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Буџет 2021

ЈЛС

Датум штампе: 24.01.2022 10:39:05

OPSTINA IVANJICA

Шифра
програма

Назив програма

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102

Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102

Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра програмске
активности/пројекта
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
1102-4001

Назив програмске активности/пројекта
Просторно и урбанистичко планирање
Спровођење урбанистичких и просторних планова
Управљање грађевинским земљиштем
Стамбена подршка
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одржавање гробаља и погребне услуге
Прозводња и дистрибуција топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће
РЕКОСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА-ЗАМЕНА
ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ НОВИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА

Усвојен буџет за
2021

Текући буџет за
2021

Проценат
Извршење у 2021 извршења у односу
на текући буџет

1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,200,000.00
1,600,000.00
32,600,000.00
2,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,550,000.00
2,752,000.00
32,600,000.00
2,200,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,652,841.46
1,505,010.00
31,694,524.54
1,532,360.00
0.00
0.00
0.00
5,341,000.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
88.20%
54.69%
97.22%
69.65%
0.00%
0.00%
0.00%
89.02%

7,500,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

100.00%

1102

Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-4002

ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА ДРУГОГ РЕДА

24,600,000.00

24,076,000.00

19,137,060.04

79.49%

1102

Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-5001

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ БУКОВИЦА - СТАРА ФАБРИКА

3,900,000.00

3,323,000.00

3,040,200.00

91.49%

1102

Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-5002

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ САТЕЛИТСКА СТАНИЦА ВАРЈАЧЕ

4,700,000.00

2,447,000.00

2,406,600.00

98.35%

1102

Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-5004

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ КАПЕТАНА ЈАКОВИЋА

1,200,000.00

1,056,000.00

0.00

0.00%

1102

Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-5005

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ ГАРАВИ СОКАК

2,200,000.00

2,000,000.00

1,668,996.00

83.45%

1102

Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1102-5006

ИЗГРАДЊА КРАКА ВОДОВОДА У НАСЕЉУ СТАРА ФАБРИКА

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00%

1501
1501
1501
1501
1502
1502

Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

0001
0002
0003
1501-5001
0001
0002

0.00
4,000,000.00
0.00
30,000,000.00
9,749,000.00
5,980,000.00

0.00
4,000,000.00
0.00
32,143,550.00
9,804,000.00
5,410,000.00

0.00
4,000,000.00
0.00
32,054,826.01
7,130,177.11
2,376,439.87

0.00%
100.00%
0.00%
99.72%
72.73%
43.93%

1502

Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-4001

1,350,000.00

450,000.00

234,453.00

52.10%

1502

Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-4002

0101

Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0001

0101
0401
0401
0401

Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0002
0001
0002
0003

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Мере активне политике запошљавања
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА
Управљање развојем туризма
Промоција туристичке понуде
ОДРЖАВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА
(ЛОКАЛИТЕТА), ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ТУРИСТИЧКЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ИЗГРАДЊА ВИДИКОВЦА У ГРАДСКОМ ПАРКУ
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници
Мере подршке руралном развоју
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природе

2

1,450,000.00

1,000.00

0.00

0.00%

23,500,000.00

44,213,600.00

22,084,605.98

49.95%

0.00
0.00
1,500,000.00
0.00

0.00
0.00
1,500,000.00
0.00

0.00
0.00
835,200.00
0.00

0.00%
0.00%
55.68%
0.00%
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0401
0401
0401

Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0004
0005
0006

0401

Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-4001

0401

Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-5001

0401

Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-5002

0401

Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-5003

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада
САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ПУТУ ВЕНАЦ - ВЕЛИКО РОБАЈЕ КЛИЗИШТЕ 1
ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКОГ КОЛЕКТОРА У УЛИЦИ МИЉКА
САВИЋА
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ЂУРИЋА ПУТ
ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ
ДУБРАВА

0.00
0.00
26,000,000.00

0.00
0.00
26,000,000.00

0.00
0.00
25,427,924.60

0.00%
0.00%
97.80%

0.00

9,821,000.00

0.00

0.00%

4,500,000.00

3,400,000.00

3,329,034.84

97.91%

15,000,000.00

15,000,000.00

8,310,462.76

55.40%

11,000,000.00

3,089,000.00

0.00

0.00%

116,400,000.00

120,851,000.00

90,902,574.52

75.22%

0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

0004

Јавни градски и приградски превоз путника

0.00

0.00

0.00

0.00%

0005

Унапређење безбедности саобраћаја

0.00

0.00

0.00

0.00%

70,000,000.00

68,400,000.00

52,351,576.49

76.54%

0701-4001

ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ
ГРАЂАНА

0701-5001

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ У ЈЕСЕНИШТУ

1,000,000.00

1,000,000.00

999,809.40

99.98%

0701-5003

ПРИСТУПНИ ПУТ УЛИЦИ ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ У НАСЕЉУ
ЦРЊЕВУ

4,000,000.00

4,000,000.00

3,884,140.14

97.10%

0701-5004

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА

4,000,000.00

4,700,000.00

2,552,799.92

54.31%

15,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00%

0.00

12,000,000.00

0.00

0.00%

133,618,000.00

152,732,490.00

137,226,628.15

89.85%

0701-5005
0701-5006

2001

Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

0001

2001

Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2001-5001

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

0001

2002

Програм 9. Основно образовање и васпитање

2002-5001

2003
2003
2003
0901

Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0001
0002
0003
0001

0901

Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0002

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901

Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0901-4001

0901

Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-4002

1801
1801

Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

0001
0002

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИЛОША ЂЕЛКАПИЋА
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА ДЕРОВАЦ НА
РЕЦИ МОРАВИЦИ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања
НАБАВКА ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА У
ПРИЛИКАМА
Функционисање основних школа
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У ОШ
МИЛИНКО КУШИЋ-ПРВА ФАЗА
Функционисање средњих школа
Подршка раду Регионалног центра за таленте
Функционисање установа за стручно усавршавање запослених
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Подршка деци и породици са децом
Подршка рађању и родитељству
Подршка особама са инвалидитетом
Функционисање локалних установа социјалне заштите
ПОМОЋ У КУЋИ
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
У САРАДЊИ СА КОМЕСАРИЈАТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Мртвозорство

3

0.00

32,000,000.00

31,746,600.00

99.21%

115,234,000.00

118,943,000.00

109,764,132.62

92.28%

30,400,000.00

32,400,000.00

2,892,271.51

8.93%

28,961,000.00
0.00
0.00
15,550,000.00

34,754,000.00
0.00
0.00
13,430,000.00

31,025,755.10
0.00
0.00
11,714,183.66

89.27%
0.00%
0.00%
87.22%

150,000.00

100,000.00

0.00

0.00%

18,600,000.00
0.00
3,000,000.00
8,300,000.00
20,500,000.00
500,000.00
0.00
7,000,000.00

19,600,000.00
0.00
3,000,000.00
8,700,000.00
23,500,000.00
500,000.00
0.00
6,000,605.00

18,393,162.28
0.00
3,000,000.00
8,520,076.50
21,850,505.94
500,000.00
0.00
5,176,122.10

93.84%
0.00%
100.00%
97.93%
92.98%
100.00%
0.00%
86.26%

2,110,000.00

3,535,000.00

0.00

0.00%

30,094,000.00
700,000.00

31,094,000.00
700,000.00

27,893,746.49
641,509.43

89.71%
91.64%
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1801

Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

0003

1801

Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-4001

1201
1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

0001
0002

1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

0003

1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

0004

1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

0005

1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

0006

1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-4001

1201
1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-4002
1201-4003

1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-4004

1201
1201
1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-4005
1201-4006
1201-4007

1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-4008

1201
1201
1201
1201

Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-4009
1201-4014
1201-4015
1201-4016

1301

Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

0001

1301
1301
1301
1301

Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

0002
0004
0005
1301-5001

1301

Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-5003

0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
0602
2101
2101
2101

Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0501

Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА СРЕДСТВА ПРИКУПЉЕНА ПО ОСНОВУ ОДЛАГАЊА
КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

5,000,000.00

4,989,000.00

99.78%

26,425,000.00
4,835,000.00

26,425,000.00
4,585,000.00

22,774,620.72
3,717,060.97

86.19%
81.07%

1,360,000.00

1,360,000.00

1,200,000.00

88.24%

9,000,000.00

9,000,000.00

8,999,998.00

100.00%

Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00%

234,000.00

234,000.00

223,796.10

95.64%

117,000.00
842,000.00

117,000.00
1,292,000.00

0.00
976,160.22

0.00%
75.55%

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0009
0010
0011
0014
0001
0002
0003

Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
САБОР ДВОЈНИЧАРА И СТАРИХ ИНСТРУМЕНАТА СРБИЈЕКУШИЋИ 2021
САБОР У КОВИЉУ 2021
ФЕСТИВАЛ СРПСКЕ ИЗВОРНЕ ПЕСМЕ- ПРИЛИКЕ 2021
СМОТРА НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА-ЗВУЦИ ГОЛИЈЕ,
ЈАВОРА И МУЧЊА 2021
ДАНИ БУКОВИЦЕ 2021
НУШИЋИЈАДА 2021
САБОР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ- ПРИДВОРИЦА 2021
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈАВОРСКОГ РАТА И САБОР СРПСКЕ
ОМЛАДИНЕ - ЈАВОР 2021
ТНТ ФЕСТИВАЛ БУКОВИЦА 2021
ДАН ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 2021
ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА СА ГОЛИЈЕ КОЛО СЕ ВИЈЕ 2021
МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском и школском спорту
Функционисање локалних спортских установа
Спровођење омладинске политике
ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА-ПРВА ФАЗА
ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У НАСЕЉУ
ШЉИВИЋИ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско правобранилаштво
Омбудсман
Инспекцијски послови
Функционисање националних савета националних мањина
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Робне резерве
Управљање у ванредним ситуацијама
Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа
Подршка раду извршних органа власти и скупштине

0001

Енергетски менаџмент

4

77,000.00

77,000.00

65,285.50

84.79%

102,000.00
4,000,000.00
122,000.00

102,000.00
6,050,000.00
122,000.00

97,900.00
5,516,091.30
118,520.00

95.98%
91.18%
97.15%

255,000.00

255,000.00

167,200.00

65.57%

200,000.00
300,000.00
200,000.00
0.00

0.00
300,000.00
200,000.00
660,000.00

0.00
299,000.00
196,000.00
659,401.89

0.00%
99.67%
98.00%
99.91%

25,000,000.00

25,000,000.00

22,644,566.69

90.58%

0.00
0.00
3,435,000.00
18,000,000.00

0.00
0.00
10,070,404.00
1,000,000.00

0.00
0.00
8,071,454.27
0.00

0.00%
0.00%
80.15%
0.00%

3,939,000.00

0.00

0.00

0.00%

194,160,000.00
14,450,000.00
17,355,000.00
2,482,000.00
0.00
0.00
1,100,000.00
1,708,000.00
250,000.00
0.00
550,000.00
8,795,000.00
11,451,000.00
0.00

192,816,000.00
15,510,000.00
17,355,000.00
2,482,000.00
0.00
0.00
1,112,000.00
312,000.00
250,000.00
0.00
650,000.00
9,863,000.00
12,101,000.00
0.00

168,539,702.09
8,609,348.24
17,293,708.28
2,166,948.55
0.00
0.00
1,111,571.43
0.00
0.00
0.00
638,400.00
9,227,835.78
9,234,269.51
0.00

87.41%
55.51%
99.65%
87.31%
0.00%
0.00%
99.96%
0.00%
0.00%
0.00%
98.22%
93.56%
76.31%
0.00%

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00%

Шифра

Назив

ЈЛС

042

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Програм

1101

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИР

Усвојен буџет за 2021
1,000

Текући буџет за
2021

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0

0.00%

Момчило Митровић, председник општине

Одговорно лице

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Назив циља програма
Назив индикатора
Проценат покривености територије
урбанистичком планском документацијом
Извор верификације

Просторни развој у складу са плановима
Јединица
Базна вредност
мере
2020.

