
Табела 4.

Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2101

ПРОГРАМ 16 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

Проф.др Милан 

А.Недељковић
42.822.258

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система локалне 

самоуправе

2101-0001
СКУПШТИНА-

111

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Функционисање 

скупштине

Катарина 

Михајловић
17.191.650

Члан 28.   

Закона о 

локалној 

самоуправи

Функционисање локалне 

скупштине
Број седница

Записници са 

седница 

Скупштине

2020 6 6 6 6

2101-0002
ПРЕДСЕДНИК-

111

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Функционисање 

извршних органа

Проф.др Милан 

А.Недељковић
3.643.035

Члан 44.   

Закона о 

локалној 

самоуправи

Функционисање извршних органа Број донетих аката 
Извештаји 

Кабинета
2020 200 200 200 200

2101-0002 ВЕЋЕ-111

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Функционисање 

извршних органа

Проф.др Милан 

А.Недељковић
21.987.573

Члан 44.   

Закона о 

локалној 

самоуправи

Функционисање извршних органа 
1)Број седница Већа 2)Број 

донетих аката 

Извештаји 

Службе за 

скупштинске 

послове

2020 1)20 2)80 1)20 2)80 1)20 2)80 1)20 2)80

0602

ПРОГРАМ 15 

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМУПРАВЕ

Гордана Баста 312.524.180

Одрживо управно и финансијско 

функционисање општине у 

складу са надлежностима и 

пословима локалне самоуправе

Извештај о квалитету и 

остварењу квалитета 

процеса у одељењима и 

службама Управе у 

складу са системом 

менаџмента квалитетом 

(QMS)

QMS

0602-0005

ЛОКАЛНИ 

ОМБУДСМАН-

330

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Омбудсман

Јефимија Галић 2.351.939

Сврха постојања и рада локалног 

омбудсмана је пружање услуга, давање 

савета и мишљења, у циљу унапређења 

заштите људских права и слобода.

Члан 97.   

Закона о 

локалној 

самоуправи

Основна надлежност локалног омбудсмана је 

поступање по притужбама грађана на рад 

Општинске управе. 

Обезбеђеана заштита права грађана 

пред управом и јавним службама 

општине и контрола над повредама 

прописа и општих аката општине

Број решених притужби у 

односу на број поднетих 

притужби

Извештај 

заштитнице
2020

0602-0001 УПРАВА-130

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина

Гордана Баста 267.048.361

Члан 52.   

Закона о 

локалној 

самоуправи

Функционисање управе 

Број решених управних и 

вануправних предмета у 

односу на број пренетих и 

новопримљених и њихов % 

Извештаји из 

Феникса 
2020 80%

0602-0006 УПРАВА-130

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Инспекцијски 

послови

Александар 

Бановић
904.400

Решавање предмета по захтевима 

грађана и по службеној дужности.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Обављање инспекцијских послова у складу са 

Законом

Квалитетно обављање 

инспекцијских послова

1)Број решених предмета 

грађана у односу на број 

примљених предмета 2)Број 

извршења

Информација 

о ажурности у 

решавању 

првостепеног 

управног 

поступка по 

службеној 

дужности

2020

0602-0009 УПРАВА-130

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ Текућа 

буџетска резерва

Гордана Баста 11.295.600

Члан 69. 

Закона о 

буџетском 

систему

0602-0010 УПРАВА-130

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ Стална 

буџетска резерва

Гордана Баста 100.000

Члан 70. 

Закона о 

буџетском 

сиситему

0602-4001 УПРАВА-130

ПРОЈЕКАТ 

Манифестације 

градске општине 

Врачар

Гордана Баста 2.300.000
Неговање традиције и културно 

уздизање.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Одржавање традиционалних и нових 

манифестација: Бадњи дан, слава општине Свети 

Сава, Дан општине, Нова година, Дечје васкршње 

чаролије, Врачар-мој зелени кутак, концерти, 

изложбе, предавања, приредбе...

