
ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Раздео: 1 СКУПШТИНА

Образложење одступања од циљне вредности:

број седница сталних радних тела скупштине

број
Коментар:

Коментар:

Извор верификације:

број седница скупштине

Коментар:
број

број

Руководилац Одељења за послове органа града

2101

Одговорно лице: функција:

Јединица 

мере

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број седница сталних тела

број

Извор верификације:

Коментар:

Коментар: 

Циљ 1: Функционисање локалне самоуправе

Базна 

година 

2021.                   

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

број усвојених аката

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број одржаних седница

Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 

извршење 2022. 

Опис програма: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Образложење спровођења програма у 

години извештавања:

У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање Скупштине града као законодавног органа,а то су 

накнаде за запослене,накнаде одборника,трошкови скупштинскух комисија,редовно финансирање политичких 

субјеката,пренос скупштинских седница...

Циљ 1:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Опис програмске активности: Ефикасно и ефективно функционисање скупштине града

Образложење спровођења 

програмске активности:

Образложење одступања од циљне вредности:

број усвојених аката

Извор верификације:

0 0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Одговорно лице:

0

Програм:   16

Сектор:

Извршење

Руководилац Одељења за послове органа града

#DIV/0!

функција:

Корисник:

Проценат извршења у 

односу на текући буџет

2101 политички систем локалне самоуправе #DIV/0!

Шифра 

програма

Шифра 

програмске 

активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет 

Програмска активност: ПА 0001 Функционисање Скупштине

број

број

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.             

Остварена вредност 

извршење 2022. 

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Показатељи учинка
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Биланс извршења финансијског плана корисника:

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Извор верификације:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број

#DIV/0!

Коментар:

Коментар:

2101

број усвојених аката

Коментар:

број седница радних тела Градског већа

Извор верификације:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Одељење за послове органа Града

Програм:  16

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

#DIV/0!

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.          

Остварена вредност 

извршење 2022.        

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.              

број

Опис програмске активности: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

број седница извршних органа

0

Опис програма:

Одговорно лице: функција: Шеф Одсека за послове Градског већа

број

број

функција:

2101

0

0 0

Програмска активност: ПА 0002 Функционисање извршних органа

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање Градског већа као извршног органа и то накнаде за 

запослене чланове Градског већа и функционерски додатак за оне чланове градског већа који нису на сталном раду.

Шеф Одсека за послове Градског већа

Програм:   16

Сектор:

0

Одговорно лице:

Опис програма: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Одговорно лице: функција:

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕРаздео: 2

Корисник:

Сектор:

УКУПНО:

Усвојен буџет за 

2022 

Шифра 

програмске 

активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта

#DIV/0!

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Проценат извршења у односу 

на текући буџет

2101 политички систем локалне самоуправе

Шифра 

програма
Текући буџет Извршење

Раздео: 3 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Корисник:

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Текући буџет Извршење
Проценат извршења у 

односу на текући буџет

политички систем локалне самоуправе #DIV/0!

Шифра 

програма

Шифра 

програмске 

активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности
Усвојен буџет за 

2022

2101
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Биланс извршења финансијског плана корисника:

0

функција:

Градско правобранилаштво

Одговорно лице:

број остварених услуга градске управе

Коментар: 

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Извор верификације:

Коментар:

број издатих решења, потврда, дозвола...

УКУПНО:

Коментар:

Функционисање извршних органа

ПА 0004

Показатељи учинка

број примљених предмета

Показатељи учинка

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

број

Базна 

година 

2021.                  

Показатељи учинка

број усвојених аката

Остварена вредност 

извршење 2022.          

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности

У оквиру ове ПА планирана су средства за функционисање Правобранилаштва, а то су накнаде за запослене и права из радног 

односа и све материјалне трошкове везане за пословни простор у коме функционише Градско правобранилаштво.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса  града

Заштита имовинских права и интереса града

Јединица 

мере

број донетих аката органа и служби града

број

Вредност 

финансијског 

плана 2021.  

Градски јавни правобраниоц

Програмска активност: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 

извршење 2022.          

број

број

Обезбеђивање услуга јавне управе

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Базна 

година 

2021.                  

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Јединица 

мере

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града  у складу са надлежностима

Сектор:

Одговорно лице: функција: Градски јавни правобраниоц

Програм:  15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0 0 #DIV/0!

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Проценат извршења у односу 

на текући буџет

#DIV/0!0602 опште услуге локалне самоуправе

Шифра 

програма

Шифра 

програмске 

активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет Извршење 

Раздео: 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Корисник:

број

Остварена вредност 

извршење 2022.          

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Базна 

година 

2021.                 

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Јединица 

мере

ПА 0002

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Опис програмске активности:

Програмска активност: 

Образложење спровођења 

програмске активности

У оквиру овог програма финансирају се  накнаде  плате и права из радног односа за градоначелника,заменика градоначелника, 

буџетског инспектора и интерног ревизора, накнаде за комисије и радна тела и остале стручне услуге.

