
 
Шифра

ЈЛС

Програм 1201
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Укупан број посетилаца на културним 
програмима Број 1100 1200 1800

     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 сопствених 
садржаја и активности  за првих 12 месеци 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 предстојеће догађаје, медијске најаве и набавку лиценци за текућу годину.  У мају је 
одржана 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 галеријо 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.

Подстицање развоја културе

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Одступања услед више одржаних 
програма.

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Извор верификације
Број редовних чланова Број 1300 1400 1423
Извор верификације
Број посета Број 4350 4400 6345
Извор верификације

 
 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Укупан број посетилаца на културним 
догађајима Број 10000 10000 11000

Извор верификације
 
 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Укупан број посета Број 2500 3000 3000
Извор верификације
Укупан број посетилаца на културним 
догађајима Број 1000 2000 2000

Извор верификације

Подстицање развоја културе

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

nema
Евиденција посетилаца за 2019. годину

nema
Евиденција посетилаца за 2019. годину

Подстицање развоја културе

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду Културног центра

Нема одступања
Уписник чланова

Одступања услед повећаног броја 
програма.Статистички извештај НБ

програма.Статистички извештај НБ
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nb у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

29,425 29,922 28,721 95.99
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број сарадника на реализацији програма 
културне продукције и уметничког 
стваралаштва

Број 15 15 16

Извор верификације
Број одржаних програма Број 90 100 85
Извор верификације

Мањи број размене програма у земљи
Извештај о раду Културног центра

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
     Извршење Културног центра на дан 31.12.2019. је било у складу са планираним.  Циљеви и индикатори остварени су у 
складу са планом као и планиране инвестиције и укупни расходи. Реализовано је и учествовано у  85 програма које је 
пропратило  11000 посетилаца. У реализацији програма учествовало је 250 грађана и 16 сарадника. Програмске активности 
су реализоване  по усвојеном плану и програму.

Унапређење разноврсности културне понуде

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Сардник за режију представе

Извештај о раду Културног центра

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
директор Браниславка Величковић
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Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број грађана који су учествовали у програмима 
културне продукције уметничког стваралаштва Број 230 240 250

Извор верификације

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Повећан број учлањења

Извештај о раду Културног центра
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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

8,967 10,541 9,997 94.84
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Програмска активност 0003
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број набављених експоната Број 20 20 20
Извор верификације
Број нових сталних поставки Број 20 2 2
Извор верификације

нема одступања
Извештај о раду ЈУ Народни музеј Велико Градиште за 2019. годину

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
     У току године организовано је 6 изложби које су биле изузетно посећене. Стална поставка је проширена на још једну 
витрину у којој су изложени експонати из праисторије. Урађена је конкурсна документација за пројекат адаптације подрума 
музеја у Галерију савремене уметности.

Очување и заштита културног наслеђа

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

нема одступања
Пописна листа експоната за 2019. годину

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Драган Богичић, директор
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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

3396 2883 2739 95.01
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Програмска активност 0007
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број одржаних програма Број 2 2
Извор верификације
Број сарадника на реализацији програма 
културне продукције и уметничког 
стваралаштва

Број 3 3

Извор верификације

нема одступања

Извештај о раду ЈУ Народни музеј Велико Градиште за 2019. годину

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
    Манифестација  Ноћ музеја  започела је  стрип радионицом коју је одржао стрип цртач Алекса Гајић. Након радионице 
одржано је такмичење у цртању стрипа.   Учесници су добили утешне награде а прва три места вредне награде у виду 
стрипова и свезака. Отворена је изложба  Градиштански добротвори Ђока и Паја . Приказан је анимирани филм  Од 
Хадријана до понизне Софије . Одржана је светска премијера стрипа  Од Хадријана до понизне Софије. Аутор стрипа је 
Алекса Гајић а сценариста мр Драган Богичић. Као пратећа поставка била је изложба  Чудновати стрипови Алексе 
Гајића..Стрип је у класичној форми објављен и у Политикином забавнику.  06.06.2019. одржана је трибина  У име народа.  У 
јулу је одржана 14 Летња ликовна изложба са 26 аутора. Организована је изложба Дунавски дијалози у сарадњи са 
галеријом БЕЛарт из Новог Сада. У септембру је организована четврта Ликовна колонија на којој је учествовало 6 аутора. 
Организована је изложба Перспективе 35 у сарадњи са Националном галеријом из Београда.