Изградња осећаја припадности 

локалној заједници, неговање 

традиције и упознавање са 

историјом Врачара

Број манифестација током 

године 

Сајт Градске 

општине 

Врачар и 

интерни 

распоред 

коришћења 

сале и 

галеријског 

простора

2020 10 11 12 14

ТАБЕЛА ПОКАЗАТЕЉА УЧИНАКА (ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ)
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0602-4003 УПРАВА-130

ПРОЈЕКАТ Подршка 

установама и 

предузећима чији је 

оснивач Градска 

општина Врачар

Гордана Баста 17.053.880
Пружање финансијске подршке 

установама чији је оснивач општина

Члан 10. 

Закона о 

јавним 

службама

Трансфер средстава у складу са захтевима установа
Окончање поступка ликвидације 

НУБА, ЈППП и СРОЦ

Проценат буџета који се 

издваја за овај пројекат

Извештај о 

извршењу 

буџета

2020 6% 4% 4% 4%

0602-4004 УПРАВА-130
ПРОЈЕКАТ 

Врачунари
Драги Лукић 10.000.000

Сврха пројекта је побољшање квалитета 

васпитно-образовног рада у школи, а у 

складу са самим захтевима 

модернизације школства и друштва, 

неопходно је сваком детету које иде у 

школу обезбедити рачунар. Овим 

пројектом се истовремено пружа и 

подршка родитељима, како би били 

растерећени додатних трошкова који 

прате школовање детета.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Сваке године традиционално Градска општина 

Врачар дели рачунаре свим ученицима који 

похађају трећи разред у основним школама на 

територији Општине. 

Побољшање услова и квалитета 

васпитно-образовног рада у 

основним школама на територији 

Општине.

Број подељених врачунара у 

текућој години 

Извештај 

Одељења за 

друш.делатнос

ти и пројекте

2020 1510 750 750 750

0602-5009 УПРАВА-130

ПРОЈЕКАТ 

Капитално 

одржавање, 

унапређење и развој 

својстава зграде од 

јавног интереса 

Гордана Баста 1.470.000
Побољшање услова рада и енергетска 

ефикасност

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Реновирање управне зграде. Током 2019. и 2020. 

године је потпуно реновирано 5 спратова (6,7,8,9 и 

10), а у плану је реновирање још 2 спрата (2 и 3) у 

складу са финансијским средствима која буду на 

располагању (у зависности од трансфера Града). 

ОЗНАКА ПРОЈЕКТА: Капитални пројекат

1)Стварање бољих услова за 

континуирани сопствени развој, 

односно подизање квалитета 

пружених услуга грађанима 

2)Снижавање сталних трошкова 

(грејања, електричне енергије и 

климатизације), односно подизање 

енергетске ефикасности зграде

Број адаптираних спратова 

према захтевима корисника

Записници о 

примопредаји 

извршених 

радова

2020 3 2

1301

ПРОГРАМ 14 

РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ

Жељко Никчевић 11.250.000

Омогућавање свим грађанима и 

грађанкама општине да се баве 

спортом

Развој спорта и омладинских активности на 

територији општине

Обезбеђење услова за бављење 

спортом

Проценат буџета који се 

издваја за спорт
2020 5% 2% 2% 2%

1301-0001 УПРАВА-810

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима

Жељко Никчевић
Укључивање деце и омладине у спортске 

активности.

Члан 137. 

Закона о 

спорту

Спровођење школских такмичења за различите 

спортове. РОБ: У свим гранама школског спорта 

ће посебна пажња бити усмерена на подстицање 

учешћа женских екипа.

Унапређење подршке локалним 

спортским организацијама преко 

којих се остварује јавни интерес у 

области спорта

1)Број спроведених 

акција/програма и пројеката 

који подржавају активно и 

рекреативно бављење 

спортом  2) Број програма 

омасовљења женског спорта

Извештај 

Савеза 

спортова 

Врачара

2020 1)6 2)2

Жељко Никчевић
Укључивање спортских удружења у 

активности.