Циљна вредност у
2021.

40.00

40.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Остварена вредност у
2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Одложена реализација

Шифра
042

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
1101
ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање
0001
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
1,000

Текући буџет за
2021
0

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
0
0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Проценат површине покривен плановима
детаљне регулације
Извор верификације

Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Јединица
мере

Циљна вредност у
2021.

Базна вредност
2020.
40.00

40.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Остварена вредност у
2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Одложена реализација

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Усвојен буџет за 2021

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1102
Момчило Митровић, председник општине

106,200

Текући буџет за
2021
106,004

Извршење у 2021
92,979

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
87.71

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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 циља програма
Назив индикатора
Број изградјених објеката комуналне
инфраструктуре
Извор верификације

Повећање квалитета комуналне инфраструктуре
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

15.00

15.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Остварена вредност у
2021.
13

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остала извршења одложена за наредну годину.

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Усвојен буџет за 2021

Управљање/одржавање јавним осветљењем
0001
Момчило Митровић, председник општине

23,200

Текући буџет за
2021
24,550

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
21,653
88.20

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 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 циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Адекватно управљање јавним осветљењем
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.

Укупан број интервенција по поднетим
Број
170
иницијативама грађана за замену светиљки када
престану да раде
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
Извор верификације

Остварена вредност у
2021.
170

8

151

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Интервенције по захтеву.

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Усвојен буџет за 2021

Одржавање јавних зелених површина
0002
Момчило Митровић, председник општине

1,600

Текући буџет за
2021
2,752

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
1,505
54.69

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 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 циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број м2 јавних зелених површина на којима се
уређује и одржава зеленило у односу на укупан
број м2 зелених површина
Извор верификације

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања
зеленила
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број

500

500

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП КОМУНАЛНО ИВАЊИЦА

9

270

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Недостатак радника за реализацију налога.

ЈЛС

Шифра
042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Програм

1102

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност

0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице

Текући буџет за
2021

Усвојен буџет за 2021
32,600

32,600

Извршење у 2021
31,695

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
97.22

Момчило Митровић, председник општине

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 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 циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће
јавних површина
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.

Степен покривености територије услугама
одржавања чистоће јавно-прометних површина
Број
70
(број улица које се чисте у односу на укупан број
улица у граду/општини)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП КОМУНАЛНО ИВАЊИЦА
Извор верификације

70

10

70

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Усвојен буџет за 2021

Зоохигијена
0004
Момчило Митровић, председник општине

2,200

Текући буџет за
2021
2,200

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
1,532
69.65

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
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 циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број ухваћенних и збринутих паса и мачака
луталица
Извор верификације

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број

271

271

Записници и фактуре прузаоца услуга збрињавања паса и мачака

11

186

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Интервенције по захтеву грађана.

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Текући буџет за
2021
6,000

Усвојен буџет за 2021

Управљање и снабдевање водом за пиће
0008
Момчило Митровић, председник општине

0

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
5,341
89.02

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 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 циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Количина прерађене воде у литрима у секунди
Извор верификације

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

75.00

75.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП КОМУНАЛНО ИВАЊИЦА
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Остварена вредност у
2021.
75

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Текући буџет за
2021

Усвојен буџет за 2021

РЕКОСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ
1102-4001 ОСВЕТЉЕЊА-ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ
НОВИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА
Момчило Митровић, председник општине

7,500

5,000

Извршење у 2021
5,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
100.00

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Заменом постојећих светиљки новим лед светиљкама остварује се значајна уште електричне енергије, продужава се рок
трајања светиљки и самим тим ефикасност система јавне расвете.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Проценат смањења потрошње електричне
енергије за јавну расвету
Извор верификације

Смањење потрошње електричне енергије за јавну расвету
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Проценат

Остварена вредност у
2021.
0,0

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

13

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
0

Реализација померена за 2022.годину.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Текући буџет за
2021

Усвојен буџет за 2021

ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА ДРУГОГ
1102-4002
РЕДА
Момчило Митровић, председник општине

24,600

24,076

Извршење у 2021
19,137

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
79.49

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат је намењен чишћењу водотокова река ради бољих хигијенско здравствених услова становништва.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
ДУЖИНА ОЧИШЋЕНИХ ВОДОТОКОВА У
МЕТРИМА
Извор верификације

Одржавање чистоће речног корита водотокова другог реда
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

500

Остварена вредност у
2021.
500

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

500
-

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ БУКОВИЦА - СТАРА
1102-5001
ФАБРИКА
Момчило Митровић, председник општине

3,900

Текући буџет за
2021
3,323

Извршење у 2021
3,040

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
91.49

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина изграђене јавне расвете у метрима
Извор верификације

Побољшање безбедности саобраћаја и опште безбедности
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
1800
1800
1800
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

15

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ САТЕЛИТСКА
1102-5002
СТАНИЦА - ВАРЈАЧЕ
Момчило Митровић, председник општине

4,700

Текући буџет за
2021
2,447

Извршење у 2021
2,407

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
98.35

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина изграђене јавне расвете у метрима
Извор верификације

Побољшање безбедности саобраћаја и опште безбедности
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
2000
2000
2000
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

16

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ КАПЕТАНА
1102-5004
ЈАКОВИЋА
Момчило Митровић, председник општине

1,200

Текући буџет за
2021
1,056

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0.00

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Побољшање квалитета живота становника Улице Капетана Јаковића.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина изграђене јавне расвете у метрима
Извор верификације

Побољшање безбедности саобраћаја и опште безбедности
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
0,0
200
Реализација померена за 2022.годину
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

17

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
OPSTINA IVANJICA
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ ГАРАВИ
1102-5005
СОКАК
Момчило Митровић, председник општине

2,200

Текући буџет за
2021
2,000

Извршење у 2021
1,669

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
83.45%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Побољшање квалитета живота грађана у улици Гарави сокак

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина изграђене јавне расвете у метрима
Извор верификације

Побољшање безбедности саобраћаја и опште безбедности
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
0,0
200
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

18

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1102

Назив
OPSTINA IVANJICA
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА КРАКА ВОДОВОДА У НАСЕЉУ СТАРА
1102-5006
ФАБРИКА
Момчило Митровић, председник општине

2,500

Текући буџет за
2021

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0

0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Побољшан квалитет живота становника насеља Стара фабрика.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број домаћинстава прикључених на водоводну
мрежу
Извор верификације

Адекватно снадбевање грађана насеља Стара фабрика водом за пиће
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број

0,0

0,0

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
0

Реализација померена за 2022.годину.

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

Усвојен буџет за 2021

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1501
Момчило Митровић, председник општине

34,000

Текући буџет за
2021
36,144

Извршење у 2021
36,055

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
99.75

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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 циља програма
Назив индикатора
Број запослених
Извор верификације

Повећање броја запослених лица на територији општине Ивањица
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
70.00
70.00
71
ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И
ИЗГРАДЊУ

20

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1501

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Усвојен буџет за 2021

Мере активне политике запошљавања
0002
Момчило Митровић, председник општине

4,000

Текући буџет за
2021
4,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
4,000
100.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Почетком 2021. године Одељење за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове у сарадњи са осталим
службама Општинске управе је израдило Локални план запошљавања за 2021-2023. годинa. 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 2021. су: 1.Јавни радови подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица. 3. Субвенције за самозапошљавање5.
Обука на захтев послодавца . Општина Ивањица је аплицирала за суфинансирање програма или мера активне политике
запошљавања у 2021. 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 2021. 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 8.000.000,00 РСД, суфинансирање општине Ивањица је у износу од 50% укупног буџета, односно 4.000.000,00
РСД.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број новозапослених кроз реализацију мера
активне политике запошљавања
Извор верификације

Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број

120.00

120.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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44

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1501

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Текући буџет за
2021
32,144

Усвојен буџет за 2021

1501-5001 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА
Момчило Митровић, председник општине

