
 
Шифра

ЈЛС

Програм 0701
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Удео улагања у инфраструктуру намењену 
пешацима у односу на сва улагања у саобраћају м2 2500 2500 800

Извор верификације
Удео улагања у инфраструктуру М2 450 450 160
Извор верификације

Назив циља програма

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Начелник општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Рреализовани су пројекти и активности у циљу унапрешења безбедности саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре. Уређени су путеви 
и улице у оквиру редовног одржавања - летњег и зимског и крпљење ударних рупа, обновљењена је вертикална и хоризонтална 
саобраћајна сигнализација према записнику саобраћајног инспектора и реализоване су остале активности према плану рада и 
одобреном буџету.

Повећање одрживости и доступности транспорта

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Извештај о раду одељења за привредни и економски развој

Извештај о раду одељења за привредни и економски развој

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју
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Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Дужина изграђених саобраћајница које су у 
надлежности града/општине (у км) км 24 24 24

Извор верификације
дужина улице са обновљено сигнализацијом КМ 2 2 2
Извор верификације
новоизграђене саобраћајнице КМ 2 2 2
Извор верификације

-
Извештај о раду одељења за привредни и економски развој

-
Извештај о раду одељења за привредни и економски развој

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду одељења за привредни и економски развој
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење Проценат извршења у 
односу на текући буџет

70,200 92,315 33,062 35.81
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Шифра

ЈЛС

Програм 0701

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Број поправљених и новопостављених 
саобраћајних знакова Број 50 50 52

Дужина обележене хоризонталне сигнализације 
(км) КМ 15 15 15

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
 Уређени су путеви и улице у оквиру редовног одржавања - летњег и зимског и крпљење ударних рупа као и одржавање макадамских 
путева по плану. По плану.

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Руководилац Одељења за ЛЕР

Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама
Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора

Извештај о раду одељења за ЛЕР
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Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Дужина одржавања путне инфраструктуре у 
зимсклом периоду у километрима км 75 75 75

Угрдања асфатла у тонама КМ 500 500 500
Дужина одржаваних макадамских путева у 
километрима КМ 17 17 17

Извор верификације
-

Извештај о раду одељења за привредни и економски развој

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју
Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора

-

-
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење Проценат извршења у 
односу на текући буџет

67000 88000 32547 36.99
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ЈЛС

Програм 0701

Пројекат 0701 -0005
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Број учесника обуке % 330 330 330
Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Унапређење и безбедност саобраћаја
Руководилац Одељења за ЛЕР

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат се реализује у складу са Програмом рада

Подизање свести о безбедности саобраћаја

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење Проценат извршења у 
односу на текући буџет

3200 3315 515 15.53
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Шифра

ЈЛС

Програм 0701

Пројекат 0701 -5001
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

% 100 100 0
Извор верификације

Пројекат се реализује у складу са средствима која ће бити одобрене од стране Министарства

безбедност саобраћаја

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Реконструкција Трга и главне улице
Руководилац Одељења за ЛЕР
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2022
Текући буџет за 

2022 Извршење Проценат извршења у 
односу на текући буџет

1000 1000 0 0
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