Члан 137. 

Закона о 

спорту

Расписивање конкурса на коме се бирају програми 

спортских удржења и њихова финансијска 

подршка.

Унапређење подршке локалним 

спортским организацијама преко 

којих се остварује јавни интерес у 

области спорта

Број спортских 

организација које су добиле 

средства на конкурсу 

(јавном и сталном)

Извештај 2020 0 12 12 12

1301-0005 УПРАВА-810

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Спровођење 

омладинске политике

Предраг Ђурић 3.900.000
Обезбеђивање услова за развој и 

спровођење омладинске политике

Члан 137. 

Закона о 

спорту

Подршка активном укључивању младих у 

различите друштвене активности

Активно партнерство субјекта 

омладинске политике у развоју 

омладинске политике и спровођењу 

омладинских активности, као и у 

развоју и спровођењу локалних 

политика које се тичу младих.

Број организованих 

активности и пројеката
Извештај 2020 8 8 8 8

2.300.000
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1301-4002 УПРАВА-810
ПРОЈЕКАТ Вртић 

спортић
Жељко Никчевић 1.500.000

Сврха је промовисање здравих животних 

навика и свест о значају физичке 

активности код деце, што још више 

добија на значају у савременом свету где 

је све више деце и одраслих физички 

неактивно, што за последицу има 

различите здравствене проблеме који се 

могу јавити у каснијим годинама живота.

Члан 137. 

Закона о 

спорту

Програм је намењен деци узраста од 3 до 6 година 

и сатоји се из два дела. Први део – Скенирање 

проблема и потреба и састављање појединачних 

картона; други део – Рад и вежбање са децом. У 

тиму за реализацију првог дела пројекта налазили 

би се специјалиста физикалне медицине, подолог, 

физоиотерапеут и професор физичке културе који 

би обављањем различитих прегледа стекли 

детаљнији увид у клиничку слику сваког детета, а 

на основу које би физијатар у индивидуални 

картон уписивао евентуалну дијагнозу, опис 

здравственог стања и препоруке за рад са сваким 

дететом појединачно уз консултације са 

професором физичке културе. У тиму за 

реализацију другог дела пројекта били би 

физиотерапеут и професор физичке културе са 

ДИФ-а. Предвиђено је да вежбе буду у трајању од 

45 минута уз коришћење различитих реквизита 

прилагођених деци предшколског узраста. 

Март-јун, 

септембар - 

децембар 2021. 

године 

(8 месеци)

Пројектом се жели постићи 

правилан психомоторни развој 

детета и превентивно утицати на 

појаву различитих облика 

деформитета у најранијем 

животном добу.

1) Број вртића у којима се 

спроводе вежбе са децом; 2) 

узраст деце

Према 

месечним 

извештајима 

физијатара

2020

1)сви 

вртићи 2)3-

6 година

1)сви 

вртићи 2)3-

6 година

1)сви 

вртићи 2)3-

6 година

1)сви 

вртићи 2)3-

6 година

1301-4003 УПРАВА-810
ПРОЈЕКАТ Врачар 

без непливача
Жељко Никчевић 2.000.000

Кроз реализацију овог програма 

доприноси се здравственој превенцији 

различитих обољења и телесних 

деформитета у најранијем животном 

добу; Деца се мотивишу и подстичу на 

стицање здравих навика за здрав и 

квалитетан начин живота;

Спречавање „пливачке неписмености“ и 

оспособљавање деце за безбедан 

самосталан боравак у води; Омасовљење 

спорта у школама; Растерећење кућног 

буџета с обзиром да комерцијалне школе 

пливања представљају значајан трошак 

за родитеље; Обухватност деце из свих 

социоекономских група, што доприноси 

духу заједништва и једнакости код деце 

као и увођење принципа родне 

равноправности.