30,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
32,055
99.72%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Уредбом Владе Републике Србије 05 број:110-4031/2020 од 21.05.2020.године и Уредбом Владе Републике Србије 05
број:110-9470/2020 од 26.новембра 2020.године утврђен је Програм подршке подизању иновационих капацитета
јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2020.годину.
Општина Ивањица је поднела дана 20.11.2020.године Пријаву на конкурс, заведену под бројем 401-01-00114/202001.Одлуком Министра број 401-01-00114/2020-01/1 од 03.12.2020.године ЈЛС Ивањица су додељена средства у износу
од 30.000.000,00 динара.Дана 04.децембра 2020.године закључен је Уговор Ваш број 401-01-00114/2020-01/3 између
Општине Ивањица и Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.
Због непредвиђених околности у вези са поступком јавне набавке, основни уговор је допуњен Анексом уговора број 40101-00114/2020-01/3 од 25.фебруара 2021.године.Због околности које су довеле до кашњења у испоруци робе и
немогућности радника за нормалан рад услед пандемије изазване корона вирусом закључен је дана 31.маја 2021.године
Анекс II уговора број 401-01-00114/2020-01/3.На основу предметног уговора, расписана је ЈН број 25/2020 за извођење
радова на адаптацији простора и опремању центра за развој иновација Ивањица.
По окончању поступка, изабрана је група понуђача „ArTech“ doo из Београда, Улица Владимира Поповића број 30 са
чланом групе „Macchina security“ doo из Београда, Улица Владимира Поповића број 9 са којима је дана
25.02.2021.године општина Ивањица закључила Уговор о јавној набавци за извођење радова на адаптацији простора и
опремању центра за развој иновација Ивањица, број 25/2020-04.У складу са чланом 4. Уговора, дана 24.марта
2021.године, извршена је уплата аванса у износу од 14.957.745,06 РСД .Извођач је започео са извођењем радова дана
19.априла 2021.године.Током извођења радова није било неправилности.Анексом број 1 Уговора број 25-2020/16 од
08.јуна 2021.године због објективних околности, продужен је рок за извођење радова до 22.јуна 2021.године.Извођач је
својим дописом број 94/21, дана 24.јуна 2021.године, доставио обавештење о завршетку свих уговором предвиђених
радова.Дана 09.јула 2021.године извршена је примопредаја радова на основу чега је сачињен записник о примопредаји и
коначном обрачуну изведених радова.Записником је надзор констатовао недостатке у смислу допуне документације и
дао рок од 3 дана за исправку.Дана 19.07.2021.године записником о примопредаји број 2 констатовано је да су
отклоњене све неправилности и достављена сва потребна документација.Дана 20.јула 2021.године извођач радова је
испоставио окончану ситуацију број 06/21 на износ од 2.323.450,29 РСД и 06а/21 на износ од 11.686.205,59 РСД

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Адаптиран и и опремљен простор за циљну
групу пројекта
Извор верификације

Унапређење јавних и комуналних услуга кроз развој иновација
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

Остварена вредност у
2021.

0,0

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ
РАДОВА И ОПРЕМЕ

22

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
1
-

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

Усвојен буџет за 2021

РАЗВОЈ ТУРИЗМА
1502
Момчило Митровић, председник општине

18,529

Текући буџет за
2021
15,665

Извршење у 2021
9,741

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
62.18

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

Назив циља програма
Назив индикатора
Број новорегистрованих кревета
Извор верификације

Повећање смештајних капацитета туристичке понуде
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
90.00
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
2021.
98
110 Пандемија COVID 19 а у 2021. години су утицали на умањен број новорегистрованих
кревета.

Шифра
042

ЈЛС
Програм

1502

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Усвојен буџет за 2021

Управљање развојем туризма
0001
Бојана Главинић, начелник општинске управе

9,749

Текући буџет за
2021
9,804

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
7,130
72.73

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 2021 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.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број корисника подстицаја за побољшање
туристичке понуде
Извор верификације

Повећање квалитета туристичке понуде и услуге
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

Шифра
042

ЈЛС
Програм

1502

Програмска активност
Одговорно лице

15.00

15.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

Остварена вредност у
2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
0 Због пандемије COVID 19 у 2020 години нису реализовани подстицаји издаваоцима
смештаја за побољшање квалитета туристичке понуде

Назив
OPSTINA IVANJICA
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Усвојен буџет за 2021

Управљање развојем туризма
0001
Грбић Јанко, директор

9,749

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 2021 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 б
ћ
б ј
ђ ј
ј
ћ б ј
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Текући буџет за
2021
9,804

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
7,130
63.78

пешачке, планинарске, бициклистичке, као и повећању броја догађаја који генеришу повећан број долазака и
ноћења туриста.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Повећање квалитета туристичке понуде и услуге
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2019.
2020.

Број уређених и на адекватан начин обележених
(туристичка сигнализација) туристичких
20.00
локалитета у граду/општини у односу на укупан
број локалитета
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Извор верификације

20.00

25

Остварена вредност у
2020.
20

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1502

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Усвојен буџет за 2021

Промоција туристичке понуде
0002
Грбић Јанко, директор

5,980

Текући буџет за
2021
5,410

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
2,376
43.92

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Програмска активност "Туристичка промоција" је реализована у складу са планом и програмом рада за 2021.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 описанедоштампаван,
• 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,
• Рекламне фасцикле и рекламне кесе о Ивањици- доштампаване по потреби, а такође су доштампавани и остали
материјали као што су флајери за промоцију фестивала Нушићијада, фестивала Изворне српске песме у Приликама и
плаката за исти фестивал и други промо материјалаи.
Д
ј
Т
ј
ј З
С б ј
ј
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број догађаја који промовишу туристичку
понуду града/општине у земљи и/или
иностранству на којима учествује ТО
града/општине
Извор верификације

Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима
Јединица
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.
10.00

10.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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Остварена вредност у
2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

1

Сви догађаји су отказани због пандемије COVID 19

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1502

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Усвојен буџет за 2021

ОДРЖАВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ
1502 - 01 СПОМЕНИКА (ЛОКАЛИТЕТА), ЈАВНИХ ЧЕСМИ И
ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Грбић Јанко, в.д. директор установе

1350

Текући буџет за
2021
450

Извршење у 2021
234

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
52.00

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 2021. 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 брдоЦрепуљник у дужини од 46 километара.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број остварених посета
Извор верификације

Подизање нивоа туристичке понуде
Јединица
Базна вредност
мере
2020.
Број
500

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021
1000
1000
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дуплиран број посета тур. локалитетима

ЈЛС

Шифра
042

Програм

1502

Пројекат

1502 - 02

Одговорно лице

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА ВИДИКОВЦА У ГРАДСКОМ ПАРКУ

1450

Текући буџет за
2021
1000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0.00

Грбић Јанко, в.д. директор установе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат "Изградња видиковца у градском парку" није реализован због недостатка документације за извођење радова на
рушењу постојећег објекта на локалитету како би био изграђен видиковац.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број посетилаца
Извор верификације

Број посетилаца
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
0
1000
0
Није реализован пројекат због недостатка законске регулативе за реализацију
Подаци Туристичке организације општине Ивањица (Извештаји)
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Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
44,214

Усвојен буџет за 2021

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
0101
Момчило Митровић, председник општине

23,500

Извршење у 2021
22,085

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
49.95

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ивањица
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 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. Овим Програмом су обухваћени подстицаји у пољопривреди и накнада за рад противградних
стрелаца на територији општине.
Програмом одржавања јавних и некатегорисаних
путева на територији општине Ивањица за сваку календарску годину предвиђено је одржавање, поправка или
асфалтирање одређених путних праваца.

Назив циља програма
Назив индикатора

Раст производње и стабилност дохотка произвођача
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.

Учешће коришћеног пољопривредног земљишта
20.00
(КПЗ) у укупној површини ЈЛС
Извештај о раду Одељења за пољопривреду
Извор верификације

20.00
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Остварена вредност у
2021.
20

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
0101

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Текући буџет за
2021

Усвојен буџет за 2021

Подршка за спровођење пољопривредне политике у
0001
локалној заједници
Момчило Митровић, председник општине

23,500

44,214

Извршење у 2021

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

22,085

49.95%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје
територије општине Ивањица за 2021. годину Општинска управа општине Ивањица је:
- расписала Јавни позив за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години на територији општине
Ивањица, број: 320-37/2021-01 од 16.09.2021. године, у износу од 13.000.000,00 динара. Број корисника по овом јавном
позиву је 121, а износ утрошених средстава 4.115.789,46.
На основу Измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину
Ивањица за 2021. годину:
- расписала Јавни позив за подстицај за набавку сточне хране за женска приплодна уматичена говеда старости од 12 до
28 месеци, број:320-45/2021-01 од 18.11.2021. године, у износу од 7.568.494,00 динара. Број корисника по овом јавном
позиву је 174, а износ утрошених средстава 6.480.000,00.
- исплатила накнаду за рад за 44 противградна стрелца у износу од 4.983.081,57 динара.
Општина Ивањица извршила је набавку софтвера за реализацију Програма мера подршке пољопривреди вредности
479.040,00 динара.
Према
Програму одржавања јавних и некатегорисаних путева на територији општине Ивањица за 2021. годину извршени су
предвиђени радови на следећим путним правцима, укупне вредости 4.880.377,68 динара, и то:
1) Брусник-Саставци-Обрадовске воденице-Чаприћи, вредности 1.338.476,40 динара
2)
Међуречје-Комадине, вредности 1.256.002,56 динара
3) Придворица-Ледине, вредности 1.332.198,72 динара
4) Радаљево-Тошовићи, вредности 953.700.00 динара
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број регистрованих пољопривредних
газдинстава која су корисници директног
плаћања у односу на укупан број
пољопривредних газдинстава
Извор верификације
Број едукација намењених пољопривредним
произвођачима на територији града/општине
Извор верификације

Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020
2021
2021.
Број

297

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

300

275

0

0

Није било одступања у односу на циљну вредност

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
Број

2

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

30

-

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
58,810

Усвојен буџет за 2021

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0401
Момчило Митровић, председник општине

58,000

Извршење у 2021
37,903

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
64.45

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Сакупљање отпада обавља се у складу са Годишњим програмом пословања ЈКП Ивањица у 2021. години.
Праћење квалитета ваздуха врши се сходно одредбама Закона о заштити ваздуха.

Назив циља програма
Назив индикатора
Број реализованих активности из области
животне средине
Извор верификације

Унапређење квалитета елемената животне средине
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

10.00

10.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

31

Остварена вредност у
2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
0401

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Усвојен буџет за 2021

Праћење квалитета елемената животне средине
0002
Момчило Митровић, председник општине

1,500

Текући буџет за
2021
1,500

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
835
55.68%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
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.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број извршених контрола квалитета ваздуха
Извор верификације

Контрола квалитета елемената животне средине
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
12.00
12.00
Извештај о извршеним мерењима пружаоца услуга
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
0401

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Текући буџет за
2021
26,000

Усвојен буџет за 2021

Управљање осталим врстама отпада
0006
Момчило Митровић, председник општине

26,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
25,428
97.80%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Све у вези сакупљања отпада обавља ЈКП Комунално Ивањица. Ова активност спроведена је у складу са Годишњим
програмом пословања ЈКП Ивањица у 2021. години.

