
 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И   

ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМСКУ СТРУКТУРУ 

БУЏЕТА  

- ПРЕДЛОГ ЗА ГРАДОВЕ, ОПШТИНЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У  

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ –    
  

  

  

ПРОГРАМ 1  

Назив  УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

Шифра  1101  

Сектор  Урбанизам и просторно планирање  

Сврха  

Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници 

засновано на начелима  одрживог развоја, равномерног територијалног 

развоја и рационалног коришћења земљишта; 

Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова 

становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда 

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Просторно и урбанистичко планирање  

0002  Спровођење урбанистичких и просторних планова  

0003  Управљање грађевинским земљиштем  

0004  Социјално становање  

  

ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ     

Циљ  Индикатор  

Просторни развој у складу са 

плановима  

Проценат покривености територије урбанистичком 

планском документацијом  

Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног 

комуналном инфраструктуром   

  

ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ      

Циљ  Индикатор  

Усвојен просторни план града/општине  



Повећање покривености територије 

планском и урбанистичком  

документацијом  

Број усвојених планова генералне регулације у односу на 

број предвиђених планова вишег реда   

 

Проценат  површине  покривен  плановима 

 детаљне регулације   

ПА 0002  - СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА  

Ефикасно администрирање захтева за 

издавање грађевинских дозвола 

(ефикасно издавање грађевинских 

дозвола)  

Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број 

поднесених захтева  

Просечно потребно време за издавање грађевинских 

дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна 

документација)  

Ефикасан процес озакоњења  
Проценат решених захтева за озакоњења  

Укупан број озакоњених објеката у години  

ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ    

  
Стављање у функцију грађевинског 

земљишта   

Површина земљишта датог у закуп   

Број локација комунално опремљеног земљишта   

ПА 0004 - СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ  

Унапређење  стамбеног  положаја  Број лица којима је решено стамбено питање  

грађана  Број домаћинстава којима је решено стамбено питање   

 
Величина јавног стамбеног фонда   

  

ПРОГРАМ 2  

  

Назив   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ   

Шифра  1102  

Сектор  Урбанизам и просторно планирање  

Сврха  Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних 

потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег 

квалитета, обима, доступности и континуитета;  

Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;  

Редовно, сигурно  и одрживо  снабдевање водом за пиће становника, 

уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним 

бунарима и чесмама  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Управљање/одржавање јавним осветљењем  

0002  Одржавање јавних зелених површина  

0003  Одржавање чистоће на површинама јавне намене  

0004  Зоохигијена   



0005  Уређивање, одржавање и коришћење пијаца  

0006  Одржавање гробаља и погребне услуге  

0007  Прозводња и дистрибуције топлотне енергије  

0008  Управљање и снабдевање водом за пиће  

0009  Остале комуналне услуге  

  

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Циљ  Индикатор  

Повећање покривеност насеља и 

територије рационалним јавним 

осветљењем  

Дужина улица и  саобраћајница (км) које су покривене јавним 

осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница  

Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)  

Повећање покривеност 

територије комуналним 

делатностима одржавања јавних 

зелених површина, одржавања 

чистоће на површинама јавне  

намене и зоохигијене  

Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава 

зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина  

 
 Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу 

на укупан број м2 јавне намене  

Број м2 територије покирвен услугом зоохигијене у односу на 

укупан број м2 територије  

Адекватан квалитет пружених 
услуга  уз рационално  

спровођење даљинског грејања  

Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији  

Однос произведене и испоручене топлотне енергије   

 

Проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној 

топлотној енергији  

Повећање покривености 

корисника и територије 

квалитетним услугама  

водоснабдевања  

  

Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан 

број домаћинстава   

Број насељeних места обухваћених услугама у односу на укупан 

број насеља  

Број неисправних узорака воде у односу на укупан број 

анализираних узорака (физичко-хемијских и микробиолошких)  

Рационално снабдевање водом за 

пиће  

Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)  

Степен физичких губитака у мрежи (%)    

 Цена воде по м3   

  

  

ПА 0001 – УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ  

Адекватанno управљање јавним 

осветљењем   

Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за 

замену светиљки када престану да раде  

Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој 

бази)  



Ефикасно  и  рационално 

спровођење јавног осветљења и 

минималан негативан утицај на 

животну средину  

Укупан број светиљки које су замењене савременијим 

(кумулативно из године у годину)  

Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица 

јавног осветљења  

ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

  
Максимална могућа покривеност 

насеља и територије услугама 

уређења и одржавања зеленила  

Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава 

зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина  

 
Укупна дужина дрвореда ( у метрима)  

Адекватан квалитет пружених 

услуга уређења и одржавања  

јавних зелених површина  

Динамика уређења јавних зелених површина   

Број извршених инспекцијских контрола  

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

Максимална могућа покривеност 

насеља и територије услугама 

одржавања чистоће јавних 

површина  

Степен покривености територије услугама одржавања чистоће 

јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на 

укупан број улица у граду/општини)  

ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА  

Унапређење заштите од заразних 

и других болести које преносе 

животиње  

Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица   

Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката  

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА  

Адекватан квалитет пружених 

услуга уређивања, одржавања и 

коришћења пијаца  

Број опремљених пијачних места у односу на укупан број 

пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском 

одлуком  

ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ  

Адекватан квалитет пружених 

услуга одржавања гробаља и  

погребних услуга  

Број интервенција у односу на укупан број  поднетих иницијатива 

грађана за чишћење и одржавање гробаља  

ПА 0007 - ПРОЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

Оптимална покривеност 

корисника и територије услугама 

даљинског грејања и развој 

дистрибутивног система  

Степен покривености корисника услугом  даљинског грејања 

(број услужених домаћинстава у односу на укупни број 

домаћинстава у граду/општини)  

Адекватан квалитет пружених 
услуга  уз рационално  

спровођење даљинског грејања  

Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност пружене 

услуге  даљинског грејања  

Проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној 

топлотној енергији   

Ефикасно  и  рационално 

спровођење  даљинског грејања и 

минималан негативан утицај на 

животну средину  

Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији  

Однос произведене и испоручене топлотне енергије   

 

Степен произведене топлотне енергије из обновљивих извора у 

односу на укупну произведену топлотну енергију   

ПА 0008 – УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ  



Циљ  Индикатор  

Адекватан квалитет пружених 

услуга водоснабдевања  

Број кварова по км водоводне мреже  

ПА 0009 – ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ   

 

ПРОГРАМ 3  

Назив  ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

Шифра  1501  

Сектор  Економска и развојна политика  

Сврха  
Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног 

привредног амбијента за привлачење инвестиција  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Унапређење привредног и инвестиционог амбијента    

0002  Мере активне политике запошљавања   

0003  Подстицаји за развој предузетништва   

  

  

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

Циљ  Индикатор  

  
Повећање  запослености на 

територији града/општине  

Број становника града/општине који су запослени на новим радним 

местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних  по полу и 

старости)  

Број  евидентираних  незапослених  лица  на  евиденцији  НСЗ  

(разврстаних по полу и старости)  

Отварање нових предузећа и 

предузетничких радњи на   

територији града/општине   

Број отворених  / број затворених предузећа  

Број отворених/затворених предузетничких радњи   

Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у 

односу на просек РС  

Број предузетничких радњи активних након прве две године од 

оснивања;  

  

  

ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА    

Циљ  Индикатор  

Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на 

локалном нивоу  



Унапређење 

административних 

процедура и развој 

адекватних сервиса и услуга  

за пружање подршке  

постојећој привреди   

  

Број предузећа која су користила услуге и сервисе града / општине 

у односу на укупан број предузећа  

Број  пројеката за унапређење инвестиионог амбијента на 1000 

становника  

Успостављање 

функционалне  пословне 

инфраструктуре   

Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.  

Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским 

зонама  

Ревитализација браунфилд 

локација за покретање 

привредних активости  

Степен искорипћености ревитализованих браунфилд локација   

   

ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА   

Успостављање механизама 

за финансијску подршку 

запошљавању  

Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за 

финансијску подршку за запошљавање  

Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизама за 

финансијску подршку за запошљавање  

Број новозапослених особа старијих од 50 година уз помоћ 

успостављених механизама за финансијску подршку за 

запошљавање  

ПА 0003 – ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

Подстицаји града/општине  

за развој предузетништва   

  

Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних  по полу 

власника) на територији града/општине уз учешће подстицаја 

локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих 

предузетничких радњи.  

Број новооснованих предузећа на територији града/општине уз 

учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број 

новооснованих предузећа.  

Успостављање механизама 

за финансијску подршку 

производним предузећима и 

предузетницима/предузетни 

цама који послују на 

територији града/општине за 

развој нових производа и 

проширење производње  

Број нових производа развијених уз финансијску подршку  

Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног 

механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за 

специфичне производне процесе  

Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску 

подршку града/општине  



  

ПРОГРАМ 4  

Назив  РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

Шифра  1502  

Сектор  Економска и развојна политика  

Сврха  Унапређење туристичке понуде у граду/општини  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Управљање развојем туризма  

0002  Промоција туристичке понуде  

  

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

Циљ  Индикатор  

Повећање прихода од 

туризма   

Проценат повећања броја ноћења  

Проценат повећања укупног броја гостију  

Пораст прихода од боравишне таксе  

Повећање смештајних 

капацитета туристичке 

понуде  

Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у 

граду/општини   

Број новорегистрованих кревета   

  

  

  

 

ПА 0001 – УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА  

Циљ  Индикатор  

Повећање квалитета 

туристичке понуде и  

услуге   

Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка 

сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у осносу на 

укупан број локалитета  

Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у 

односу на годишњи план  

ПА 0002 - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  

Адекватна  промоција 

туристичке  понуде 

града/општине на циљаним 

тржиштима  

Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у 

земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине  

Број  дистрибуираног пропагандног материјала  

Број одржаних промотивних акција са  партнерским организацијама   



  