Функционисање извршних органа

Одговорно лице: функција: Одељење за послове органа Града
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Биланс извршења финансијског плана корисника:

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Израда планских докумената парцелације, препарцелације и урбанистичких пројеката, Просторни план града

Одговорно лице:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1:

Програмска активност: ПА 0001 Просторно и урбанистичко планирање

Образложење одступања од циљне вредности:

ГРАДСКА УПРАВА

Унапређење покривености територије урбанистичком документацијом

функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

У оквиру програма планирана су средства за  израду планских докумената са пратећим пословима, пројектне 

документације инфраструктурних објеката, партерно уређење јавних површина, опремање земљишта, изградња спортске 

инфраструктуре...

проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом

%Коментар:

Извор верификације:

Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Остварена вредност 

извршење 2022.          

Сектор:

Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

Опис програма: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, 

равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

#DIV/0!

Програм:  1 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

УКУПНО: 0 0 0

#DIV/0!0501
енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије

#DIV/0!

0602 опште услуге локалне самоуправе #DIV/0!

1301 развој спорта и омладине

#DIV/0!

1201 развој културе и информисања #DIV/0!

1801 здравствена заштита

#DIV/0!

0902 социјална и дечија заштита #DIV/0!

2004 средње образовање 

#DIV/0!

2003 основно образовање #DIV/0!

0701
организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура

#DIV/0!2002

заштита животне средине

предшколско васпитање 

#DIV/0!

0101 пољопривреда и рурални развој #DIV/0!

0401

#DIV/0!

1501 локални економски развој #DIV/0!

1102

1101 становање, урбанизан и просторно планирање

#DIV/0!комуналне делатности

Проценат извршења у односу 

на текући буџет

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Шифра 

програма

Шифра 

програмске 

активности/ 

пројекта

Назив програма/програмске активности/пројекта
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет 

Извор верификације:

Коментар: 

број датих правних мишљења органима града, јавним службама

Извршење 

Извор верификације:

Коментар: 

број

Раздео: 5

Корисник:

Коментар: 

број

број

број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу

Образложење одступања од циљне вредности:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

1502 развој туризма #DIV/0!
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Циљ 1:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Јединица 

мере

Коментар:

број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених 

планова вишег реда

број усвојених планова града

ком.

Показатељи учинка

Коментар:

Пресељење крајњих корисника прве фазе

Програмска активност: ПА 0004

Текуће интервенције на инфраструктурним објектима, израда пројектне документације капиталних грађевинских објеката, 

опремање земљишта, изградња спортске инфрастриктуре, партерно уређење јавних површина.....

Унапређење управљања грађевинског земљишта стављањем у функцију

Јединица 

мере

Остварена вредност 

извршење 2022.         

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.          

Показатељи учинка

Назив:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Базна 

година 

Базна 

вредност

Извор верификације:

учешће града у пројектима за избегла и прогнана лица

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Коментар:

функција: руководилац Јединице за управљање пројектом

Циљ 1: Планско управљање стамбеном подршком

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта 

Стамбена подршка

Одговорно лице:

Назив:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат решених захтева за озакоњење

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број локација комунално опремљеног земљишта

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1: Стављање у функцију грађевинског земљишта

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Остварена вредност 

извршење 2022.         

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта 

Програмска активност: ПА 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

проценат површине покривен плановима детаљне регулације

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.             

Остварена вредност 

извршење 2022.          

Урбана регенерација - изградња 4 нова вишепородична стамбена објекта, намењених за пресељење 366 породица. Пројекат се 

изводи кроз три фазе
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Извор верификације:

Пројекат за суфинансирање капиталног одржавања својстава зграда спроводи се у складу са Одлуком о обавезном 

инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих преојеката на територији града Краљева

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности

Циљ 3: Повећање покривености територије одржавањем јавних зелених површина и чистоћа на површинама јавне намене и зоохигијене

Назив:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 

извршење 2022.         

дужина саобраћајница покривених јавном расветом

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавном осветљењем

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                 

Вредност 

финансијског 

плана 2021.  

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.             

однос планираних у односу на износ додељених средстава за инвестиционо 

одржавање зграда

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број прихваћених захтева за инвестиционо одржавање у односу на укупан број 

поднетих захтева
бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.         

Образложење спровођења пројекта 

Циљ 1: Очување и унапређење стамбеног фонда

Одговорно лице: функција: Руководилац Одељења за урбанизам ...

Време трајања пројекта:

Унапређење суфинансирања инвестиционог одржавања зграда унапређењем својстава зграда

Програмска активност: ПА 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Опис пројекта:

Сектор:

Програм:  2 1102

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Редовно пружање комуналних услуга на територији града

Циљ 1: Пружање комуналних услуга за остваривање животних потреба физичких и правних лица одговарајућег квалитета, обима доступности и континуитета

Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

Пружање комуналних услуга од значаја за град

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Јединица 

мере

Остварена вредност 

извршење 2022.         
Показатељи учинка

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Доступност јавне расвете грађанима града

Повећање покривености насеља јавном расветом

Повећање покривености одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене

Одржавање више зелених површина ради уређенијег града

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                    

Вредност 

финансијског 

плана 2021.  

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Остварена вредност 

извршење 2022.         

