
 
Шифра

ЈЛС

Програм 2002
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта  

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број деце обухбаћен основним образовањем и 
васпитањем број 785 792 790

Извор верификације

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Школе су оствариле потпуни обухват све деце циљаног узраста основним образовањем и васпитањем.

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-
Годишњи програм рада

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
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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

50,546 48,507 42,053 86.69
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Шифра

ЈЛС

Програм 2002

Програмска активност 0001
Одговорна лица

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта  

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Просечан број ученика по одељењу број 17 18 18
Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

Функционисање основних школа
Директори Основних школа

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
* Програмска активност је остварена у потпуности, образовањем је обухваћено 780 ученика, редовно се врши одржавање свих 
једанаест школских објеката у складу са потребама за обезбеђење услова за неометано одвијање наставе и свих ваннаставних 
активности.
Успешно је реализован пројекат Велико Градиште - мој град, из средстава текуће буџетске резерве извршено је преуређење школског 
дворишта у Раму. Један део дворишта је оспособљен за паркинг аутомобила приликом посете Рамске тврђаве. * рограмска активност 
2002-0001Функционисање основних школа остварена је у потпуности, испуњени су планирани индикатори 200 ученика и 62 
запослених и одржавање десет школских објеката у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и ваннаставних 
активности. * У складу са Програмом и планом Буџета, школа је  до 31.12.2019.године , остварила делимично 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.
Циљ  је број унапреџења квалитета образовања и васпитања, што је и реализовано, у потпуности.
Школа се обратила за додатна средства на име трошкова мобилних телефона, регистрације возила, израду пројектне документације. 
Исплаћене су јубиларне награде. Стални трошкови су без проблема реализовани, јавне набавке су реализоване.
Школски објекти су редовно одржавани, кречене су просторије у којима бораве ученици,  вршена је контрола противпожарних 
апарата, воде за пиће, дератизација и дезинсекција.
Школа је трошила средства за материјал за образовање и канцеларијски материјал.
Извршена је набавка опреме за грађевинске објекте и образовање.

Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним 
школама Музичка школа

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-
Статистички подаци Школе
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Назив циља програмске активности/пројекта  

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Просечан број ученика по одељењу број 15 15 15
Извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта  

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број паметних табли број 0 9 9
Извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта  

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

44904 број 11 11 11
Извор верификације

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-
Годишњи програм рада

Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним 
школама ОШ Средњево

-
Годишњи програм рада

Годишњи програм рада

Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним 
школама ОШ Мајиловац

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-

Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним 
школама Музичка школа

Образложење одступања остварене 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

44904 47307 42053 88.89
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Шифра

ЈЛС

Програм 2002

Пројекат 2002 - 01

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број јављача пожара Број 0 101 0
Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (АУТОМАТСКА ДОЈАВА 
ПОЖАРА)

Директор ОШ Иво Лола Рибар Драган Мандић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Средства у целости умањена ребалансом.

Обезбеђена благовремена сигнализација пожара

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Средства су ребалансом скинута
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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

3.542 0 0 0.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 2002

Пројекат 2002 - 02
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број усељених одељења Број 0
Извор верификације
Проценат површине школе на којој су радови 
изведени Проценат 20 20

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Дејан Рајковић, директор

-
Употребна дозвола, Решење о верификацији

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У оквиру пројекта 2002-02 Изградња новог објекта ОШ обезбеђена су средства из Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. јавна набавка је спроведена и изабран је извођач радова, радови су  изведени у уговореном року.

Изградња нове школе за ученике 10 насеља у општини В. Градиште

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Очекује се у 2020.г.
Употребна дозвола, Решење о верификацији
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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

1500 600 0 0.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 2002

Пројекат 2002 - 11
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Површина обухваћена реконструкцијом (м2) м2 0
Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

Реконструкција музичке школе
Јасмина Штрбац, руководилац Одељења

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Радови ће бити изведени у 2020.години

Побољшање објеката музичког образовања на територији оптине Велико 
Градиште

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Одложено за 2020.г.
Извештај о раду Одељења за урбанизам и Одлука СО
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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

600 600 0 0.00
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