опремен није успешн решена . Добијена је једна понуда која није била
прихватљива

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број постављених инфо панела
Извор верификације
Број постаљене туристичке сигнализације
Извор верификације
Број постављених тотема

Унапређење туристичке инфраструктуре и унапређење туристичке понуде
Јединица
мере

Базна вредност
2018.

Број
Извештај о раду одељења за ЛЕР
Број
Извештај о раду одељења за ЛЕР
Број

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

0

6

0

0

20

20

0

6

0

2020

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
није реализована јавна набавка
Циљ је остварен.
није реализована јавна набавка
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Извор верификације

није реализована јавна набавка

Извештај о раду одељења за ЛЕР

2020
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Усвојен буџет за
2019
33,711

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
4,128
2,199

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
53.27

2020
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Шифра

Програм
Пројекат
Одговорно лице

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЈЛС
1502

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502 - 08 Изградња спортске хале на Сребрном језеру - Фаза 3
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Током 2019. године започети су радови на изградњи треће фазе спортске хале. Радови нису током 2019. године завршени и биће до
марта месеца завршени у потпуности.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Новоизграђена спортска хала
Извор верификације

Унапређење туристичке понуде наше општине
Јединица
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

0
Број
1
Записник противпожарног иснпектора и решење о налогу мера, као и препоруке
одговорног лица за безбедност и здравље на раду

2020

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
Хала је изграђена али нису у
потпуности завршени радови на трећој
фази изградње
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Усвојен буџет за
2019
0.00

Текући буџет за
Извршење у 2019
2019
22,000.00
0.00

Проценат извршења у
односу на текући буџет
0.00

2020

Strana 8 od 8