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта: 

Програмска активност: ПА 0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: функција: директор ЈКП "Чистоћа"

Назив:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

учешће енергетски ефикаснијих сијалица у укупном броју сијалица јавног 

осветљења

%Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

укупан број светиљки које су замењене савременијим моделима

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.             

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.          

Остварена вредност 

извршење 2022.         

укупан број замењених светиљки на годишњем нивоу

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

укупан број интервенција по поднетим пријавама грађана за замену светиљки

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                 

Вредност 

финансијског 

плана 2021.  

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.         

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Програмска активност: ПА 0001 Управљање \ одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

Назив:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број м² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на  укупан број 

површина јавне намене

м²Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

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

укупан број зелених површина
м²Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021.  

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Остварена вредност 

извршење 2022.        
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директор ЈКП "Чистоћа"функција:Одговорно лице:

Одржавање чистоће на површинама јавне наменеПА 0003Програмска активност: 

Одржавање дрвореда-резање сувих грана

час
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Одржавање дрвореда

ком.
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Одржавање травњака

м²
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Одржавање живе ограде

м²
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Одржавање ружа

м²
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Декорација и уређење града

паушал
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Санација дивљих депонија

м³
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Додатни радови

час
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Додатни радови

м²
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Обнављање и формирање нових травнатих површина

м²
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Нове дрворедне саднице

ком.
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Обнављање цветних површина

м²
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Обнављање цветних површина-цвеће у саксијама

ком.
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Обнављање цветних површина-перле и украсне траке

ком.
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Обнављање цветних површина-обнављање заседа у жардињерама

ком.
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Постављање малча и опреме

м²
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Обнављање цветних површина-вертикални цветни аранжмани

ком.
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Чишћење снега машински и ручно

м²
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Набавка, превоз и разастирање соли 

т
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:
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Извор верификације:

Коментар:

старосна структура новозапослених

Образложење одступања од циљне вредности:

Унапређење локалног економског развоја

Стварање стимулативног привредног амбијента за инвестиције и запошљавање

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

број

Коментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

новозапослени разврстани по полу

број

Извор верификације:

Коментар:

број

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.               

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.             

Остварена вредност 

извршење 2022.        

број евидентираних незапослених лица на НСЗ

број

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Повећање запослености на територији града

Програм:  3 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор:

Одговорно лице:

Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених лица

број

Образложење одступања од циљне вредности:

функција: Служба за управљање пројектима и локално-екон.развој

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта: 

Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.          

Програмска активност: ПА 0004 Зоохигијена

Одговорно лице:

Остварена вредност 

извршење 2022.        

функција: директор ЈКП "Чистоћа"

Уклањање дивљих депонија

м³
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Прање јавних површина

м²Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка

Машинско и ручно чишћење јавних површина

Остварена вредност 

извршење 2022.         

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.          

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Чишћење и прање јавних површина у континуитету
Образложење спровођења пројекта: 

Одржавање чистоће јавних површина у континуитету уз адекватан квалитет услугаОпис пројекта:

Време трајања пројекта:

Збрињавање напуштених паса

Коментар:

Извор верификације:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Базна 

година 

2021.                  

Јединица 

мере

м²

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Циљ 1:

Образложење одступања од циљне вредности:

Опис програмске активности:

Програмска активност: ПА 0001

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

 Подстицаји развоја предузетништва

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Извор верификације:

Образложење 

Коментар:

додељена средства за развој сеоског туризма

број склопљених уговора-субвенција ЈКП

број предлога пројеката

Показатељи учинка

Подршка суфинансирању пројеката из области привреде

број

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: функција:

Образложење спровођења 

програмске активности:

пораст прихода од боравишне таксе

број
Коментар:

повећање броја ноћења

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 

извршење 2022.        

број

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта: 

Циљ 1: Развој сеоског туриза

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                 

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Програмска активност: ПА 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Одговорно лице: функција: Ресорно задужен члан Градског већа

број новозапослених преко 50 година живота кроз мере активне политике

број

Коментар: 

Извор верификације: 

Образложење 

број новозапослених жена кроз мере активне политике запошљавања

број

Коментар: 

Извор верификације:

Образложење 

Време трајања пројекта:

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта: 

Циљ 1: Повећање броја новозапослених кроз активну политику запошљавања

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Програмска активност: ПА  0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: функција: Служба за управљање пројектима и локално-екон.развој

број

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                

Вредност 

финансијског 

плана 2021.  

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.         

Одржавање и унапређење пословног амбијента

Коментар:

Ресорно задужен члан Градског већа

број

број

број новозапослених кроз мере активне политике запошљавања

Спровођење активних мера политике запошљавања, дефинисаних Локалним акционим планом за запошљавање за период 2021-

2023

Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Остварена вредност 

извршење 2022.         
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Извор верификације:

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Промоција туристичке понуде на циљним тржиштимаОпис програмске активности:

Одговорно лице:

проценат реализације програма развоја туризма  у односу на годишњи план

%

функција:

Програмска активност: ПА 0002 Промоција туристичке понуде

 директор Туристичке организације Краљево

број обележених туристичких локалитета у граду

број
Коментар:Израда планиских треков

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.              

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Остварена вредност 

извршење 2022.           