Количина прикупљеног осталог отпада

Одрживо управљање осталим врстама отпада
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Тона
6000
6200
6258.92

Извор верификације

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
0401

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Усвојен буџет за 2021

САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ПУТУ ВЕНАЦ 0401-4001
ВЕЛИКО РОБАЈЕ - КЛИЗИШТЕ 1
Момчило Митровић, председник општине

0

Текући буџет за
2021
9,821

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Санација клизишта на путу Венац-Робаје, насталог након елементарних непогода током 2020.године.Санацијом се
омогућава пешачка и саобраћајна комуникација са засеоцима у наставку.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина санираног клизишта у метрима
Извор верификације

САНИРАНО КЛИЗИШТЕ И ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
10
0
Реализација одложена за 2022.годину.
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ
РАДОВА И ОПРЕМЕ
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ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
0401

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКОГ КОЛЕКТОРА У
0401-5001
УЛИЦИ МИЉКА САВИЋА
Момчило Митровић, председник општине

4,500

Текући буџет за
2021
3,400

Извршење у 2021
3,329

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
97.91%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња атмосферског колектора у Улици Миљка Савића у Ивањици.Изграђени атмосферски колектор решава
проблем одвођења површинских и атмосферских вода у насељу Кушићан у Ивањици.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Изграђен атмосферски колектор
Извор верификације

Решавање проблема атмосферских вода
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
1
1
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
0401

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ЂУРИЋА
0401-5002
ПУТ
Момчило Митровић, председник општине

15,000

Текући буџет за
2021

Извршење у 2021

15,000

8,310

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
55.40%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња фекалне канализације у насељу Ђурића пут у Ивањици решава проблем одвођења фекалне канализације за 50
домаћинстава тог насеља.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број нових прикључака на канализациону мрежу
Извор верификације

Прикључивање нових корисника на канализациону мрежу
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

Остварена вредност у
2021.
50

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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50

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Радови настављени у 2022.години.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
0401

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У
0401-5003
НАСЕЉУ ДУБРАВА
Момчило Митровић, председник општине

11,000

Текући буџет за
2021

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021

3,089

0

0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Решавање проблема одвођења атмосферских и површинских вода у насељу Дубрава у Ивањици за све привредне
субјекте и становништво тог насеља.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина изграђене атмосферске канализације у
метрима
Извор верификације

Решавање проблема атмосферских вода
Јединица
Базна вредност
мере
2020.

Циљна вредност у
2021.

Број

Остварена вредност у
2021.
0,0

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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0,0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Реализација одложена за 2022.годину.

Шифра

Назив

ЈЛС

042

OПШТИНА ИВАЊИЦА

Програм

0701

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИН

Одговорно лице

Усвојен буџет за 2021
210,400

Текући буџет за
2021
211,951

Извршење у 2021
150,691

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
71.10

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.

Назив циља програма
Назив индикатора
Дужина изграђених саобраћајница које су у
надлежности града/општине (у км)
Извор верификације

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број

60.00

60.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

42 Реализација није у потпуности извршена услед недостатка организационих капацитета
извођача.

ЈЛС

Шифра
042

Програм

0701

Програмска активност

0002

Одговорно лице

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

Усвојен буџет за 2021

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

116,400

Текући буџет за
2021
120,851

Извршење у 2021
90,903

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
75.22%

Момчило Митровић, председник општине

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.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број километара санираних и/или
реконструисаних улица
Извор верификације
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број километара санираних и/или
реконструисаних путева
Извор верификације

Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање
Циљна вредност у
Јединица
Базна вредност
Остварена вредност у
2021.
мере
2020.
2021.
ком

5

5

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
5

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно , периодично и ургентно одржавање
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
км

590

1000

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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790

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Недостатак финансијских средстава.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
0701
ИНФРАСТРУКТУРА
ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА УЗ
0701-4001
УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
70,000

Текући буџет за
2021
68,400

Извршење у 2021
52,352

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
76.54%

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: 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 у Будожељи, крак ка цркви
Л=1280м(1:2), Пут ка насељу Ђураши Л=750м и крак Радовићи Л=270м (1:1), Пут у селу Дубрава крак Ристивојевићи - Јевђовићи Л=1300м (1:2),
крак пута Солдати Л=1005м МЗ Лиса (1:2), крак пута Кушићи - Видачко брдо Л=350м (1:1) МЗ Кушићи, пут у МЗ Осоница, засеок Рзиње,
Л=1.005,00 м (1:2), крак улице у Јесеништу, Л=60 м (1:1), деоница пута Стара фабрика (крај асфалтиране деонице) - Ајдачићи, дужина деонице
Л1=1.630,00 м, дужина деонице Л2=1.700,00 (1:2).Вредност изведених радова је 51,180,771.00 динара без ПДВ-а.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
ДУЖИНА РЕКОНСТРУИСАНИХ ПУТЕВА У
КМ
Извор верификације

ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПУТНЕ МРЕЖЕ КРОЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ И
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број

60

ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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45.9

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Остатак реализације током 2022.године.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
0701
ИНФРАСТРУКТУРА
0701-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ У ЈЕСЕНИШТУ
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
1,000

Текући буџет за
2021
1,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
1,000
99.98%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реконструкција улице у насељу Јесениште.Побољшање квалитета живота становника дате улице.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина реконструисаних улица у метрима
Извор верификације

Побољшање квалитета улица
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
60
60
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
0701
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРИСТУПНИ ПУТ УЛИЦИ ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ У
0701-5003
НАСЕЉУ ЦРЊЕВУ
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
4,000

Текући буџет за
2021
4,000

Извршење у 2021
3,884

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
97.10%

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина реконструисане улице у метрима
Извор верификације

Побољшање квалитета улица
Циљна вредност у
Јединица
Базна вредност
Остварена вредност у
2021.
мере
2020.
2021.
Број
173
173
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС

Шифра
042

Програм

0701

Пројекат

0701-5004

Одговорно лице

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА

Усвојен буџет за 2021
4,000

Текући буџет за
2021
4,700

Извршење у 2021
2,553

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
54.31%

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Побољшање квалитета живота становника мештана Улице Петра Бојовића.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина реконструисаних улица у метрима
Извор верификације

Побољшање квалитета улица
Циљна вредност у
Јединица
Базна вредност
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
2021.
мере
2020.
2021.
Број
87.44
87.44
Асфалтерски радови померени за 2022.годину.
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
0701
ИНФРАСТРУКТУРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИЛОША
0701-5005
ЂЕЛКАПИЋА
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
15,000

Текући буџет за
2021
1,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Решен проблем атмосферске канализације, фекалне канализације, уведена јавна расвета, побољшан квалитет становника
Улице Милоша Ђелкапића.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Дужина реконструисаних улица у метрима
Извор верификације

Побољшање квалитета улица
Циљна вредност у
Јединица
Базна вредност
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
2021.
мере
2020.
2021.
Број
0,0
0,0
Рализација померена за 2022.годину.
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
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ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
0701
ИНФРАСТРУКТУРА
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА
0701-5006
ДЕРОВАЦ НА РЕЦИ МОРАВИЦИ
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
0

Текући буџет за
2021
12,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реконструкција моста на реци Моравици у насељу Деровац после елементарних непогода током 2020.године.Решавање
проблема саобраћајне и пешачке комуникације мештана насеља Деровац.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број корисника моста
Извор верификације

Обезбеђивање најкраћег преласка реке Моравице у насеље Шуме
Циљна вредност у
Јединица
Базна вредност
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
2021.
мере
2020.
2021.
Број
500
0
Реализација померена за 2022.годину.
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ
РАДОВА И ОПРЕМЕ

45

Шифра
ЈЛС
Програм

Назив

042

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

2001

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Усвојен буџет за 2021
133,618

Текући буџет за
2021
184,732

Извршење у 2021
168,973

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
91.47

Момчило Митровић, председник општине

Одговорно лице

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Предшколско васпитање и образовање остварује се у складу са Уставом и 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 породица са децом предшколског узраста.Делатност предшколског
васпитања и образовања је од непосредног друштвеног интереса и подразумева васпитање и
образовање деце узраста од 6. месеци до поласка у школу а остварује се као јавна служба.Обавља
се у самој установи и у школама све у складу са Законом.Предшколска установа обезбеђује
исхрану,негу,превентивно-здравствену и социјалну заштиту деце предшколског узраста у складу
са прописима Министарства здравља.Активност 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 и напретком науке а у складу са
финансијским планом.

Назив циља програма
Назив индикатора
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)
Извор верификације

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Проценат

45.00

50.00

ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ
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50.00

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
2001

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Усвојен буџет за 2021

Функционисање и остваривање предшколског
0001
васпитања и образовања
Драгица Коматина, директор

133,618

Текући буџет за
2021
152,732

Извршење у 2021
137,227

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
89.85

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.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,
припремни предшколски програм/ППП)
Извор верификације

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

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.
26.00

Остварена вредност у
2021.

26.00

ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ
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26.00

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
2001

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАБАВКА ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА
2001-5001
У ПРИЛИКАМА
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
0

Текући буџет за
2021
32,000

Извршење у 2021
31,747

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
99.21%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат је у потпуности реализован, извршена је куповина објекта, потребно је током 2022 године извршити
неопходну адаптацију објекта и пријем деце

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број деце корисника вртића
Извор верификације

Смањење листе чекања за пријем деце у предшколску установу
Циљна вредност у
Јединица
Базна вредност
Остварена вредност у
2021.
мере
2020.
2021.
Број
0
60
60
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ОБЈЕКТА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
151,343

Усвојен буџет за 2021

Основно образовање и васпитање
2002
Момчило Митровић, председник општине

145,634

Извршење у 2021
112,656

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
74.44

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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 2021. години броје 2105 ученика распоређених у
142 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 финансирање 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 циља програма
Назив индикатора

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.

Обухват деце основним образовањем (разложено
Број
1110/1115
према полу)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛА
Извор верификације

1050/1100
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Остварена вредност у
2021.
1048/1057

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
2002

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Основно образовање и васпитање

Текући буџет за
2021
118,943

Усвојен буџет за 2021

Функционисање основних школа
0001
директори школе

115,234

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
109,764
92.28

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
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 2021. години броје 2105 ученика
распоређењих у 142 одељења. Утрошена буџетска средства утичу на стварање прописаних услова за васпитнообразовни рад, као и на побољшање квалитета наставних и ваннаставних активности.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

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

Базна вредност
2020.

