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РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Извршење буџета на дан 30. 6. 2020. није било у складу са Планом и програмом Народне библиотеке „Вук Караџић“ за 2020.
годину, услед новонастале епидемиолошке ситуације у нашој земљи узроковане вирусом Ковид- 19 и поштовањем одлука и
препорука Владе РС и Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште.
Циљеви и индикатори за прво тромесечје углавном су остварени. До увођења ванредног стања, планиране активности су
реализоване (одржана Светосавска чајанка, Национални дан књиге…), редовни рад са корисницима, пријављивање на
Конкурсе МКИ, набавка и обрада публикација за библиотеку и припремани су садржаји и програми за наредни период.
У оквиру конта 511- Капитално одржавање зграда и објеката, реализована је планом предвиђена замена комплетне
унутрашње расвете.
Међутим, након увођења ванредног стања, 16. марта, планиране активности нису реализоване. Отказани су програми и
стручни скупови, обустављена набавка књига и рад са корисницима, по препоруци Штаба за ванредне ситуације обустављени
су сви трошкови који нису неопходни како би се направиле уштеде у буџету.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Укупан број посетилаца на култ.програмима
Извор верификације
Број редовних чланова

Извор верификације
Број посете

Подстицање развоја културе
Јединица
мере

Базна вредност
2019.

Број

Циљна вредност у
2020.

1100

Остварена вредност у
2020.

1200

300

1300

1400

300

одступање је због епидемије

4350

4400

250

одступање је због епидемије

Статитстички извештај народне библиотеке

број
Уписник чланова
број

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

2020

одступање је због епидемије
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Статитстички извештај народне библиотеке

Извор верификације:
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Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Извршење на дан 30.06.2020. услед новонастале епидемиолошке ситуације у нашој земљи, узроковане вирусом Ковид -19 и поштовања
Одлука и препорука Владе Републике Србије, није било у складу са планираним. Утврђује се да су циљеви и индикатори предвиђени за
01.01.-09.03.2020. године у оквиру програмске активности -1201-0002- Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, испуњени и
остварени као што су и планирани. Због новонастале ситуације остале активности , након 09.03.2020. године нису реализоване.
Од 01.01. до 30.06.2020. године реализоване су следеће планиране инвестиције: извршена је промена столарије на административним
просторијама, кино-кабини и гардероби; набављени су противпожарни апарати.
Укупни расходи oд 01.01. дo 30.06.2020.год. за програмску активност 1201-0002 – Подстицаји културном и уметничком стваралаштва
су реализовани у складу са планом.
Осим сопствених садржаја и активности за 6 месеци Културни центар је веома успешно сарађивао са установама, удружењима и
учествовао у организацији бројних дешавања. Због новонастале ситуације до 09.03.2020.године реализовано и учествовано у 7
програма, садржаја, манифестација и сл.
Индикатори су:
-број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани у односу на обим расхода. За 2020. годину планирано је 10000
посетилаца, а за шест месеци остварено 800 посетилаца.
-Број одржаних програма. За 2020. планирано је 95 а одржано 7 програма. У наредном периоду активности ће бити у складу са
епидемиолошком ситуацијом.
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Укупан број посетилаца
Извор верификације

ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ КУЛУРЕ
Јединица
Базна вредност
мере
2019.
Број
10000
Ивештај о раду Културног центра

Шифра

Циљна вредност у
Остварена вредност у Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
2020.
2020.
10000
800
одступања су настаала услед епидемије

Назив

2020
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ЈЛС
Програм
Одговорно лице

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Од почетка године Народни музеј Велико Градиште је активно радио на припреми програма за Ноћ музеја, која се требала
одржати у мају 2020. године.
Први пројекат је био штампање стрипа „ Прича свих прича“ о Петру Благојевићу из Кисиљева, аутора Живорада Мишића.
Стрип је завршен, треба да се штампа.
Други пројекат је био издавање стрип објекта „ Време у прстену“ аутора Алексе Гајића. И овај стрип је завршен, треба да се
штампа.
Трећи пројекат је био организовање ретроспективне изложбе Мирослава Пршендића, са пратећим каталогом, за који је
материјал спреман.
Услед новонастале ситуације са епидемијом covid-19 , Ноћ музеја је одложена, а наши програми везани за њу заустављени,
и нису реализовани до краја.
Народни музеј Велико Градиште је добио средства на конкурсу Министарства културе за адаптацију подрумског простора у
Галерију савремене уметности, тако да имамо у плану да се до краја године овај пројекат реализује у потпуности и да већ
почетком 2021. организујемо прву излужбу у новој галерији.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Укупан број посетилаца
Укупан број посете
Извор верификације

Подстицање развоја културе
Јединица
Базна вредност
мере
2019.
Број
2000
Број
3000
евиденција посетилаца за 2019.годину