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Број уређених туристичких локалитета у граду

Повећање квалитета туристичке понуде

Програмска активност: ПА 0001 Управљање развојем туризма
Одговорно лице: функција:  директор Туристичке организације Краљево

Назив:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број новорегистрованих кревета

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат пораста регистрованих пружилаца услуга ноћења

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.              

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.            

Остварена вредност 

извршење 2022.       

пораст прихода од боравишне таксе

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат повећања укупног броја гостију

%
Коментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат повећања броја ноћења

број
Коментар:

Извор верификације

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                 

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.        

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Повећање прихода од туризма

Програм:  4 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Туризам

Одговорно лице: функција: директор Туристичке организације Краљево

Унапређење туристичке понуде града

број
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

(Програм комасација)

Одговорно лице: функција: Савет за пољопривреду

Опис програмске активности: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње 

Извор верификације:

Образложење спровођења 

програмске активности:

број

Извор верификације:

Коментар:

број одржаних промотивних акција са партнерима

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

број дистрибутивног пропагандног  материјала

број промотивних догађаја туристичке понуде

удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју 

пољопривредних газдинстава

Образложење одступања од циљне вредности:

Унапређење пољопривредне производње на терторији града

Програм:  5 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Одговорно лице:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

просечна величина поседа по пољопривреднон газдинству

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка

проценат наводњаване површине у односу на укупну површину 

пољопривредног земљишта

учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупном пољопривредном 

земљишту

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Коментар: 

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Савет за пољопривреду

Сектор:

Опис програма:

функција:

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Циљ 2: Унапређење конкурентности произвођача

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

%

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

%

Назив:

број

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0001

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.        

број

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1: Повећање промотивних активности

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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број новопројектованих пољских путева на комасационом подручју

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број парцела унетих у катастар непокретности 

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат повећања пољопривредне производње након комасације у односу на 

производњу пре комасације

%Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број решених имовинско-правних односа у односу на број постојећих на 

подручју комасације

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број укрупљених катастарских парцела у односу на укупан број одређених 

програмом комасације

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1:
Спајање већих броја малих катастарских парцела у веће катарске парцеле на територији предвиђеној за комасацију земљишта ради обраде 

правилнијих земљишних парцела

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, управљање 

отпадом и отпадним водама

Унапређење руралног развоја

Програмска активност: ПА 0002 Мере подршке руралном развоју

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Одговорно лице: функција: Савет за пољопривреду

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћеног годишњим 

програмом, у односу на укупно расположиве пољопривредне површине

%

Образложење одступања од циљне вредности:

број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера 

руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава

број

број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера 

руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава

бројКоментар:

Извор верификације:

Програм:  6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор:

Одговорно лице: функција: Ресорно задужен члан Градског већа

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Унапређење квалитета елемената животне средине путем редовних мерења

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Унапређење квалитета управљања отпадним воданама и повећање покривености територије канализационом мрежом

проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења 

отпадних вода(број насеља у удносу на укупан број насеља)
%

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета 

ваздуха 51

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета воде 

6 (број неисправних месечних узорака)

бројКоментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

вредности индикатора буке

број

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење управљања отпадним водама

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број становника прикључен на јавну канализациону мрежу у односу на укупан 

број становника

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат становништва прикњученог на постојења за пречишћавање отпадних 

вода у односу на укупан број становника

%Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

удео испуштених непречишћених вода у површинска водна тела у односу на 

укупну количину испуштених отпадних вода у граду

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

Одговорно лице: функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"

Циљ 1: Максимално могућа покривеност корисника услугама уклањања отпадних вода

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број итервенција на канализационој мрежи

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0005 Управљање комуналним отпадом
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Спровођење програма заштите животне средине

Санација дивљих депонија на територијама месних заједница и услуга изношења отпада путем киштри

У оквиру овог програма планирана су средства за текуће и капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре у локалној 

самоуправи 

Одговорно лице: функција: директор ЈП "Чистоћа"

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Сакупљања и одлагања комуналног отпада

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Санација дивљих депонија на територијама месних заједница и количина 

прикупљеног отпада

м³Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Заштита животне средине - услуга изношења отпада помоћу киштри

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Програмска активност: ПА 0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: функција: Ресорно задужен члан Градског већа

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине у складу са  прописаним законским обавезама

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број инспекцијских надзора над спровођењем заштите ваздуха од загађивања 

привредних субјеката

Образложење одступања од циљне вредности:

број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке

Програм:  7 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор:

Одговорно лице:
функција:

ЈКП "Путеви", ЈП за уређење грађевинског земљишта 

"Краљево"

Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправиОпис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града у км

км
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

контрола инспекцијског надзора над формирањем дивљих депонија као и број 

датих налога за уклањање истих
Коментар:

Извор верификације:
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Унапређење квалитета услуге јавног превоза и повећање покривености територија кроз насеља

Кроз ову пројекну активност врши се редовно годишње одржавање локалних саобраћајница, поправка ударних рупа на хабајућем 

слоју као и изградња нових саобраћајница у градском и приградском подручју, као и одржавање вертикалне и хоризонталне 