Просечан број ученика по одељењу (разврстани
Проценат
по полу)
ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ШКОЛЕ
Извор верификације

Циљна вредност у
2021.
1 1/9

Остварена вредност у
2021.
1 1/9

50

8/9

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС

Шифра
042

Програм

2002

Пројекат

2002-5001

Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Основно образовање и васпитање

Усвојен буџет за 2021

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У
ОШ МИЛИНКО КУШИЋ-ПРВА ФАЗА

30,400

Текући буџет за
2021
32,400

Извршење у 2021
2,892

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
8.93%

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат : Партерно уређење школског дворишта у ОШ „Милинко Кушић“ општина Ивањица – прва фаза који се
финансира средствима буџета Републике Србије, по основу Јавнoг конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за
програм локалне самоуправе, Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе; број:
401-00-344/2021-24, од 19. марта 2021. године и уговора закљученог са Министарством државне управе и локалне
самоуправе под бројем: 401-00-314/5/2021-24 од 23. марта 2021. године и под бројем 401-11/2021-01- општина Ивањица.
Поступак јавне набавке је окончан и изабран је извођач.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број деце корисника терена
Извор верификације

Унапређење просторних и функционалних ресурса локалних јавних установа
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
980
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ
РАДОВА И ОПРЕМЕ
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
23,696

Усвојен буџет за 2021

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
2003
Момчило Митровић, председник општине

23,696

Извршење у 2021
22,568

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
95.24%

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Овај 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 2021. години броје 902 ученика, у 38 одељења,
док основно образовање у 2021. години завршава 278 ученика. На основу Закона о средњем образовању и васпитању,
остварена је сарадња средњих школа са јединицом локалне самоуправе, приликом планирања броја места по
образовним профилима и подручјима 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 потрбама привреде и
циљевима развоја општине Ивањица, обазирући се на број и интересовања ученика који завршавају основно
образовање. Према подацима, број ученика који похађају средњу школу је делимично смањен, а сва буџетска средства
утрошена су у циљу стварања бољих услова за наставне и ванннаставне активности.

Назив циља програма
Назив индикатора
Број деце која су обухваћена средњим
образовањем
Извор верификације

Повећање обухвата средњошколског образовања
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

923

Остварена вредност у
2021.
900

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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902

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
2003

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Усвојен буџет за 2021

Функционисање средњих школа
0001
директори школа

28,961

Текући буџет за
2021
34,754

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
31,026
89.27

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Овај 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 2021. години броје 902 ученика, у 38 одељења,
док основно образовање у 2021. години завршава 278 ученика. На основу Закона о средњем образовању и васпитању,
остварена је сарадња средњих школа са јединицом локалне самоуправе, приликом планирања броја места по
образовним профилима и подручјима 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 потрбама привреде и
циљевима развоја општине Ивањица, обазирући се на број и интересовања ученика који завршавају основно
образовање. Према подацима, број ученика који похађају средњу школу је делимично смањен, а сва буџетска средства
утрошена су у циљу стварања бољих услова за наставне и ванннаставне активности.

Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама
Назив циља програмске активности/пројекта
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Назив индикатора
Просечан број ученика по одељењу (разврстани
Проценат
11.10
11.10
по полу)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ
Извор верификације
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
78,366

Усвојен буџет за 2021

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
0901
Момчило Митровић, председник општине

75,710

Извршење у 2021
69,154

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
88.24

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...).

Назив циља програма
Назив индикатора
Проценат корисника мера и услуга социјалне и
дечје заштите који се финансирају из буџета
града/општине у односу на број становника
Извор верификације

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Проценат

6.25

Остварена вредност у
2021.
6.25

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0901

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Једнократне помоћи и други облици помоћи
0001
Дарко Новаковић директор

15,550

Текући буџет за
2021
13,430

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
11,714
87.22

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2021. годину број: 400-47/2020-01 од 17.12.2020. године Центру за социјални
рад Ивањица одобрен је износ од 10.000.000,00 динара за реализацију програмске активности 0901-0001 - Једнократне
помоћи и други облици помоћи. Ребалансом буџета општине Ивањица за 2021. годину Центру за социјални рад
Ивањица одобрена су средства у износу од 9.500.000,00 динара за напред наведену програмску активност. 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
(309 решења, износ: 3.421.000,00 дин), једнократне помоћи у натури (31 решење, износ: 1.211.000,00 дин), огрев (82
решења, износ: 2.460.000,00 дин), трошкове сахране (14 решења, износ: 922.980,44 дин), признавање права на
привремену новчану социјалну помоћ (9 решења, износ: 960.143,00 дин). За извештајни период укупно је утрошено
8.975.123,44 динара за ову програмску активност у 2021. години. Укупно донето 445 решења у Центру за социјални рад
Ивањица за једнократне помоћи и друге облике помоћи корисницима за 2021. годину. У захтеву за остваривање права
на материјалну подршку корисници најчешће наводе да су им новчана средства неопходна за задовољење основних
животних потреба: за куповину намирница, куповину средстава за хигијену, куповину лекова, за трошкове лечења,

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење заштите сиромашних
Назив индикатора

Број корисника једнократне новчане помоћи у
односу на укупан број грађана
извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

Број
корисника

301

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Укупно је донето 309 решење о признавању права на једнократну новчану помоћ корисницима у
2021. години. Укупан износ утрошених средстава за признатих 309 решења износи: 3.421.000,00
309
динара. Корисници су се обраћали једном или више пута захтевом за остваривањем права у складу са

Остварена вредност у 2021.

450

Извештај о раду Центра за социјални рад Ивањица и извештај о реализацији Одлуке о остваривању услуга и
а ер ја е о р ке со ја ој за
з а еж ос о
еИ а
а

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење заштите сиромашних
Назив индикатора

Број грађана - корисника других мера
материјалне подршке
извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

Број
корисника

254

Остварена вредност у 2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Укупно је донето 136 решења о признавању права на други вид материјалне подршке корисницима у 2021.
години (натура, огрев, трошкови сахране, опрема и превоз корисника у УСЗ или другу породицу, набавка
136 уџбеника, школског прибора, трошкови екскурзије, летовања, зимовања деце из социјално угрожених

350

Извештај о раду Центра за социјални рад Ивањица и извештај о реализацији Одлуке о остваривању услуга и
а ер ја е о р ке со ја ој за
з а еж ос о
еИ а
а

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

Остварена вредност у 2021.

извор верификације
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0901

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге
0002
врсте смештаја
Дарко Новаковић директор

150

Текући буџет за
2021
100

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2021. годину број: 400-47/2020-01 од 17.12.2020. 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 100.000,00 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.

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђење услуге смештаја
Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

Број

Број корисника услуге смештаја прихватилишта корисника

0

Остварена вредност у 2021.

5

0

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У 2021. 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
социјалној заштити из надлежности општине Ивањица

извор верификације

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђење услуге смештаја
Назив индикатора

Број корисника других услуга смештаја
извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
У 2021. години није било смештаја корисника у адекватну Установу социјалне заштите, јер није било
0 захтева корисника за овим видом смештаја, а као један од разлога одступања остварене врености од
циљне је и појава болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 самим тим и проглашење

Остварена вредност у 2021.

Број
1
10
корисника
Извештај о раду ЦСР и извештај о реализацији Одлуке о остваривању услуга материјалне подршке у
со ја ој за
з а еж ос о
еИ а
а О
ке о осеб
об
а о р ке об ас

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

Остварена вредност у 2021.

извор верификације
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0901

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Дневне услуге у заједници
0003
Момчило Митровић, председник општине

18,600

Текући буџет за
2021
19,600

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
18,393
93.84%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Удружење за помоћ МНРО Ивањица је, према Уговору број 404-71-1/2021/2 о спровођењу услуге „Дневни боравак за
децу, младе и одрасле са интелектуалним сметњама”, реализовало наведену услугу у 2021. години којом је обухваћено
20 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
3.300.000, 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 3.300.000,00 динара (Уговор број 404-35/2021/1). 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 радноокупационих, односно едукативних активности, које подстичу развој нових вештина и знања, организовање пригодних
културно-забавних садржаја у оквиру дневног боравка, омогућавање 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 2021.години ангажовано је 24 лична пратиоца.

Назив циља програмске активности/пројекта Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници
Назив индикатора

Јединица мере

Број удружења/хуманитарних организација које
Број
добијају средства из буџета општине

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

3

Остварена вредност у 2021.

3

извор верификације
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0901

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Подршка реализацији програма Црвеног крста
0005
Момчило Митровић, председник општине

3,000

Текући буџет за
2021
3,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
3,000
100.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
План рада Црвеног крста Ивањица и у 2021. 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.

Назив циља програмске активности/пројекта Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне
Назив индикатора

Број акција на прикупљању различитих врста
помоћи
извор верификације

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

Број акција

30

Остварена вредност у 2021.

30

30

евиденционе листе, baza hubie
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0901

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Подршка деци и породици са децом
0006
Момчило Митровић, председник општине

8,300

Текући буџет за
2021
8,700

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
8,520
97.93%

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 11 корисника . Друга мера подршке је
стипендирање студената и ученика са територије општине Ивањица по спроведеном Конкурсу и у 2021.години то
право је остварило 52 студента и 6 ученика. Овом активношћу обухваћене су и награде ученицима и помоћ породицама
ђака првака у износу од 12.000,00 динара по ученику.

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу
Назив индикатора

Јединица мере

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

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

4

Остварена вредност у 2021.

4

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0901

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Подршка рађању и родитељству
0007
Момчило Митровић, председник општине

20,500

Текући буџет за
2021
23,500

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
21,851
92.98%

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 2021. године ово право
искористило је 4 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 2021. године ово право је користило 89 породиља.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

Број поднетих захтева за ВТО
извор верификације

3

Остварена вредност у 2021.

5

4

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

60

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0901

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Подршка особама са инвалидитетом
0008
Момчило Митровић, председник општине

500

Текући буџет за
2021
500

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
500
100.00%

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 2021. годину расписани су у складу
са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11- др закон и 44/2018 - др.закон), 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 60. Статута општине Ивањица
("Службени лист општине Ивањица", број 1/2019) и чланом 13. Правилника о начину, критеријумима и поступку
доделе средстава из буџета општине Ивањица за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
("Службени лист општине Ивањица", број 1/2019). Конкурси су расписани у форми Јавног конкурса 17.02.2021.
године када је и објављен на сајту општине Ивањица, огласној табли, достављен на објављивање на порталу е-Управе .
Расписан је јавни конкурс из области друштвене бриге о осетљивим групама. На конкурсу је одобрено два пројекта и
то : „Будимо одговорни - подршка особама са инвалидитетом за живот са вирусом“ - Удружење параплегичара и
квадриплегичара «Голија» Ивањица (додељени износ средстава 450.000,00 динара) и пројекат удружења Удружења за
помоћ МНРО Ивањица -- "Клуб за децу и младе“ (додељени износ 50.000,00 динара) .

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Број реализованих пројеката

Јединица мере
Број

Базна

Циљна вредност

вредност 2020.

у 2021.

2

Остварена вредност у 2021.

