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Програм 1102
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020

Циљна вредност у
2021

Остварена вредност у
2021

Број насељених места обухваћених услугама 
снабдевања водом из градског водовода Број 3 3 3

Извор верификације

Број омогћених нових прикључака Број 70 70 70
Извор верификације

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Начелник општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Свакодневно је  одржавана хигијена града, чишћење канти, недељно редовно скупљање смећа на јавним површинама и путним 

правцима и током припреме за летњу сезону   набављене су нове клупе, старе су офарбане као и остали парковски мобилијар, уређивани 
су паркови, и у њима канте за смеће.  Кошена је јавна површина од 45.500м2 у више  наврата, парковска површина у износу од 34.200м2  

у два  наврата, кошење поред путева 50.000 м2  и на језеру површина од 28.000м2. 

Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама 
водоснабдевања

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-Извештај о раду одељења за привредни и економски развој и дијаспору и извештај 
пружаоца услуге

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР
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Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020

Циљна вредност у
2021

Остварена вредност у
2021

Проценат покривене површине Проценат 90 90 90
Извор верификације

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020

Циљна вредност у
2021

Остварена вредност у
2021

Број насеља обухваћених редовним 
одржавањем осветлења Број 26 26 26

Извор верификације

Адекватна покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем и 
снабдевање водом

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР

Покривеност територије насеља Велико Градиште комуналним делатностима 
одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне 
намене и зоохигијене у односу на планирану

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

36,400 54,300 29,991 55.23

2020 Strana 1 od 1



 
Шифра

ЈЛС

Програм 1102

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020

Циљна вредност у
2021

Остварена вредност у
2021

Укупан број интервенција на електро мрежи     
бр бр 752 752 710

1500
Извор верификације

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР

Дужина набављеног новогодишњег осветљења     м                      1500                                         1500

Адекватно управљање јавним осветљењем

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Током реализације ове активности у  26 насеља је редовно одржавано јавно осветљење и извршено је преко 700 интервенција на јавном 
осветљењу.

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Начелник општинске управе
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Усвојен буџет за 
2021

Текући буџет за 
2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
23,500 26,800 14,227 53.09
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Шифра

ЈЛС

Програм 1102

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020

Циљна вредност у
2021

Остварена вредност у
2021

Број м2 јавних зелених површина на којима 
се уређује и одржава зеленило м2 100000 100000

100000

Број садница вишегодишњих комад 850 850 1000
Извор верификације

Циљ је премашен због ниже цене
Извештај о раду одељења за ЛЕР

Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених 
површина

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

-

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
оквиру ове активности одржава је зелена површина која се одржава активностима кошења  и то:- број м2 зелених површина које се 
уређују и косе 65100м2 поред локалних путева и 115380м2 у граду и Белом Багрему - парковско и улично зеленило. 
У оквиру тих 115380м2 имамо 3 категорије (1. категорија 63588м2, 2. категорија 46174м2 и 3. категорије 5618м2).

- број вишегодишњих садница посађених у 2020. години - 248 дрвенастих лишћара и четинара, 1685 шибља и перена и 1020 ружа.

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одржавање јавних зелених површина
Начелник општинске управе
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Усвојен буџет за 
2021

Текући буџет за 
2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
4,000 6,900 1,764 25.57
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Шифра

ЈЛС

Програм 1102

Програмска активност 0003
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020

Циљна вредност у
2021

Остварена вредност у
2021

Број акција одношења кабастог смећа Број 15 15 20

Беој канти које се празне број 140 140 140
Клупе које се одржвају број 105 105

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања 
чистоће јавних површина

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

реалне потребе су биле веће од 
планираних

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
у оквиру ове активности одржава је јавна хигијена у оквиру које је било преко 15 акција кабастог смећа, 140 канти се редовно празнило 
на свакодневном нивоу. Одржава се 120 клупа, 12000 м2 површине јавне намене се одржава редовним метлањем и скупљањем смећа 

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Сарадник за одржавање јавних површина
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површина јавне намене где се одржава чистоћ м2 12000 12000
Извор верификације Извештај о раду одељења за ЛЕР
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Усвојен буџет за 
2021

Текући буџет за 
2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
3,000 8,100 7,048 87.01
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Шифра

ЈЛС

Програм 1102

Програмска активност 0004
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020

Циљна вредност у
2021

Остварена вредност у
2021

Број ухваћених и збринутих паса и мачака 
луталица Број 1 1 1

Извор верификације

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Адекватна заштита од заразних и других болести које преносе животиње

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Извештај о раду одељења за привредни и економски развој и дијаспору и извештај 
пружаоца услуге

Адекватна заштита од заразних и других болести које преносе инсекти

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализовано је у складу са планом, прскање комараца, дератизација, дезинсекција и дезинфекција као и прскање против амброзије

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Зоохигијена
Начелник општинске управе 
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Број извршених запрашивања за сузбијање 
комараца и крпеља број 1 1 1

Извор верификације Извештај о раду одељења за ЛЕР
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Усвојен буџет за 
2021

Текући буџет за 
2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
4,300 4,700 3,432 73.02
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Шифра

ЈЛС

Програм 1102

Програмска активност 0008
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020

Циљна вредност у
2021

Остварена вредност у
2021

Дужина изграђене водоводне мреже м2 0 0 800

Извор верификације

Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама 
водоснабдевања

Образложење одступања остварене од 
циљне вредности индикатора

Извештај о раду одељења за привредни и економски развој и дијаспору и извештај 
пружаоца услуге

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализовани су радови на водоводу по плану као и надзор над извршењем истих.

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Управљање и снабдевање водом за пиће
Руководилац Оделења за ЛЕР
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Усвојен буџет за 
2021

Текући буџет за 
2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
1,600 7,800 3,520 45.13
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