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ЈЛС

Шифра 
програма Назив програма Шифра програмске 

активности/пројекта Назив програмске активности/пројекта Усвојен буџет за 
2020

Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020

Проценат 
извршења у односу 

на текући буџет

1101 Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0001 Просторно и урбанистичко планирање 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00%
1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 25,189,000.00 25,189,000.00 19,344,936.09 76.80%
1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0002 Одржавање јавних зелених површина 1,000,000.00 1,250,000.00 434,000.00 34.72%
1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 32,000,000.00 32,250,000.00 24,929,358.31 77.30%
1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0004 Зоохигијена 2,200,000.00 2,200,000.00 875,520.00 39.80%
1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 10,800,000.00 4,360,000.00 4,027,176.00 92.37%

1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102 - 01 ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА ДРУГОГ 
РЕДА 5,000,000.00 6,000,000.00 4,999,419.36 83.32%

1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102 - 02 ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ БУКОВИЦА - СТАРА 
ФАБРИКА 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00%

1102 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1102 - 03 ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ САТЕЛИТСКА 
СТАНИЦА - ВАРЈАЧЕ 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00%

1501 Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 0002 Мере активне политике запошљавања 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00%
1501 Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501 - 01 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА 0.00 30,000,000.00 0.00
1502 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 0001 Управљање развојем туризма 10,472,000.00 10,202,000.00 6,507,263.67 63.78%
1502 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 0002 Промоција туристичке понуде 6,475,000.00 6,975,000.00 3,737,168.37 53.58%

1502 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502 - 01
ОДРЖАВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ 
СПОМЕНИКА (ЛОКАЛИТЕТА), ЈАВНИХ ЧЕСМИ И 
ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

740,000.00 1,640,000.00 1,330,285.00 81.11%

1502 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502 - 02 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА КОД ХАЏИ-ПРОДАНОВЕ 
ПЕЋИНЕ И УРЕЂЕЊЕ СУВЕНИРНИЦЕ 1,160,000.00 1,160,000.00 740,557.34 63.84%

0101 Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници 20,500,000.00 26,700,000.00 20,757,636.32 77.74%

0401 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0001 Управљање заштитом животне средине 0.00 0.00 0.00 0.00%
0401 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 2,000,000.00 2,000,000.00 1,104,000.01 55.20%
0401 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0006 Управљање осталим врстама отпада 14,215,000.00 13,900,000.00 12,900,073.37 92.81%

0401 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 - 01 ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКОГ КОЛЕКТОРА У УЛИЦИ 
МИЉКА САВИЋА 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 107,000,000.00 106,600,000.00 94,873,252.09 89.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 01 ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА УЗ 

УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 45,000,000.00 91,000,000.00 21,558,996.48 23.69%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 02 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИЛИНКА КУШИЋА 26,000,000.00 0.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 03 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КИРИЛА САВИЋА И 

ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ 17,000,000.00 0.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 04 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 6,000,000.00 26,000,000.00 22,370,357.45 86.04%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 05 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КА ТОТОВИЋИМА 9,620,000.00 0.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 06 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БР.9 НА БУКОВИЦИ 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00%
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0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 07 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ВИДИН КРШ 9,338,000.00 0.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 08 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БРАНИСЛАВА НУШИЋА 17,036,000.00 9,003,000.00 9,002,316.86 99.99%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 09 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КАРАЂОРЂЕВА КРАК 1 

И 2 6,150,000.00 0.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 10 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 4,000,000.00 135,000.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 11 РЕКОНСТРУКЦИЈА КРАКА УЛИЦЕ ДРУГЕ 

ПРОЛЕТЕРСКЕ ЕЛПРОМ 1 И 2 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 12 ПРИСТУПНИ ПУТ УЛИЦИ ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ У 

НАСЕЉУ ЦРЊЕВУ 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00%

0701 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 0701 - 13 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ У ЈЕСЕНИШТУ 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00%

2001 Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања 
и образовања 122,199,000.00 125,216,000.00 113,326,114.26 90.50%

2001 Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 2001 - 01 ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЦРЊЕВО 25,278,000.00 25,418,000.00 25,160,741.54 98.99%

2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 0001 Функционисање основних школа 102,159,000.00 98,879,000.00 81,072,696.45 81.99%
2003 Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 0001 Функционисање средњих школа 22,329,000.00 22,495,000.00 20,495,917.61 91.11%
0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 15,550,000.00 14,350,000.00 11,200,375.98 78.05%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге 
врсте смештаја 150,000.00 50,000.00 0.00 0.00%

0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0003 Дневне услуге у заједници 19,800,000.00 19,800,000.00 14,025,114.34 70.83%
0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 3,450,000.00 3,750,000.00 3,450,000.00 92.00%
0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0006 Подршка деци и породици са децом 8,300,000.00 9,900,000.00 7,982,718.68 80.63%
0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0007 Подршка рађању и родитељству 20,000,000.00 25,310,000.00 20,396,313.01 80.59%
0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0008 Подршка особама са инвалидитетом 600,000.00 950,000.00 803,500.00 84.58%
0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901 - 01 ПОМОЋ У КУЋИ 8,000,000.00 8,000,000.00 6,496,596.00 81.21%
0901 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901 - 02 ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ 174,000.00 174,000.00 169,501.20 97.41%

1801 Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 20,700,000.00 20,701,000.00 19,181,875.45 92.66%

1801 Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 0002 Мртвозорство 700,000.00 700,000.00 535,377.36 76.48%
1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0001 Функционисање локалних установа културе 26,271,000.00 26,276,000.00 22,829,797.47 86.88%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 5,585,000.00 4,385,000.00 2,593,825.36 59.15%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа 2,800,000.00 1,800,000.00 1,797,450.00 99.86%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања 10,000,000.00 10,090,000.00 10,089,947.44 100.00%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 01 САБОР ДВОЈНИЧАРА И СТАРИХ ИНСТРУМЕНАТА 
СРБИЈЕ-КУШИЋИ 2020 209,000.00 359,000.00 326,488.18 90.94%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 02 САБОР У КОВИЉУ 2020 107,000.00 0.00 0.00 0.00%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 03 ФЕСТИВАЛ СРПСКЕ ИЗВОРНЕ ПЕСМЕ- ПРИЛИКЕ 
2020 1,022,000.00 0.00 0.00 0.00%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 04 СМОТРА НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА-ЗВУЦИ 
ГОЛИЈЕ, ЈАВОРА И МУЧЊА 2020 62,000.00 62,000.00 56,320.00 90.84%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 05 ДАНИ БУКОВИЦЕ 2020 102,000.00 0.00 0.00 0.00%
1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 06 НУШИЋИЈАДА 2020 6,850,000.00 100,000.00 73,420.00 73.42%
1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 07 САБОР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ- ПРИДВОРИЦА 2020 112,000.00 0.00 0.00 0.00%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 08 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈАВОРСКОГ РАТА И САБОР 
СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ - ЈАВОР 2020 340,000.00 140,000.00 2,200.00 1.57%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 09 ТНТ ФЕСТИВАЛ БУКОВИЦА 2020 100,000.00 0.00 0.00 0.00%
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1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 10 ПРОСЛАВА СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ 2020 500,000.00 500,000.00 469,004.00 93.80%
1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 14 ДАН ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 2020 1,000,000.00 500,000.00 480,075.00 96.02%

1201 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 1201 - 15 ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА СА ГОЛИЈЕ КОЛО СЕ ВИЈЕ 
2020 200,000.00 0.00 0.00 0.00%

1301 Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 20,000,000.00 21,430,000.00 18,853,475.39 87.98%

1301 Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 0005 Спровођење омладинске политике 3,095,000.00 5,467,160.00 4,448,809.00 81.37%

1301 Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301 - 01 АДАПТАЦИЈА ОГРАДЕ ОКО ГРАДСКОГ СТАДИОНА 
(ИСТОЧНЕ И ДЕЛА СЕВЕРНЕ ТРИБИНЕ) 4,806,000.00 5,386,000.00 4,758,593.23 88.35%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 177,600,000.00 177,921,000.00 139,429,129.72 78.37%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0002 Функционисање месних заједница 13,185,000.00 14,185,000.00 6,966,313.38 49.11%
0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0003 Сервисирање јавног дуга 18,600,000.00 18,600,000.00 17,933,899.12 96.42%
0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0004 Општинско/градско правобранилаштво 2,376,000.00 2,376,000.00 1,897,168.94 79.85%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0007 Функционисање националних савета националних 
мањина 950,000.00 1,050,000.00 615,864.38 58.65%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0009 Текућа буџетска резерва 10,000,000.00 1,041,000.00 0.00 0.00%
0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0010 Стална буџетска резерва 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00%
0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 600,000.00 1,445,000.00 1,433,950.00 99.24%
0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602 -02 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕУПРАВЕ 300,000.00 1,343,500.00 1,337,842.97 99.58%

0602 Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0602 - 01 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ УПРАВЉАЊА 
ЈАВНОМ ИМОВИНОМ 450,000.00 450,000.00 440,472.54 97.88%

2101 Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0001 Функционисање скупштине 8,437,000.00 8,147,000.00 6,924,479.91 84.99%
2101 Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0002 Функционисање извршних органа 11,910,000.00 11,696,000.00 9,883,906.79 84.51%
2101 Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 4,984,000.00 3,488,000.00 3,386,700.93 97.10%

1,089,937,000.00 1,113,094,660.00 835,818,292.35
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програм 1101 1,000 0 0 0.00%

Одговорно лице

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Проценат покривености територије 
урбанистичком планском документацијом % 40.00 40.00 0

Извор верификације

-

Просторни развој у складу са плановима

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

Назив

OПШТИНА ИВАЊИЦА

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИР

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Шифра
ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1101 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0001 1,000 0 0 0.00%
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Проценат површине покривен плановима 
детаљне регулације % 40.00 40.00 0

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-

Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање

Момчило Митровић, председник општине
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Шифра
ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1102 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1102 - 03 0 3,500 0 0.00

Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина изграђене јавне расвете у метрима Број 2000.00 0

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Побољшање квалитета живота мештана насеља Прилике.

Побољшање безбедности саобраћаја и опште безбедности

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Реализација померена за 2021. годинуОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ САТЕЛИТСКА 
СТАНИЦА - ВАРЈАЧЕ

Бојана Главинић, начелник општинске управе
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 1102 76,189 78,249 54,610 69.79
Одговорно лице

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број изградјених објеката комуналне 
инфраструктуре Број 15.00 15.00 5

Извор верификације

Повећање квалитета комуналне инфраструктуре

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остала извршења одложена за наредну годину.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом
водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у
градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и 
организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;На основу члана 3. став 1 . Тачка 14. дефинисн је појам делатности  зоохигијена 
и то делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; 
контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних 
површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; 
спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
јавним површинама. Сврха  програма је пружање комуналних услуга од значја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз 
обезбеђење одговарајућег квалитета , обима , доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо сндбевање водом за пиће становника, 
уређивање начина коришћења и управљања изворима , јавним бунарима и чесмама.