2

0

извор верификације
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
0901

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

0901-4001 ПОМОЋ У КУЋИ
Момчило Митровић, председник општине

7,000

Текући буџет за
2021
6,001

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
5,176
86.26%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Одлуком о буџету општине Ивањица за 2021. годину за реализацију услуге помоћ у кући издвојено је 7.000.000,00
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 Друштва за церебралну и дечију парализу и Удружења инвалида
церебралне и дечије парализе, као групе понуђача и Општине Ивањица 01 Број: 404-169/2020/1 од 29.01.2021.године, а
по спроведеном поступку Јавног позива услуга на које се закон не примењује. Услуга помоћ у кући реализује се у
трајању од годину дана или до истека уговорене вредности за предметну јавну набавку, почев од 29.01.2021. године.
Уговорена цена за реализацију услуге износи 6.627.791,02 динара . Уговором је предвиђено пружање услуге социјалне
заштите-помоћ у кући за 138 корисника.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број корисника услеге помоћ у кући
Извор верификације

Пружање помоћи старијим лицима која се налазе у стању социјалне потребе
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
138
135.00
125
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0901

Пројекат
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ
0901-4002 ЛИЦИМА У САРАДЊИ СА КОМЕСАРИЈАТОМ ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ
Момчило Митровић, председник општине

2,110

Текући буџет за
2021
3,535

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број корисника помоћи
Извор верификације

Побољшање положаја избеглих и интерно расељених лица
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
0,0
Реализација пројекта се помера за 2022. годину
ИЗВЕШТАЈ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

63

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
36,794

Усвојен буџет за 2021

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
1801
Момчило Митровић, председник општине

30,794

Извршење у 2021
33,524

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
91.11

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм обезбеђује и унапређује доступност,квалитет и безбедност примарне здравствене заштите свим корисницима
на територији локалне самоуправе у складу са законским овлашћењима локалне самоуправе. Доступност услуга које
закон о здравственој заштити не предвиђа на нивоу примарне здравствене заштите.Набавка опреме и текуће поправке и
одржавање.Програм је у складу са са дефинисаним националним стандардима,као и стандардима које прописује РФЗО.

Назив циља програма
Назив индикатора
Очекивано трајање живота становника
града/општине
Извор верификације

Унапређење здравља становништва
Јединица
Базна вредност
мере
2020.
Број

72.00

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

72.00

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1801

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Функционисање установа примарне здравствене
0001
заштите
Др Јелена Стојковић

30,094

Текући буџет за
2021
31,094

Извршење у 2021
27,894

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
89.71

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Набавка саобраћајне опреме - санитетско возило,административне опреме - две климе,један рачунар са штампачем и
медицинске опреме - хелио лампа.Финансирана реконструкција крова и радови на дренажи у здравственој амбуланти
Девићи.Финансирање зарада 4 здравствена ,3 административна радника и 8 запослених у техничкој служби за чијим
радом посртоји потреба због увећаног обимапосла ,али чије зараде не могу бити уговорене са РФЗО.Финансирање
личних примања лекара консултаната чија специјалност није дефинисана законом на примарном нивоу здравствене
заштите,а постоји реална потреба за истим.Обезбеђене консултантске услуге логопеда,психолога,ендокриног хирурга са
секундарног нивоа,ортопеда,кардиолога,гастроентеролога,радиолога ,дечијег кардиолога,пулмолог,нефролога и лекара
стоматолога ,специјалисте зубне протетике.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.

Проценат обухвата жена и мушкараца у
Проценат
превентиви спречавања настанка хроничних
незаразних болести
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Извор верификације
Број здравствених радника/лекара финансираних
из буџета града/општине
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Извор верификације

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

70/30

60/40

60.4

7.00

7.00

9
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Потребе настале услед пандемије COVID 19 изазване вирусом Sars-Cov-2

Шифра
ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

1801

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

Мртвозорство
0002
Момчило Митровић, председник општине

700

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-
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Текући буџет за
Извршење у 2021
2021
700
642

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
91.64%

ЈЛС

Шифра
042

Програм

1801

Пројекат

1801-4001

Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Усвојен буџет за 2021

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА ЗА ДОМ
ЗДРАВЉА - СРЕДСТВА ПРИКУПЉЕНА ПО ОСНОВУ
ОДЛАГАЊА КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА

0

Текући буџет за
2021
5,000

Извршење у 2021

4,989

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
99.78%

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Набављено је санитетско возило за Дом здравља, средства су добијена од Министарства правде на основу одлагања
кривичног гоњења

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број корисника услуга
Извор верификације

Унапређење услуга примарне здравствене заштите
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
100
100
Фактура и пратећа документација испоручиоца возила
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
50,779

Усвојен буџет за 2021

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1201
Момчило Митровић, председник општине

48,069

Извршење у 2021
45,011

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
89

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм 13 се реализује преко установе Дом културе и библиотеке "Светислав Вуловић" и Општинске управе општине
Ивањица кроз четири програмске активности и 16 пројеката.

Назив циља програма
Назив индикатора
Број сати произведених и емитованих ТВ и
радио садржаја који доприносе остварењу
општег интереса
Извор верификације

Остваривање јавног интереса из области информисања
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
30.00

Остварена вредност у
2021.

30.00

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

30
-

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

68

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

Функционисање локалних установа културе
0001
Милан Крунић, Емилија Перуничић

26,425

Текући буџет за
2021
26,425

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
22,775
86.19

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У току 2021. године реализовано је девет појединачних пројеката из области за коју је установа основана и
регистрована. Организовано је шеснаест позоришних представа и дванаест биоскопских пројекција. Реализована су два
књижевна конкурса и пет изложби ликовне уметности, концерт и две поетске вечери.Библиотека је током 2021. године
извршила набавку нових издања укупне вредности 667.731.17 динара. Од тога, из буџета општине реализовано је
600.000,00 а из сопствених извора 67.731,17 динара. Библиотека има 3 легата - Кирило Савић, Владислав Савић и Петар
Стамболић.-

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Проценат издвајања за културне програме у
буџету установа културе
Извор верификације

Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Проценат

12.00

29.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

69

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

18.00 Током 2021. године није остварена циљна вредност што је последица неповољне
епидемиолошке ситуације.

Шифра
ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

042

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА

1201

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Усвојен буџет за 2021
4,835

Текући буџет за
2021
4,585

Извршење у 2021

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

3,717

81.07%

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
На основу члана 76. о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка и 6/20), 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 РС”, бр. 105/16 и
112/17), члана 56. Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, бр. 1/19) а у складу са Одлуком о
буџету општине Ивањица за 2021. годину („Службени лист општине Ивањица“, бр. 18/20), председник општине
Ивањица, дана 15.01.2021. године, расписао је ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У 2021. ГОДИНИ. на јавни конкурс пристигле су 4
пријаве из четири културне делатности: музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); уметничка игра - класичан
балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација); филмска уметност и остало аудиовизуелно стваралаштво; делатност заштите у области непокретних културних добара; Након спроведеног поступка и на
предлог Комисије за сваку културну област, председник општине је донео одлуку о суфинансирању два пројекта
удружења "Стари Влах" из Ивањице и КУД "Моравица" из Ивањице.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број програма и пројеката Удружења грађана
подржаних од стране града/општине
Извор верификације

Унапређење разноврсности културне понуде
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
3.00

Остварена вредност у
2021.
3.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

70

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
2

недовољан број квалитетних пројектних предлога.

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Текући буџет за
2021

Усвојен буџет за 2021

Унапређење система очувања и представљања културно0003
историјског наслеђа
Момчило Митровић, председник општине

1,360

1,360

Извршење у 2021
1,200

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
88.24%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
На основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“ бр. 36/2006), члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члан
40. Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 2/2019), Одлуком о буџету општине Ивањица
за 2021. годину ( «Службени лист општине Ивањица» број 18/20), члана 2. Одлуке о покретању поступка за
суфинансирање пројеката цркава и верских заједница број 400-35/2021-01, чл. 6. Правилника о начину суфинансирања
пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 6/2020),
председник општине Ивањица je 15.07.2021. донео ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У 2021. ГОДИНИ. .Јавни конкурс расписан 15. јула 2021. године и
трајао је 15 дана, до 30. јула 2021. године. Конкурс је спровела Комисија за доделу средстава цркава и верских
заједница формирана Решењем Председника општине бр. 400-38-2/2020-01 од 02. септембра 2020. године. На Јавни
конкурс поднето је укупно 2 (две) пријаве предлога пројеката. Након детаљног прегледања, изчитавања предлога
пројеката, Комисија је израдила листу вредновања и рангирања, а на основу Одлуке Општинског већа председник
општине је потписао УГОВОР ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ са две цркве и то: Манастир Придворица и Српска православна
црквена општина у Миланџи.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број пројеката за очување и заштиту културног
наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном
пројектно-техничком документацијом за
рехабилитацију
Извор верификације

Очување и заштита културног наслеђа
Јединица
Базна вредност
мере
2020.

Циљна вредност у
2021.

1.00

Остварена вредност у
2021.
1.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

71

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

2

-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
0004
јавног информисања
Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Решењем председника општине 01 бр. 642-3-38/21 од 26.03.2021. године именована је за ЛЕР, инвестиције и
грађевинске послове Општинске управе општине Ивањица (у даљем тексту: Комисија). У ставу 2 решења
Kонстатовано је да је Општинско веће општине Ивањица расписало Јавни позив за учешће на Конкурсу за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине
Ивањица у 2021. години, На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број
83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени гласник РС“, бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чланa 8. и 9. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16, 8/17),
Решења Комисије за контролу државне помоћи РС бр. 401-00-00074/2021-01/2 од 11. фебруара 2021. године, Одлуке о
буџету општине Ивањица за 2021. годину („Сл.лист општине Ивањица“, број 18/2020), Одлуке о расписивању конкурса
за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине
Ивањица у 2021. години, („Сл.лист општине Ивањица“, број 1/2021).
Јавни позив је објављен 19.02.2021. године, на званичној интернет страни општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs и у
дневном штампаном медију ,,Српски телеграф“, и трајао је 15 (петнаест) дана, закључно са 06.03.2021.године.
Укупан износ средстава који се расподељује по јавном конкурсује 7.000.000,00 динара. Минимални износ који може да
се расподели је 100.000,00 динара, а максимални је 3.000.000,00 динара.
Општина Ивањица суфинансира пројекте највише до 50% вредности пројекта за суфинансирање пројекта производње
медијских садржаја за телевизију а до 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције.
Установљено је да је поднето четири предлога за именовање чланова Стручне комисије, и то: 1) предлог независног
медијског стручњака Јована Буковала 2) предлог независног медијског стручњака Рашко Нешовановић; 3) предлог
удружења медија и медијских радника „УММР“; 4) предлог Удружења електронских медија «ComNe“ .
Прегледане су пристигле пријаве по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години, те је
утврђено да се на предметни јавни позив благовремено јавило 30 (тридесет ) учесника конкурса, две пријаве су
пристигле након истека рока..

