ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ПРОЈЕКАТА / ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ
 ИЗВРШНИ ОРГАН
Позиција
у буџeту

Шифра Пројекта
Економ. Класифик.
Назив Пројекта

ИЗВРШЕНО

ПЛАНИРАНО
Циљеви

Индикатори

И1-П1 Одржавање четири
радионице;
И2-П1 Мотивисати 50 Рома (25
Ромкиња мин.) да посете
радионице;
П1-Подигнути
свест
и И3-П1
Одржати
четири
информисаност потенцијалних ннформативне кампање;
корисника о могућностима И4-П1 Посета 90 учесника
самозапошљавања;
инф. Кампањама и подела
истим брошура и формулара
- 0901-0001.1
- 465000
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Смањење сиромаштва и
унапређење могућности
-------------------------------------------- -----------------------------------------запошљавања
маргинализованих
и
угрожених
група
И1-П2 Прикупити најмање 30
становништва
са
пријава које испуњавају услов
фокусом на ромкиње у
за посету на терену и даље;
Србији
П2-Изабрати
потенцијалне разматрање;
кориснике
грантова
и И2-П2 Потписати 30 уговора,
закључити уговоре са истим;
од којих најмање 12 са
Ромкињама
и
осталим
финалним
корисницима
грантова

-------------------------------------------

------------------------------------------

Циљеви

Индикатори

И1-П1
Одржане
четири
радионице;
И2-П1 Укупан број учесника
на
мотивационим
П1
Подигнута
свест
и радионицама био је 56 Рома
информисаност потенцијалних (16
Ромкиња),
а
корисника о могућностима представници ХЕЛП-а су
самозапошљавања;
изашли на терен и посетили
преко 15 породица;
И3-П1
Одржане
четири
ннформативне кампање;
И4-П1 Укупан беој учесника
115. На инф. Кампањама
представљен је пројекат и
подељено 183 брошура и
формулара
------------------------------------------ --------------------------------------И1-П2
Прикупљено
88
пријава, а 78 апликаната
испуњавају услов за посету
на
терену
и
даље
разматрање;
П2-Изабрани
потенцијални И2-П2 Потписани уговори са
корисници
грантова
и 30 корисника (17 жена и 13
закључени уговори са њима;
мушкараца), од тога 12
Ромкиња. Накнадно је због
остварених
уштеда
потписано још 12 уговора са
финалним
корисницима
грантова и додељена им је
опрема;
------------------------------------------ --------------------------------------И1-П3 Подржано је укупно

П3-Почети
са
активностима;

И1-П3
Регистрација
30
пословним бизниса;
П3-Изабрани
корисници
И2-П3 Набављена и подељена грантова
започели
са
опрема корисницима грантова пословним активностима;

------------------------------------------- -------------------------------------------И1-П4 Одржавање 2 обавезне
пословне
обуке
са
30
потенцијалних
финалних
П4-Обезбедити програм обуке и корисника грантова;
праћења
реализацијеИ2-П4 Одржане посл. обуке у
регистрованих бизниса
складу са потребама корисника;
И3-П4
Обезбедити
подршку
регистрованим бизнисима.

- 0901-0001.1
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- 465000
Изградња објеката за
становање

П1
Повећање
обима
и И1-П1
Број
изграђених
разноврсности стамбене понуде; станова;
------------------------------------------ -----------------------------------------П2 Повећање доступности И1-П2
Број
закључених
трошкова
становања
за уговора
домаћинства
са
домаћинства са средњим и средњим и ниским примањима;
ниским примањима;
П1-Институционални оквир за
реализацију Пројекта
------------------------------------------

- 0901-0001.1
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П1-Направљен институцион.
оквир за реализацију Пројекта
------------------------------------------

П2-Регулисање међусобних
односа учесника у Пројекту

И1-П2 Образовање заједничке
Радне групе Министарства
грађ. саобр. и ифрастр. са
градом

П2- У току је регулисање
међусобних односа учесника у
Пројекту

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

П3-Изградња на основу урб.
архит. Пројекта

И1-П3
Одобрена
је
бесповратна помоћ за израду
прој. док. преко WBIF
------------------------------------------

П3-Није постигнут, није ни
доспео

- 465000
Урбана регенерација
насеља у Доситејевој
улици

И1-П1
Скупштина
града
доноси одлуку о приступању
реализацији Пројекта
------------------------------------------

42 корисника за обављање
делатности (21 жена и 21
мишкараца);
И2-П3
Набављена
и
дистрибуирана опрема за 42
корисника гранта.
------------------------------------------ --------------------------------------И1-П4 Одржане 2 обавезне
пословне обуке са 35 лица
(30потенцијалних финалних
П4-Обезбеђен је програм обуке корисника и део чланова
и
праћења
реализације њихових породица;
регистрованих бизниса
И2-П4
Одржане
стручне
пословне
обуке
са
8
корисника;
И3-П4
Обезбеђена
је
подршка
(менторинг)
регистрованим бизнисима,
као и 4 мониторинг посете.
П1
Повећан
обим
и
разноврсност стамбене понуде; И1-П1 Изграђено је 7 станова;
------------------------------------------ --------------------------------------П2
Повећана
доступност И1-П2 Закључено је 7
трошкова
становања
за уговора са домаћинствима са
домаћинства са средњим и средњим
и
ниским
ниским примањима;
примањима;

------------------------------------------

------------------------------------------

И1-П1 Скупштина града је
донела одлуку о приступању
реализацији Пројекта
--------------------------------------И1-П2
Закључен
је
прелиминарни Споразум о
сарадњи бр. 3284/15 од
16.11.2015. и урађен нацрт за
образовање заједничке Радне
групе Министарства грађ.
саобр. и ифрастр. са градом
--------------------------------------И1-П3
Одобрена
је
бесповратна помоћ Актом
бр. WB 10-SER-SOC-01 од
марта 2014.
---------------------------------------

П4-Уклањање дотрајалих,
дисфункц. стамб. обј.