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Шифра
ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1102 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0001 25,189 25,189 19,345 76.80
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Укупан број интервенција по поднетим 
иницијативама грађана за замену светиљки када 
престану да раде

Број 200 200 170

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Адекватно управљање јавним осветљењем

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Интервенције по захтеву.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и 
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и 
насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних 
паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово 
обављање;

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра
ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1102 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0002 1,000 1,250 434 34.72
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број м2 јавних зелених површина на којима се 
уређује и одржава зеленило у односу на укупан 
број м2 зелених површина

Број 500 500 200

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања 
зеленила

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Недостатак радника за реализацију налога.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП КОМУНАЛНО ИВАЊИЦА

На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и 
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и 
насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних 
паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово 
обављање;

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одржавање јавних зелених површина
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра
ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1102 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0003 32,000 32,250 24,929 77.30

Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Степен покривености територије услугама 
одржавања чистоће јавно-прометних површина 
(број улица које се чисте у односу на укупан број 
улица у граду/општини)

Број 70 70 70

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће 
јавних површина

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП КОМУНАЛНО ИВАЊИЦА

На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и 
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и 
насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних 
паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово 
обављање;

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Момчило Митровић, председник општине
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Шифра
ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1102 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0004 2,200 2,200 876 39.80
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број ухваћенних и збринутих паса и мачака 
луталица Број 300 271 227

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Записници и фактуре прузаоца услуга збрињавања паса и мачака

Законом о комуналним делатностима прописана је и делатност Зоохигијене чланом2. став 3. тачка 14 .На основу члана 3. став 1 . Тачка 14. 
дефинисн је појам делатности  зоохигијена и то делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и 
изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и 
транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња 
до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Зоохигијена
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1102 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0008 10,800 4,360 4,027 92.37
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Количина прерађене воде у  литрима у секунди Број 75.00 75.00 75

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП КОМУНАЛНО ИВАЊИЦА

На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и 
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и 
насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних 
паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово 
обављање;

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Управљање и снабдевање водом за пиће
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра
ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1102 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1102 - 01 5,000 6,000 4,999 83.32

Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

ДУЖИНА ОЧИШЋЕНИХ ВОДОТОКОВА У 
МЕТРИМА Број 500.00 500 500

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Одржавање чистоће речног корита водотокова другог реда

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Реализација условљена елементарним непогодама током јуна 2020.године.ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Пројекат је намењен чишћењу водотокова река ради бољих хигијенско здравствених услова становништва.

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА ДРУГОГ 
РЕДА

Бојана Главинић, начелник општинске управе
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1102 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1102 - 02 0 3,500 0 0.00

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина изграђене јавне расвете у метрима Број 80.00 1800.00 0

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Побољшање квалитета живота мештана насеља Прилике.

Побољшање безбедности саобраћаја и опште безбедности

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Реализација померена за 2021. годинуОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ БУКОВИЦА - СТАРА 
ФАБРИКА

Бојана Главинић, начелник општинске управе
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 1501 5,000 35,000 5,000 14.29
Одговорно лице

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број запослених Број 70.00 70.00

Извор верификације

Повећање броја запослених лица на територији општине Ивањица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И 
ИЗГРАДЊУ

Прогам локалног економског рзвоја има за циљ да створи услове за  привредни и друштвени развој локалне заједнице, побољшању квалитета 
живота грађана, стварања услова за привлачање инвестиција, као  и подизању капацитета јавних институција. Реализацијом пројектних 
активности планираним пројектним буџетом доприноси се остваривању стратешких циљева идентификованих у стратешким докуемнтима.

Назив

OПШТИНА ИВАЊИЦА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Шифра
ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1501 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0002 5,000 5,000 5,000 100.00
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број новозапослених кроз реализацију мера 
активне политике запошљавања Број 120.00 120.00

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Почетком 2020. године Одељење за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове у сарадњи са осталим 
службама Општинске управе је израдило Локални план запошљавања за 2020. годину. Предлог ЛПА за запошљавање је 
достављен Општинском већу на усвајање. Општинско веће је усвојило ЛПА за запошљавање   . Стратешки циљеви ЛПА 
за запошљавање  у области политике запошљавања су: 1.Побољшавање услова на локалном тржишту рада и унапређење 
институција тржишта рада. 2. подстицај запошљавања и укључивање теже запошљивих лица на локалном тржишту 
рада. 3. Подизање нивоа компетентности и унапређење квалитета радне снаге - улагање у људске ресурсе. програми и 
мере активне политике запошљавања општине Ивањица за 2020. су: 1.Јавни радови - подстицање запошљавања и 
социјалног укључивања теже запошљивих лица. 2.  Програм стручне праксе. 3. Субвенције за самозапошљавање5. 
Обука на захтев послодавца . Општина Ивањица је аплицирала за суфинансирање програма или мера активне политике 
запошљавања у 2020. години за реализацију мера активне политике запошљавања за реализацију мере Јавни радови и  
субвенције за самозапошљавање. Након подношења захтева за учешће у суфинансирању програма или мера активне 
политике запошљавања у 2020. години, општина Ивањица потписује уговор са Националном службом за запошљавање 
о пословно-техничкој сарадњи на реализацији мера за запошљавање. Укупан буџет за релизацију горенаведене мере 
износи 10.000.000,00 РСД, суфинансирање општине Ивањица је у износу од 50% укупног буџета, односно 5.000.000,00 
РСД.

Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Мере активне политике запошљавања
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1501 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1501 - 02 0 30,000 0 0.00

Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Адаптиран и опремљен простор за циљну групу 
пројекта Број 1 1 0

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА

Бојана Главинић, начелник општинске управе

-

Унапређење јавних комуналних услуга кроз развој иновација

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Пројекат се реализује у 2021. годинеОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА  И ОПРЕМЕ
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 1502 18,847 19,977 12,315 61.65
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број новорегистрованих кревета 90.00 90.00 66
Извор верификације

 

Назив

OПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм је реализован у складу са планом и програмом рада  а у складу са расположивим средствима у оквиру 
финансијског плана ТО општине Ивањица и буџетом општине Ивањица. Средства су реализована у оквиру две 
програмске активности (Управљање развојем туризма и Промоција туристичке понуде) и два пројекта: Одржаваање 
културно историјских споменика-локалитета и туристичке сигнализације и Уређење простора код Хаџи Проданове 
пећине и сувенирни

Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Пандемија COVID 19 и увођење ванредног стања у 2020. години су утицали на умањен 
број новорегистрованих кревета.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1502 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0001 10,472 10,202 6,507 63.78
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број корисника подстицаја за побољшање 
туристичке понуде Број 15.00 15.00 0

Извор верификације
 

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљање развојем туризма
Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност "Управљање развојем туризма" јесте активност која подразумева функционисање установе у 
смислу покривања свих неопходних трошкова за њено функционисање и то личних доходака, трошкова путовања и 
других материјалних трошкова за функционисање установе у 2020 години. Циљ ове програмске активности 
подразумева све потребне радње на побољшању имиџа дестинације као и на повећању броја туристичких локалитета, 
уређењу постојеће туристичке сигнализације, постављању нове сигнализације - пешачке, планинарске, бициклистичке, 
као и повећању броја догађаја који генеришу повећан број долазака и ноћења туриста.

Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Због пандемије COVID 19 у 2020 години нису реализовани подстицаји издаваоцима 
смештаја за побољшање квалитета туристичке понуде  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

20



 
Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1502 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0002 6,475 6,975 3,737 53.58
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број догађаја који промовишу туристичку 
понуду града/општине у земљи и/или 
иностранству на којима учествује ТО 
града/општине

10.00 10.00 1

Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Промоција туристичке понуде
Грбић Јанко, директор

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност "Туристичка промоција" је реализована у складу са планом и програмом рада за 2020.годину. 
Туристичка промоција је основна делатност ТОО Ивањица, па је самим тим и и важна.
Пропагандно- штампани материјал:-•  „Ивањица- туристички водич (српски и енглески)“- у протеклој години смо га у 
више наврата доштампавали 
• Флајер „Сеоски туризам“ је преуређен, освежен и као такав представља одличну рекламу овог вида туризма.  На 
флајеру о сеоском туризму је паралелно урађен и Српски и Енглески језик, 
• Флајер „Ивањица- Виђени сте за Ивањицу“ на коме је ужа мапа града и остале атрактивности сликом и речју описане- 
доштампаван,
• Туристичка карта Ивањице на којој су и мапа града и мапа општине
• Доштампаван је и флајер „Верски туризам Ивањичког краја“-  у коме се могу наћи све туристичке занимљивости и 
знаменитости духовне и верске културе Ивањичког краја, као и нови флајер "ГРАДИНА (РАДАЉЕВО) ПРИЛИКЕ
• Каталог „Голијска језера- дар природе на крову Западне Србије“ сликом и речју говори о нашој планинској лепотици, 
али и о три најпознатија језера на њој: Тичар (Даићко), Округлица (Небеска суза) и Кошанинова језера. Штампан по 
потреби на српском и енглеском језику,,
• Каталог о пешачким, планинарским и бициклистичким стазама Ивањице- говори свим обележеним стазам у нашој 
општини. Штампан по потреби на српском и енглеском језику, 

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Сви догађаји су отказани због пандемије COVID 19 осим Сајма туризма у БГ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1502 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1502 - 01 740 1640 1330 81.10

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број остварених посета Број 100000.00 500.00 1000
Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ОДРЖАВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ 
СПОМЕНИКА (ЛОКАЛИТЕТА), ЈАВНИХ ЧЕСМИ И 
ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Грбић Јанко, в.д. директор установе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
///Пројекат "Одржавање културно-туристичких локалитета и туристичке сигнализације" је предвиђен и планиран у 
оквиру плана и програма ТО општине Ивањица и подразумева одржавање туристичких локалитета, као и одржавање и 
постављање нове туристичке сигнализације на територији општине Ивањица. У 2020. години је рађено на поправци 
обележених пешачких и планинарских стаза .
Поправљени су маркери на трасираним стазама на територији општине Ивањица и то: Кушићи (укупно три стазе за које 
супоставњене инфо табле у месу Кушићи). Две информативне табле у месту Катићи и Кушићи, Поправљене маркиране 
стазе:Девићи- Рудно- Девићи; Девићи- Црепуљник- Девићи; Црепуљник- Каменито брдо- Црепуљник. Укупно дужина 
стаза 46 километара, затим трасе Девићи- Рудно- Девићи; Девићи- Црепуљник- Девићи; Црепуљник- Каменито брдо- 
Црепуљник у дужини од 46 километара. Урађена је туристичка сигнализација према планини Мучањ другог путног 
правца, који је остао незавршен у  2019 години. 

Подизање нивоа туристичке понуде

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Дуплиран број посета тур. локалитетима 
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1502 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1502 - 02 1160 1160 741 63.88

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број посетилаца Број 2500.00 500.00 1544
Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА КОД ХАЏИ-ПРОДАНОВЕ 
ПЕЋИНЕ И УРЕЂЕЊЕ СУВЕНИРНИЦЕ

Грбић Јанко, в.д. директор установе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат "Уређење простора кодХаџи-Проданове пећинеи уређење сувенирнице". Пећина је отворена за туристичке 
посете у јулу месецу 2019.године и у тој години остварила већи број посета од планираних. У 2020 години је остварено 
1544 посете, а мање је од планираног због ванредног стања узрокованог пандемијом. У пећини је ангажовано лице које 
се бави увођењем посетилаца у посету пећини. Средства  су утрошена за ангажовано лице и поправку и изградњу 
додатних зидова и стаза на платоу испред Хаџи-Проданове пећине. Планирано је у 2021-22 години уређење паркинга за 
посете организованих група као и талета за посетиоце.