Назив циља програмске активности/пројекта

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота
локалне заједнице

72

9,000

Текући буџет за
2021
9,000

Извршење у 2021
9,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
100.00%

Назив индикатора
Број програмских садржаја подржаних на
конкурисма јавног информисања
Извор верификације

Јединица
мере
Број

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.
10.00

10.00

73

Остварена вредност у
2021.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
6

-

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

САБОР ДВОЈНИЧАРА И СТАРИХ ИНСТРУМЕНАТА
1201-4001
СРБИЈЕ-КУШИЋИ 2021
Милан Крунић

234

Текући буџет за
2021
234

Извршење у 2021

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

224

95.73

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.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број учесника
Извор верификације
Број посетилаца
Извор верификације

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
74.00
70.00 Мањи број учесника на сабору од предвиђене циљне вредности је резултат неодазивања
свих позваних учесника на ову манифестацију.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

820.00

74

850.00

Број посетилаца је био већи од планираног.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

1201-4002 САБОР У КОВИЉУ 2021
Милан Крунић

117

Текући буџет за
2021
117

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
број учесника
Извор верификације
Број посетилаца
Извор верификације

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
220.00
0 Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

1840.00

75

0 Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не
одржавају културне активности.-

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

ФЕСТИВАЛ СРПСКЕ ИЗВОРНЕ ПЕСМЕ- ПРИЛИКЕ
1201-4003
2021
Милан Крунић

842

Текући буџет за
2021
1,292

Извршење у 2021
976

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
75.54

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација је одржана уз мањи број учесника од планираног, али је имала велики број посетилаца и успешно је
реализована.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Учешће женских изворних група у програму
фестивала
Извор верификације
број учесника
Извор верификације

Побољшање положаја жена кроз манифестације које негују традицију и народно
стваралаштво
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Проценат

35.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

850.00

76

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

40.00 Циљна вредност је остварена у потпуности. На манифестацији је учествовало 45 изворних
певачких група, од којих је 18 било женских.
700.00 Мањи број учесника на сабору од предвиђене циљне вредности је резултат неодазивања
свих позваних учесника на ову манифестацију.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

СМОТРА НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА-ЗВУЦИ
1201-4004
ГОЛИЈЕ, ЈАВОРА И МУЧЊА 2021
Милан Крунић

77

Текући буџет за
2021

Извршење у 2021
77

65

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
84.42

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Посело је окупило мањи број учесника и посетилаца од планираног. Одржано је у мањем простору уз поштовање
епидемиолошких мера.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
број учесника
Извор верификације
Број посетилаца
Извор верификације

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
220.00
130.00
Мањи број учесника је последица лоше епидемиолошке ситуације.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

540.00

77

260.00

Мањи број посетилаца је последица лоше епидемиолошке ситуације.-

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

1201-4005 ДАНИ БУКОВИЦЕ 2021
Милан Крунић

102

Текући буџет за
2021
102

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
98
96.08

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број посетилаца
Извор верификације
број учесника
Извор верификације

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
1340.00
800.00
Мањи број посетилаца је последица лоше епидемиолошке ситуације.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

300.00

78

270.00

Мањи број учесника је последица лоше епидемиолошке ситуације.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

1201-4006 НУШИЋИЈАДА 2021
Милан Крунић

4,000

Текући буџет за
2021
6,050

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
5,516
91.17

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација је окупила мањи број учесника и посетилаца од планираног. Због лоше епидемиолошке ситуације
одржан је мањи број позоришних представа и концерата у односу на претходне године.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број посетилаца
Извор верификације
број учесника
Извор верификације

Богаћење културног живота заједнице
Јединица
Базна вредност
мере
2020.
Број
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Циљна вредност у
Остварена вредност у
2021.
2021.
70100.00
5000.00
1020.00

79

900.00

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Мањи број посетилаца је последица лоше епидемиолошке ситуације.
Мањи број учесника је последица лоше епидемиолошке ситуације.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

1201-4007 САБОР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ- ПРИДВОРИЦА 2021
Милан Крунић

122

Текући буџет за
2021
122

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
119
97.54

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број посетилаца
Извор верификације
број учесника
Извор верификације

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
1340.00
750.00
Мањи број посетилаца је последица лоше епидемиолошке ситуације.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

194.00

80

150.00

Мањи број учесника је последица лоше епидемиолошке ситуације.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈАВОРСКОГ РАТА И САБОР
1201-4008
СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ - ЈАВОР 2021
Милан Крунић

255

Текући буџет за
2021
255

Извршење у 2021
167

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
65.49

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
број учесника
Извор верификације
Број посетилаца
Извор верификације

Неговање културног наслеђа и повећање интересовања грађана за очување традиције
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
320.00
200.00
Мањи број учесника је последица лоше епидемиолошке ситуације.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

1840.00

81

1300.00

Мањи број посетилаца је последица лоше епидемиолошке ситуације.

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

1201-4009 ТНТ ФЕСТИВАЛ БУКОВИЦА 2021
Милан Крунић

200

Текући буџет за
2021

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0

0

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број учесника
Извор верификације
Број посетилаца
Извор верификације

Повећање интересовања младих за концерте домаће рок музике
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
7.00
0 Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не
одржавају културне активности.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

820.00

82

0 Манифестација није одржана услед лоше епидемиолошке ситуације и препоруке да се не
одржавају културне активности.-

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

1201-4014 ДАН ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 2021
Милан Крунић

300

Текући буџет за
2021
300

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
299
99.67

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У програму је учествовао фолклор, хор и изведен је богат културни програм.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број учесника
Извор верификације

Обележавање дана општине Ивањица
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
240.00
240.00
Циљна вредност је остварена у потпуности.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

83

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Усвојен буџет за 2021

ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА СА ГОЛИЈЕ КОЛО СЕ ВИЈЕ
1201-4015
2021
Милан Крунић

200

Текући буџет за
2021
200

Извршење у 2021
196

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
98

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

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број учесника
Извор верификације
Број посетилаца
Извор верификације

Очување традиције и културног наслеђа
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
30.00
40
Циљна вредност је остварена у потпуности.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Број
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

2000.00

84

1500

Мањи број посетилаца је последица лоше епидемиолошке ситуације.-

ЈЛС
Програм
Пројекат
Одговорно лице

Шифра
042
1201

Назив
OПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Текући буџет за
2021
660

Усвојен буџет за 2021

1201-4016 МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА
Момчило Митровић, председник општине

0

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
659
99.91%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Манифестација је културног карактера, али допринеси друштвеном животу становника 5 села коај су удаљена једна од
других неколико километара. Организација манифестације представља јединствену прилику да се локално
становништво окупи, забави, информише и подстакне да остане да живи и ради у својим срединама. Манифестација
има незначајан економски карактер, али обзиром на то да ће догађај био и медијски пропраћен у наредном периоду
сигурно ће допринети и економском оснаживању жена са села, јер учешће и промоција ручних радова ће засигурно
некога заинтресовати од потрошача. Обзриом на то да се манифестација оджала по први пут ефекти на крајне
кориснике су били позитивни, од тога да су им створени услови и повод за дружење и окупљање до тога да им се богати
културни живот, као и да деца развијају такмичарске способности и да кроз јавни наступ се оспособљавају и охрабљују
за већа и више посећена такмичења. Овакав вид манифестација је неопходно неговати у народном периоду како би
сеоско становништво активно узело учешће у друштвеним дешавањима и како би се охрабрило да остане на огњишту.
Општина Ивањица је добила финансијска средства за реализацију манифестације од Министарства за бригу о селу.
манифестација је одржана у селу Катићи.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број посетилаца
Извор верификације

Обогаћење друштвеног и спортског живота становништва у селима и неговање културноисторијског наслеђа
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
150
150

85

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
36,070

Усвојен буџет за 2021

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
1301
Момчило Митровић, председник општине

50,374

Извршење у 2021
30,716

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
85.16

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Развој спорта и омладине се у Ивањици одвија у више активности дефинисаних планским документима - Програм
развоја спорта, Програм рада Канцеларије за младе општине Ивањица. Општина ивањица је у свом Програму развоја
спорта препознала следеће приоритете :3. Школски спорт, Рекреативни спорт – спорт за све, Унапређење врхунског и
квалитетног спорта на територији општине Ивањица,
Спорт за особе са инвалидитетом, Спортска инфраструктура, Спорт и туризам, Деца и млади у спорту и Жене у спорту.
Обраћајући пажњу на све приоритете самим програмом у буџету сваке године општина Ивањица пре свега финансира
редовне годишње програме спортских организација на територији општине Ивањица и сам тим директно утиче на
развој спортских квалитета грађана Ивањице. 25 милиона динара је предвиђен буџет за финансирање програма
спортских организација за 2021.годину. Грашани општине Ивањица остварују своје право на спортска такмичења и
спортску рекреацију преко спортских удружења и организација који своје програме извршавају у току календарске
године. Омладинска политика и омладинске активности се реализују преко Канцеларије за младе општине Ивањица.

