
 
Шифра

ЈЛС

Програм 1201
 Одговорно лице

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Укупан број посетилаца на културним 
програмима Број 1200 1200 600

Извор верификације
Број редовних чланова Број 1400 1400 846
Извор верификације
Број посета Број 4400 4400 1320 Мања одступања.

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Током прве половине 2022. године програми и рад Библиотеке обављају се у оквиру планираних активности. Већи број посетилаца на културним 
програмима очекује се у другој половини године, када организујемо две велике манифестације. *У првој половини године рад у оквиру установе 
коначно је уз  прописане мере предострожности обављан као у време пре епидемије. Пробе и програми одржавани су по плану и обиму на који смо 
навикли.*Народни музеј Велико Градиште је у првих 6 месеци 2022. године оформио нову сталну поставку у галерији музеја. Организован је 
традиционални 15. Градиштански пролећни ликовни салон на коме је учествовало 20 аутора. Изложба је трајала 2 месеца и штампан је пригодан 
каталог. Портављена је и нова камена скулптура у градском парку аутора Славка Живановића. Започете су припреме за организовање изложбе три 
вајара: Тамаре Ракић, Божа Терзића и Петра Хрануелија, који су били и учесници пролећног салона.

Подстицање развоја културе
Образложење одступања остварене од 

циљне вредности индикатора

Нема одступања.
Статистички извештај НБ

Нема одступања.
Уписник чланова, Кобис електронска база
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Извор верификације Статистички извештај НБ

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

број посетилаца на кул. Програма који 
доприносе остварив.општег интереса Број 10000 9000 4560

Извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Укупан број посетилаца на културним 
програмима Број 2000 3000 3000

Извор верификације
Укупан број посета Број 3000 3000 3000
Извор верификације

Подстицање развоја културе
Образложење одступања остварене од 

циљне вредности индикатора

нема одступања
Ивештај о раду Културног центра

Подстицање развоја културе
Образложење одступања остварене од 

циљне вредности индикатора

Успешна туристичка сезона
евиденција посетилаца за 2022.годину

Успешна туристичка сезона
евиденција посетилаца за 2022.годину
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

32,102 35,082 12,752 89%
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

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 запослених у установама културе у односу 
на укупан број запослених у ЈЛС Број 8 8 8

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционисање локалних установа културе
Директор 

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У првој половини 2022. године одржано неколико књижевних програма, дечјих радионица, као и организованих посета Библиотеци. 
Запослени су пролазили кроз различите обуке, наставњена је сарадња са другим установама. Писали су се пројекти и плаанирали 
програми за Културно лето, као и рад Библиотеке на Сребрном језеру.

Oбезбеђење редовног функционисања установа културе

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Нема одступања
Средства издвојена за финансирање установа културе
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

13,513 14,086 5,687 40%
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Назив
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Директор

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Подстицаји  културном и уметничком стваралаштву су  у односу на план у великом проценту реализовани. Осим сопствених садржаја и 
активности  за првих 6 месеци Културни центар је успешно сарађивао са установама, удружењима и учествовао у организацији  
дешавања. До 30.06.2022. године реализовао је и учествовао у преко 15 програма и садржаја. Програмске активности су реализоване  по 
усвојеном плану и програму.

Очување и заштита културног наслеђа

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора
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Број одржаних програма Број 95 95 37
Извор верификације
Број сарадника на реализацији програма Број / / /
Извор верификације
Број грађана који су учеств.у програмима Број / / /
Извор верификације Извештај о раду Културног центра 

Извештај ораду Културног центра 

одступања постоје
Ивештај о раду Културног центра
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

9828 11785 4016 34.07%
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Шифра

ЈЛС

Програм 1201

Програмска активност 0003
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

циљана вредност
2022.

Остварена вредносу
2022.

број напавњеих експоната Број 20 120 120
Извор верификације

очување и заштита културног наслеђа
Образложење одступања остварене од 

циљне вредности индикатора

нема
пописна листа

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Народни музеј Велико Градиште је у првих 6 месеци 2022. године оформио нову сталну поставку у галерији музеја. 
Организован је традиционални 15. Градиштански пролећни ликовни салон на коме је учествовало 20 аутора. Изложба је 
трајала 2 месеца и штампан је пригодан каталог. Портављена је и нова камена скулптура у градском парку аутора Славка 
Живановића. Започете су припреме за организовање изложбе три вајара: Тамаре Ракић, Божа Терзића и Петра Хрануелија, 
који су били и учесници пролећног салона.

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Директор
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Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

циљана вредност
2022.

Остварена вредносу
2022.

број нових сталних поставки Број 2 2 4

Извор верификације

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

велики број туриста
евиденција посетилаца за 2022.годину
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

8761 9,211 3049 33%
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