Број посетилаца

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Повећан број посета
Подаци Туристичке организације општине Ивањица (Извештаји)
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 0101 18,200,000 18,200,000 17,316,885 95.15
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава који су корисници директног 
плаћања

број 297 300 275

Извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Извештај о раду Одељења за пољопривреду

Овим програмом омогућава се унапређење пољопривредне производње на територији општине Ивањица .На основу 
члана 40. Статута општине Ивањица, члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Решења 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању претходне сагласности на Предлог програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине 
Ивањица  и Одлуке о буџету општине Ивањица за текућу годину, Скупштина општине Ивањица доноси Програм мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине 
Ивањица за сваку буџетску годину.

-

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Раст производње и стабилност дохотка произвођача
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0101 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0001 18,200,000 18,200,000 17,316,885 95.15

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019

Циљна вредност у
2020

Остварена вредност у
2020.

Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава која су корисници директног 
плаћања у односу на укупан број 
пољопривредних газдинстава

Број 297 300 275

Извор верификације

Број едукација намењених пољопривредним 
произвођачима на територији града/општине Број 2 0 0

Извор верификације

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 
територије општине Ивањица за 2020. годину Општинска управа општине Ивањица је:                                     
- расписала Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства за набавку механизације и опреме у 2020. години,  број: 320-10/2020-01 од 18.05.2020. 
године, у износу од 8.700.000,00 динара. Број корисника по овом јавном позиву је 169, а износ утрошених средстава 
8.700.000,00.                                                                                                                                                       - расписала Други 
јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства за набавку механизације и опреме у 2020. години,  број: 320-25/2020-01 од 02.12.2020. 
године, у износу од 4.000.000,00 динара. Број корисника по овом јавном позиву је 106, а износ утрошених средстава 
3.540.092,54.                                                                                                                                                - исплатила накнаду за 
рад за 44 противградна стрелца у износу од 5.037.543,36 динара.                               

Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

-

Није било одступања у односу на циљну вредност

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 0401 16,250,000 16,250,000 14,004,073 86.179
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број реализованих активности из области 
животне средине Број 2 2 2

Извор верификације

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење  квалитета елемената животне средине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

Програмом коришћења средстава за заштиту животне средине Општине Ивањица за сваку календарску годину  
планирају се средства  за сталне трошкове који подразумевају плаћање одвоза комуналног отпада у Регионалну 
депонију "Дубоко" Ужице, као и за специјализоване услуге које подразумевају контролу квалитета ваздуха.

-
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0401 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0002 2,000,000 2,000,000 1,104,000 55.20
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број извршених контрола квалитета ваздуха Број 12.00 12.00 12
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Праћење квалитета елемената животне средине
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Контрола квалитета елемената животне средине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Извештај о извршеним мерењима пружаоца услуга

Праћење квалитета ваздуха врши се сходно одредбама Закона о заштити ваздуха. Локална мрежа мерних станица и/или 
мерних места (у даљем тексту: локална мрежа) успоставља се за праћење квалитета ваздуха на нивоу аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе.
Локалну мрежу чине допунске мерне станице и/или мерна места које надлежни орган аутономне покрајине и надлежни 
орган јединице локалне самоуправе одређују на основу мерења или поступака процене за зоне и агломерације за које 
нема података о нивоу загађујућих материја, у складу са својим потребама и могућностима.
Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се према програму који за своју територију доноси надлежни 
орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе а који мора бити усклађен са Програмом 
контроле квалитета ваздуха који доноси Влада на предлог Министарства, а којим се одређује број и распоред мерних 
станица и/или мерних места у одређеним зонама и агломерацијама, као и обим, врста и учесталост мерења.
Министарство даје сагласност на програм којим се успоставља локална мрежа.
Средства за реализацију програма контроле квалитета ваздуха у локалној мрежи обезбеђују се из буџета аутономне 
покрајине и буџета јединице локалне самоуправе.
Надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе обавља координацију свих 
активности локалне мреже.
Надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе обавља послове праћења 
квалитета ваздуха преко овлашћеног правног лица.
Надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе дужни су да податке о 
резултатима мониторинга квалитета ваздуха јавно објаве и доставе Агенцији.

-
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0401 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0006 14,250,000 14,250,000 12,900,073 90.53
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Количина прикупљеног осталог отпада Тона 5778 6,000 6,151

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управљање осталим врстама отпада
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Одрживо управљање осталим врстама отпада

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Извештај ЈКП Комунално Ивањица о количини одвеженог смећа у депонију Дубоко Ужице
-

Систем управљања отпадом се свакодневно води устаљеним системом сакупљања отпада који се састоји из следећих активности: Смећарама 
ЈКП Ивањица сакупља се отпад који су грађани одложили у канте или контејнере и транспортује се до претоварног места. После тога се отпад 
транспортује у ЈКП Дубоко Ужице до главне трансфер станице где се отпад одлаже на тело депоније.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0401 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0401 - 01 4,500,000 4,042,572 4,032,119 99.74

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Изграђен атмосферски колектор Број 50.00 1.00 1

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКОГ КОЛЕКТОРА У 
УЛИЦИ МИЉКА САВИЋА

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Решавање проблема атмосферских вода

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Извођење и спровођење атмосферске канализације у циљу побољшања хигијенско санитарних услова  животне средине.

-
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програм 0701 249,744 238,338 147,805 62.01

Одговорно лице
 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина изграђених саобраћајница које су у 
надлежности града/општине (у км) Број 60.00 60.00 37

Извор верификације

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИН

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
 Саобраћај омогућава безбедну и ефикасну размену добара, допремање сировина, одвожење готових производа, 
пословна и рекреативна путовања, културне манифестације и многобројне друге активности које прожимају разнолике 
активности савременог света. На основу члана 20.  става 12. Закона о локалној самоуправи где се наводи  да је 
надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију 
и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и 
улицама у насељу. Законом о  путевима су дефинисане мере и начин ревитализације и изградње путне и саобраћајне 
инфраструктуре.

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Пандемија Ковид 19 вируса, нерешени имовински односи, поплаве током јуна 2020.године.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0002 107,000 106,600 94,873 89.00

Одговорно лице
 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број километара санираних и/или 
реконструисаних улица ком 3 5 5

Извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број километара санираних и/или 
реконструисаних путева км 590 1000 790

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Момчило Митровић, председник општине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Недостатак финансијских средстава.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Саобраћај омогућава безбедну и ефикасну размену добара, допремање сировина, одвожење готових производа, пословна и рекреативна 
путовања, културне манифестације и многобројне друге активности које прожимају разнолике активности савременог света. На основу Закона о 
локалној самоуправи где се наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, 
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама 
у насељу. Законом о  путевима су дефинисане мере и начин ревитализације и изградње путне и саобраћајне инфраструктуре.

Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно , периодично и ургентно одржавање 
општинских и некатегорисаних путева

Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног 
покривача

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 01 45,000 91,000 21,559 23.69

Одговорно лице
 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

ДУЖИНА РЕКОНСТРУИСАНИХ ПУТЕВА У 
КМ Број 60.00 60.00 23

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА УЗ 
УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПУТНЕ МРЕЖЕ КРОЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ И 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Услед завршетка грађевинске сезоне, радови одложени за наредну годину.ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује обављање послова који се 
односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним 
путевима, као и улицама у насељу, планиран је и  спроведен је пројекат: Периодично одржавање некоатегорисаних путева уз учешће грађана.  
Одлуком скупштине општине Ивањица  дефинсан је однос учешћа грађана за макадамске путеве један динар општине Ивањица на један динар 
грађана, за асфалтне путеве до једног километра два динара општине на један динар грађана и за асфалтне путеве преко једног километра три 
динара општина на један динар грађана. У оквиру овог пројекта реконструисани су следећи путни правци:Пут Стеванићи Л = 1450,00 м (1:1), МЗ 
Ерчеге; Варјаче-Симеуновићи (1:2), МЗ Међуречје, Крак Анемија , МЗ Ивањица, Мала Палестина крак, МЗ Ивањица, МЗ Прилике-крак Љубик, 
МЗ Мочиоци, крак Драшковићи; МЗ Кушићи-кракКалушевићи, МЗ Дубрава-крак Ристивојевићи, Кулизино село, МЗ Средња река; крак 1 и 2 
Радисава Карапетровића; крак Дубрава.Вредност изведених радова је  45.908.333,00 динара без ПДВ-а.               
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 02 26,000 0 0 #DIV/0!

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисане улице у метрима Број 115.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИЛИНКА КУШИЋА

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Комплетна реконструкција улице и замена застора

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Проблем изградње трафостанице.ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Реконструкцијом улице проширује се коловоз, побољшава се асфалтна и камена подлога и прикупљање атмосферске воде, мењају се водоводне 
цеви и постављају инсталације за гасовод.Такође се добија нови изглед у заштићеном подручју централног градског језгра Ивањице.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 03 17,000 0 0 #DIV/0!

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисаних улица у метрима Број 270.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КИРИЛА САВИЋА И 
ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реконструкција улице у насељу Црњево, побољшање квалитета услова живота.

ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА УЛИЦА

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

недостатак пројектне документације, нерешени имовински односиОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 04 6,000 26,000 22,370 86.04

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број интервенција у току године Број 30.00 50
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи  да је надлежност локалне самоуправе да  уређује и обезбеђује 
обављање послова који се односе На изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, 
развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу, планиран је и  спроведен је 
пројекат: Ургентно одржавање општинских и некатегорисаних путева- Радови На ургентном одржавању јавних путева 
обухватају радове условљене елементарним непогодама  и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности 
пута и безбедног одвијања саобраћаја

Поправке саобраћајне инфраструктуре које захтевају хитне интервенције

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Елементарне непогоде током месеца јуна 2020.године
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 05 9,620 0 0 #DIV/0!

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисаних улица у метрима Број 270.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КА ТОТОВИЋИМА

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња улице за 35 домаћинстава, побољшање квалитета услова живота.

Побољшање квалитета улица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Нерешени имовински односиОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 06 600 600 0 0.00

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисаних улица у метрима Број 160.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БР.9 НА БУКОВИЦИ

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Наставак реализације из 2018. године

ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА УЛИЦА

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Раскинут уговор због нерешених имовинских односа.ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 0701 - 07 9,338 0 0 #DIV/0!
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисаних улица у метрима Број 108.00

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ВИДИН КРШ

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња улице за 20 домаћинстава, побољшање квалитета услова живота.

ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА УЛИЦА

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Непостојање адекватне пројектне документације, нерешени имовински односи.ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 08 17,036 9,003 9,002 99.99

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисаних улица у метрима Број 100.00 100

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БРАНИСЛАВА 
НУШИЋА

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА УЛИЦА

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Реконструкцијом улице проширен је коловоз, побољшана асфалтна и камена подлога и прикупљање атмосферске воде, замењене водоводне цеви 
и постављена инсталација за гасовод.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 09 6,150 0 0 #DIV/0!