сигнализације

Унапређење квалитета одржавања саобраћајне инфраструктуре, улица и путева 

У оквиру ове пројектне активности обавља се јавни градски и приградски превоз путника на територији града уз поштовање 

редова вожње са максималном покривеношћу насеља на доста разуђеном подручју града Краљева

повећање просечне густине мреже улица и локалних путева и укупно изграђене 

саобраћајне мреже

%Коментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број саобраћајних незгода у односу на број из предходне године

број

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број смртних исхода на број из предходне године

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број повређених људи у односу на број из предходне године

број

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: функција:
ЈКП "Путеви", ЈП за уређење грађевинског земљишта 

"Краљево"

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева 

санацију или реконструкцију

%Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број километара санираних путева

 км
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

износ трошкова одржавања путева по км

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0004 Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: функција: Ресорно задужен члан Градског већа

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Максимална могућа покривеност  корисника и територије услугама јавног превоза

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     
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Извор верификације:

Коментар: %

куповина возила која користе обновљиве изворе енергије

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

максимална потрошња горива по возилу

литарКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 3: Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативни утицај на животну средину

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Опис програмске активности: Унапређење квалитета услуге јавног превоза и повећање покривености територија кроз насеља

Коментар: %

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат покривености грађана услугом јавног превоза у односу на укупан број 

грађана

проценат покривености територије услугом јавног превоза, мерено бројем 

насеља са јавним превозом у односу на укупан број насеља

%Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

увођење нових линија у ред вожње ради повезаности до нових привредних 

субјеката

кмКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

година/мес.

просечна старост возила јавног превоза

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

%

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

степен реализације  планираних редова вожње

Коментар:

Извор верификације:

Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Циљ 2:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу

број

Програмска активност: ПА 0005 Унапређење безбедности саобраћаја

Одговорно лице: функција: Фонд за саобраћај

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Унапређење саобраћајне инфраструктуре

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

У оквиру ове пројектне активности утврђује се начин коришћења планираних средстава од наплате новчаних казни за  

саобраћајне прекршаје на територији града Краљева 

изградња тротоара и пешачких стаза  на уличној мрежи у граду

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

опремање хоризонталне и вертикалне сигнализације 
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%

Праћење максмалне попуњености  предшколске деце у свим објектима ПУ

Повећање обухвата предшколске деце у вртићимаОпис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

изградња заштитних ограда на путној мрежи у зонама школа

кмКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење саобрађајног васпитања и образовања на територији града Краљева уз промотивне активности

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

суфинансирање такмичења у саобраћају

године
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

медијско праћење набавке дечјих безбедносних седишта

број

Коментар:

Извор верификације:
Образложење одступања од циљне вредности:

едукација деце о безбедности учесника у саобраћају

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програм:  8 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Сектор:

Одговорно лице: функција: директор Предшколска устнова "Олга Јовичић Рита"

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број уписане деце у ПУ у односу на укупан број деце у граду

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат уписане деце у односу на број пријављене деце

%
Коментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

Извор верификације

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осталих група

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат деце са додатним образовним потребама

%

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат објеката ПУ који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом

%

проценат уписане ромске деце у односу на укупан број предшколске ромске 

деце

%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Коментар:

прекид образовања деце разложен по полу

Финансирање функционисања  основних школа са истуреним одељењима на територији града Краљева

Циљ 1:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Извор верификације:

ПА 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Образложење спровођења 

програмске активности:

укупан број ученика у основним школама

Извор верификације: број

Опис програма: Доступност основног образовања свој деци са територије града Краљева

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Показатељи учинка

број посебних и специјалних програма у објектима ПУ

Коментар:

број

проценат стручних сарадника на стручном усавршавању у односу на укупан 

број

функција:

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Школска управа Краљево

Извор верификације:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Програмска активност: 

Сектор:

Одговорно лице:

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Одговорно лице: функција: директор Предшколска устнова "Олга Јовичић Рита"

Опис програмске активности:
Функционисање Предшколске установе кроз повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем

Циљ 1: Обезбеђење адекватних услова за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Кроз ову програмску активност врши се финансирање ПУ кроз текуће и капитално улагање у складу са законом

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     
Показатељи учинка

%

проценат деце ослобођене плаћања пуне цене услуге у односу на укупан број 

деце

км

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

%

просечан број деце ( у јаслама, предшколском и припремном програму) по 

васпитачу

Циљ 2: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

%

Образложење одступања од циљне вредности:

број објеката ПУ у којима је извршено инвестиционо улагање` у односу на 

укупан број објеката ПУ

%

Програм:  9 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем

број

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Коментар: 

просечан број деце у групи: јасле, предшколски припремни програм

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Извор верификације:

Коментар:

Кроз ову програмску активност врши се финансирање основних школа на територији града Краљева

Функционисање основних школаОпис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1:

Образложење одступања од циљне вредности:

број

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

Извор верификације:

број

Циљ 2: Унапређење квалитета основног образовања

број уписане деце са инвалидитетом 

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

просечан број поена на матурском испиту

број

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број ученика који учествују на републичком такмичењу

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број школских објеката који су додатно опремљени опремом

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0001 Реализација делатности основног образовања