ПРОГРАМ 5  

Назив  ПОЉОПРИВРЕДA И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Шифра  0101  

Сектор  Пољопривреда и рурални развој  

Сврха  Унапређење пољопривредне производње у граду/општини  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници        

0002  Мере подршке руралном развоју        

  

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  

Циљ  Индикатор  

  

  
Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача  

  

Коришћење  пољопривредних  површина  у  односу 

 на  укупне пољопривредне површине  

Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем 

нивоу  

 
Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 

становника   

  

ПА 0001 - ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ   

Циљ  Индикатор  

Стварање услова за развој 

и  унапређење 

пољопривредне 

производње   

Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на 

територији града/општине  

Број учесника едукација  

Ефикасно  управљање 

пољопривредним 

земљиштем у државној  

својини   

Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем 

Програму заштите, уређења и  коришћења пољопривредног земљишта   

Проценат коришћења  пољопривредног земљишта обухваћених 

годишњим програмом, у односу на укупне расположиве  

пољопривредне површине   

ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ    

Изградња одрживог, 

ефикасаног и  

Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници 

директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних  



конкурентног  

пољопривредног сектора   

газдинстава  

Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници 
кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних  

газдинстава  

Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници 

мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних 

газдинстава   

 

ПРОГРАМ 6  

  

Назив   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

Шифра  0401   

Сектор  Заштита животне средине   

Сврха  Обезбеђивање  услова  за  одрживи  развој  локалне  

одговорним односом према животној средини; Ефикасно 

и одрживо управљање отпадним водама;  

Одрживо управљање отпадом  

заједнице  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Управљање заштитом животне средине   

0002  Праћење квалитета елемената животне средине    

0003  Заштита природе   

0004  Управљање отпадним водама  

0005  Управљање комуналним отпадом  

0006  Управљање осталим врстама отпада  

  

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Циљ  Индикатор  

Унапређење заштите 

природе  

Проценат територије под заштитом III категорије  

Број  подручја  која  су  проглашена  заштићеним 

подручјем III категорије  

Унапређење  квалитета 

елемената животне  

средине   

Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета 

ваздуха  

Вредност укупног индикатора буке  

Вредност индикатора ноћне буке   

Унапређење управљања 

отпадним водама   

Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан 

број становника   



Проценат становништва прикљученог на постројења за пречишћавање 

отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и 

терцијарним третманом у односу на укупан број становника на 

територији града/општине  

Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска  водна   

тела   (водопријемнике)   у   односу   на   укупну количину  испуштених   

отпадних   вода у граду/општини  

Унапређење управљања 

комуналним и осталим 

отпадом  

Проценат  становништва  покривеног  услугом 

 прикупљања комуналног отпада   

Број „дивљих“ депонија   

Проценат рециклираног отпада   

  

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Циљ  Индикатор  

Испуњење обавеза у складу са  Усвојен програм заштите животне средине са акционим  

законима у домену постојања 

стратешких и оперативних  

планова као и мера заштите  

планом   

Усвојен План квалитета ваздуха  

Усвојен Акциони план заштите од буке  

ПА 0002 - ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Праћење у складу са прописаним 

законским обавезама  

Проценат правних лица која достављају податке за локални 

регистар у односу на укупан број правних лица која су 

обавезна да достављају податке   

Број урађених мониторинга   

Контрола квалитета  елемената 

животне средине  

Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем 

мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које 

надлежни орган града/општине (и/или АП) издаје одобрење 

за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан 

број ових објеката.  

Број инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите 

од буке за постројења и активности за које интегрисану 

дозволу издаје надлежни орган града/општине у односу на 

укупан број ових постројења  

Број извршених инспекцијских надзора над изворима 

зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје 

надлежни орган града/општине у односу на укупан број ових 

извора.  

ПА 0003 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ  

Унапређење заштите природних  

вредности    

Проценат територије под заштитом III категорије  

Број  подручја  која  су  проглашена 

 заштићеним подручјем III категорије  

ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    



Максимална могућа покривеност 

корисника и територије услугама 

уклањања отпадних вода  

Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на 

укупан број домаћинстава  

Проценат покривености територије услугама прикупљања и 

одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу 

на укупан број насеља)  

Адекватан квалитет пружених 

услуга одвођења отпадних вода  

Број интервенција  на канализационој мрежи  

Ефикасно и рационално 

спровођење уклањања отпадних 
вода и минималан негативан  

утицај на животну средину  

Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну 

количину   

Продајна цена испуштене воде по м3  

ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  

Спровођење редовних мерења на 

територији града/општине и 

испуњење обавеза у складу са 

законима   

Број извршених контрола или надзора мера поступања са 

отпадом  у складу са Законом о управљању отпадом  

Број спроведених мерења количина комуналног отпада у 

складу са Законом о управљању отпадом  

ПА 0006 – УПРАВЉАЊЕ ОСТАЛИМ ВРСТАМА ОТПАДА  

Одрживо  управљање  осталим  

врстама отпада   

Број очишћених „дивљих“ депонија   

Количина прикупљеног осталог отпада  

  