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисаних улица у метрима Број 220.00 220.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КАРАЂОРЂЕВА КРАК 1 
И 2

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња улице за 20 домаћинстава, побољшање квалитета услова живота.

Побољшање квалитета улица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Нерешени имовински односиОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 10 4,000 135 0 0.00

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисаних улица у метрима Број 87.00 87.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња улице за 35 домаћинстава, побољшање квалитета услова живота.

Побољшање квалитета улица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Нерешени имовински односиОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 11 2,000 0 0 #DIV/0!

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисане улице у метрима Број 100.00

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА КРАКА УЛИЦЕ ДРУГЕ 
ПРОЛЕТЕРСКЕ ЕЛПРОМ 1 И 2

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња улице за 20 домаћинстава, побољшање квалитета услова живота.

Побољшање квалитета улица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Реализација померена за 2021.годинуОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0701 - 12 0 4,000 0 0.00

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисане улице у метрима Број 165.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРИСТУПНИ ПУТ УЛИЦИ ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ У 
НАСЕЉУ ЦРЊЕВУ

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња улице за 20 домаћинстава, побољшање квалитета услова живота.

Побољшање квалитета улица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Реализација померена за 2021.годинуОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0701 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 0701 - 13 0 1,000 0 0.00
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Дужина реконструисане улице у метрима Број 60.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ У ЈЕСЕНИШТУ

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња улице за око 100 домаћинстава, побољшање квалитета услова живота.

Побољшање квалитета улица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Реализација се очекује у 2021.години.ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

44



 
Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програм 2001 147,477 150,634 138,487 91.94

Одговорно лице
 

Предшколско васпитање и образовање остварује се у складу са Уставом, Законом којим се уређују 
основе система образовања и васпитања, ратификованим међународним конвенцијама и Законом
о предшколском образовању, полазећи од права детета, развојних, образовних, културних и социјалних
потреба деце и порордица са децом предшколског узраста. Делатност предшколског образовања је
делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Делатност предшколског
образовања и васпитања јесте образовање деце предшколског узраста. Делатност предшколског образовања
и васпитања обавља се у предшколској установи и у школама. Предшколска установа обавља делатност којом 
се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста.
Делатност предшколског образовања обавља се у циљу обухвата деце предшколског узраста на начин и по
утврђеном Годишњем плану рада. Делатност ПУ "Бајка" се реализује у складу са Годишњим планом рада
установе, Развојним планом установе, а све у складу са законским основама које регулишу ову делатност,
савременим стандардима, знањима, напретком науке, а у складу са финансијским планом.

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Проценат деце која су уписана у предшколске 
установе (Број деце која су уписана у 
предшколске установе у односу на укупан број 
деце у граду/општини (јаслена група, 
предшколска група и ППП)

Проценат 45.00 45.00 45

Извор верификације
 

 

 

Повећање  обухвата деце предшколским васпитањем  и  образовањем

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 2001 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0001 122,199 125,216 113,326 90.50

Одговорно лице
 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, 
припремни предшколски програм/ППП) 26.00 26.00 26

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Васпитно-образовни рад, исхрана и нега деце предшколског узраста се реализује у условима који су адекватни и у 
складу са нормативима и стандардима. У оквиру програмске активности Установа је поред трошкова неопходних за 
функционисање, део трошкова утрошила за побољшање квалитета исхране деце, хигијене, стручног усавршавања.

Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања

Весна Николић, директор
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 2001 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 2001 - 01 25,278 25,418 25,161 98.99

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број деце која ће боравити у новом објекту Број 80.00 150.00

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Oвај пројекат је у потпуности реализован у 2020. години. Објекат дечјег вртића је изграђен за смештај 150 деце 
предшколког узраста. Објекат почиње са радом током 2020. године када се добију потребне сагласности за 
запошљавање радника.

Повећање обухвата деце предшкоским образовањем

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ 
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЦРЊЕВО

Бојана Главинић, начелник општинске управе
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 2002 102,159 98,879 81,073 81.99
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Обухват деце основним образовањем (разложено 
према полу М/Ж) Број 1152/1145 1140/1130 1110/1115

Извор верификације
 

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

 На основу Закона о основном образовању и васпитању, свако лице има право на бесплатно и квалитетно образовање, а основни 
задатак школе је да омогући образовање и васпитање сваком детету односно ученику, под једнаким условима. На територији 
општине Ивањица има укупно 9 основних школа, које у 2020. години броје 2.225. ученика распоређењих у 145 одељења. Основни 
циљ школе је да сваком ученику омогући интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој у складу са његовим 
узрастом , развојним и потребама и интересовањима. Да би се обезбедила боља доступност и опремљеност школа, на основу Закона 
о основном образовању и васпитању  и на основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирања установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања, највећи део новчаних средстава из буџета општине Ивањица издваја се за превоз 
наставника и ученика, као и за опремање школа. 

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Основно образовање и васпитање
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 2002 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0001 102,159 98,879 81,073 81.99
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Просечан број ученика по одељењу (разврстани 
по полу) Проценат 22.00 21 21

Извор верификације
 

 

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

 Основне школе су финансиране у складу са чланом 189. Закона о основама система образовања и васпитања, на основу Правилника 
о критеријумима и стандардима за финансирања установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, као и на основу 
Посебног колективног уговора за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика. Највећи део средстава, у оквиру 
програмске активности, односи се на: на превоз ученика и наставника, трошкове наставе, грејање школа, трошкове електричне 
енергије, услуге образовања и усавршавања запослених у школама и др.  На територији општине Ивањица има укупно 9 основних 
школа, које у 2020. години броје 2225 ученика распоређењих у 145 одељења. Утрошена буџетска средства утичу на стварање 
прописаних услова за васпитно-образовни рад, као и на побољшање квалитета наставних и ваннаставних активности.

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Основно образовање и васпитање

Функционисање основних школа
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 2003 22,329 22,495 20,496 91.11
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број деце која су обухваћена средњим 
образовањем (разложено према полу) Број 900.00 900.00 923

Извор верификације
 

 

Повећање обухвата средњошколског образовања

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Oвaj програм омогућава доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним 
профилима који одговарају циљевима развоја општине Ивањица и привреде. На територији општине Ивањица постоје две средње 
школе: Гимназија и Техничка школа, које у 2020. години броје 923 ученика, док основно образовање у 2020. години завшава 321 
ученика. На основу Закона о средњем образовању и васпитању, остварена је сарадња средњих школа са јединицом локалне 
самоуправе, приликом планарања броја места по образовним профилима и подручијима рада за упис ученика у средње школе. 
Приликом израде Предлога општинског плана уписа ученика у средње школе на територији општине Ивањица водило се рачуна о 
потребама привреде и цињевима развоја општине Ивањица, обазирући се на број и интересовања ученика који завршавају основно 
образовање.  Према подацима број ученика који похађају средњу школу на територији општине Ивањица се није знатно мењао, а сва 
буџетска средства утрошена су у циљу стварања бољих услова за наставне и ваннаставне активности.

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 2003 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0001 22,329 22,495 20,496 91.11
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број деце која су обухваћена средњим 
образовањем разврстано по полу М/Ж Број 490/415 499/420 430/493

Извор верификације
Просечан број ученика по одељењу 21.00 21.00 21
Извор верификације

 

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно 
одвијање наставе

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

Oвaj програм омогућава доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним 
профилима који одговарају циљевима развоја општине Ивањица и привреде. На територији општине Ивањица постоје две средње 
школе: Гимназија и Техничка школа, које у 2020. години броје 923 ученика, док основно образовање у 2020. години завшава 321 
ученик. На основу Закона о средњем образовању и васпитању, остварена је сарадња средњих школа са јединицом локалне 
самоуправе, приликом планарања броја места по образовним профилима и подручијима рада за упис ученика у средње школе. 
Приликом израде Предлога општинског плана уписа ученика у средње школе на територији општине Ивањица водило се рачуна о 
потребама привреде и цињевима развоја општине Ивањица, обазирући се на број и интересовања ученика који завршавају основно 
образовање.  Према подацима  број ученика који похађају средњу школу на територији општине Ивањица се није знатно мењао , а 
сва буџетска средства утрошена су у циљу стварања бољих услова за наставне и ваннаставне активности.

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Функционисање средњих школа
Др. Душко Парезановић, Мирјана Ненадић, директори школе
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 0901 76,024 82,284 64,524 78.42
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Проценат корисника мера и услуга социјалне и 
дечје заштите који се финансирају из буџета 
града/општине у односу на број становника

Проценат 6.25 6.25 6%

Извор верификације
 

 

Назив

OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Чланом 111. став 1. Закона о социјалној заштити ("Сл.гласник РС", број 24/2011) и чланом 15. Статута општине 
Ивањица ("Службени лист општине Ивањица", бр.1/2019), предвиђено је да општина може предвидети врсте 
материјалне помоћи грађанима и друге послове од непосредног интереса за грађане, а у сврху обезбеђивања 
свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине. Програм социјалне и дечије заштите 
спроводи се кроз различите програмске активности (социјалне помоћи, подршку социо-хуманитарним организацијама, 
подршку реализацији програма Црвеног крста, подршку породицама са децом, помоћ у кући старим и инвалидним 
лицима...).

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Остварење циљне вредости показује да су услуге социјалне заштите доступне грађанима у 
пуном обиму.

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0001 15550 14350 11200 78.05
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

Број корисника једнократне новчане помоћи у 
односу на укупан број грађана

Број 
корисника 419 500 301

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

Број грађана - корисника других мера 
материјалне подршке

Број 
корисника 299 450 254

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Једнократне помоћи и други облици помоћи
Дарко Новаковић директор

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Укупно је донето 301 решење о признавању права на једнократну новчану помоћ корисницима у 2020. години. 
Укупан износ утрошених средстава за признатих 301 решење износи: 2.636.700,00 динара. Корисници су се 
обраћали једном или више пута захтевом за остваривањем права у складу са својим потребама и у складу са 

                 Извештај о раду Центра за социјални рад Ивањица и извештај о реализацији Одлуке о остваривању услуга и 
материјалне подршке у социјалној заштити из надлежности општине Ивањица

Унапређење заштите сиромашних

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Укупно је донето 254 решења о признавању права на други вид материјалне подршке корисницима у 2020. 
години (натура, огрев, трошкови сахране, опрема и превоз корисника у УСЗ или другу породицу, набавка 
уџбеника, школског прибора, трошкови екскурзије, летовања, зимовања деце из социјално угрожених 

             