Одговорно лице: функција: Школска управа Краљево

Обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

 проценат испуњења основних прописаних услова за рад у школама 

%

Коментар

Извор верификације

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

техничка опремљеност школа за рад ученика

км
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење квалитета основног образовања и васпитања и повећање доступности

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број 

ученика

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат наставног особља на стручном усавршавању у односу на укупан број

%Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број ученика којима је организован превоз

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

просечан број ученика по одељењу у основној школи
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Кроз ову програмску активност врши се финансирање средњих школа на територији града Краљева

Образложење одступања од циљне вредности:

 проценат испуњења основних прописаних услова за рад у школама 

%

Функционисање средњих школа

Финансирање функционисања школа на територији града Краљева

Доступност средњег образовања свој деци са територије града Краљева

Извор верификације:

Коментар:

Програм:  10 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:

Одговорно лице: функција: Школска управа Краљево

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

укупан број ученика у средњим школама

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

 стопа прекида средњошколског образовања разложен по полу

%
Коментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број уписане деце са инвалидитетом 

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење квалитета средњег образовања

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

просечан број поена на матурском испиту

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број ученика који учествују на републичком такмичењу

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број школских објеката који су додатно опремљени за децу са инвалидитетом

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Програмска активност: ПА 0001 Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице: функција: Школска управа Краљево

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Обезбеђење прописаних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе школама

Показатељи учинка

просечан број ученика по одељењу 

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

%

Коментар

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

техничка опремљеност школа за рад ученика

Коментар:

Извор верификације:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз различите видове 

помоћи

удео жена корисника социјалних помоћи у укупном броју корисника

број

проценат корисника који су учествовали у цени услуге

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

удео корисника лиценцираних услуга социјалне заштите у укупном броју 

корисника

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

проценат локалних услуга социјалне заштите у односу на укупан број 

корисника социјалне заштите

%Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат корисника финансијске и подршке у натури у односу на укупан број 

корисника социјалне и дечје заштите

%Коментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат корисника социјалне заштите у односу на укупан број становника

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Одговорно лице:
функција:

Помоћник Градоначелника, Члан Градског већа, Одељење 

за друштвене делатности

Опис програма: Социјална помоћ угроженом становништву

Сектор:

Програм:  11 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

%

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања и повећање доступности

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број 

ученика

број

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

проценат наставног особља на стручном усавршавању у односу на укупан број

%

број

број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Коментар:

број ученика којима је организован превоз

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:
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Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број корисника једнократних и других врста помоћи у складу са Одлуком о 

социјалној заштити у граду Краљеву

број

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних са циљем побољшања квалитета живота

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

функција: директор Центар за социјални рад

Опис програмске активности: Доделе једнократне и друге врсте помоћи

Образложење спровођења 

програмске активности:

Процена стања и потреба, доношење Решења о правима и исплатама ЈНП или обезбеђивање осталих права дефинисаних 

Одлуком о социјалној заштити града Краљева, која одговарају потребама датог корисника

број корисника услуге смештаја и прихватилишта у односу на укупан број 

становника

проценат грађана који добијају новчане накнаде и накнаде у натури у односу на 

укупан број грађана

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: 

Обезбеђивање услуге смештаја и прихватилишта

ПА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице:

Кроз ову програмску активност врши се финансирање корисника услуге ургент смештаја и прихватилишта који се пружају лицима 

без породичног старања а који нису у стању да се самостално брину о себи

Кроз ову програмску активност врши се финансирање једократне и друге врсте помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити 

града Краљева

Доделе једнократне и друге врсте помоћиОпис програмске активности:

број корисника других услуга смештаја

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

%

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Обезбеђење услуге ургент смештаја и прихватилишта

Програмска активност: ПА 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: функција: Центар за социјални рад

број корисника субвенција комуналних услуга

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број корисника других мера материјалне подршке других мера набавка 

огрева..)

%Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

%Коментар:

Извор верификације:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Програмска активност: ПА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: функција: директор Центар за социјални рад

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:
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едукативних услуга

едукативних услуга

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број корисника 

број

број корисника социјално - едукативних услуга

%

Коментар:број корисника у првих 6 месеци 2021.године је 94 корисника

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број подељених пакета за социјално угожено становништво

број корисника саветодавно - терапијских услуга у односу на укупан број 

становника

функција:

Обезбеђивање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга

Програмска активност: ПА 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице:

број корисника 

број

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

број корисника народне кухиње, број подељених оброка

Организовање разне врсте помоћи деци и породици са децом

Кроз ову програмску активност врши се пружање помоћи социјално угроженим лицима

Организовање разне врсте помоћи социјално угроженим групама становништва

Кроз ову програмску активност врши се финансирање корисника ових услуга у складу са Одлуком о социјалној заштити града 

Краљева чиме се врши оснаживање примарне породице и превенира развој социјалних проблема

Извор верификације:

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

број

Опис програмске активности:

Програмска активност: ПА 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице: функција:
Помоћник Градоначелника, Члан Градског већа, Одељење 

за друштвене делатности

број волонтера Црвеног крста

бројКоментар:

Извор верификације:

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Социјално деловање пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима

Програмска активност: ПА 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Помоћници Градоначелникафункција:

број коришћених услуга

бројКоментар:Коришћене саветодавно-терапијске и правне услуге

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

%
Коментар:

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Подршка развоју мреже услуга саветодано-терапијских и социјално-едукативних

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

директор Центара за социјални рад

просечан број дана по кориснику услуге

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:
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Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Укупан број пружених услуга

број

број незапослених породиља које примају накнаде из буџета

број корисника услуга Помоћ у кући, Лични пратилац детета, Персонална 

Извор верификације:

Коментар:

број корисника једнократне помоћи

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

број корисника за вантелесну оплодњу

број корисника помоћи за прворођену бебу

Финансирање помоћи деци и породици са децом у складу са донетим градским Одлукама 

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом

Опис програмске активности: Организовање услуге социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом

Кроз ову програмску активност врши се пружање помоћи особама са инвалидитетом преко установе социјалне заштите                   

"Центра локалних услуга"

Показатељи учинка

Обезбеђење услуга социјалне заштите преко Центра за социјални рад

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Кроз ову програмску активност врши финансирање установе Центра за социјални рад ради обављања одређених усуга социјалне 

заштите

Циљ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите 

Програмска активност: ПА 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите

Одговорно лице: функција: Центар за социјални рад

Број корисника услуге Социјално становање у заштићеним условима

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број корисника услуге Геронтолошка амбуланта и Дневни центар за старе

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

број

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број

ПА 0021 Подршка особама са инвалидитетом

Коментар:

број корисника награде "Анђелко Савић"

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Одговорно лице: функција: директор Центара локалних услуга Краљево

Коментар:

број корисника за исхрану и смештај ученика

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број

Програмска активност: 

број

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Унапређење финансијске подршке деци и породици са децом
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едукативних услуга

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број запослених који се финансирају из буџета града Краљева и потребна 

средства за функционисање Центра

број

Извор верификације:

Коментар:

1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор:

Извор верификације:

Коментар:

очекивано трајање живота становништва града обухваћених социјалном 

заштитом

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број програма из области јавног здравља

Коментар: 

стопе смртности водећих хроничних болести

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Функционисање установа културе, очување, унапређење културно-историјског наслеђа, продукције и стваралаштва

Повећање обухвата становништва пројектима из области јавног здравља

Стварање услова за очување и унапређења здравља становништва

Спровођење активности у областима деловања јавног здравља

Коментар:

стопа пораста хроничних болести

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Сектор:

Одговорно лице:
Директори установа културе функција:

Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе 

Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ 

Рибница, Завод за заштиту споменика културе...

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програм:  13 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

број становника обухваћених програмима јавног здравља

%

Помоћници Градоначелника

%

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Програмска активност: ПА 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Одговорно лице:

%

функција:

%

Одговорно лице: Помоћници Градоначелникафункција:

Програм:  12

%

Опис програма:

број корисника саветодавно - терапијских услуга

број

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Унапређење здравља становништва

Коментар:

број

број корисника услуге смештаја и прихватилишта

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације: број

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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едукативних услуга

Опис програмске активности:

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

број запослених у установама културе 

Образложење спровођења 

програмске активности:

Подстицање развоја културе и културног стваралаштва као и остваривање јавног интереса из области информисања

Доступност грађана учешћу у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Обезбеђење већег учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Доступност грађана културним догађајима и манифестацијама

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

број културних манифестација доступних грађанима у току године

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

бројКоментар

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

ПА 0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директори установа културе функција:

Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе 

Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ 

Рибница, Завод за заштиту споменика културе...

Програмска активност: 

Програмска активност: ПА 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Директори установа културе функција:

Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе 

Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ 

Рибница, Завод за заштиту споменика културе...

број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању 

јавног интереса

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број ТВ и радио садржаја који доприносе остваривању општег интереса

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у 

култури

број

Коментар:

број посетилаца културних програма

број

Циљ 2: Остваривање јавног интереса из области информисања

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

укупан број чланова удружења грађана из области културе

број
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Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Опис програмске активности:

Одговорно лице:

Финансирање медија подржаних на конкурсима јавног информисања

Обезбеђење квалитетног медијског садржаја  из области друштвеног живота локалне заједнице

%

Финасирање спортских организација од јавног интереса у области спорта

Извор верификације:

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

функција: Одељење за друштвене делатности

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Програм:  14 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број

Сектор:

Одговорно лице: функција: Ресорно задужен члан Градског већа

Циљ 1: Избор квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Коментар:

Показатељи учинка

Извор верификације:

број пројеката по тематским типовима информисања

Јединица 

мере

Програмска активност: ПА 0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

Образложење одступања од циљне вредности:

%
Коментар:

Извор верификације:

%

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

%

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана на територији града

Обезбеђивање услова за развој спорта

директор Завода за заштиту споменика културе

Опис програмске активности:

Програмска активност: ПА 0003
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа
Одговорно лице: функција:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Очување и унапређење заштити културних наслеђа

Циљ 1: Очување и заштита културног наслеђа

Коментар:У извештајном периоду није спроведена ни једна програмска активност 

због понављања поступка јавне набавке

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са 

комплетном пројектно-техничком документацијом 

Показатељи учинка
Јединица 

мере

број

Базна 

година 

2021.                  