  

  

ПРОГРАМ 7  

Назив  ОРГАНИЗАЦИЈА  САОБРАЋАЈА 

ИНФРАСТРУКТУРА  

И  САОБРАЋАЈНА  

Шифра  0701  

Сектор  Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  

Сврха  Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне 

инфраструктуре у локалној самоуправи  

  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Управљање саобраћајем  

0002  Одржавање саобраћајне инфраструктуре  

0003  Управљање јавним паркиралиштима  

0004  Јавни градски и приградски превоз путника  

  

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  



Циљ  Индикатор  

Развијеност инфраструктуре у 

контексту доприноса социо  

економском развоју  

Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности 

града/општине (у км)   

Повећање просечне густине мреже улица и локалних путева 

(однос површине града/општине и км изграђене саобраћајне 

мреже)  

Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем  

Повећање безбедности учесника у 

саобраћају и смањење броја 

саобраћајних незгода  

Број саобраћајних незгода/инцидената  

Број смртних исхода  

Број повређених људи  

Повећање  одрживости  и  

доступности транспорта   

   

Удео улагања у инфраструктуру намењену пешацима у односу на 

сва улагања у саобраћај  

Удео улагања у бициклистичку инфраструктуру у односу на сва 

улагања у саобраћај  

Удео  улагања у јавни транспорт у односу на сва улагања у 

саобраћај  

  

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ     

Циљ  Индикатор  

Испуњење обавеза у складу са 

законима у домену постојања 

стратешких и оперативних  

планова  

Број км новоизграђених путева  

  

  

ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ     

Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију и  

редовно одржавање асфалтног 

покривача  

Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која 

захтева санацију и/или реконструкцију   

Број километара санираних и/или реконструисаних путева  

Износ трошкова одржавања путева по км   

Одржавање квалитета улица кроз 

реконструкцију и редовно  

одржавање асфалтног покривача  

Проценат од укупне дужине улица која захтева санацију и/или 

реконструкцију   

Број километара санираних и/или реконструисаних улица  

Износ трошкова одржавања улица по км   

Опремање  и  одржавање 

саобраћајне  сигнализације 

 на путевима и улицама  

Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и 

семафора   

Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)  

ПА 0003 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  

Број  паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у 

односу на број регистрованих возила у једници локалне 

самоуправе  



Оптимална  покривеност 

корисника и територије услугама 

паркинг сервиса  

  

Број паркинг места у којима постоји зонско паркирање (са 

плаћањем и одређеним периодом паркирања у току дана) у 

односу на укупан број паркинг места   

ПА 0004 – ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА  

Максимална могућа покривеност 

корисника и територије услугама 

јавног превоза  

  

Проценат покривености грађана услугом  јавног превоза (број 

грађана који живе у насељима где постоји организован јавни 

превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)  

Проценат покривености територије услугом јавног превоза 

(мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у 

односу на укупан број насеља)  

Адекватан  квалитет  пружених  

услуга јавног превоза   
Просечна старост возила јавног превоза  

Ефикасно  и  рационално 

спровођење  јавног  превоза 

 и минималан негативан 

утицај на животну средину  

Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу  

Проценат возила која користе обновљиве изворе  

  

ПРОГРАМ 8  

Назив  ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  

Шифра  2001  

Сектор  Образовање  

Сврха  Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима   

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Функционисање предшколских установа  

  

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

Циљ  Индикатор  

Повећање    обухвата  деце  

предшколским  васпитањем    и   

образовањем  

Проценат деце која су уписана у предшколске установе 

(Број деце која су уписана у предшколске установе у 

односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена 

група, предшколска група и ППП)  

Проценат уписане деце у односу на број укупно 

пријављене деце   

Унапређење доступности предшколског 

васпитања за децу из осетљивих група   

Проценат деце са додатним образовним потребама која су 

укључена у редовне  програме ПОВ у односу на укупан 

број деце.    



Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са 

инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ   

Проценат Рома који похађају предшколски програм у 

односу на укупан број ромске деце  

  

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА   

Циљ  Индикатор   

Обезбеђени адекватни  услови за 

Васпитно-образовни рад са децом уз  

Просечан број деце у групи (јасле, 

припремни предшколски програм/ппп)  

предшколски,  

повећан обухват  Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, 

предшколски, припремни предшколски програм)  

Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на 

укупан број деце  

Унапређење квалитета предшколског 

образовања и васпитања   

Број  посебних и специјалних програма у објекту 

предшколске установе  

Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 

бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на 

годишњем нивоу у односу на укупан број стручних 

сарадника   

 

Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на 

годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ  

  

  

ПРОГРАМ 9  

Назив  ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ   

Шифра  2002    

Сектор  Образовање    

Сврха  
Доступност основног образовања свој деци 

града/општине у складу са прописаним стандардима  

са  територије  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Функционисање основних школа  