И1-П4
Ефикасна
замена
станова уз поштовање уговор.
Обавеза
------------------------------------------- -----------------------------------------П5- Пуно опремање дела
И1-П5
Ослобађање
дела
локације са новим објектима
инфрасруктурно припр. дела
локације
------------------------------------------ -------------------------------------------П6-Коначни обрачун
И1-П6 Финансијско закључење
пројекта

П1-Доступност СОС службе

И1-П1
Тел.
и
консултације мин.
недељно по 5 сати

личне
4 пуа

------------------------------------------

------------------------------------------

П4-Није постигнут, није ни
доспео

И1-П4 Нису реализованинису ни доспели

-----------------------------------------П5-Није постигнут, није ни
доспео

--------------------------------------И1-П5 Нису реализованинису ни доспели

-----------------------------------------П6-Није постигнут, није ни
доспео

--------------------------------------И1-П6 Нису реализованинису ни доспели
И1-П1
Тел.
и
личне
консултације мин. 4 пуа
недељно по 5 сати су
остварене
ангажовањем
адвокатице, која у складу са
закљученим уговором пружа
бесплатну правну помоћ, а
присуствује и састанцима
Мултисекторског
тима
града Краљева у који је
укључен Савет за родну
равноправност
---------------------------------------

П1- Доступност СОС службе је
повећана, циљ је постигнут

- 0602-0001.1
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- 424000

------------------------------------------

Оснивање СОС службе
П2- Видљивост и
информисање о постојању
СОС службе

43
- 0602-0001.2
- 424000

И1-П2 Постављени плакати на
свим јавним местима у граду

П2- Циљ видљивости и
информисања о постојању
СОС службе је постигнут

И1-П2 Постављени плакати
на свим јавним местима у
граду, одштампан рекламни
материјал и у виду постера и
флајера
и
осталог
материјала потребног за
промоцију постојања СОС
службе и телефона. Телопи
су били на три ТВ станице, а
на БУМ и радију 99,6 ишао
је џингл.

И1-П1 Спроведене јавне акције
са
учешћем
припадника
маргинализованих и родно
осетљивих група, за које је
одштампан
рекламни
материјал, блокови, флајери и
П1-Постигнута је афирмација брошуре у којима су описане
што већег броја граћана, јер је потребе маргинализованих и
И1-П1 Спроведене јавне акције пројекат осмишљен тако да
родно
осетљивих
група.

П1-Афирмација што већег
Жива библиотека – Не броја граћана
цени
књигу
по
корицама

са
учешћем
припадника подразумева учешће великог
маргинализованих и родно броја људи, како би се боље
осетљивих група
схватили значај и потребе
маргинализованих и родно
осетљивих група

П1-Постигнут
је
циљ
промоције принципа једнаких
могућности кроз визуелне
презентације познатих жена
које су оставиле траг у нашем
граду

- 0602-0001.3

Промоција принципа једнаких
могућности

И1-П1
Једна
улица
у
центарлном делу града добија
име
по
истакнутој
Краљевчанки

------------------------------------------

------------------------------------------

Пројекат
је
медијски
пропраћен и најављен кроз
учешће на сајму књига 2015.
године
кроз
неколико
маргиннализованих асистената
који су представљени као
«књиге» које се читају и говоре
и одговарају на постављена
питања.
И1-П1 Ни једна улица у
центарлном делу града није
добила име по истакнутој
Краљевчанки,
али
је
одрађен нацрт Одлуке о
називима улица, тргова и
мостова града Краљева, која
није
разматрана
на
Комисији за називе улица,
тргова и насеља, јер се иста
састала само једном у 2015.
години.

- 424000
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Именовање улица по
знаменитим женама из
Краљева и повећање
видљивости
равноправности
у
јавном простору кроз
визуелне представе

П2- Давање на
значају
истакнутим
женама
и
подсећање на њихов допринос
граду Краљеву

И1-П2 Изложба у Народном
музеју или у холу Скупштине
града
са
фотографијама
знаменитих Краљевчанки

-----------------------------------------П2- Циљ давања на значају
истакнутим
женама
и
подсећање на њихов допринос
граду Краљеву је постигнут,
кроз настојање да се знамените
и образоване жене из овог
града отргну из заборава и да
се на неки начин оживе, иако
их у прошлости није било на
позицијама
председника
Скупштине
града,
нити
градоначелника.

--------------------------------------И1-П2 Одржана је од 10. 12.
2015. до 10. 03. 2016. године
велика изложба у Народном
музеју
са
слоганом
«Краљевчанке
за
незаборав».
Урађена
је
брошура које је ципована у
Народној
библиотеци
«Стефан Првовенчани» у
Краљеву, одштампане су
позивнице
за
изложбу
плакати и панои како би се
представиле
биографије
знаменитих
жена,
а
одштампан је са истом
тематиком и календар за
2016.
годину
са
фотографијама знаменитих

П1-Подстицање разноврсности
медијских садржаја, слободе
- 424000
изражавања идеја и мишљења,
слободног развоја нез. И проф.
Суфинансирање
Медија ради задовољ. Потреба
пројеката
од
јавног грађана на тер. Град Краљева
интереса у у области из свих области живота
јавног информисања

П1-Циљ
подстицања
разноврсности
медијских
садржаја, слободе изражавања
идеја и мишљења и слободног
развоја
неависних
и
професионалних медија ради
задовољења потреба грађана
на територији града Краљева
из свих области живота је
постигнут што се огледа у
присутности у: Краљевачком
магазину,
Ибарским
новостима
и
разним
телевизијским
и
радио
емисијама на више локалних
ТВ и радио станица

- 0602-0006.1
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И1-П1
Број
произведених
медијских садржаја

жена
коришћених
на
изложби, који је достављен
потомцима
и
живима.
Народни
музеј
је
заинересован да настави са
овом изложбом додавањем
свих оних жена које су овом
приликом на неки начин
занемарене, или се није
знало за њих док су се
подаци прикупљали
И1-П1 Број произведених
медијских
садржаја
је
следећи:
-43 медијска садржаја на
порталу
у
часопису
Краљевачки магазин;
-493 медијска садржаја на
Краљевачкој ТВ у емисији
«Наша прича»;
-4 медијска садржаја на
Краљевачкој ТВ у емисији
«Долина векова»;
-27 медијских садржаја на
порталу КВ новости «Твоје
паре твоје Право»;
-30
медијских
садржаја
емисија на Радио Краљеву
«Развој спорта и физичке
културе»;
-43 медијска садржаја-једна
страница
у
Ибарским
новостима
«Јавно
информисање становника у
области културе»;
-40 медијских садржајаемисија на ТВ Краљево
«Унапређење
правне
и
социјалне државе»;
-10 медијских садржаја на
Радију
996,
везано
за
информисање
грађана
Краљева о раду локалне
самоуправе
и
заштита
младих, деце и особа са

инвалидитетом;
-1010 медијских садржаја на
ТВ
Мелос
везано
за
информисање
грађана
Краљева о раду локалне
самоуправе;
-162
медијска
садржајаприлога на ТВ Микс «Повод
за разговор»;
-20 медијских садржаја на М
Радију о проблемима у
приградском јавном превозу
и њихов утицај на живот
грађана и
-4 медијска садржаја на ТВ
Мелос везано за фестивал
изворног
стваралаштва
«Роћевићи 2015».

 ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ „КРАЉЕВО“
Позиција
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Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

Шифра Прojeкта

планирано 7 500.000,00

извршено

1 338.960,00

%

17,85

О ц е н а циљева на основу
индикатора

1101-0001.1

Економска Клас.
424000

Циљеви

П1

Израда планских
докумената

Индикатори
И1- Повећање покривености територије планском
документацијом
И2 - Усвојена стратегија развоја локалне заједнице

Циљ је делимично остварен

И3 – Број усвојених ПДР,ПГР
П2

И1 - Проценат решених захтева за легализацију
Пројекти парцелације,
препарцелације и
урбанистички пројекти И2 – Усвојен ГУП

П3

Послови на увођењу
ГИС-а

Циљ је делимично остварен

И1 – Стварање базе просторних података
И2 – Боље управљање постојећим ресурсима
И3 – Ефикаснија наплата јавних прихода

Циљ није остварен

Програмска активност П1 је остварена делимично мерена индикаторима И1 , И2 и И3 као што се види из приложене табеле. Неки планови су предати Комисији за
планове на њихову оцену и као такви су изашли из Дирекције а известан број планова чека усвајање од новоформиране Скупштине.Због измена Закона о планирању
неке процедуре у изради су морале да буду поновљене.
Програмска активност П2 је делимично остварена мерена бројем урађених/планираних пројеката.Разлози слични као код П1.
Програмска активност П3 није остварена због ограничења-смањења броја запослених и реорганизацијом Дирекције.Стручни сарадник задужен за тај посао је напустио
Дирекцију.
Табела : Преглед ПлановаГенералнеРегулације и ПлановаДетаљнеРегулације по фазама израде:
н а з и в
рб

Површина
Стратешко,просторно и урбанистичко
планирање

1

4
5
6
7
8
9
10

план/ГУП

Израда планског документа у току.

1536.00 км2

Не
У процедури усвајања – чека се скупштина.

ПГР Крушевица
Почетак: 10.12.2009.

3

Завршетак: 25.12.2015.

Завршетак: 25.12.2015.

452.30 ха

ПГР Зона водоснабдевање
Почетак: 10.12.2009.

Завршетак: 25.12.2015.

Завршетак: 25.01.2016.

Не
6.13 %
Усвојен на Скупштини 11.02.2016.г.

417.20 ха

5.66%

Да

368.51 ха

5.00%

Не

Због промене Закона о планирању – поново се ради.

ПГР Горњи Чибуковац
Почетак: 10.12.2009.

У процедури усвајања – чека се скупштина.

ПГР Матарушка бања
Почетак: 30.12.2011.

Завршетак: 25.12.2015.

1570.00 ха

Не
21.30%
У процедури усвајања – чека се скупштина.

ПГР Маглич
Почетак: 21.12.2012.

Завршетак: 25.12.2015.

829.00 ха

Завршетак: 25.01.2016.

38.00 ха

Не

87.00 ха

1.18%

Не

288.00 ха

3.91%

Не

44.00 ха

0.6%

Не

У процедури усвајања – чека се скупштина.
Завршетак: 25.03.2016.

Израда планског документа у току.

ПГР Тавник
Почетак: 09.07.2015.

Завршетак: 25.03.2016.

Због измена Закона о планирању – поново се ради.

ПГР Сијаће поље ( измена )
Почетак: 09.07.2015.

11.24%
0.51%

ПГР Гоч
Почетак: 09.07.2015.

Не
Предато -чека се Комисија за оцену.

ПГР Рудно
Почетак: 05.07.2013.

Фаза израде
( описати)

%
плана

Просторни план града Краљева (измена)
Почетак: 02.10.2014.

2

Усвојен у 2015. г.

Завршетак: 25.01.2016.

11

Не ради се плански документ – чека се Изјашњење Министарства

ПГР Берановац-Кованлук (измена)
Почетак: 20.09.2015.

Завршетак: нема податка

14.38 ха

0.2%

Не

22.77 ха

0.3%

Да

0.46%

Да

0.01%

Не

ПГР Ратина (измена )

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

Почетак: 10.12.2009.

ПГР Рибница ( измена)
Почетак: 10.10.2009.

34,00 ха

Завршетак: 08.10.2015.

Почетак: 02.10.2015.

Завршетак: 04.07.2016.

6.32 ха

У процедури усвајања – чека се скупштина.

ПДР Каменица
Почетак: 21.09.2012.

Завршетак: 15.10.2015.

170.00 ха

ПДР регулација реке Товарнице
Почетак: 18.07.2014.

Завршетак: 25.11.2015.

Завршетак: 25.11.2015.

ПДР колектор фек.канализације у Тавнику
Почетак: нема податка

21.30 ха
25.70 ха

Завршетак: 10.05.2016.

Завршетак: 10.05.2016.

ПДР другог дела градског саобраћајног
прстена на деоници од петље Магнохром
преко Кулагића аде до Ибарске
магистрале
ПДР другог дела градског саобраћајног
прстена на деоници од улице
Карађорђева преко реке Ибар до будућег
кружног тока на правцу Скопљанска
улица – Жички пут

Израда планског документа у току.

Израда планског документа у току.

33.00 ха

Не

10.00 ха

Не

Израда планског документа у току.

Израда планског документа у току.

132.76 ха

9.22 ха

Не

Не

У изради – рани јавни увид.

Завршетак: 03.10.2016.
У процедури усвајања – чека се скупштина.

ПДР Рибњак
Почетак: 29.01.2015.

Предато -чека се Комисија за оцену.
Не

11.07 ха

ПДР за гробље на Буњачком брду
Почетак: 09.07.2015.

У процедури усвајања – чека се скупштина.
Не

Не

ПДР за гробље у Јрачујку
Почетак: 09.07.2015.