Назив циља програма
Назив индикатора
Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта
Извор верификације

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

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.
34.00

34.00

Извештај о раду Спортског савеза општине Ивањица

86

Остварена вредност у
2021.
23

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1301

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Текући буџет за
2021

Усвојен буџет за 2021

Подршка локалним спортским организацијама,
0001
удружењима и савезима
Момчило Митровић, председник општине

25,000

25,000

Извршење у 2021
22,645

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
90.58%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
27 спортских организација на територији општине Ивањица је до 20.04.2020.год. поднело своје предлоге годишњих
програма за финансирање у 2021.години. Увидом у доспелу документацију Комисија за спорт општине Ивањица је
извршила категоризацију и оцењивање програма и предала је Општинском већу општине Ивањица предлог Решења за
финансирање у 2021.години од укупно 25 програма. 2 програма нису одобрена и негативно су оцењена од стране
Комисије док 25 спортских организација су добола средства по Решењу општинског већа општине Ивањица. Након
доношења решења за 23 спортске организације су усвојени Годишњи извештаји за 2020.годину што им је аутоматски
омогућило потписивање уговора за 2021.годину. Угоцори су потписани са 23 спортске организације, док 2 организације
нису доболи уговоре из разлога неусвајања годишњег извештаја за 2021.годину. Спортски савез Ивањица преко свог
програма спроводи активности куповине спортских реквизита (подршка рекреативном спорту), затим помоћ у стручном
усавршавању спортских стручњака, помоћ у организацији спортских манифестација у граду, помоћ школском спорту
кроз такмичења и др.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број годишњих програма спортских
организација финансираних од стране
града/општине
Извор верификације

Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује
јавни интерес у области спорта
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број

29.00

29.00

Извештај о раду Спортског савеза општине Ивањица

87
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
1301

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Усвојен буџет за 2021

Спровођење омладинске политике
0005
Момчило Митровић, председник општине, Иван Стаменић
координатор КЗМ

3,435

Текући буџет за
2021
10,070

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
8,071
80.15%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У 2021-ој години средства додељена од стране општине Ивањица износила су 3.435.000.00 рсд. Од тога 2.235.000,00 рсд
за редовне активности Канцеларије за младе и 1.200.000,00 рсд за функционисање Центра за радно ангажовање
Ивањица.
Реализовано је око 150 различитих активности на којима је учествовало око 2600 младих. Од укупног броја активности
реализовано је 37 радионица/семинара/обука/курсева на којима је по евиденцији учествовало око 580 младих.
Одређен број планираних активности у 2021. години није реализован усред 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 7 пројеката, од којих је на 4 локална Канцеларија за младе општине Ивањица била
носилац, а на 3 партнер на реализацији.
Неки од највећих и најбитнијих пројеката и активности у 2021-ој години су:

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број младих корисника услуга мера омладинске
политике
Извор верификације

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број

1300

2730

Листе присутних и фотографије са активности

88

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

2600 До одступања од циљних вредности дошло је због ситуације и ограничавања насталих
услед пандемије вируса COVID19. Иако је дошло до одступања због поменутих разлога
оно је минимално, свега 100 корниска, што чини 4,7% од укупног броја планираних.

ЈЛС

Шифра
042

Програм

1301

Пројекат

1301-5001

Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА-ПРВА ФАЗА

18,000

Текући буџет за
2021
1,000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0.00%

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Изградња спортског центра у првој фази је планирана за 2021.годину са циљем изградњом новог терена са вештачком
травом за фудбал који би помогао у лакшем и ефикаснијем обављању фудбалских активности и школе фудбала.
Иградња овог терена на Јелића пољу је у потпуности завршена и сам тим Ивањица је добила нов терен са вештачком
травом намењен фудбалу, као и школи фудбала коју спроводе локалне фудбалске спортске организације. Фудбалски
терен је један део пројекта на Јелића пољу који је изграђен у 2021.години и један је од терена предвиђених за бављење
спортом у склопу комплекса Спортског центра где ће се поред фудбалских терена у наредним годинама изградити
терени за остале спортове (кошарку, мали фудбал, базени за оливање и рекреацију, тениски терени...).

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број новоизграђених спортских објеката
Извор верификације

Обезбеђивање бољих услова за бављење спортом свих грађана
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
0,0
Реализација осталог садржаја померена за 2022. годину
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

89

Шифра
042

ЈЛС
Програм

1301

Пројекат
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Усвојен буџет за 2021

ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У
1301-5003
НАСЕЉУ ШЉИВИЋИ
Момчило Митровић, председник општине

3,939

Текући буџет за
2021

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0

0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број корисника игралишта за мале спортове
Извор верификације

Обезбеђивање бољих услова за бављење спортом свих грађана
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
мере
2020.
2021.
2021.
Број
0,0
Реализација померена за 2022. годину
ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ЗАПИСНИК ПРИМОПРЕДАЈИ
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

90

Шифра
ЈЛС
Програм
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Текући буџет за
2021
230,487

Усвојен буџет за 2021

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0602
Момчило Митровић, председник општине

232,055

Извршење у 2021
198,360

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
86.06

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-
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Шифра
042

ЈЛС
Програм

0602

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Текући буџет за
2021

Усвојен буџет за 2021

Функционисање локалне самоуправе и градских
0001
општина
Момчило Митровић, председник општине

194,160

192,816

Извршење у 2021
168,540

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
87.41%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

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.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Проценат решених предмета у календарској
години (у законском року, ван законског рока)
Извор верификације

Функционисање управе
Јединица
Базна вредност
мере
2020.
Проценат

Циљна вредност у
2021.
90.00

90.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Остварена вредност у
2021.
92

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0602

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Текући буџет за
2021
15,510

Усвојен буџет за 2021

Функционисање месних заједница
0002
Драгиша Поледица, председник савета мз

14,450

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
8,609
55.51

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 2021. годину. Месне заједнице су у
току 2021. године достављале надлежним органима општине Ивањица захтеве са потребама Месних заједница и становништа са
подручја месних заједница.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-
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ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
0602

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Текући буџет за
2021
17,355

Усвојен буџет за 2021

Сервисирање јавног дуга
0003
Момчило Митровић, председник општине

17,355

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
17,294
99.65%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У 2021 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.
2021. године обавеза по основу главнице према Banka intesa АД Београд је у износу 11.111.111.12 динара. Такође, у
2021 години отплаћена је обавеза обрачуна за камату у износу 627.041,60 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Учешће издатака за сервисирање дугова у
текућим приходима ≤ 15%
Извор верификације

Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних
инвестиционих расхода
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Проценат

2.00

2.00

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
2

-

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0602

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Текући буџет за
2021
2,482

Усвојен буџет за 2021

Општинско/градско правобранилаштво
0004
Олга Араповић, Општински правобранилац

2,482

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
2,167
87.31

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 2021. години имало укупно предмета у раду 498, од којих је 228 решено, а остало
нерешено 270. Преко мирног решавања спора било је 91 предмета, од којих је 89 решено. Преко парничног
поступка покренуто је 242 предмета, од којих је 55 решено, док су у ванпарници покренута 26 и решено 16.
Што се тиче предмета из јавне својине у раду је било 34 предмета, који су сви решени. Такође, у 2021.
години је затражено 16 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 4 предмета. Такође, Општинско правобранилаштво учествује у поступцима Агенцији
за реституцију РС , подручна јединица Крагујевац где је укупно у раду 28 предмета.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број правних мишљења која су дата органима
града/општине, стручним службама и другим
правним лицима чија имовинска и друга права
заступа
Извор верификације

Заштита имовинских права и интереса града/општине
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
Број

35.00

35.00

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

95

Остварена вредност у
2021.
16

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

-

Шифра
042

ЈЛС
Програм

0602

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Текући буџет за
2021

Усвојен буџет за 2021

Функционисање националних савета националних
0007
мањина
Момчило Митровић, председник општине

1,112

1,112

Извршење у 2021
1,112

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
99.96%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У току 2021. 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 400.000,00 динара..

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-
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Шифра
ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

0602

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Текућа буџетска резерва
0009
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
1,708

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Средства текуће буџетске резерве су у 2021. години коришћена су у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету
општине Ивањица за 2021. 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 2021. годину решења о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве доносио је Председник општине. У току 2022. године донето је укупно 42 решења о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве.
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Текући буџет за
2021
312

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
0
0.00%

Шифра
ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА

0602

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Стална буџетска резерва
0010
Момчило Митровић, председник општине

Усвојен буџет за 2021
250

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У 2021. години средства сталне буџетске резерве нису коришћена
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Текући буџет за
Извршење у 2021
2021
250
0

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
0.00%

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042
0602

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Усвојен буџет за 2021

Управљање у ванредним ситуацијама
0014
Момчило Митровић, председник општине

550

Текући буџет за
2021
650

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
638
98.22%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У оквиру ове програмске активности финасниран Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (ДРИССИУВС)

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број обучених припадника цивиле заштите
Извор верификације

Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању
последица елементарних и других непогода
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
50.00
50.00
50
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

99

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

2101

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање извршних органа
0002
Момчило Митровић, председник општине

Текући буџет за
2021
12,101

Усвојен буџет за 2021
11,451

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
9,234
76.31

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

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 2021. години је одржано 27 седница
Општинског већа и донето 169 акaта, закључка, решења и слично.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број донетих аката
Извор верификације

Функционисање извршних органа
Јединица
Базна вредност
мере
2019.
Број
60.00
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Циљна вредност у
Остварена вредност у
2020.
2020.
60.00
140
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

Шифра

Назив

ЈЛС

042

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Програм

2101

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Одговорно лице

Усвојен буџет за 2021
20,246

Текући буџет за
2021
21,964

Извршење у 2021
18,462

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
84.06

Владимир Бојановић, председник скупштине општине
Образложење спровођења програма у години извештавања:

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 2021. године функционисали ефективно и ефикасно и у
складу са својим надлежностима које су прописане Закономом о локалној самоуправи и Статутом општине Ивањица. Током 2021.
године није било проблема у функционисању Скупштине општине, Општинског већа и Председникаопштине.

Назив циља програма
Назив индикатора
Број донетих аката
Извор верификације

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
50.00
50.00
120
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА И ИЗДАТИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра
042

ЈЛС
Програм

2101

Програмска активност
Одговорно лице

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање скупштине
0001
Владимир Бојановић, председник скупштине општине

Усвојен буџет за 2021
8,795.00

Текући буџет за
2021
9,863.00

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
9,228.00
93.56

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

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 2021.
години одржано је 11 седница Скупштине општине и донето 59 одлуке.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број седница скупштине
Извор верификације

Функционисање локалне скуштине
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
мере
2020.
2021.
2021.
Број
7
8.00
0
ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Шифра
042

Назив
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
0501
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Енергетски менаџмент
0001
Момчило Митровић, председник општине

Текући буџет за
2021
6,000

Усвојен буџет за 2021
0

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2021
односу на текући буџет
0
0.00%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Активност ће бити реализована у 2022. години

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Израђен енергетски биланс
Извор верификације
Постојање енергетског менаџера
Извор верификације
Израђен попис јавних зграда са
карактеристикима
Извор верификације
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Постојање локалне одлуке о енергетској
ефикасности
Извор верификације

Успостављање система енергетског менаџмента
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.

Остварена вредност у
2021.
1

Активност ће бити реализована у 2022. години

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
1

-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
1
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
Фунционисање система енергетског менаџмента
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2020.
2021.
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-

Остварена вредност у
2021.
1

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-

Шифра

Назив

ЈЛС

042

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Програм

0501

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОР

Одговорно лице

Усвојен буџет за 2021
0

Текући буџет за
2021
6000

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет

Извршење у 2021
0

0

Момчило Митровић, председник општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм ће бити реализован у 2022. години

Назив циља програма
Назив индикатора
Процентуално учешће расхода за набавку
енергије у укупним расходима
Извор верификације

Смањење расхода за енергију
Јединица
Базна вредност
мере
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.
20

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИВАЊИЦА
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Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Програм ће бити реализован у 2022 години