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2020. годину број: 400-37/1/2020 од 03.01.2020. године Центру за социјални 
рад Ивањица одобрен је износ од 10.500.000,00 динара за реализацију програмске активности 0901-0001 - Једнократне 
помоћи и други облици помоћи. Средства за једнократне помоћи и друге облике социјалне помоћи пружана су 
корисницима и породицама који/е се нађу у стању социјалне потребе у складу са Одлуком о остваривању услуга и 
материјалне подршке у социјалној заштити из надлежности општине Ивањица,  Одлуком о посебним облицима 
подршке у области социјалне политике општине Ивањица и Одлуком о измени и допуни одлуке о посебним облицима 
подршке у области социјалне политике општине Ивањица и то признавањем права на следеће видове материјалне 
подршке корисницима: једнократне новчане помоћи (301 решење, износ: 2.636.700,00 дин), једнократне помоћи у 
натури (136 решења, износ: 2.751.854,59 дин), огрев (69 решења, износ: 1.725.000,00 дин), опремање и превоз 
корисника приликом смештаја у УСЗ или другу породицу (1 решење, износ: 22.354,06 дин), трошкове сахране (16 
решења, износ: 819.564,36 дин), набавку уџбеника, школског прибора и друге опреме за ученике из социјално 
угрожених породица (23 решења, износ: 161.000,00 дин), трошкове екскурзије, летовања и зимовања деце из социјално 
угрожених породица (3 решења, износ: 36.810,00 дин), признавање права на привремену новчану социјалну помоћ (6 
решења, износ: 810.984,00 дин). За извештајни период укупно је утрошено 8.964.267,01 динара за ову програмску 
активност у 2020. години. Укупно донето 555 решења у Центру за социјални рад Ивањица за једнократне помоћи и 
друге облике помоћи корисницима. У захтеву за остваривање права на материјалну подршку корисници најчешће 

Унапређење заштите сиромашних

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Извештај о раду Центра за социјални рад Ивањица и извештај о реализацији Одлуке о остваривању услуга и 
материјалне подршке у социјалној заштити из надлежности општине Ивањица
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0002 150 50 0 0.00

Одговорно лице
 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

Број корисника услуге смештаја прихватилишта Број 
корисника 0 5 0

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

Број корисника других услуга смештаја Број 
корисника 9 10 1

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге 
врсте смештаја

Дарко Новаковић директор

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У 2020. години није било потребе за овим видом програмске активности, обзиром да није било захтева, нити је 
било потребе корисника за овим видом услуге смештаја у прихватилиште.

Извештај о раду ЦСР и извештај о реализацији Одлуке о остваривању услуга материјалне подршке у 
со ја ој за  з а еж ос  о е И а а

Обезбеђење услуге смештаја

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У 2020. години укупно је смештен 1 корисник у установу социјалне заштите (Дом за смештај 
корисника, Геронтолошки центар) посредством ЦСР Ивањица. Разлог одступања остварене врености 
од циљне је мањи број корисника који се обратио ЦСР Ивањица захтевом за овим видом смештаја и 

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2020. годину број: 400-37/1/2020 од 03.01.2020. године Центру за социјални 
рад Ивањица одобрен је износ од 150.000,00 динара за реализацију програмске активности 0901-0002 - Породични и 
домски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја. Ребалансом буџета општине Ивањица Центру су опредељена 
средсва у износу од 50.000,00 динара за напред наведену програмску активност. Током извештајног периода новчана 
средства нису утрошена, нити је спровођена напред наведена програмска активност из разлога што није било 
корисника који су изложени породичном насиљу, злостављању, занемаривању, нити одраслих инвалидних или 
старијих лица без породичног старања којима је било неопходно тренутно или краткотрајно збрињавање до примене 
најадекватнијег облика социјалне заштите корисника. 

Обезбеђење услуге смештаја

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Извештај о раду ЦСР и извештај о реализацији Одлуке о остваривању услуга материјалне подршке у 
социјалној заштити из надлежности општине Ивањица  Одлуке о посебним облицима подршке у области 
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0003 19,800 19,800 14,025 70.83
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

Број удружења/хуманитарних организација које 
добијају средства из буџета општине

Број 2 3 3

извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Дневне услуге у заједници
Момчило Митровић, председник општине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Није било одступања од циљне вредности.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Удружење за помоћ МНРО Ивањица је, према Уговору број 404-1-2-2/2020/6 о спровођењу услуге „Дневни боравак за 
децу, младе и одрасле са интелектуалним сметњама”, реализовало наведену услугу у 2020. години којом је обухваћено 
33 корисника. За непосредни рад са корисницима закључени су уговори са дефекологом, социологом, 
физиотерапеутом, радионичарем радне терапије, возачем и координатором услуге. Уговором је предвиђен буџет од 
3.900.000, 00 динара. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју при Друштву за церебралну и дечију 
парализу, такође је располагао са буџетом од 3.900.000,00 динара. У Дневном боравку запослено је 6 лица, а укупан 
број корисника је 25. Рад са корисницима се реализује 8 сати дневно, односно 40 сати недељно. Активности услуге 
дневног боравка усмерене су ка развијању и очувању потенцијала корисника, припреми корисника за независан живот. 
Активности које су спровођене у дневним боравцима су: организовање радно-окупационих, односно едукативних 
активности, које подстичу развој нових вештина и знања, организовање пригодних културно-забавних садржаја у 
оквиру дневног боравка, омугућавање корисницима да присуствују активностима у заједници, развој комуникативних 
вештина, вештина за самозаштиту, рехабилитационе и терапијске активности. Циљ тих активности је унапређење 
квалитета живота корисника у социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних, психолошких и физичких 
финкција и вештина, као и оспособљавање за самосталнији живот. Циљ социјалне услуге Лични пратилац детета је 
пружање помоћи и подршке деци са сметњама у развоју и деци са инвалидитетом. За ову услугу опредељено је 
12.000.000,00 динара и у 2020.години ангажовано је 24 лична пратиоца.

Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0005 3,450 3,750 3,450 92.00
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

Број акција на прикупљању различитих врста 
помоћи

Број  акција 29 30 29

извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка реализацији програма Црвеног крста
Момчило Митровић, председник општине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Услед пандемије узроковане вирусом ковид 19 и ванредног стања, нису могле бити реализоване све акције.

евиденционе листе, baza hubie

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
План рада Црвеног крста Ивањица и у 2020. години је реализован у складу са:
-  Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о ванредним ситуацијама и цивилној заштити,Законом о 
трансфузиолошкој делатности, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима,
-   Статутом Црвеног крста Србије,
-   Планом акције Црвеног крста Србије за период 2018 – 2022 година,
-  стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се на делатности блиске организацији Црвеног крста 
(Стратегија развоја социјалне заштите, Национална стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, 
Стратегија подстицања рађања, Нацонални план акције за децу)
Црвени крст Ивањица je  ангажован на реализацији јавних овлашћења која су од стране државе поверена Црвеном 
крсту Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6. и 7. Закона), програма Црвеног крста (члан 9. Закона), редовних 
активности и акција усмереним ка различитим циљним групама становништва у Србији, посебно  најугроженијим, као 
и услуга које пружа Црвени крст (члан 10. Закона).
Својим активностима Црвени крст Ивањица je  тежиo да унапреди програме и услуге намењене најугроженијим 
категоријама становништва, оствари своју функцију у заштити и унапређењу здравља људи у заједници и да буде 
оспособљен за ефикасан одговор у случају несреће на целој територији наше општине.

Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне 

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0006 8,300 9,900 7,983 80.63
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

Број мера материјалне подршке намењен мерама 
локалне популационе политике (нпр. Подршка 
породици за децу са сметњама у развоју, 
ученичке и студентске стипендије, награде 
ученицима)

Број мера 4 4 4

извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка деци и породици са децом
Момчило Митровић, председник општине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Није било одступања од циљне вредности, све мере подршке су реализоване.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност Подршка деци и породицама са децом обухвата низ мера материјалне подршке намењен мерама 
локалне популационе политике и побољшању материјалног положаја породица са децом. Одлуком о основној и 
додатној подршци детету и ученику ("Сл. лист општине Ивањица", бр.9/15) предвиђено је  финансирање трошкова 
превоза и смештаја деце са сметњама у развоју, а ово право остварује 9 корисника . Друга мера подршке је 
стипендирање студената и ученика са територије општине Ивањица по спроведеном Конкурсу и у 2020.години то 
право је остварило 44 студента и 1 ученик. Овом активношћу обухваћене су и награде ученицима и помоћ породицама 
ђака првака у износу од 12.000,00 динара по ученику.

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0007 20,000 25,310 20,396 80.59
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

Број поднетих захтева за ВТО 7 10 3
извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка рађању и родитељству
Момчило Митровић, председник општине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Услед пандемије узроковане вирусом ковид 19, мањи број парова се одлучио на поступак ВТО, због лоше 
епидемиолошке ситуације.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност Подршка рађању и родитељству обухвата мере материјалне подршке паровима без деце, ради 
стварања услова за повећање наталитета , а намењен мерама локалне популационе политике . Овом активношћу 
обухваћено је финансирање дела трошкова за вантелесну оплодњу, предвиђено Одлуком о остваривању права на 
накнаду дела трошкова за вантелесну оплодњу ("Сл. лист општине Ивањица", бр. 7/14) . У току 2020. године ово право 
искористило је 3 пара. Овом активношћу обухваћена је и финансијска подршка незапосленим породиљама, предвиђена 
Одлуком о финансијској помоћи породиљама ("Сл. лист општине Ивањица", бр. 3/13 и "Сл.лист општине Ивањица", 
бр. 15/2020) и у току 2020. године ово право је користило 99 породиља. 

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0008 600 950 804 84.58
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2018. у 2019.

Број реализованих пројеката Број 2 2 2
извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка особама са инвалидитетом
Момчило Митровић, председник општине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Није било одступања од циљних вредности.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Ивањица за подстицање пројеката или недостајућег дела 
средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2020. годину расписани су  у складу 
са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 9. Правилника о начину, критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета општине Ивањица за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују 
удружења, чланом 1. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Ивањица за 2019. и 2020. годину  
у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Ивањица 
( «Службени лист општине Ивањица» број 10/19)  за 2020. годину. Конкурси су   расписани у форми Јавног конкурса 
03. јула 2020. године када је и објављен на сајту општине Ивањица, огласној табли, достављен на објављивање на 
порталу е-Управе . Рок за подношење пријава био је 18. јул. 
Расписан је јавни конкурс из области  друштвене бриге о осетљивим групама. На конкурсу је одобрено два пројекта и 
то : „Заштитимо себе и друге - подршка особама са инвалидитетом у ситуацији изазваној вирусом корона“ - Удружење 
параплегичара и квадриплегичара «Голија» Ивањица и пројекат удружења Удружење за помоћ МНРО Ивањица -- 
«Подршка деци са инвалидитетом и родитељима из руралних подручја“.

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2019.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 0901 - 01 8,000 8,000 6,497 81.21
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број корисника услуге помоћи у кући Број 125.00 125.00 125.00
Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ПОМОЋ У КУЋИ
Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2020. годину за реализацију услуге помоћ у кући издвојено је 8.000.000,00 
динара. Уговор о пружању услуге социјалне заштите - услуга помоћ у кући за одрасла инвалидна лица и старија лица на 
територији општине Ивањица закључен је између Агенције за пружање услуга социјалне заштите без смештаја "Нивеус 
тим" из Горњег Милановца и Општине Ивањица 07 Број: 404-1-14-3/2019/5 од 03.12.2019.године, а по спроведеном 
поступку Јавне набавке мале вредности. Услуга помоћ у кући реализује се у трајању од годину дана или до истека 
уговорене вредности за предметну јавну набавку, почев од 03.12.2019. године. Уговорена цена за реализацију услуге 
износи 7.935.000,00 динара . Уговором је предвиђено пружање услуге социјалне заштите-помоћ у кући за 138 
корисника. 

