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1301
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Током 2020. године Установа је преузела одговорност и обавезу примарне функције у унапређењу и развоју спорта у општини кроз
обезбеђење и побољшање услова за бављење спортом ,где се пре свега мисли на техничке услове које може обезбедити као директни
корисник буџета коме је дата одређена спортска инфраструктура на управљање .
У правцу обезбеђења ових техничких услова извршено је редовно и ванредно одржавање спортске инфраструктуре грађевинском и
функционалном смислу. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општинуи зградња нових спортских
објеката који се користе за одржавање спортских приредби и тренинга наших спортских организација и становништва као и за
припреме и рекреацију екстерних корисника (страни и домаћи) које су иначе користиле услуге хотела и ресторана на Сребрном језеру
. Извршено је растерећење постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и социо-друштвених
садржаја.Ова програмска активност је испунила своју циљану вредност. унапређење система спорта у предшколским и школским
установама одвијало се на начин тако што се :
-радило на унапређењу сарадње између ЈУ СЦВГ , установа и спортских организација путем уговора о професионално техничкој
сарадњи . У уговорима су се бесплатно давала средства ,опрема и објекти на коришћење а наставни кадар је спроводио спортски
систем.
- повезана је настава физичког васпитања и ваннаставне спортске активности кроз сарадњу школа са спортским савезима и клубовима
- створени су услови за задовољење потреба деце за игром и такмичењем без обзира на пол ,узраст ,расну ,верску припадност или
инвалидитет;

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број спортских организација преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта
Извор верификације
Назив индикатора
Број чланова спортских удружења и
организација

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

Базна вредност
2019.

Циљна вредност у
2020.
38

Остварена вредност у
2020.
38

Спортски савез општине и спортска удружења
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2019.
2020.
Број

820

2020

820

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

38
Остварена вредност у
2020.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

820
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Извор верификације
Назив индикатора
Број жена чланова спортских орган.
Извор верификације

Спортски савез општине и спортска удружења
Јединица
Базна вредност
Циљна вредност у
мере
2019.
2020.
Број
Спортски савез општине и спортска удружења

2020

Остварена вредност у
2020.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
није остварено због епидемије
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Усвојен буџет за
2020
37,816

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
42,276
39,311

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
92.99

2020
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Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
0001
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Средства су додељена након поступка конкурса.

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

Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се
остварује јавни интерес у области спорта
Базна вредност
Циљна вредност у
Остварена вредност у
Јединица
2019.
2020.
2020.
мере
Број

37

37

37

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

нема

Одлука о расподели средстава

2020
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Усвојен буџет за
2020
26000

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
26100
24146

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
92.51

2020
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Унапређење и подршка такмичењу младих спортиста
0003
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Награде за најбоље младе спортисте ниису додељене због мера које су прописане због ширења епидемије.

Назив циља програмске активности/пројекта Унапређење предшколског и школског спорта
Назив индикатора

Јединица мере

Број објеката који је доступан за коришћење
предшколском, школском спорту

ком

извор верификације

Извештај о раду ЈУ СЦВГ
Назив индикатора

Јединица мере

Базна

Циљна вредност

вредност 2019.

у 2020.

9

Базна

9

Циљна вредност

2020

Остварена вредност у 2020.

Образложење одступања остварене од циљне
није остварен циљ због епидемије

9

Остварена вредност у 2020.

Образложење одступања остварене од циљне
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Назив индикатора

Јединица мере

Просечан број сати у години када су постојећи
објекти доступни предшколском, школском
спорту

ком

извор верификације

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

вредност 2019.

Остварена вредност у 2020.

у 2020.

2600

2020

2600

није остварен циљ због епидемије

2600
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Усвојен буџет за
2020
1000

Текући буџет за
2020

у хиљадама дин
Проценат извршења у
Извршење у 2020
односу на текући буџет
0
0
#DIV/0!

рене од циљне вредности индикатора

рене од циљне вредности индикатора

2020
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2020
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Функционисање локалних спортских установа
0004
Директор Спортског центра, Саша Бранковић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Током 2020. године Установа је преузела одговорност и обавезу примарне функције у унапређењу и развоју спорта у општини кроз
обезбеђење и побољшање услова за бављење спортом ,где се пре свега мисли на техничке услове које може обезбедити као директни
корисник буџета коме је дата одређена спортска инфраструктура на управљање .
У правцу обезбеђења ових техничких услова извршено је редовно и ванредно одржавање спортске инфраструктуре грађевинском и
функционалном смислу. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општинуи зградња нових спортских
објеката који се користе за одржавање спортских приредби и тренинга наших спортских организација и становништва као и за
припреме и рекреацију екстерних корисника (страни и домаћи) које су иначе користиле услуге хотела и ресторана на Сребрном језеру
. Извршено је растерећење постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и социо-друштвених
садржаја.Ова програмска активност је испунила своју циљану вредност. унапређење система спорта у предшколским и школским
установама одвијало се на начин тако што се :
-радило на унапређењу сарадње између ЈУ СЦВГ , установа и спортских организација путем уговора о професионално техничкој
сарадњи . У уговорима су се бесплатно давала средства ,опрема и објекти на коришћење а наставни кадар је спроводио спортски
систем.
- повезана је настава физичког васпитања и ваннаставне спортске активности кроз сарадњу школа са спортским савезима и клубовима
- створени су услови за задовољење потреба деце за игром и такмичењем без обзира на пол ,узраст ,расну ,верску припадност или
инвалидитет;

Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта
Назив индикатора

Јединица мере

Број спортских организација који користе
услуге установе из области спорта

ком

извор верификације

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Базна

Циљна вредност

вредност 2019.

у 2020.

38

2020

Образложење одступања остварене од циљне
Циљна вредност није испуњена због последица
актуелне пандемије.Задата циљна вредност ће
32 остварена до краја године како је и планирано.

Остварена вредност у 2020.

39
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Назив циља програмске активности/пројекта Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за
Назив индикатора

Јединица мере

Број одржаних спортских приредби у
установама из области спорта

ком

извор верификације

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

Базна

Циљна вредност

вредност 2019.

у 2020.

150

2020

Образложење одступања остварене од циљне
Циљна вредност није испуњена због последица
актуелне пандемије.Задата циљна вредност ће
213 остварена до краја године како је и планирано.

Остварена вредност у 2020.

160
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Усвојен буџет за
2020
10216

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
14976
14017

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
93.60

рене од циљне вредности индикатора
због последица
на вредност ће бити
е и планирано.

2020
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рене од циљне вредности индикатора
због последица
на вредност ће бити
е и планирано.

2020
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1301 - 03 ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЧИОНИЦЕ
Директор Спортског центра, Саша Бранковић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Обезбеђење и побољшање техничких услова за бављење спортом.Стварање услова за постизање врхунских спортских резултата Већи
број и веће задовољство корисника спортских објеката .Развој спортског туризма општине.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број спортских организација који користе
услуге установе из области спорта
Извор верификације

Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта
Базна вредност
Циљна вредност у
Јединица
2019
2020.
мере
Број

37

Извештај о раду ЈУ СЦВГ

2020

Остварена вредност у
2020
38

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

32 Циљна вредност није испуњена због
последица актуелне пандемије.Задата
циљна вредност ће бити остварена до
краја године како је и планирано.
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Усвојен буџет за
2020
500

Текући буџет за
Извршење у 2020
2020
1200
1148

у хиљадама дин
Проценат извршења у
односу на текући буџет
95.67

2020
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