  

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

Циљ  Индикатор  



Потпуни  обухват  основним   

образовањем и васпитањем  

Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)    

Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)  

Унапређење доступности основног 
образовања деци из осетљивих  

група  

Проценат деце која се школују у редовним основним школама на 

основу индивидуалног образовног плана ( ИОП2 ) у односу  

на укупан број деце одговарајуће старосне групе  

Број објеката који су прилагодили простор за децу са 

инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних 

школа   

Унапређен  квалитет 

 основног образовања  

Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/ 

општи  

Проценат  ученика који је учествовао на републичким 

такмичењима  

  

  

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА  

Циљ  Индикатор  

Обезбеђени прописани услови за 

васпитно-образовни рад са децом у  

основним школама   

Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)  

Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за 

хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспрекција 

заштите која котролише безбедност и здравље на раду) 

констатовала неиспуњење основних критериијума   

Унапређење квалитета образовања и 

васпитања у основним школама  

Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на 

укупан број ученика  

 Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно 

усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу  

Број талентоване деце подржане од стране града/општине у 

односу на укупан број деце у школама    

 
Број деце која се образују по ИОП3  

Повећање доступности и 

приступачности основног  

образовања деци   

Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на 

укупан број деце   

Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у 

односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)  

Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и 

посебним потребама   

  

  

ПРОГРАМ 10  

Назив  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  



Шифра  2003  

Сектор  Образовање  

Сврха  

Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима 

и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима 

развоја града/општине и привреде  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Функционисање средњих школа  

  

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

Циљ  Индикатор  

Повећање обухвата 

средњошколског образовања   

Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по 

и полу)   

Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)  

Унапређење доступности средњег 

образовања   

Број објеката који су прилагодили простор за децу  са 

инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа  

Проценат деце која се школују у средњим школама на основу 

индивидуалног образовног плана ( ИОП2 ) у односу на укупан 

број деце одговарајуће старосне групе  

  

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА  

Циљ  Индикатор  

Обезбеђени прописани услови за 

васпитно-образовни рад у средњим 

школама и безбедно одвијање 

наставе  

Просечан број ученика по одељењу   

Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за 

хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција 

заштите која контролише безбедност и здравље на раду) 

констатовала неиспуњење основних критеријума   

Унапређење квалитета образовања 

у средњим школама  

Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на 

укупан број ученика  

Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно 

усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу  

Број талентоване деце подржане од стране града/општине у 

односу на укупан број деце у школама  

 Број деце која се образују по ИОП3  

  

  



ПРОГРАМ 11  

Назив  СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

Шифра  0901  

Сектор  Социјална заштита  

Сврха  
Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем 

становништву града/општине  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Социјалне помоћи  

0002  Прихватилишта и друге врсте смештаја   

0003  Подршка социо-хуманитарним организацијама  

0004  Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  

0005  Подршка реализацији програма Црвеног крста 

0006  Подршка деци и породицама са децом   

0007 Подршка материјално угрожених лица/породица 

0008  Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом   

  

  

  

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

Циљ  Индикатор  

  

  
Повећање доступности права и 

услуга социјалне заштите   

Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите 

који се финансирају из буџета града/општине у односу на број 

становника  

Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури 

у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите  

Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на 

укупан број корисника социјалне и дечје заштите  

Унапређење квалитета услуга 

социјалне заштите   

Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју 

корисника услуга  

Проценат лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан 

број подржаних пружалаца услуге   

Унапређење ефикасности пружених 

услуга   

Проценат корисника који су учествовали/партиципирали у 

цени  услуге   



Повећање доступности права и 

механизама социјалне заштите за 

жене у локлној заједнице  

Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју 

корисника социјалне помоћи  

Број услуга намењених женама са искуством насиља у 

породици или у партнерском односу  

Удео средстава намењених женама са искуством насиља у 

породици или у партнерском односу у односу на укупан износ 

средстава за социјалне услуге у заједници  

  

  

ПА 0001 - СОЦИЈАЛНE ПОМОЋИ    

Циљ  Индикатор  

Унапређење заштите сиромашних   

   

Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у 

натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу 

на укупан број грађана   

Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на 

укупан број грађана  

Број грађана - корисника других мера материјалне подршке  

(нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана  

Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, 

услуга  превоза) у односу на укупан број грађана  

ПА 0002 -  ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА  

Обезбеђење услуге смештаја  

Број корисника услуга смештаја прихватилишта  

Број корисника других услуга смештаја  

Просечан број дана по кориснику услуге  

ПА 0003 - ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних  и других услуга у 

заједници   

Број удружења / хуманитарних организација које добијају 

средства из буџета града/општине  

Број програма које реализују ове организације  

ПА 0004 - САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ  

Подршка развоју мреже услуга  

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и  

Законом о социјалној заштити   

Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о 

социјалној заштити -  укупно   

Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број 

грађана   

Број  корисника  саветодавно-терапијских  и  социо  -  

едукативних услуга у заједници   

ПА 0005 – ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА  

Социјално деловање - олакшавање 

људске патње пружањем неопходне 
Број акција на прикупљању различитих  врста  помоћи   