Предато -чека се Комисија за оцену.
Не

0.3%

Завршетак: 03.12.2014.

Завршетак: 03.10.2016.

2.3%

128.00 ха

ПДР Центар града Краљева (измена)
Почетак: 07.10.2015.

Не
1.74%

ПДР проширење гробља на Барутани
Почетак: 18.07.2014.

Усвојен на Скупштини 2015.г.
011-244/2014-III
Израда планског документа у току.

ПГР Центар- Чибуковац ( измена )

Почетак: 02.10.2015.

24

Завршетак: 08.10.2015.

Усвојен на Скупштини 08.10.2015.г.

Завршетак: 15.11.2015.

10.48 ха

Не

25

ПДР потока Чађевац-Моравац, од ушћа у
реку Западну Мораву до ул. Тике
Коларевића
Почетак: 02.10.2015.

26
27

Израда планског документа у току – Нацрт

67.16 ха

Не

495.80 ха

Не

Завршетак: 03.10.2016.

Други ПДР-је, ПГР-је,Програми и сл.по
Одлукама Скупштине града Краљева
ПГР Врба
Почетак: 02.10.2015.

Завршетак: 03.10.2016.

Укупна површина Гуп-а ........................

Позиција 117
Шифра Прojeкта

Израда планског документа у току – Нацрт

7373.24 ха

Обезбеђивање земљишта
планирано 140.000.000,00

1101-0001.2

извршено

8 787.470,27

%

6,28

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економска Клас.
541000

Циљеви

Индикатори
Циљ није остварен

Обезбеђивање земљишта у И1- Унапређење изградње
сврху изградње објекта
И2 – Развој просторног планирања

П1

Програмска активност П1 није остварена због самог поступка експропријације који води управни орган ( одређивање накнаде) и судски орган ( доношење решења)
независно од Дирекције.Дакле, експропријација је процес који се обавља изван Дирекције , процес који траје и који је везан за Законом постављене рокове који су
императивни.

Позиција 118
Шифра Прojeкта

Израда техничке документације
планирано

1101-0001.3

28 000.000,00

извршено

7 562.013,00

%

27.00

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економска Клас.
511000

Циљеви
П1

Обезбеђивање техничке
документације- пројекти
за изградњу

Индикатори
И1- Број усвојених планова

Циљ је делимично остварен

Програмска активност П1 је делимично остварена мерено индикатором И1 уз напомену да су неки пројекти урађени у 2015.г. а плаћени у 2016.г. због недостатка
средстава у износу од 2 594.000,00 динара. Пројектна документација за изградњу мостова из Програма обнове мостова за 2015.г. временски није могла бити остварена
у 2015.г. јер су средства пребачена апропријацијом у износу од 5 000.000,00 динара у задњем кварталу .

Позиција 119
Шифра Прojeкта

Опремање земљишта
планирано

1101-0001.4

25 000.000,00

извршено

5 636.746,61

%

22,55

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економска Клас.
511000

Циљеви

Индикатори
Циљ је делимично остварен

И1 - Број усвојених планова
П1

Опремање земљишта локација

И2 – Број опремљених локација

Програмска активност П1 је делимично остварена мерено индикатором И1 и И2 уз напомену да су радови уговорени у децембру 2015.г.

Заштита од вода

Позиције 120и121 планирано
Шифрe Прojeкaта

48 500.000,00

извршено

23 038.701,44

%

47,5

О ц е н а циљева на основу
индикатора

1101-0001.5.1 и
1101-0001.5.2

Економскe Клас.
425000 и 511000

Циљеви
П1

Индикатори

И1- Штетне последице поплава на здравље и имовину
људи,животну средину,културно наслеђе и привредне
Регулација леве обале Ибра активности

Циљ је остварен

И2 – Заштита обале
П2
Изградња насипа у
Жичком пољу

И1- Дужина одбрамбеног насипа
И1 – Редовна одбрана од поплава

П3

Хитне интервенције на
заштити нерегулианих
корита водотокова

И2 – Заштита од ерозије и бујица

Циљ није остварен
Циљ је остварен

Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И2.Индикатор И1 треба поново дефинисати у 2016.години.
Програмска активност П2 није остварена због нерешених имовинско-правних односа.
Програмска активност П3 је остварена мерена индикаторима И1 и И2.
Напомена: у 2016. години плаћено је 17 267.263,00 динара за радове који су извршени у 2015.г. због смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на
план за 2015.г.

Позиција 122
Шифра Прojeкта

Изградња објеката спортске инфраструктуре
планирано

1101-0001.6

44 000.000,00

извршено

3 679.435,42

%

8,36

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економска Клас.
511000

Циљеви

Индикатори
Циљ није остварен

И1- Одржавање спортских манифестација
Изградња затвореног
базена

П1

И2 – Број посетилаца

И1- Повећање степена искоришћености
Уређење простора у
Циљ није остварен
спортској хали
Програмска активност П1 је остварена и односи се на планирани циљ у 2015. години -израда пројектне документације. Програмска активност П2 није остварена због
неблаговремено изграђене пројектне документацију од стране изабраног понуђача који је посао добио на тендеру.
П2

Позиције 123 и 124

Партерно уређење јавних површина

Шифрe Прojeкaта планирано
1101-0001.7.1 и
1101-0001.7.2

25 150.000,00

извршено

17 978.487,52

%

71,48

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економскe Клас.
425000 и 511000

Циљеви
П1

Индикатори

Реконструкција и санација
И1- Број дечијих игралишта
дечијих игралишта на
јавним површинама

Циљ је остварен

Санација и
Циљ је остварен
И1- Проценат покривености
ревитализација
постојећег уличног и
парковског инвентара
Програмска активност П1 и П2 су остварене мерене индикаторима И1 и И2. Реализоване су у потпуности следеће активности: одржавање градског инвентара
(сат.јарболи,информативни панели...), санација споменика у Доситејевој улици, санација и ревитализација постојећег уличног и парковског инвентара, изградња
П2

пешачко-колске стазе од паркинга код Дома технике до Градске терасе (трећа фаза уређења градске плаже), инвестиционо одржавање јавне површине у улици IV
црногорска, теретана на отвореном ( код Атлетског стадиона ), изградња неамбијенталне ограде Спомен парка-завршетак

Позиција 125
Шифра Прojeкта

Изградња сточне пијаце
планирано

1101-0001.8

12 000.000,00

извршено

406,476,68

%

3,39

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економска Клас.
511000

Циљеви

Индикатори

И1 - Трошкови изградње
Циљ није остварен
Адекватан квалитет
пружених услуга
П1
уређивања.одржавања и
И2 – Остварени приходи од пружених услуга
коришћења пијаце
Програмска активност П1 није остварена из техничких разлога због непланиране појаве високог нивоа подземних вода који је спречио извођење радова на
предвиђеним активностима.