Пружање помоћи старим лицима у стању социјалне потребе

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0901 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 0901 - 02 174 174 170 97.41
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број незапослених жена које ће добити 
сертификате за услуге помоћ у куци, лични 
пратилац и персонални асистент

Број 90.00 60.00

Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ
Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
За реализацију пројекта  „За бољу будућност“ општина Ивањица је добила средства и   реализује се у оквиру програма 
„Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Свис 
ПРО“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за 
пројекте услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).
Главне активности су организација и спровођење обука за незапослена лица и за сва заинтересована лица, како би 
стекли сертификате за послове геронтодомаћица/геронтодомаћина, личног пратиоца детета и персоналног асистента. 
Услед пандемије корона вирусом и лоше епидемиолошке ситуације у општини Ивањица, није спроведена обука за 
персоналне асистенте. Ревизијом буџета пројекта у сарадњи са донатором изврешена је пренамена средства, па средства 
планирана за обуку усмерена су  за набавку 2 штампача, ЛЦД телевизора и мултифункционалног уређаја.
Укупна вредност пројекта је 14.082,00 УСД, уз суфинансирање општине Ивањица у износу 1.560,00 УСД.

Едукација незапослених жена за геронто домаћице, личне пратиоце и персоналне 
асистенте

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Услед пандемије корона вирусом и лоше епидемиолошке ситуације у општини Ивањица, 
није спроведена обука за персоналне асистенте, па је остварена вредност мања од циљне.

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПОЛАЗНИЦЕ ЕДУКАЦИЈА
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 1801 21,400 21,401 19,717 92.13
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Очекивано трајање живота становника 
града/општине Број 72.00 72.00 71

Извор верификације
 

 

Програм обезбеђује и унапређује доступност,квалитет и безбедност примарне здравствене заштите свим корисницима 
на територији локалне самоуправе у складу са законским овлашћењима осницвача.Доступност услуга које законом о 
здравственој заштити нису предвиђене на нивоу примарне здравствене заштите.Набавка опреме и текуће поправке и 
одржавање.Програм је у складу са дефинисаним националним стандардима,као и стандардима које прописује РФЗО.

Унапређење здравља становништва

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1801 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0001 20700 20701 19182 92.66

Одговорно лице
 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Проценат обухвата жена и мушкараца у 
превентиви спречавања настанка хроничних 
незаразних болести

Проценат 70/30 60/40 55/45

Извор верификације
Број здравствених радника/лекара финансираних 
из буџета града/општине 7.00 7.00 11

Извор верификације ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Набавка опреме,лима уређаја,намештаја и медицинске опреме -набавка и уградња четири климе ,од којих су две 
инвертер на гинекологији,клима уређај,сто са фиокама и столице у лабораторији ,клуб сточић фотелје и клма у 
радиолошкој служби.Набавка пумпеза воду и иинвестирање у текуће поправкеи одржавање зграда и објеката -уградља 
резервоара с пумпом у служби за техничке послове -вешерница ради неометаног обављања текућих послова након 
поплава.Набавка мерних и контролних инструмената у амбуланти за фебрилна стања,амбуланта за лечење ковид 
оболелих.Финансирање пројектне документације.Финансирање зарада здравствених радника који нису уговорени са 
РФЗо,укупно16 на нивоу године од чега 8 медицинских и 8 немемдицинских радника. Финансирање личних примања 
лекара консултаната чија специјалност није дефинисана законом на нивоу примарне здравствене заштите,а постоји 
реална потреба за истим у циљу унапређења квалитета здравствене заштите становништва локалне 
самоуправе.Обезбеђене консултанстке услуге лекара специјалиста - ортопеда,кардиолога,гастроентеролога 
,хирурга,нефролога, интернисте,пулмолога и стоматолога протетичара.Финансирање личних примања здравствених 
сарадника - логопед и психолог. 

Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционисање установа примарне здравствене 
заштите

Др Јелена Стојковић
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1801 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0002 700 700 535 76.48
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта
Базна Циљна вредност

вредност 2019. у 2020.

извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-

Назив индикатора Јединица мере Остварена вредност у 2020.

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Мртвозорство
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 1201 55,260 44,212 38,719 87.58
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број сати произведених и емитованих ТВ и 
радио садржаја који доприносе остварењу 
општег интереса

30.00 30.00 30

Извор верификације

 

 

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Установа дом културе Ивањица је у току 2020. године реализовала шест појединачних пројеката из области за коју је 
установа основана и регистрована. Организовано је три позоришне представе, кабаре, концерт. Реализована су два 
књижевна конкурса и четири изложбе ликовне уметности, књижевно вече духовне музике и поетско вече.-Библиотека 
"Светислав Вуловић" је током 2020. године набавила 1477 књига укупне вредности 1.007.871,53 динара. Од тога, из 
буџета општине 777 књига укупне вредности 505.301,90 динара, откупом Министарства културе 540 књига у вредности 
од 469.149,63 динара и поклоном разних дародаваца 160 књига чија је вредост 33.420,00 динара. Библиотека има 3 
легата - Кирило Савић, Владислав Савић и Петар Стамболић.

Остваривање јавног интереса из области информисања

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ФАКТУРЕ ПРУЖАОЦА МЕДИЈСКИХ УСЛУГА И ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0001 26,271 26,276 22,829 86.88
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Проценат издвајања за културне програме у 
буџету установа културе Проценат 12.00 12.00 6

Извор верификације
 

 

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционисање локалних установа културе
Милан Крунић, ЕМИЛИЈА ПЕРУНИЧИЋ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У оквиру ове програмске активности установе подстичу развој културе кроз јачање капацитета установа културе. Поред 
трошкова неопходних за функционисање установе-зараде,  додаци и накнаде запосленим радницима, стални трошкови-
трошкови електричне енергије, комуналне услуге , ПТТ трошкови и сл., трошкова из области безбедности и здравља на 
раду, текућих поправки и одржавања опреме. У оквиру ове програмске активности, део планираних средстава утрошен 
је и за набавку електронске, фотографске и рачунарске опреме у вредности од 1.201.361,88 динара.-

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Током 2020. године није остварена циљана вредност што је последица неповољне 
епидемиолошке ситуације и забране одржавања културних активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Програмска активност 0002 5,585 5,585 2,594 46.44

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број програма и пројеката Удружења грађана 
подржаних од стране града/општине 3.00 3.00 2

Извор верификације
 

 

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Момчило Митровић, Милан Крунић, ЕМИЛИЈА ПЕРУНИЧИЋ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У току 2020. године установа дом културе "Ивањица" је реализовала шест појединачних пројеката из области за коју је 
установа основана и регистрована. Организовано је три позоришне представе, кабаре, концерт. Реализована су два 
књижевна конкурса и четири изложбе ликовне уметности, књижевно вече духовне музике и поетско вече. Библиотека 
"Светислав Вуловић" је, у оквиру ове програмске активности, реализовала  литерарни конкурс за ученике основних 
школа и штамшање монографије "Ивањички академици" , аутора Емилијана Протића.Остали планирани програми нису 
одржани због неповољне епидемиолошке ситуације и препоруке о неодржавању културних активности.

Унапређење разноврсности културне понуде

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
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односу на текући буџет

Програмска активност 0003 2,800 1,800 1,797 99.86

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број пројеката за очување и заштиту културног 
наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном 
пројектно-техничком документацијом за 
рехабилитацију

1.00 1.00 6

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У току 2020. године кроз јавни позив за доделу средстава црквама и верским заједницама општина Ивањица је 
подржала четири пројекта и то: 
Редни број Место Црква  Назив пројекта Износ (РСД)
1. Ивањица Српска Православна Црквена општина Ивањица « Адаптација и санација фасаде парохијског дома» 
501.600,00
2. Кушићи  Српска Православна Црквена општина Миланџа «Адаптација и санација храма Успења Пресвете 
Богородице у Кушићима» 487.200,00
3 Девићи Српска Православна Црквена општина Девићи «Адаптација и санација цркве у Девићима» 598.000,00
4 Придворица Манастир Придворица «Адаптација звоника у манастиру Придворица» 210.650,00
На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 13/16 и 30/16- испр), члана 7.  
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике 
Србије“, брoj, 105/16 и 112/17) по расписаном Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури 
из буџета општине Ивањица у 2020. години 01 број 400-11/20 од 27.01.2020.године, Комисија за избор пројеката у 
култури у 2020.години из области  откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, 
заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем, на седници одржаној 

Очување и заштита културног наслеђа

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Обзиром на то да приликом расписивања кон курса за цркве и верске заједнице, као и 
конкурса о суфинансирању и финансирању пројеката у култури са сигурношћу не може се 
планирати број пројектних предлога. Па сходно пристиглих предлога комисије предлажу 
најквалитетније.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0004 10,000 10,900 10,090 92.57

Одговорно лице
 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број програмских садржаја подржаних на 
конкурисма јавног информисања Број 10.00 10.00 8

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник Републике Србије", број 83/14, 
58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/16 и 8/17), члана 56.и 60. и 61.  
Статута општине Ивањица (,,Службени лист општине Ивањица“ број 1/19), а у складу са расписаним Јавним позивом за 
учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на 
територији општине Ивањица у 2020. години, 01 број 642-4/20 од 09.03.2020. године, и образложеног Предлога одлуке о 
расподели средстава Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Kонкурсу за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години, 01 број 642-4-31/20 од 
14.06.2020. године, председник општине Ивањица,  као руководилац органа, уз сагласност Општинског већа са седнице 
одржане  18.06.2020. године 01 број  06-12/2020 доноси, решење о расподели средстава за суфинансиорање пројеката 
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица. Средства су 
појединачно одобрена за следеће пројекте:

Р.б. Подносилац пројекта Медиј Назив пројекта Износ
1. ТВ Галаксија – Чачак ТВ Галаксија „ТВ информатор – Ви питате Ивањица“ 300.000,00 
2. Радио Јавор д.о.о. – Ивањица Радио Јавор „Заједно можемо више само ако хоћемо да чујемо једни друге“   500.000,00

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота 
локалне заједнице

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

услед недовољно квалитетних пројектних предлога циљана вредност је мања од 
планиране.
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Пројекат 1201 - 01 209 359 326 90.81

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број учесника Број 65 72 50
Извор верификације
Број посетилаца Број 750 810 300
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

САБОР ДВОЈНИЧАРА И СТАРИХ ИНСТРУМЕНАТА 
СРБИЈЕ-КУШИЋИ 2020

Милан Крунић, директор установе

Број посетилаца је мањи од планираног. Узрок је несигурна епидемиолошка ситуација у 
општини Ивањица у време одржавања манифестације.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У оквиру одржавања Сабора двојничара и старих инструмената учествовао је мањи број такмичара од планираног, али 
је манифестација успешно реализована.  Манифестација је рекламирана на локалним радио-станицама што је допринело 
остварењу задовољавајућег учинка. 

