
 
Шифра

ЈЛС

Програм 2003
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Проценат деце која се школују у редовним 
основним школама на основу индивидуалног 
образовног плана (ИОП2) у односу на укупан 
број деце одговарајуће старосне групе

проценат 100 100 100

Извор верификације
 

Назив

Општина Велико Градитште

Основно образовање и васпитање
Начелник општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм 2002 основно образовање и васпитање остварен је у потпуности, образовањем је обухваћено 733 ученика, редовно  се врши 
одржавање свих једанаест школских објеката у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и свих ваннаставних 
активности.     ОШ "Миша Живановић " из Средњева у периоду од 01.01.2022 - 30.06.2022.године реализовала је приходе, а у истом 
обиму и расходе, из средстава локалне самоуправе у складу са планираним буџетом за 2022.годину .  ОШ "Вук Караџић " Мајиловац у 
периоду од 01.01.2022 - 30.06.2022.године реализовала је приходе, а у истом обиму и расходе, из средстава локалне самоуправе у 
складу са планираним буџетом за 2022.годину .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

у складу са епидемиолошком 
ситуацијом

План рада
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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

51605 67696 22889 34.00

2020 Strana 1 od 1



 
Шифра

ЈЛС

Програм 2003

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 Назив циља програмске активности/пројекта
Извор верификације

 
Шифра

ЈЛС

Програм 2003

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

Повећање доступности основног образовања
-Годишњи  програм рада

Функционисање основних школа
Директор ОШ Средњево

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност 2003-0001 Функционисање основних школа остварена је у потпуности, испуњени су планирани индикатори  160 
ученика и 62 запослених  и одржавање десет школских објеката у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и 

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

Функционисање основних школа
Директор Основне школе Велико Градиште

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност 2003-0001 Функционисање основних школа остварена је у потпуности, образовањем је обухваћено 733 ученика, 
редовно  се врши одржавање свих једанаест школских објеката у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и свих 
ваннаставних активности.                                                                                                                                                                                                

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање
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Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Просечан број ученика по одељењеу Број 0 15 просек 9
девојчице 5

 Извор верификације

 
Шифра

ЈЛС

Програм 2003

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

ученика и 62 запослених  и одржавање десет школских објеката у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и 
ваннаставних активности.                                                                                                                                                                

Назив

Обезбеђени прописани услови за васп.образовни рад са децом
Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора

Број ученика се смањио због одласка у 
иностранствоГодишњи  програм рада

OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

Функционисање основних школа
Директор ош Мајиловац

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа остварена је у складу са планираним вредностима за текућу годину. 
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Извор верификације

 
Шифра

ЈЛС

Програм 2003

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са сецом
Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора

Број ученика се смањио због одласка у 
иностранствоСтатистички подаци

Директор Mузичке школе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Рад у школи формиран је у складу са новонасталом ситуацијом.

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

Функционисање основних школа
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Усвојен буџет за 
2022

Текући буџет за 
2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
16240 25411 11026 43.39%

у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

7130 10500 3818 36.4%
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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

4884 8434 3099 36.7%
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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

1751 1751 416 23.76
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Шифра

ЈЛС

Програм 2003

Пројекат 2003-5002
Одговорно лице

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Проценат површине школе на којој су радови 
изведени Проценат

Извор верификације
Број усељених одељења Број
Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

Изградња новог објекта основне школе Средњево
Директор

Грађевинска дозвола

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

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

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

 

У оквиру пројекта 2002-5002 Изградња новог објекта основне школе у Средњеву  планирана су средства за пројектну документацију ( 
пројекат озакоњења и пројекат преосталих радова).

2020 Strana 4 od 4



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

1000 1000 0 0.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 2003

Пројекат 2003-4001
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Површина обухваћена реконструкцијом (м2) м2 0 101 101

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

ПРЕВОЗ ДЕЦЕ
Директор школе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У току 2021. године у школи је реализован пројекат "Телекомуникационих и сигналних инсталација" односно извршена је уградња 
система за аутоматску дојаву пожара.

Побољшање објеката музичког образовања на територији општине Велико 
Градиште

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Извештај о раду Одељења за урбанизам и Одлука СО
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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

20000 20000 4294 21.47%
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Шифра

ЈЛС

Програм 2003

Пројекат 2003-4012
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022.

Број ученика и наставника гостујућих школа Број 200 210 200
Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

Основно образовање и васпитање

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - МОЈ ГРАД
Директор Основне школе Велико Градиште

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат "Велико Градиште - мој град" реализован је у потпуности, учествовали су ученици и наставници из целе Србије, организоване 
су радионице и излети.

Презентација Великог Градишта и основних школа у оквиру локалне самоуправе

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

План рада
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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

600 600 236 39.33
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