Позиција 126
Шифра Прojeкта

Изградња објеката друштвених делатности
планирано

1101-0001.9

83 000.000,00

извршено

1 368.638,00

%

1,65

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економска Клас.
511000

Циљеви

Индикатори
И1- Квалитет школовања

П1

Музичка школа – радови
на рашчишћавању
локације

Циљ је остварен

И2 – Подизање нивоа образовања

И1- Повећање капациета
Изградња павиљона
И2 – Укупан број корисника
П2
дечијег одмаралишта на
Гочу
Програмска активност П1 је остварена јер су извршени радови на рашчишћавању локације.
Програмска активност П2 није остварена јер су планирана средства из кредита обезбеђена у новембру 2015.године.

Циљ није остварен

Остале непредвиђене активности на реализацији програма
Позиције
127,128,129 и 130 планирано 8 650.000,00 извршено
%
5 971.281.68
Шифрe Прojeкaта

69,03

О ц е н а циљева на основу
индикатора

1101-0001.10.1
1101-0001.10.2
1101-0001.10.3 и
1101-0001.10.4

Економскe Клас.
423000, 425000,
483000 и 511000

Циљеви
П1

Индикатори
Циљ је остварен

И1- Проценат остварења

Побољшање активности

Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И1 а ради се о уговореним обавезама из предходне године, активностима по одлукама Надзорног одбора
Дирекције и осталим активностима на изградњи и капиталном одржавању које се реализују такође по одлукама Надзорног одбора Дирекције.

Позиција 131
Шифра Прojeкта

Пречишћавање и одвођење атмосферских и одпадних вода
планирано

0601-0001.1

13 000.000,00

извршено

10 817.472,00

%

83,21

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економска Клас.
425000

Циљеви

Индикатори
Циљ је остварен
мерено индикатором И1 и И3

И1- Обухваћеност територије
Максимално могућа
покривеност корисника и
И2 -Број интервенција
територије услугама
одвођења атм.и отпадних И3 – Дужина атмосферске мреже
вода

П1

Програмска активност П1 је остварена мерена индикатором И3. Индикатори у овом тренутку нису мерљиви.
Напомена:у 2016. години плаћено је 2 182.528,00 динара за радове који су извршени у 2015.г. због смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на план за 2015.г.

Позиција 132
Шифра Прojeкта

Управљање комуналним отпадом
планирано

0601-0001.2

10 000.000,00

извршено

9 999.772,32

%

Економска Клас.
425000

Циљеви

Индикатори

99,99

О ц е н а циљева на основу
индикатора

П1

П2

Циљ је остварен
мерено индикатором И1

И1- Укупна количина отпада
Санација град.депоније и
управљање комуналним
отпадом на начин да се не И2 – Рециклажа
угрожава здравље људи
И3 – Искоришћење енергије
Реконструкција простора
за постављање судова за
смеће

И1- Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност
пружања услуга

Није у Програму за 2015.г.

И2 – Број инспекцијских налаза

Програмска активност П1 је остварена мерена индикатором И1. Индикатори И2 и И3 у овом тренутку нису меродавни јер се активности на рециклажи отпада и
добијању енергије од истог са сада на обављају. Индикатори И2 и И3 ће бити кориговани.

Програм обезбеђења јавног осветљења
Позиције 133,
134 и 135
планирано 119.000.000,00 извршено
%
115 384.123,50
Шифре Прojeката

96,96

О ц е н а циљева на основу
индикатора

0601-0001.3.1
0601-0001.3.2 и
0601-0001.3.3

Економске Клас.
421000, 425000 и
511000

Циљеви
П1

Индикатори
Циљ је остварен

И1- Повећање процента покривености

Одржавање јавног
осветљења

И2 -Укупан број светиљки

И3 – Укупан број стубова
Програмска активност П1 је остварена мерена индикаторима И1,И2 и И3.Повећан је укупан број нових светиљки (250) као и укупан број нових стубова (246) .
Средства нису у потпуности реализована јер МЗ Мат.бања није својим учешћем обезбедила средства (учешће 50%), такође постигнута је и нижа цена на тендеру од
планиране што утиче да планирани износ буде нешто већи од утрошених средстава.

Позиције 136и137
Шифре Прojeката планирано
0601-0001.4.1 и
0601-0001.4.2

Одржавање чистоће на јавним површинама
89 300.000,00

извршено

83 445.855,97

%

93,44

О ц е н а циљева на основу
индикатора

Економске Клас.
421000 и 425000

Циљеви

Индикатори
И1- Динамика чишћења јавних површина

Циљ је остварен

П1

Чишћење и прање јавних
површина
Уређење и одржавање
плаже поред Ибра у
Краљеву и Матарушкој
бањи

П2

И2 – Степен извршења годишњег програма јавне хигијене
и плана зимске службе
И3 – Остварени расходи изазвани пружањем услуга

Циљ је остварен

И1- Дужина плаже
И2 – Број постављених посуда за одлагање ситног отпада

Одржавање градских
Циљ је остварен
И1 – Укупна количина потрошене воде
фонтана и чесми и
уклањање графита
Програмске активности П1,П2 И П3 су у потпуности реализоване мерене свим индикаторима.
Расположива средства планирана Програмом за уређивање грађ.земљишта за 2015.г. су рационално и потпуно утрошена за планиране намене ,динамиком коју
диктирају потребе и расположива средства.
П3

Позиција 138
Шифра Прojeкта

Одржавање јавних зелених површина
планирано

0601-0001.5

58 500.000,00

извршено

54 965.113,67

%

93,96

О ц е н а циљева и
индикатора

Економска Клас.
424000

Циљеви
П1

П2

Индикатори

И1- Динамика уређења
Адекватан квалитет
пружања услуга
одржавања јавних зелених И2 – Укупан број притужби на пружање предметних услуга
површина
И3 – Број извршених инспекцијских контрола
И1- Пружање услуга одржавања
Ефикасно и рационално
спровођење услуга
одржавање јавних зелених И2 – Број запослених по јединици одржаване зелене
површине
површина