Остварена вредност 

извршење 2022.     
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број годишњих програма спортских организација финансираних од стране 

Града

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Одговорно лице:

број програма спроведених преко установе из области спорта

број спортских манифестација града организованих преко спортске установе

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Финансирање мера омладинске политике

Подршка младих за укључивање у различите друштвене активности

Унапређење финансијске подршке локалним спорским организацијама, удружењима и савезима 

Извор верификације:

Коментар:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Финансирање установе Спортски центар "Ибар" ради спровођења програма спортских активности града 

Коментар:

Опис програмске активности:

Финансирање спортских организација  преко којих се остварује јавни интерес из области спорта

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана града

Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа, односно редовно одржавање спортских објеката 

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области 

спорта
бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број спортских организација, удружења финансираних по посебним 

програмима

Програмска активност: 

Одговорно лице: функција:

ПА 0001 Подршка локалним спортском организацијама, удружењима и савезима

Ресорно задужен члан Градског већа

број

Образложење спровођења 

програмске активности:

Програмска активност: ПА 0004 Функционисање локалних спортских установа

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

функција: директор СЦ "Ибар" Краљево

број

Коментар:

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Показатељи учинка

Показатељи учинка
Остварена вредност 

извршење 2022.     

број спортских организација који користе услуге установе из области спорта

број

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Програмска активност: ПА 0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: функција: Канцеларија за младе

Опис програмске активности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број
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Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број аката предложених од стране служби и одељења Градске управе

%

Функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање  и заштита права грађана и јавног интереса

Одговорно лице:

Образложење одступања од циљне вредности:

Извор верификације:

Коментар:

Програм:  15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

број

број спортских организација, удружења финансираних по посебним 

програмима

бројКоментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Опис програма:

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

функција: Начелник Градске управе

Сектор:

Циљ 1: Ефикасно функционисање управе у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број решених у односу на број поднетих захтева странка

број
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број донетих аката од стране служби и органа

број
Коментар: 

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Функционисање локалне самоуправе и градских општинаПрограмска активност: ПА 0001

Обезбеђивање потреба и интереса становништва у месним заједницама

број аката донетих од стране органа града

%

%

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број предмета у току у односу на број поднетих захтева

%

функција: Начелник Градске управе

Опис програмске активности: Ефикасно функционисање Градске управе

Финансирање запослених ради вршења поверених послова и послова у надлежности локалне самоуправе

Циљ 1: Повећање квалитета пружених услуга локалне управе

Образложење спровођења 

програмске активности:

Одговорно лице:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

број решених предмета по запосленом

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Програмска активност: ПА 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: функција:
Одељење за заједничке послове - Одсек за рад са месним 

заједницама

Опис програмске активности:

Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број спортских организација, удружења финансираних годишњим програмом

Остварена вредност 

извршење 2022.     

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Планирање превентивног система заштите од елементарних непогода

Повећање пројеката енергетске ефикасности на зградама јавне намене

Унапређење система енергетског менанџмента

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Опис програма:

Извор верификације:

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број осигураних водотокова другог реда

Коментар:

Извор верификације:
број

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар:

број објеката на којима су реализовани пројекти енергетске ефикасности 

Остварена вредност 

извршење 2022.     

Унапређење енергетске ефикасности, енергетске инфраструктуре

број изграђених мостова над бујичним водотоковима

број
Коментар:

Извор верификације:

Финансирање Месних заједница у складу са законом 

Енергетски менаџмент

Образложење одступања од циљне вредности:

број иницијатива МЗ у вези питања од интереса за локално становништво

Програмска активност: 

Коментар:

Извор верификације:
%

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1: Задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Остварена вредност 

извршење 2022.     

број изграђених објеката на територији МЗ

%
Коментар:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

ПА 0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: функција: Ресорно задужен члан Градског већа

функција:

Обезбеђивање финансијских средстава за превентивну заштиту од елементарних непогода

Опис програмске активности: Изградња система превентивне заштите на избегавању последица од елементарних непогода

Образложење одступања од циљне вредности:

Програм:  17 0501

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1:

Показатељи учинка
Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

број

проценат смањења енергије на објектима где су изведени пројекти енергетске 

ефикасност

%Коментар: 

Јединица 

мере

Базна 

година 

2021.                  

Смањење потрошње енергије

Смањење расхода за енергију и повећање удела обновљивог удела енергије

Вредност 

финансијског 

плана 2021. 

Одговорно лице: Енергетски менаџерфункција:

Опис програмске активности:

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: ПА 0001

Циљана 

вредност 

фина.план 

2022.           

Образложење одступања од циљне вредности:

Образложење спровођења 

програмске активности:

Циљ 1:

Показатељи учинка

Образложење спровођења програма 

у години извештавања:

Циљ 1:

Енергетски менаџер

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Сектор:

Одговорно лице:
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Извор верификације:

Коментар: 

Коментар: 

Коментар: 
%

израда енергетских пасоша јавних  објеката

%
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

израда локалне одлуке о енергетској ефикасности

Образложење одступања од циљне вредности:

%

постојање енергетског менаџера

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

број израђених енергетских биланса

%
Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Коментар: 
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