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Мањи број учесника на сабору од предвиђене циљне вредности је резултат неодазивања 
свих позваних учесника на ову манифестацију.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Пројекат 1201 - 02 107 0 0 #DIV/0!
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број посетилаца Број 1780 1820 0
Извор верификације
број учесника Број 150 210 0
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

САБОР У КОВИЉУ 2020
Милан Крунић, директор установе

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не одржавају културне 
активности.

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1201 - 03 1,022 0 0 #DIV/0!

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

број учесника Број 800 840 0
Извор верификације
Број посетилаца Број 4400 4510 0
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ФЕСТИВАЛ СРПСКЕ ИЗВОРНЕ ПЕСМЕ- ПРИЛИКЕ 
2020

Милан Крунић, директор установе

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не одржавају културне 
активности.-

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Пројекат 1201 - 04 62,000 62,000 56,000 90.32

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

број учесника Број 190 210 100
Извор верификације
Број посетилаца Број 490 520 100
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

СМОТРА НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА-ЗВУЦИ 
ГОЛИЈЕ, ЈАВОРА И МУЧЊА 2020

Милан Крунић, директор установе

Мањи број учесника је последица лоше епидемиолошке ситуације.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Посело је окупило мањи број учесника и посетилаца од планираног. 

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Мањи број учесника је последица лоше епидемиолошке ситуације.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 1201 - 05 102 0 0 #DIV/0!
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број посетилаца Број 1280 1320 0
Извор верификације
број учесника Број 250 290 0
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ДАНИ БУКОВИЦЕ 2020
Милан Крунић, директор установе

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не одржавају културне 
активности.

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 1201 - 06 6,850 100 73 73.00
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

број учесника Број 990 1010 0
Извор верификације
Број посетилаца Број 69900 70050 0
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

НУШИЋИЈАДА 2020
Милан Крунић, директор установе

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не одржавају културне 
активности.

Богаћење културног живота заједнице

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 1201 - 07 112 0 0 #DIV/0!
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

број учесника Број 188 192 0
Извор верификације
Број посетилаца Број 1280 1320 0
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

САБОР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ- ПРИДВОРИЦА 2020
Милан Крунић, директор установе

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не одржавају културне 
активности.

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1201 - 08 340 140 2 1.43

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

број учесника Број 280 310 15
Извор верификације
Број посетилаца Број 1750 1820 80
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈАВОРСКОГ РАТА И САБОР 
СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ - ЈАВОР 2020

Милан Крунић, директор установе

Мањи број посетилаца од планираног је последица одлуке да се манифестација одржи уз 
полагање венаца и скромније у односу на претходне године.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација је окупила мали број посетилаца и учесника у односу на планирану.

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Узрок мањег броја учесника је скромнији културни програм, уз две певачке групе.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 1201 - 09 100 0 0 #DIV/0!
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број учесника Број 4 6 0
Извор верификације
Број посетилаца Број 750 810 0
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ТНТ ФЕСТИВАЛ БУКОВИЦА 2020
Милан Крунић, директор установе

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не одржавају културне 
активности.

Повећање интересовања младих за концерте домаће рок музике

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 1201 - 10 500 500 469 93.80
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број учесника Број 4 6 6
Извор верификације
Број посетилаца Број 750 810 810
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ПРОСЛАВА СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ 2020
Милан Крунић, директор установе

Циљна вредност је остварена у потпуности.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Прослава српске Нове године се одржава 13. јануара у центру града у оквиру које је планиран пригодан културни 
програм уз ватромет у поноћ. Планирана средства у 2020. години за ову манифестацију су 500.000,00 динара, а односе 
се на трошкове услуга културе – концерт, репрезентацију и материјал за посебне намене -ватромет. 

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Циљна вредност је остварена у потпуности.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 1201 - 14 1000 500 480 96.00
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број учесника Број 4 6 0
Извор верификације
Број посетилаца Број 750 810 185
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ДАН ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 2020
Милан Крунић, директор установе

Број посетилаца је мањи услед лоше епидемиолошке ситуације.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Дан општине Ивањица се обележава 16.јуна уз пригодан културни програм. Планирани програм није одржан услед 
неповољне епидемиолошке ситуације, а гости су присуствовали свечаном ручку у хотелу "Парк" у Ивањици.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1201 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1201 - 15 200 0 0 #DIV/0!

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број учесника Број 4 6 0
Извор верификације
Број посетилаца Број 750 810 0
Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА СА ГОЛИЈЕ КОЛО СЕ ВИЈЕ 
2020

Милан Крунић, директор установе

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не одржавају културне 
активности.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не 
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 1301 27,901 32,283 28,061 86.92
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број спортских организација преко којих се 
остварује јавни интерес у области спорта Број 34 34.00 26

Извор верификације

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду Спортског савеза општине Ивањица

Одлуком о буџету за 2020. годину општина Ивањица издваја средства за финансирање годишњих програма спортских 
организација на територији општине Ивањица за 2020.годину у износу од 22 милиона динара, затим за адаптацију и 
санацију ограде градског стадиона 3.965.000 динара, као из за унапређење омладинске политике преко Канцеларије за 
младе у износу од 3.095.000 динара. Сва финансирања у 2020.години су у сладу са планским актина ( ЛАП за младе, 
Програм развоја спорта, буџет општине Ивањица...) и реализоване  су активности у потпуности. Крајњи корисници, 
спортисти и омладина општине Ивањица су у прилици да се неометано баве спортом у циљу постизања што бољих 
резултата, побољшања здравијег начина живота... Међу спортистима  присутно је велики број деце узраста од 5 до 18 
година (3870), као и рекреативних спортиста (1820). Такође, професионалних и полупрофесионалних спортиста има у 
одређеном броју (135) који кроз такмичења у националним гранским спортским савезима остварују своја спортска 
права. Инфраструктура у општини Ивањице се из године у годину значајно побољшава и добија се веће број уређених 
спортских објеката за бављење спортом. Преко Спортског савеза општине Ивањица се реализују активности у циљу 
оснаживања и усавршавања стручног кадра у спорту, као и активности везане за школски спорт и школска такмичења.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1301 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0001 22,000 19,999 19,999 100.00

Одговорно лице
 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број годишњих програма спортских 
организација финансираних од стране 
града/општине

Број 27 26 26

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
На територији општине Ивањица у 2020 години финансирано је 26 годишњих програма за 26 спортских организација у 
свим спортским активностима. Уговором су регулисане обавезе ораганизација према општини Ивањица као и обрнуто. 
Укупан буџет у 2020.години за финансирање годишњих програма спортских организација је 22.000.000 динара. 
Реализовано је 19.999.065 динара. Посебних програма спортских организација није било у 2020.години. Повећан број 
деце пре свега, затим рекреативаца, као и такмичара спортиста који учествују у спортским активностима су показатељи 
повећања учесника у спорту на територији општине Ивањица. Законом о спорту, Правилником о категоризацији 
спортских огранизација на територији општине Ивањица и Правилником о одобравању и финансирању програма 
спортских организација на територији општине Ивањица су дефинисани услови и обавезе за учешће у буџетском 
финансирању и суфинасирању програма спортских организација на територији општине Ивањица

Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује 
јавни интерес у области спорта

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Извештај о раду Спортског савеза општине Ивањица
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1301 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0005 3,095 5,467 4,449 81.38
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број младих корисника услуга мера омладинске 
политике Број 2200.00 2700.00 1300

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Спровођење омладинске политике
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Велики број планираних активности није реализован због ситуације са пандемијом COVID 
19Листе присутних и фотографије са активности

У 2020-ој години средства додељена од стране општине Ивањица износила су 3.095.000.00 рсд. Од тога 1.895.000,00 рсд за редовне активности Канцеларије за младе и 1.200.000,00 рсд за функционисање Центра за 
радно ангажовање Ивањица.

Реализовано је 104 различите активности на којима је учествовало око 1300 младих. Од укупног броја активности реализовано је 21 радионица/семинара на којима је по евиденцији учествовало око 520 младих. 

Велики број планираних активности у 2020. години није реализован због проблема који је задесио како цео свет тако и Србију, а у вези са вирусом COVID19. Активности које су реализоване, прилагођене су ситуацији 
и реализоване су у складу мерама које је прописала влада Републике Србије и Министарство здравља на основу закона о заштити становништва од разаних болести.

               Поред тога реализовано је 8 пројеката, од којих је на 4 локална Канцеларија за младе општине Ивањица била носилац, а на 4 партнер на реализацији.
 Неки од највећих и најбитнијих пројеката и активности у 2020-ој години су:

- Пројекат „ЦРАМ - Програм радне праксе за младе у Ивањици“ одобрен је на конкурсу за финансирање и суфинансирање предлога пројеката ОЦД - Донатор општина Ивањица (1.200.000,00 рсд). Пројекат је 
обухватао реализацију Програма радне праксе Центра за радно ангажовање Ивањица за 33 младих општине Ивањица. Програм је реализован у два круга. Пројекат односно Програм радне праксе је показао добре 
резултате, где је од 33 радно ангажованих младих код 17 послодаваца на својим радним местима остало је 19. То чини 57,57% од укупног броја ангажованих практиканата што је још један велики резултат Програма 
радне праксе до сада.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 1301 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 1301 - 01 3,965 3,965 3,965 100.00

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Просечан број присутних грађана на фудбалским 
утакмицама Број 1500.00 1500.00 0

Извор верификације

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

АДАПТАЦИЈА ОГРАДЕ ОКО ГРАДСКОГ 
СТАДИОНА (ИСТОЧНЕ И ДЕЛА СЕВЕРНЕ 
ТРИБИНЕ)

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Градски стадион на коме тренира и такмичи се ФК Јавор ушао је у план општине Ивањица за реконструкцију и санацију 
ограде. Укипна вредност радова је 7.668.218 динара.  У 20219.години су реализовани радови у износу од 3.702.724 
динара, док је та вредност реализације у 2020.години била 3.965.494 динара. Овом активности  у смислу санације и 
адаптације ограде око градског стадиона обезбеђени су бољи услови за бављење спортом у општини Ивањица у смислу 
да сада градски стадион је у већој мери безбеднији и за грашане и спортисте, а и за децу, обзиром да се у непосредној 
близини налази Гимназија и Основна школа Милинко Кушић. На поменутом стадиону тренутно игра и тренира ФК 
Јавор Ивањица који је члан Супер лиге Србије. Око 180 деце разних узраста такође игра на поменутом стадиону у 
оквиру млађих селекција ФК Јавор.