И1 – Укупна површина која се одржава
Максимално могућа
покривеност територије
И2 – Укупна број паркова у којима се одржава и уређује
пружањем услуга
зеленило
одржавањем зелених
И3 – Укупан број стабала
површина
Програмска активност П1 је остварена у потпуности мерена индикатором И1, И2 и И3.
Програмска активност П2 је остварена у потпуности мерена индикатором И1.
Програмска активност П3 је остварена мерена индикаторима И1и И2.
Расположива средства ограничавају квантитет услуга те су иста распоређена на најбитније локације.
П3

Циљ је остварен мерено индикатором И1,И2 и И3

Циљ је остварен мерено индикатором И1

Циљ је остварен мерено индикатором И1 и И2

Напомена:у 2016. години плаћено је 4 392.470,55 динара за радове који су извршени у 2015.г. због смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на
план за 2015.г.

Позиција 139
Шифра Прojeкта

Делатност зоохигијене
планирано

0601-0001.6

12 000.000,00

извршено

11 142.414,00

%

О ц е н а циљева и
индикатора

92,85

Економска Клас.
424000

Циљеви

Индикатори

Збрињавање и заштита
здравља животиња и
безбедност грађана

И1- Ефикасност система

Циљ је
И2 – Контрола и смањење популације напуштених паса и
мачака
Програмска активност П1 је остварена мерена индикатором И1 док индикатор И2 није у надлежности Дирекције.
П1

Позиција 140
Шифра Прojeкта

остварен мерено индикатором И1

Водоснабдевање ( обезбеђење воде за пиће)
планирано

0601-0001.7

10 000.000,00

извршено

4 151.088,88

%

41,51

О ц е н а циљева и
индикатора

Економска Клас.
511000

Циљеви

П1

Изградња водовода у
Конареву и Јовцу

Индикатори
И1- Степен покривености корисника-број корисника у
односу на укупан број корисника у граду
И2 – Проценат покривености територије ( број
насеља/укупан број насеља)

Циљ је делимично остварен

И1- Степен наплате
П2

Ефикасно и рационално
спровођење
водоснабдевања

И2 – Губици у производњи и дистрибуцији воде

Циљ је делимично остварен

И3 – Продајна цена воде
И1 – Број запослених по километру мреже
П3

Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

И2 – Број кварова на километру мреже
И3 – Степен задовољства квалитетом рада ЈП за
водоснабдевање

Циљ је делимично остварен

Програмска активност П1 је делимично остварена мерена индикаторима И1 и И2 због прибављања сагласноси ЈП Путеви Србије. Радови су завршени у 2016.години.
Програмске активности П2 и П3 нису исправно постављене на основу регистроване делатности коју обавља Дирекција.

Позиција 141
Шифра Прojeкта

Изградња фекалне и атмосферске канализације
планирано

0601-0001.8

46 600.000,00

извршено

38 887.919,31

%

83,45

О ц е н а циљева и
индикатора

Економска Клас.
511000

Циљеви
Изградња прелаза преко
Ибра колектора фекалне
канализације насеља
Ратине и Кованлука

П1

Индикатори
Циљ је остварен на основу индикатора И1

И1- Проценат покривености територије услугама
прикупљања и одвођења одпадних вода
И2 – Однос пречишћених одпадних вода у односу на
испуштене воде

И1- Број домаћинстава која поседују септичке јаме
Изградња фекалне
канализације за део насеља
И2 – Дужина канализационе мреже
Хигијенски завод у
Адранима,Конареву,Шеовц
у и Баштованској улици
И3 – Степен покривености корисника

П2

И1 – Број интервенција н канализационој мрежи
Адекватан квалитет
И2 – Број интервенција на мрежи атмосферске
пружених услуга одвођења
канализације
отпадних вода
И3 – Број запослених по километру мреже
Програмска активност П1 је остварена у потпуности мерена индикатором И1 и И2 .
Програмска активност П2 ( осим за Хигијенски завод) је остварена у потпуности мерена свим индикаторима.
Програмска активност П3 је остварена у потпуности мерена индикатором И1.
П3

Позиција 142
Шифра Прojeкта
0701-0001
Економска Клас.
425000

Циљ је остварен осим насеља Хигијенски завод

Циљ је остварен

Одржавање улица и путева
планирано 315 935.000,00

Циљеви
Редовно,периодично и

извршено

292 368.328,78

%

92,54

О ц е н а циљева и
индикатора

Индикатори
И1- Износ трошкова одржавање улица и путева

Циљ је остварен мерено индикатором И1 и И2

П1

инвестиционо одржавање И2 – Квалитет саобраћајница
улица и путева

П2

Унапређење светлосне
сигнализације на
раскрсницама

И1- Број раскрсница са исправним и функционалним
семафорима

Није у Програму за 2015.годину

И2 – Број новопостављених семафора
Редовно одржавање
Циљ је остварен.
И1 – Број осигураних пружних прелаза
путних прелаза у нивоу
преко пруге
Програмска активност П1 је остварена у потпуности мерена индикатором И1 и И2.
Програмска активност П2 није у Програму за 2015.годину .
Програмска активност П3 је остварена у потпуности мерена индикатором И1.
Напомена: у 2016. години плаћено је 17 220.179,46 динара за радове који су извршени у 2015.г. због смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на
план за 2015.г.
П3

Реконструкција улица и путева
Позиције143 и144
Шифре Прojeката планирано 109.500.000,00 извршено
86 009.602,43
0701-0002.1 и
0701-0002.2

%

78,55

О ц е н а циљева и
индикатора

Економске Клас.
425000 и 511000

Циљеви

Индикатори

И1- Вредност реконструисаних улица и путева
Унапређење употребне
Циљ је остварен
вредности улица и путева
Програмска активност П1 је остварена у потпуности мерена свим индикаторима.
Напомена: у 2016. години плаћено је 7 313.521,01 динара за радове који су извршени у 2015.г. због смањених прихода и прилива у буџет града Краљева у односу на
план за 2015.г.
П1

Позиција 145
Шифра Прojeкта
0701-0002.3
Економска Клас.
511000

Санација,реконструкција и изградња путних објеката
планирано

19.200.000,00

Циљеви
П1

Санација надвожњака
преко магистралне пруге

извршено

6 668.148,43

%

34,73

О ц е н а циљева и
индикатора

Индикатори
И1 – Проценат санације

Није у Програму за 2015.годину

П2

Изградња мостова

Циљ је делимично остварен

И1 – Број путних објеката

Изградња и санација
мостова на
И1 – Повезивање мреже саобраћајница
П3
Циљ није остварен
некатегорисаним
путевима
Програмска активност П1 није Програму за 2015.г.
Програмска активност П2 је делимично остварена јер су радови у току на изградњи мостова на Раваничкој реци у Раваници и на реци Товарници на општинском путу
Л1013а .
Програмска активност П3 није остварена по Одлукама НО Дирекције јер није било предлога из МЗ, који би се реализовали у 2015. години уз учешћа грађана од 25%.

 ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО
Позиција
у буџeту

316

Шифра Пројекта
Економ. Класифик.
Назив Пројекта

ПЛАНИРАНО
Циљеви

ИЗВРШЕНО
Индикатори

Циљеви

Индикатори

П1-Изведени су радови на
означавању културних добара
- 1201-0001.1
чиме је постигнут један од
П1-Реализација
пројектом
главних циљева, а то је
- 424000
И1-П1 Број прописно означених
предвиђених
радова
на
спровођење законске процедуре
културних добара
означавању културних добара
прописане
Правилником
о
Постављање ознака на
стављању ознака на непокретна
непокретним
културна
добра (Службени
културним добрима
гласник РС, бр. 51/96)

И1-П1
Од
34
утврђена
непокретна културна добра
на територији града Краљева,
30 је прописно означено, а
преостале 4 бронзане ознаке,
које се налазе у просторијама
Завода, биће постављене када
се за то створе техничке
могућности, што је и детаљно
прецизирано у извештају који
је упућен граду Краљеву

- 1201-0001.2
И1-П1
Број
конзервираних
споменика;
П1-Реализација
пројектомИ2-П1 Број посетилаца наПројекат није реализован
Конзерваторско
предвиђених радова
годишњем нивоу;
средства су враћена
рестаураторски радови
И3-П1 Ниво информисаности
на
споменицима
посетилаца
крајпуташима у парку
«С. Саве» у Краљеву
- 424000
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иПројекат није реализован и
средства су враћена

 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРАЉЕВО

Позиција
у буџeту

345

346

347

Шифра Пројекта
Економ. Класифик.
Назив Пројекта

ПЛАНИРАНО
Циљеви

ИЗВРШЕНО
Индикатори

Циљеви

Индикатори

Оба циља су реализована, јер суИндикатори резултата:
у
складу
са
исказанимИ1-5.448 корисника је користило
потребама
суграђана
и једнократну новчану помоћ;
проценом стручних сарадникаИ2-Реализовано
је
6.691
Индикатори резултата:
обезбеђиване услуге и права, једнократних новчаних помоћи
И1-Број корисника који су
која
унапређују
квалитет И3Урађено
је
6.691
Стратешки циљ: Побољшање користили
једнократно
њиховог живота. Подршка је појединачних
решења
о
положаја
соц.
угроженог давање;
- 0901-0001.1
реализована и кроз бројне признавању
права
на
становноштва
И2-Број
реализованих
донације.
једнократну новчану помоћ
Посебан циљ: Пружање усдлуга једнократних давања
- 463111
соц.
заштите
са
циљемИ3- 7000-8000 решења зависно
Индикатори учинка:
побољшања квалитета живота од износа по појединачном
Социјална
помоћ
И1-Сва једнократна давања су
соц. угрожених и ефикасно решењу
угроженом
циљано
усмеравана
на
задовољавање
потреба
и
становништву
града
конктртне потребе корисника
благовремена заштита права иИндикатори учинка:
краљева
(лекови, лечење, прибављање
интереса угрожених
И1-Побољшање квалитета соц.
личне документације, помоћ у
живљења и функционисања
набавци намирница и плаћању
лица у стању соц. потребе
комуналија, школовање деце и
сл.), што је допринело бољем
функционисању корисника и
њихових породица
Оба циља су реализована уИндикатори резултата:
складу са Одлуком о правима иИ1-У 2015. години ову услугу
Стратешки циљ:
- 0901-0001.2
Индикатори резултата:
услугама у социјалној заштити користило је 113 лица;
Подршка решавању стамбених
И1-Покривеност услугом;
града Краљева. Број лица којаИ2-На крају 2015. године 113
питања
угрожених
група
- 463111
И2-Број корисника;
траже решавање стамбеног лица користи ово право;
избеглих и расељених лица и
И3-117
проблема далеко превазилазиИ3-113
корисника
новчане
соц.
Социјално становање у
број станова који се јаве као
помоћи;
заштићеним условима
Индикатори учинка:
слободни
током
године.Индикатори учинка:
И1-Обезбеђени
квалитетни Корисницима
станова
јеИ1-Корисници
живе
у
Посебан циљ:
стамбени услови за кориснике обезбеђено основно одржавање, конфорним,
квалитетним
Пружање услуга соц. заштите са
из осетљивих група који редовна набавка енергената, стамбеним
условима,
са
нагласком решавања стамбеног
користе ову услугу
грејање, обрачун и плаћање адекватним
одржацањем
питања
трошкова
ел.
енергије
и стамбених јединица.
наплата учешћа корисника.
Стратешки циљ:
Индикатори резултата:
За сва лица која су у 2015.Индикатори резултата:
- 0901-0002.1
Ургентно збрињавање лицаИ1-Покривеност услугом;
години имала потребу заИ1-Свим корисницима за које су