2020

циљана вредност
2020.
3000
4000

Образложење одступања остварене
Остварена вредносу
од циљне вредности индикатора
2020.
делимично
остварено
300
300
делимично остварено
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Усвојен буџет за
2020
11,486

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
27,411
25,299

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
92%

2020
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Усвојен буџет за
2020
10412

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
10412
3145

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
30,2%

2020

Strana 1 od 1

Усвојен буџет за
2020
4630

Текући буџет за
2020
4630

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2020
односу на текући буџет
1837

39.54%

2020
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Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционисање локалних установа културе
0001
директор Милена Димитријевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Извршење буџета на дан 31.12. 2020. , са мањим одступањима, било је у складу са Планом и програмом рада Народне
библиотеке „Вук Караџић“ за 2020. годину.
Циљеви и индикатори углавном су остварени. До увођења ванредног стања, планиране активности су реализоване
(одржана Светосавска чајанка, Национални дан књиге…), редовни рад са корисницима, пријављивање на Конкурсе МКИ,
набавка и обрада публикација за библиотеку и припремани су садржаји и програми за наредни период.
Међутим, и у другој половини 2020. године, планиране активности нису у потпуности реализоване. Отказани су програми и
стручни скупови, док је несметано настављена набавка књига и рад са корисницима, а све у складу са епидемиолошком
ситуацијом и прописаним мерама.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број запослених у установама културе
Извор верификације

обезбеђивање редовног функ.
Базна вредност
Јединица
2019.
мере

Циљна вредност у
2020.

Број
8
Средства издвојена ѕа финансирање културе

2020

Остварена вредност у
2020.
8

8

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
нема
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Усвојен буџет за
2020
11,486

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
11,956
11,339

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
95%

2020
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Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
0002
директор Браниславка Величковић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Извршење Културног центра на дан 31.12.2020. године услед новонастале епидемиолошке ситуације у нашој земљи, узроковане
вирусом Ковид -19 и поштовања Одлука и препорука Владе Републике Србије, није било у складу са планираним. Утврђује се да су
циљеви и индикатори предвиђени за 01.01.-09.03.2020. године, испуњени и остварени као што су и планирани. Због новонастале
ситуације остале активности , након 09.03.2020. до 31.12.2020. године су реализоване сходно епидемиолошкој ситуацији. Услед
новонастале ситуације од планираних 95 програма реализовано је 17 програма, које је пропратило преко 1000 посетилаца. У
реализацији програма учествовало је 240 грађана и 15 сарадника колико је и планирано.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број одржаних програма

Унапређење разноврстности кутлурне понуде
Базна вредност
Циљна вредност у
Јединица
2019.
2020.
мере
Број

100

2020

Остварена вредност у
2020.
95

7

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
одступања постоје због епидемије
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одступања постоје због епидемије

Извор верификације
Број сарадника на реализацији програма
Извор верификације

Ивештај о раду Културног центра

Назив циља програмске активности/пројекта

Повеаћње учешћа грађана у културној продукцији

Број грађана који су учеств.у програмима
Извор верификације

Број
230
Извештај ораду Културног центра

Број
15
Извештај ораду Културнјог центра

2020

15

15

240

240

нема одступања

нема одступања
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Усвојен буџет за
2020
10412

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
9852
9177

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
93.15

2020
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Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
0003
директор Драган Богичић

Програмска активност
Одговорно лице

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Од почетка године Народни музеј Велико Градиште је активно радио на припреми програма за Ноћ музеја, која се требала
одржати у мају 2020. године.
Први пројекат је био штампање стрипа „ Прича свих прича“ о Петру Благојевићу из Кисиљева, аутора Живорада Мишића.
Стрип је завршен, треба да се штампа.
Други пројекат је био издавање стрип објекта „ Време у прстену“ аутора Алексе Гајића. И овај стрип је завршен, треба да се
штампа.
Трећи пројекат је био организовање ретроспективне изложбе Мирослава Пршендића, са пратећим каталогом, за који је
материјал спреман.
Услед новонастале ситуације са епидемијом covid-19 , Ноћ музеја је одложена, а наши програми везани за њу заустављени,
и нису реализовани до краја.
Народни музеј Велико Градиште је добио средства на конкурсу Министарства културе за адаптацију подрумског простора у
Галерију савремене уметности, тако да имамо у плану да се до краја године овај пројекат реализује у потпуности и да већ
почетком 2021. организујемо прву излужбу у новој галерији.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
број набавлјених експоната
Извор верификације
број нових сталних поставки
Извор верификације

Очување и заштита културног наслеђа
Базна вредност
циљана вредност
Јединица
2019.
2020.
мере
Број
пописна листа за 2020.
Број
Извештај о раду НМ за 2020.

Остварена вредносу
2020.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

20

20

20

2

2

2

2020

реализовано
реализовано
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Усвојен буџет за
2020
4630

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
5603
4783

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
85.36%

2020
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