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ЈЛС

Програм 1502
Одговорно лице

 

 
 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број новорегистрованих кревета број 80 100 168

Извор верификације

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Циљје премашен, велики број људи у 
домаћој радиности се категорисаоРешење о категоризацији

Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Програм развоја туризма се  одвија по плану. Иако смо имали тежак период услед ситуације са Ковидом 19,  број ноћења се остваривао 
планираним темпом, захваљујући ваучерима Владе Републике Србије, а и све већој посећености наше општине. Сезона је прошла 
успешно и очекујемо да ће број ноћења бити исти као и прошле године када смо имали рекордну посећеност.

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Начелник општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

39,096 43,209 28,605 66.20
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број страница на интернету и друштвеним 
мрежама које се редовно уређују Број 4 4 4

Извор верификације

Број дана рада инфо центра Број 280 300 250 Инфо центар на Сребрном језеру је 
кренуо са радом крајем априла, а инфо 

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност 0001 – Унапређење информисаности о туристичкој понуди општине Велико Градиште – остварила се  по плану 
и програму. Ангажовано је промо лице Милош Теодосић. Инфо центри на Сребрном језеру и Раму су радили по плану и програму. 
Туристичке организација је нормално функционисала и промовисала општину по плану и програму. 

Унапређење информисаности о туристичкој понуди општине Велико Градиште

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Циљ се остварује.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
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Извор верификације

Број попуњених упитника на интернет 
презентацији ТО према полу Број 100 200 83

Извор верификације

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

центар у Раму је ради од почетка до 
краја године и за сада се све одвија по 
плану.

Годисњи известај Туристицке организације
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

21,786 25,099 15,843 63.12

2020 Strana 2 od 2



 
Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број сајмова туризма Број 5 6 0

Извор верификације

Број манифестација у току године Број 14 14 12

Извор верификације
манифестације су одржане у складу са 
планом.Известај Туристицке организације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Циљ ове активности је адекватна промоција туристичке туристичке понуде општине. За првих 9 месеци ТО  није наступала ни на 
једном сајму због ситуације са Ковидом 19,  планиране манифестације  су одржане у складу са прописаним мерама. Од  маја,  радили 
смо на јачој медијској промоцији општине Велико Градиште па је велики број телевизија посетио и писао о Сребрном језеру, Рамској 
тврђави и осталим потенцијалима општине Велико Градиште. 

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

није одржан ниједан сајам у 
извештајном периоду због 
епидемиолошке ситуације.Известај Туристицке организације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Промоција туристичке понуде
Директор Туристичке организације
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Број коришћених канала комуникације Број 8 9 9
Извор верификације

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

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

7,510 7,510 4,841 64.46
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 -7002
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број пројектованих филмова Број 80 85 85
Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Ова манифестација   се одржала  у периоду од 29.08-04.09.2021. године.  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

циљ испуњен
Извештај извршног директора фестивала

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

СИЛАФЕСТ
Директор Туристичке организације
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

1,200 1,200 1,200 100.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 - 5003
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

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

Индикатор 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. 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. Изградња хале је завршена. У мају ове године је расписана заједничка набавка са 
општином Велико Градиште за партерно уређење. И ова фаза је завршена. Сада смо у поступку техниче контроле и процедури добијања 
употребне дозволе, пошто смо добили сагласност МУП-а на документацију.

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

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Индикатор је испуњен.
Записник о примопредаји изведених радова

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

8,000 8,800 6,721 76.38
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Шифра

ЈЛС

Програм 1502

Пројекат 1502 - 4009
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број пријављених новинара Број 0 30 30

Извор верификације
Број пријављених туристичкихорганизација Број 0 120 150

Извор верификације
премашени због већег броја учесника

Извешатај ТО

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Туристички форум 2021
Директор туристичке организације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат је требао бити реализован у мају месецу, али због епидемиолошке ситуације није, и одржавање је померено за крај септембра 
(светски дан туризма). 26-27. септембра је одржан туристички форум. Рачуни за форум су достављени за плаћање у октобру зато 
финансијски део извршења није исказан.

Туристичка и медијска промоција Сребрног језера

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

испуњени
Извешатај ТО
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Усвојен буџет за 
2021

Текући буџет за 
2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
600 600 0 0
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