ургентне помоћи лицима у невољи, 

развијањем солидарности међу 

људима, организовањем различитих 

облика помоћи  

Број  дистрибуираних  пакета  за  социјално 

 угрожено становништво  

Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка 

у народној кухињи)  

Број волонтера Црвеног крста   

ПА 0006 – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ  

Обезбеђивање финансијске подршке 

за децу и породицу  

Број деце која примају финансијску подршку у  односу на 

укупан број деце у граду/општини  

Унапређење популационе политике  

Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне 

популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка 

породиљама, накнада за новорођену децу)  

Унапређење услуга социјалне заштите 

за децу и породицу  

Број услуга  

Број корисника услуга  

ПА 0007 –  ПОДРШКА МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА/ПОРОДИЦА 

 

Обезбеђење подршке за материјално 

угрожена лица/породице 

Проценат буџетских издвајања за подршку материјално 

угрожених лица/породица 

Број материјално угрожених лица којима је обезбеђена 

подршка из буџета 

ПА 0008 –  ПОДРШКА СТАРИЈИМ ЛИЦИМА И/ИЛИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

Обезбеђивање услуга социјалне 

заштите за старије и одрасле са 

инвалидитетом  

Број услуга  

Број корисника услуга  

  

   

  

ПРОГРАМ 12  

Назив  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

Шифра  1801  

Сектор  Здравствена заштита  

Сврха  

Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним  

стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима 

деловања јавног здравља  

  

  

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  



0001  Функционисање установа примарне здравствене заштите  

0002  Мртвозорство   

0003  Спровођење активности  из области друштвене бриге за јавно здравље  

  

ПРОГРАМ 1 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

Циљ  Индикатор  

Унапређење здравља становништва    

Очекивано трајање живота становника града/општине  

Покривеност  становништва  примарном 

 здравственом заштитом  

Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних 

незаразних болести  

- кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и 

инсулт мождани);  

- дијабет;  

- малигна обољења;  

- остало (прецизирати по опредељењу ЈЛС)  

    

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

Циљ  Индикатор  

Унапређење доступности, квалитета и 

ефикасности ПЗЗ   

Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената  

Проценат реализације планова инвестирања у објекте и 

опрему установа ПЗЗ   

Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета 

града/општине  

ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО  

Циљ  Индикатор  

    

  

ПА 0003 – СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ   

Циљ  Индикатор  

Стварање услова за очување и 

унапређење здравља становништва  

Проценат реализованих у односу на планираних посебних 

програма и пројеката из области јавног здравља  

Број становника обухваћених посебним програмима и 

пројектима из области јавног здравља  

  

  

ПРОГРАМ 13  



Назив  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

Шифра  1201  

Сектор  Култура, комуникације и медији  

Сврха  

Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, 

културне разнорсности, продукције и стваралаштва у локалној 

заједници; 

Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног 

информисања 

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Функционисање локалних установа културе   

0002  Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва  

0003  
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа  

0004  
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања  

0005  Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина  

0006  Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом  

  

  

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  

Циљ  Индикатор  

Подстицање развоја културе   

Број грађана у граду/општини у односу на укупан број 

установа културе  

Укупан број посетилаца на свим културним догађајима  који су 

одржани  

Укупан број чланова удружења грађана из области културе    

Остваривање јавног интереса из 

обласи информисања   

Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који 

доприносе остварењу општег интереса  

  

  

ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ   

Циљ  Индикатор  

Обезбеђење  редовног  

функционисања установа културе   

Број запослених у установама културе у односу на укупан број 

запослених у ЈЛС  

  



ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА     

Циљ  Индикатор  

Повећање учешћа грађана у 

културној продукцији и уметничком 

стваралаштву   

Број грађана који су учествовали у програмима културне 

продукције уметничког стваралаштва   

Број грађана из осетљивих група који су учествовали у 

програмима културне продукције уметничког стваралаштва  

Унапређење  разноврсности   

културне понуде   

Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од 

стране града/општине  

 

Број  програма  и  пројеката  подржаних  од  стране  

града/општине намењених осетљивим друштвеним групама  

  

  

ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА 

КУЛТУРНОИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА      

Циљ  Индикатор  

Унапређење  очувања  културно- 

историјског наслеђа  

Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу 

извршена инвестициона улагања у односу на укупан број 

споменика културе у надлежности града/општине  

Покривеност непокретно-културних добара у надлежности 

града/општине  комплетном  пројектно-техничком 

документацијом за реконструкцију  

Број реализованих програма популаризације 

културноисторијског наслеђа на нивоу локалне заједнице  

  

  

ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА  

 Циљ  Индикатор  

Повећана 

медијских 

друштвеног 

заједнице  

понуда квалитетних 

садржаја из области 

живота локалне  

Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног 

информисања  

Број  различитих тематских типова програма за боље 

информисање   

  