Унапређење разноврсности културне понуде

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

нема одступања
Извештај о раду ЈУ Народни музеј Велико Градиште за 2019. годину

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Промовисање културе и културне баштине
Драган Богичић, директор
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Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број грађана који су учествовали у програмима 
културне продукције уметничког стваралаштва Број 30 30

Извор верификације

Повећање учешћа грађана у културној продукцији

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

нема одступања

Извештај о раду ЈУ Народни музеј Велико Градиште за 2019. годину
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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

2428 2315 2200 95.03
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Програмска активност 0008
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број набављених књига Број 1100 1150 1159
Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
    Током 2019. године Библиотека је укупно набавила и обрадила 1159 књига.

Очување, заштита и представљање културног наслеђа

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Нема одступања
Књига инвентара НБ

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Унапређење и обављање библиотечко-информационе делатности
Директор Народне библиотеке, Милена Димитријевић
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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

10,332 9,838 9,546 97.03
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Програмска активност 0009
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број одржаних програма Број 28 30 46
Извор верификације
Број сарадника на реализацији програма 
културне продукције и уметничког 
стваралаштва

Број 32 35 35

Извор верификације

Нема одступања

Извештај о раду НБ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
    Током 2019. године у Народној библиотеци "Вук Караџић" одржано је велики број промоција и програма. До одступања 
од циљаних вредности дошло је јер се у оквиру 4. Великоградиштанске гитаријаде највећи број промоција одржавао у 
Библиотеци, такође је било више организованих промоција књига. Библиотека је и ове године имала успешну сарадњу са 
основним школама са територије општине Велико Градиште, као и са средњом школом "Милоје Васић" у Великом 
Градишту. Успешно су организовани, јубиларни, десети Рамски сутони. Библиотека је у 2019. години  остварила успешну 
сарадњу са организацијом "Србија великог срца", која је за своје потребе у просторијама библиотеке организовала 
радионице, као и продајну изложбу слика. 

Унапређење разноврсности културне понуде

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Већи број одржаних програма у оквиру 
гитаријаде и више промоцијаИзвештај о раду НБ

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Подизање културне свести локалне заједнице
Директор Народне библиотеке, Милена Димитријевић
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Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број грађана укључених у програме културне 
продукције и уметничког стваралаштва Број 55 60 60

Извор верификације

Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Нема одступања

Извештај о раду НБ
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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

1,305 1,804 1,765 97.84

2020 Strana 6 od 6



 
Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Пројекат 1201 - 02
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број испуњених наложених мера заштите од 
пожара Број 1 1

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
    Пројекат Реконструкције котларнице у потпуности је извршен у 2019. години.

Унапређени услови за заштиту од пожара

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Нема одступања
Извештај надзорног органа о извршеним радовима

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Реконструкција котларнице
Директор Народне библиотеке, Милена Димитријевић

2020 Strana 7 od 7



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

497 141 103 73.05
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Пројекат 1201 - 03
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Површина израђене фасаде у м2 м2 250 250
Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
     Пројекат Санације фасаде на згради библиотеке завршен је у потпуности у 2019. години, уз две успешно спроведене 
јавне набавке.

Рестаурација зграде која је део културно - историјске амбијенталне целине

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Нема одступања.
Извештај надзорног органа о извршеним радовима

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Санација фасаде на згради библиотеке
Директор Народне библиотеке, Милена Димитријевић
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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

2,500 2,400 2,371 98.79

2020 Strana 8 od 8
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