Обезбеђивање бољих и безбеднијих услова на стадиону

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Због пандемије вируса Covid 19 није било присутва публике утакмицама
ИЗВЕШТАЈ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА О ПОСЕТИ НА УТАКМИЦАМА
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програм 0602 224,561 218,912 170,055 77.68
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број донетих аката органа и служби 
града/општине Број 2700.00 2700.00 2750

Извор верификације

 

 

Назив

OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу 
надлежностима и пословима локалне самоуправе

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
ОПШТИНЕ

Локална самоуправа је  право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално 
становништво, као и право и способност органа локалне самоуправе, да у границама закона, уређују послове и управљају јавним 
пословима који су у њиховој  надлежности и од интереса за локално становништво. Локална самоуправа обавља послове из своје 
надлежности као из надлежности Републике Србије која су јој поверена.У оквиру овог програма извршавају се расходи за редован 
рад и функционисања  локалне администрације, Oпштинског правобранилаштва,Месних заједница, планирају се средства за сталну 
и текућу буџетску резерву која се користе током године као недостајућа средства на неким позицијама, спроводе се програми 
удружења грађана од општег интереса,  помоћ припадницима националних мањина, као и за програме удружења нациналних 
мањина од општег интереса, финансирање верских заједница.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0001 177,600 177,921 139,429 78.37

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Проценат решених предмета у календарској 
години (у законском року, ван законског рока) Проценат 90.00 90.00 92

Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Функционисање управе

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

Ова програмске активност обезбеђује услуге јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо 
управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе. У складу са Законом о локалној самоуправи 
општинска управа је припремала нацрте прописа и других аката које је доносила Скупштина општине, председник општине и 
општинско веће, извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа, решавала у управном 
поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа, обављала послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине, извршавала законе и друге прописе  чије је извршавање поверено 
општини. 
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0002 13,185.00 14,185.00 6,966.00 49.11
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број иницијатива/предлога месних заједница 
према граду/општини у вези са питањима од 
интереса за локално становништво

Број 3.00 3.00 4

Извор верификације
 

 

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање месних заједница
Председници месних заједница

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

-

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних 
заједница

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва основане су Месне заједнице. На територији општине Ивањица има 
19 месних заједница. Средства за функционисање месних заједница обезбеђена су буџетом за 2020 годину. Месне заједнице су у 
току 2020. године достављале надлежним органима општине Ивањица захтеве са потребама Месних заједница и становништа са 
подручја месних заједница.
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0003 18,600 18,600 17,934 96.42
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Учешће издатака за сервисирање дугова у 
текућим приходима ≤ 15% Проценат 2.00 2.00 2.2

Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сервисирање јавног дуга
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У 2020 години отплаћено је 12 ануитета по 1.388.888.89 динара, што је у укупном износу 16.666.666.68 и на дан 31. 12. 
2020. године обавеза по основу главнице према Banka intesa АД Београд је у износу 27.777.777.80 динара. Такође, у 
2020 години отплаћена је обавеза обрачуна за камату у износу 1.267.232.44 динара.

Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних 
инвестиционих расхода

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

94



 
Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0004 2376 2376 1897 79.84
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број правних мишљења која су дата органима 
града/општине, стручним службама и другим 
правним лицима чија имовинска и друга права 
заступа

Број 35.00 35.00 8

Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Општинско/градско правобранилаштво
Олга Араповић, Општински правобранилац

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Општинско правобранилаштво је предузимало правне радње и користило правна средства у поступцима пред 
судовима, заступало као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање 
обезбеђује из средтава буџета општине ради заштите имовинских права и интереса општине.Општинско 
правобранилаштво је у 2020. години имало укупно предмета у раду 380, од којих је 129 решено, а остало 
нерешено 247. Преко мирног решавања спора било је 73 предмета, од којих је 63 решено. Преко парничног 
поступка покренуто је 253 предмета, од којих је 16 решено, док су у ванпарници покренута 2 и оба решена. 
Што се тиче предмета из јавне својине у раду је било 25 предмета, од којих је 22 решена. Такође, у 2020. 
години је затражено 8 правних мишљења и исто толико дато одговора. Општинско правобранилаштво је 
учествовало у поступцима враћања земљишта ранијим власницима одузетог по ПЗФ-у пред Основним судом 
у Ивањици и у току су 5 предмета. Такође, Општинско правобранилаштво учествује у поступцима Агенцији 
за реституцију РС , подручна јединица Крагујевац где је укупно у раду 26 предмета.

Заштита имовинских права и интереса града/општине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0007 950 1,050 616 58.65

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број реализованих пројеката националних 
мањина Број 3.00 3.00 2

Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање националних савета националних 
мањина

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

У току 2020. године обезбеђени су пакети помоћи за припаднике ромске националне мањине и то помоћи у огревном дрвету и храни 
у складу са Локалним акционим планом за побољшање положаја Рома. Такође, финансирани су и пројекти Удружења грађана 
ромске националне мањине у износу 300.000,00 динара..
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0009 10,000 1,041 0 0.00
Одговорно лице

 

 

Средства текуће буџетске резерве су у 2020. години коришћена су  у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету 
општине Ивањица за 2020. годину за сврхе за које нису предвиђене апропријације као и за сврхе за које постојеће апропријације 
нису биле довољне. У складу са Одлуком о буџету општине Ивањица за 2020. годину решења о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве доносио је Председник општине. У току 2020. године донето је укупно 39  решења о коришћењу средстава текуће 
буџетске резерве.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Текућа буџетска резерва
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0010 500 500 0 0.00
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У 2020. години средства сталне буџетске резерве нису коришћена

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Стална буџетска резерва
Момчило Митровић, председник општине

98



 
Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0014 600 1,445 1,434 99.24
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број обучених припадника цивиле заштите Број 50.00 50.00 50
Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Управљање у ванредним ситуацијама
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Због пандемије Covid 19 набављана су средства за дезинфекцију и заштитне маске за потребе органа општине и јавних 
служби.

Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању 
последица елементарних и других непогода

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Пројекат 0602 - 01 450 450 440 97.88

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број новоуписане имовине Број 100.00 20.00 120
Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ УПРАВЉАЊА 
ЈАВНОМ ИМОВИНОМ

Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат: „Унапређење ефикасности управљања јавном имовином“ на основу Уговора о субвенцији 
Спољашње акције Европске Уније бр. 48-00-00032/2016-28-18 (заводни број Града Чачка 401-14/2019-II)  који 
финансира Европска Унија из средстава IPA 2014 кроз Програм EXCHANGE 5. Програм EXCHANGE 5 
финансира Европска Унија, а исти спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем 
тексту: МДУЛС) и Министарство финансија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина – 
Савезом градова и општина Србије (у даљем тексту: СКГО).
У реализацији Пројекта ће заједнички учествовати Град Чачак, као координатор Пројекта и остали партнери: 
Општина Горњи Милановац, Oпштина Ивањица и Регионална агенција за просторни и економски развој 
рашког и моравичког округа, сви у својству корисника.

Пројекат има  циљ да на регионалном нивоу унапреди управљање јавном имовином тако што ће једна од 
активности бити снимање и уцртавање водоводне мреже у две општине и једном граду, набавку опреме за  
техничку опремљеност свих учесника пројекта и организација и спровођење едукативних радионица на тему 
управљања јавном имовином.

Повећање броја евидентиране јавне имовине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 0602 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Пројекат 0602 -02 300 1,344 1,338 99.54
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број новонабављених рачунара Број 3 3.00 16
Извор верификације

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕУПРАВЕ
Бојана Главинић, начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
За реализацију пројекта « Општинска управа Ивањица- Јавни сервис грађанима» општина Ивањица је добила 
средства и реализује  се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење 
доброг управљања и социјалне укључености – Сwисс ПРО“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са 
Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуге (УНОПС) у партнерству са 
Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).
Циљ пројекта је унапређење техничких и технолошких капацитета општинске администрације за брже и и 
квалитетније увођење е-управе и савремених информационих технлогија у циљу стварања услова за 
модернизацију рада органа локалне самоуправе. 
Поред техничке подршке од стране SWISS PRO програма која је пружена у 2020. години, али ће се наставити 
и у току 2021. године, Општинска управа је набавила 16 хардвера и лиценцираних програма. Након ревизије 
буџета пројекта Општинска управа ћенабавити и 4 штампача. Укупна вредност пројекта је   1.303.422,75, 
динара а учешће SWISS PRO програма 1.000.422,75 динара без ПДВ-а,  општина суфинансира у износу од 
303.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Побољшање техничких могућности за пружање електронских услуга грађанима

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Три рачунара је општина Ивањица суфинансирала из сопствених средстава, а укупно је 
набављено 16 рачунара.ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ РОБЕ
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програм 2101 40,898 40,898 34,109 83.40

Одговорно лице
 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број донетих аката Број 50.00 50.00 120

Извор верификације

 

 

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
ОПШТИНЕ

У оквиру овог програма обезбеђено је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе, Скупштине општине 
Ивањица, Општинског већа и Председника општине.Сви органи су током 2020. године функционисали ефективно и ефикасно и у 
складу са својим надлежностима које су прописане Закономом о локалној самоуправи и Статутом општине Ивањица. Током 2020. 
године није било проблема у функционисању Скупштине општине, Општинског већа и Председникаопштине.

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Владимир Бојановић, председник скупштине општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 2101 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0001 8,437 8,147 6,924 84.99
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број седница скупштине 8.00 8.00 7
Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Функционисање локалне скуштине

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У оквиру ове програмске активности исплаћена су средства за бруто плате председника Скупштине и секретара Скупштине 
општине у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, социјални доприноси на терет послодавца, 
накнаде одборницима по Одлуци о накнадама одборницима и члановима већа, трошкови путовања и остале дотације. Део средстава 
исплаћен је и за финансирање редовног рада политичких субјеката који имају одборнике у Скупштини општине Ивањица. У 2020. 
години одржано је  7 седница Скупштине општине и донето 54 одлуке. 

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање скупштине
Владимир Бојановић, председник скупштине општине
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 2101 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност 0002 11,910 11,696 9,884 84.51
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број донетих аката Број 60.00 60.00 140
Извор верификације

 

 

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Функционисање извршних органа

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

У оквиру ове програмске активности исплаћена су средства за бруто плате председника и заменика председника, као и за социјалне 
доприносе на терет послодавца  у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, као и средства за трошкове 
репрезентације по Правилнику о коришћењу репрезентације који је донело Општинско веће. Са раздела 2 - Општинско веће 
исплаћене су накнаде члановима већа по Одлуци о накнадама одборницима и члановима већа. У 2020. години је одржано 15 седница 
Општинског већа и донето 140 акта, закључка, решења и слично. Од поменутих може се поменути: Oдлука о расписивању конкурса 
за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица, 
Програм одржавања коловоза и објеката градских саобраћајница, Програм коришћења средстава за заштиту животне средине, 
Правилник о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма, Одлука о суфинансирању пројеката/програма удружења 
цивилног друштва-Програм националних мањина

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање извршних органа
Момчило Митровић, председник општине
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Шифра

ЈЛС 042 у хиљадама дин

Програм 2101 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програмска активност 0003 4984 3488 3387 97.10

Одговорно лице
 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Број изабраних одборника Број 19.00 37.00 37

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Спровођење избора за одборнике СО Ивањица

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

У оквиру ове програмске активности употребљена су средства за спровођење редовних избора за одборнике Скупштине општине 
Ивањица који су реализовани 21. 06. 2020. године

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Владимир Бојановић, председник скупштине
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Шифра у хиљадама дин

ЈЛС 042 Усвојен буџет за 2020 Текући буџет за 
2020 Извршење у 2020 Проценат извршења у 

односу на текући буџет

Програм 0501 0.00%

Одговорно лице
 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.

Остварена вредност у
2020.

Процентуално учешће расхода за набавку 
енергије у укупним расходима
Извор верификације

 

 

Назив

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОР  

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Смањење расхода за енергију

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-
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