  

  

ПА 0005 - УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ 

МАЊИНА  

Циљ  Индикатор  



Унапређење права националних 

мањина за информаисање на  

сопственом језику   

Број медијских садржаја подржаних на конкурисма јавног 

информисања на језицима националних мањина   

Број пројеката/програм мултијезичког карактера   

  

  

  

ПА 0006 - УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  

Циљ  Индикатор  

Унапређење права особа са 

инвалидитетом  за информаисање  

на сопственом језику   

Број медијских садржаја садржаја у форматима приступачним 

за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)    

  

ПРОГРАМ 14  

  

Назив  РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

Шифра  1301  

Сектор  Спорт и омладина  

Сврха  

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој 

спорта; 

Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике 

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима  

0002  Подршка предшколском и школском спорту  

0003  Одржавање спортске инфраструктуре  

0004  Функционисање локалних спортских установа  

0005  Спровођење омладинске политике  

  

  

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

Циљ  Индикатор  

Број  спортских  организација  преко  којих  се  

остварује јавни интерес у области спорта  



 Обезбеђење услова за бављење спортом 

свих грађана и грађанки  града/општине  

  

Број чланова спортских организација и удружења   

 

Број жена чланова спортских организација и 

удружења  

 

Број спроведених акција, програма и пројеката који 
подржавају активно и  рекреативно бављење  

спортом   

Активно партнерство субјеката 

омладинске политике у развоју 

омладинске политике и спровођењу 

омладинских активности, као и у развоју и 

спровођењу локалних политика које се 

тичу младих  

% укључених младих у омладинске програме / 

пројекте у односу на укупан број младих у локалној 

заједници  

Број институција и организација са којима је 

остварено партнерство путем споразума о сарадњи  

Регистрован број волонтера  

  

ПА  0001  -  ПОДРШКА  ЛОКАЛНИМ  СПОРТСКИМ 

 ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА   

Циљ  Индикатор  

Обезбеђивање услова за рад и унапређење  

капацитета спортских организација преко 

којих се остварује јавни интерес у области 

спорта у граду/општини  

Број посебних програма спортских организација 

финансираних од стране града/општине   

 

Број годишњих програма спортских организација 

финансираних од стране града/општине  

 
Број стипендираних категорисаних спортиста   

Унапређење рекреативног спорта  

Број програма којима се реализују активности из 

рекреативног спорта  

Број програма за вежбање старих особа и особа са 

инвалидитетом   

Број програма омасовљења женског спорта  

ПА 0002 - ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ  СПОРТУ  

Унапређење предшколског и школског 

спорта  

Број објеката који је доступан за коришћење 

предшколском, школском спорту  

Просечан број  сати у години када су постојећи 

објекти доступни предшколском, школском спорту  

Број програма којима се реализују активности 

школског спорта  

Проценат деце која су укључена у школска  

такмичења у односу на укупан број деце   



Број деце укључен у спортске активности у односу на 

укупан број школске деце  

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   

Редовно одржавање постојећих спортских 

објеката од интереса за град/општину  

Број постојећих функционалних спортских објеката  

Укупна површина спортских терена/укупан број 

становника у граду/општини  

 Број спортских објеката прилагођених особама са 

инвалидитетом  

ПА 0004 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА  

Обезбеђивање услова за рад установа из 

области спорта   

Број програма које реализују установе из области 

спорта  

Број спортских организација који користе услуге 

установе из области спорта  

Број одржаних спортских приредби у установама из 

области спорта  

Степен искоришћења капацитета установа  

ПА 0005 - СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ  

Подршка активном укључивању младих у 

различите друштвене активности  

Број младих корисника услуга мера омладинске 

политике  

 
Број младих жена корисника услуга   

  

  

  

ПРОГРАМ 15  

Назив  ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Шифра  0602  

Сектор  Опште услуге јавне управе  

Сврха  

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права 

грађана и јавног интереса  

Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних 

прихода локалне самоуправе 

Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање  

буџета  и  управљање  јавним  дугом 

Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење 

снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних  

ситуација   

  

Програмске активности  



Шифра  Назив  

0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина   

0002  Функционисање месних заједница  

0003  Сервисирање јавног дуга  

0004  Општинско/градско правобранилаштво   

0005  Омбудсман 

0006  Инспекцијски послови  

0007  Функционисање националних савета националних мањина  

0008  Правна помоћ  

0009  Текућа буџетска резерва  

0010  Стална буџетска резерва  

0011  Робне резерве  

0012  Комунална полиција  

0013  Администрирање изворних прихода локалне самоуправе  

0014  Управљање у ванредним ситуацијама 

  

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Циљ  Индикатор  

Одрживо управно и финансијско 

функционисање града/општине у складу 

надлежностима и пословима  

Суфицит или дефицит локалног буџета  

Однос броја запослених у граду/општини и законом 

утврђеног максималног броја запослених  

локалне самоуправе  Број донетих  аката органа и служби града/општине  

Број остварених услуга  градске/општинске управе (укупан 

број предмета који су у току, број решења, дозвола, 

потврда и других докумената издатих  физичким и 

правним лицима)  