ургентним збрињавањем, ова стручни радници утврдили
услуга је обезбеђена у складу са потребу
за
интервентним
специфичним
потребама збрињавањем, то право је и
Интервентни смештај и
различитих група корисника обезбеђено;
прихватилиште
Посебан циљ:
(деца, стари, жртве насиља иИ2-8 лица у прихватилишту,
Пружање
услуга
социјалнеИндикатори учинка:
сл.). Збрињавање је вршено у 7лица у Ургент месту у
заштите са нагласком наИ1-Број
реализованих Крагујевцу, у Сигурној кући у Геронтолошком
центру
у
краткорочно
решавањеинтервентних смештаја;
Крагујевцу, Ургент месту у Матарушкој Бањи и 12 лица у
проблема смештаја
И2-Укупна дужина коришћења Геронтолошком
центру
у ургент
хранитељским
услуга по данима
Матарушкој Бањи, као и у породицама ;
ургент
хранитељскимИ3-/
породицама за децу и сатре.
Индикатори учинка:
И1-27 лца је користило ову
услугу;
И2-Дужина коришћења услуга
по данима варира у зависности
од
категорије
корисника.
Најчешћа
дужина
трајања
смештаја је од 7-15 дана по
кориснику, а изузетно је било до
2
месеца
за
неколико
корисника, који су чекали
смештај у другу установу.
Током
2015.
годинеИндикатори резултата:
- 0901-0004.1
Саветовалиште је радило саИ1-178
лица,
односно
75
Стратешки циљ:Подршка уИндикатори резултата:
пуним капацитетом и по породица је користило ову
циљу очувања функционалнихИ1-Покривеност услугом;
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предвиђеном плану а све у циљу услугу, док је број индиректних
породичних односа и развојаИ2-Број корисника;
унапређења
личне
и корисника дупло већи;
породице и појединаца иИ2-1- Број сеанси;
Саветовалиште за
функционалности породице.
И2-1- Број сеанси је око 600, јер
превенирање
развојаИ3- 1.75-80 породица, тј. Преко
предбрачне, брачне и
исти варира и не води се
патолошких социјалних форми 300 директних и индиректних
породичне односе
евиденција по сеансама, већ
понашања и сметњи у ментално корисника;
само у досијеима;
здрављу као и превазилажењеИ3-1
Број
сеанси
је
И3- /;
породичних
конфликата
и индивидуалан, али се оквирно
И3-1 /
очување породице и њене планира око 250 до 300 сеанси
функције
Индикатори учинка:
Индикатори учинка:
И1-Када дође до промена које
Посебан
циљ:ПружањеИ1-Унапређен
квалитет
унапређују
квалитет
психолошко-педагошких
живота и појединаца и
породичних релација, сеансе се
социјалних и правних услуга у породице
које
користе
прекидају, а такође и када
циљу
квалитетнијег саветовалиште;
корисници процене да им
породичног живота
И1-1- Успешно реализоване
услуге више нису потребне;
предвиђене сеансе
И1-1- Све сеансе су успешно
реализоване
- 463111
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која
имају
потребу
интервентним смештајем
различитим ситуацијама

заИ2-Број корисника;
уИ3-Због специфичности услуге
број корисника није могуће
планирати
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Квалитет живота старих иИндикатори резултата:
одраслих особа без адекватнеИ1подршке примарне породице,И1-1Са
геротодомаћицама
унапређен је кроз ангажовање закључени су уговори о раду;;
геронтодомаћица, тако да је овуИ1-2 Координатор услуге је
услугу током године користило направио распоред ангажовања
42 корисника, а неки од геронтодомаћица на терену и
- 0901-0004.2
корисника су и одустајали, када све се одвија по плану о чему се
су сазнали колики је удео подносе
редовни
месечни
Индикатори резултата:
- 463111
њихових
трошкова
или извештаји, како би се што боље
И1-Покривеност услугом;
њихових сродника у пружању пратили корисници којима се
И1-1- Закључени уговори о
Сервис за помођ у кући
ове врсте услуга.
ова услуга пружа ;
раду са геронтон домаћицама;
И2-;
И1-2 Рад геронто домаћица на
И2-1- 4 геронтодомаћице;
терену;
И2-2Услугу је користило 42
И2- Број корисника;
корисника;
Стратешки циљ:
И2-1- Број геронто домаћица;
И2-3 Број корисника по геронто
Побољшање положаја старих иИ2-2Број
реализованих
домаћици износи 7-8 и варира
одраслих лица , соц. ек. посета;
по
геронтодомаћици
у
угроженог становништва
И2-3 Број корисника по
зависности од тога колико се
геронто домаћици
пута недељно обезбеђује услуга
Посебан циљ:
И3- Циљана вреднос 1. -15, 2. одређеним корисницима
Пружање услуга сервис
за 4,
И3- /
помођ у кући
3. -720, 4. – 7 до 8
Индикатори учинка:
И1Побољшан
квалитет
живота корисника;
И1-1 Омогућен дужи останак
корисника
у
природном
окружењу
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Стратешки циљ:
Индикатори резултата:
Побољшање положаја старих иИ1-Покривеност услугом;
одраслих лица , соц. ек.И2-Број корисника;
угроженог становништва
И3- циљана вредност 150

- 463111
Посебан циљ:

Индикатори учинка:

Индикатори учинка:
И1- Квалитет живота корисника
је знатно бољи од када користе
ову услугу, што се да видети
кроз редовне поступке годишње
ревизије;
И1-1 Ни један од корисника који
користи
услугу
геронтодомаћице није био у
стању ризика и није имало
потребе
за
интервентним
издвајањем. До промена може
доћи уколико се кроз праћење
пореба корисника укаже реална
потреба за истом.
Оба циља су испуњена уИндикатори резултата:
потпуности по предвиђеномИ1-Ову услугу користе сва стара
програму. Аплицирањем за лица са територије града, која
донаторским
средствима, су у могућности да учествују у
успешно је унапређена услуга групним активностима и чије
кроз
неколико
социјално здравствено стање физичко и

Дневни центар за старе

Пружање услуга Дневни центарИ1Побољшан
квалитет
за старе
живота и
функционисања
старих који користе услугз
дневног центра за старе

здравствених програма који су ментално
омогућава
прилагођени потребама циљне укључивање
у
активности
групе.
Побољшана
је Дневног центра;
укљученост у друштво иИ2-Број корисника је тешко
квалитет социјалних релација евидентирати
због
старих
лица,
као
и разноликости активности и у
заинтересованост
за односу на планираних 150, број
свакодневна дешавања и бригу корисника је надмашио 250
о себи.
учесника узимајући у обзир све
разноврсне активности;
И3- /
Индикатори учинка:
И1- Велики број корисника је
побољшао квалитет живота и
функционисања, кроз
услугу
дневног центра за старе, што се
да видети из евалуционих
упитника и из непосредног
контакта са корисницима

НАПОМЕНА:
Извештај представља наративно образложење остварења
циљева, мерено индикаторима, презентовано од стране
одговорних лица корисника буџета за пројекте финансиране
у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2015. годину
(«Службени лист града Краљева» бр. 32/14 и 23/15)

Градско веће
града Краљева