  

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА  

Циљ  Индикатор  

Функционисање управе   

  

Број решених предмета по запосленом   

Проценат решених  предмета у календарској години (у 

законском року, ван законског рока)  

Проценат попуњености радних места која подразумевају 

вођење управног поступка  

ПА 0002 -  ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  



Обезбеђено задовољавање потреба и 

интереса локалног становништва 

деловањем месних заједница   

Број иницијатива /предлога месних заједница према 

граду/општини у вези са питањима од интереса за локално 

становништво  

ПА 0003 –  СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА  

  
Одржавање финансијске стабилности 
града/општине и финансирање  

капиталних инвестиционих расхода   

  

Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим 

приходима ≤ 15%  

Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода у укупном јавног дугу 

града/општине  

ПА 0004 -  ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  

Заштита имовинских права и интереса  

града/општине    

Број решених предмета у односу на укупан број предмета 

на годишњем нивоу  

Број правних мишљења која су дата органима 

града/општине, стручним службама и другим правним 

лицима чија имовинска и друга права заступа   

ПА 0005 -  ОМБУДСМАН  

Обезбеђена заштита права грађана пред  

управом и јавним службама  

града/општине  и контрола над 

повредама прописа и општих аката  

града/општине    

Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред 

заштитником грађана у односу на укупан број поступака  

Број усвојених препорука заштитника грађана упућених 

управи и јавним службама града/општине у односу на 

укупан број препорука   

ПА 0006 – ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ   

  

  
Квалитетно обављање инспекцијских 

послова   

  

Број решених предмета грађана у односу на број 

примљених предмета   

ПА 0007 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА   

Остваривање права националних мањина 

у локалној заједници  

Проценат остварења програма националних мањина који се 

финансира из буџета града/општине  

Број реализованих пројеката националних мањина  

ПА 0008 - ПРАВНА ПОМОЋ  

Организована правна помоћ грађанима  
Број корисника правне помоћи  

Број жена корисника правне помоћи  

ПА 009 – ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА   

    

ПА 0010 – СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА  

    

ПА 0011 – РОБНЕ РЕЗЕРВЕ  

    

ПА 0012 – КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА   



Обезбеђење комуналног реда  
  

Број интервенција комуналне полиције  

ПА 0013 – АДМИНИСТРИРАЊЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Ефикасно администрирање изворних 

прихода локалне самоуправе  

Број  решења  донетих  од  стране  локалне  пореске  

администрације   

ПА 0014 – УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА  

Изградња ефикасног превентивног 

система заштите и спасавања на 

избегавању последица елементарних и 

других непогода  
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре 

(нпр. трафо станице)  

  

ПРОГРАМ 16  

Назив  ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   

Шифра  2101  

Сектор  Политички систем   

Сврха  Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе   

  

Програмске активности  

Шифра  Назив  

0001  Функционисање скупштине  

0002  Функционисање извршних органа  

0003  Подршка раду извршних органа власти и скупштине  

  

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Циљ  Индикатор  

Ефикасно и ефективно функционисање 

органа политичког система локалне 

самоуправе  

х  

х  

  

ПА 0001 – ФУНЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ   

Циљ  Индикатор  

Функционисање локалне скуштине  

Број усвојених аката   

Број седница скупштине  

 
Број седницца сталних радних тела   

ПА 0002 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА  

Функционисање извршних органа  Број усвојених аката  



Број седница извршних органа  

 
Број донетих аката   

ПА 0003 – ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ   

Функционисање извршних органа 

власти скуштине  

Број припремљених седница  

  

ПРОГРАМ 17   

Назив  ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ  

 

Шифра  0501   

Сектор  Енергетика   

Сврха  

Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање 

унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске 

инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије 

постицање 

енергетске  

  

Програмске ктивности  

Шифра  Назив  

0001  
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих 

извора енергије  

  

  

  

ПРОГРАМ 17 –  ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  

Циљ  Индикатор  

Смањење потрошње енергије   

Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама 

(ten1)  

Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по 

становнику (ten)  

Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по 

м2 површине јавних зграда  

Смањење расхода за енергију    

Укупни расходи за набавку енергије (РСД)  

Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама 

(РСД)  

Процентуално учешће расхода за набавку енергије у 

укупним расходима  

                                                 
1 ten – тона еквивалентне нафте  



Повећање удела обновљивих извора 

енергије у укупној потрошњи  

Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи  

  

  

ПА 0001- УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБА 

ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ  

Циљ  Индикатор  

Успостављање система енергетског 

менаџмента   

Постојање енергетског менаџера  

Израђен попис јанвих зграда са карактерстикима  

Израђен енергетски биланс  

Фунционисање система енергетског 

менаџмента  

Број израђених годишњих енергетских биланса  

Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности   

  

  

  

  

 