Члан 137. 

Закона о 

спорту

На малом базену СЦ “ Мирко Сандић“ одржавали 

би се часови обуке пливања за девојчице и дечаке 

предшколског узраста. На тај начин би се деца 

ослободила страха од воде и оспособила за 

безбедан боравак у базену. Oбука се одржавала 

сваки дан у неколико термина, а за све полазнике 

обезбеђен је комби превоз од предшколске 

установе до СЦ “ Мирко Сандић“ и назад. Сваки 

полазник би имао по 10 часова обуке пливања у 

континуитету, што је минимално потребно за 

реализацију пројекта. Групе би се правиле у 

сарадњи са васпитачицама из Предшколске 

установе Врачар. За све учеснике пројекта је 

обезбеђена спортска опрема и дипломе за успешно 

завршен програм обуке.

10 месеци 

(2021. година)

Кроз реализацију овог програма 

деца (дечаци и девојчице) би 

научила да пливају (правилно) у 

предшколском узрасту, што би 

допринело правилном расту и 

развоју и смњењу „пливачке 

неписмености“. Пројектом би била 

обухваћена нова генерација 

предшколаца. Програм је 

свеобухватнији у односу на остале: 

представља спој аеробног и 

анаеробног начина вежбања који 

има позитивне учинке на здравље. 

Велики је значај у правилном 

развоју мишићно скелетног 

система, спречавању појаве 

деформитета кичме (сколиоза, 

кифоза,...).

Број полазника 

(дечака/девојчица)

Извештаји о 

извршењу 

спроведених 

програма са 

посебним 

освртом на 

родни аспект

2020 390 390 390 390

1301-4005 УПРАВА-810

ПРОЈЕКАТ Спортски 

програми од посебног 

значаја за Градску 

општину Врачар

Жељко Никчевић 1.050.000

Развој и унапређење спорта на Врачару, 

као и увођење принципа родне 

равноправности.

Члан 137. 

Закона о 

спорту

Пројекат је замишљен да путем одговарајућих 

конкурса, која Општина Врачар годишње 

објављује за развој спорта, потпомогне разне 

спортске организације, које ће на исте аплицирати 

и добијена средства користити да реализују разних 

спортских манифестација, како у области 

аматерског тако и у области врхунског спорта. 

Спортске организације су дужне да за конкурисана 

средства обезбеде детаљан план акитвности као и 

план трошења буџетских средстава, добијених од 

општине Врачар.

2021. година - 

12 месеци

Пројекат тежи да допринесе 

унапређењу квалитета развоја 

спорта, суфинансирањем програма 

рада спортских клубова, који су 

регистровани на територији 

општине Врачар и града Београда.

1)број женских екипа на 

турниру; 2)број првака који 

су ишли на обуку плеса

Извештаји о 

извршењу 

спроведених 

програма

2020 1)6 2)200 1)6 2)200 1)6 2)200 1)6 2)200

1301-4006 УПРАВА-810

ПРОЈЕКАТ 

Пропуснице за базен 

за награђивање 

Вуковаца

Жељко Никчевић 500.000
Наградити најуспешније ђаке са 

територије Градске Општине Врачар. 

Члан 137. 

Закона о 

спорту

Најбољи ученици – вуковци и ђаци генерације у 

школској 2020/2021. години добиће  од Градске 

општине Врачар пропуснице за базен у СЦ „ 

Мирко Сандић“.

2 месеца (јун -

јул 2021. 

године)

Кроз реализацију пројекта се жели 

постићи мотивисање младих у 

остваривању што бољих  резултата 

како би из године у годину 

подизали границе свог успеха.

% награђених Вуковаца Извештај 2020 100% 100% 100% 100%
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1201

ПРОГРАМ 13 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И 

ИНФОРМИСАЊА

Дарко 

Миленковић
9.500.000

Очување, унапређење и престављање 

кулурног-историјског наслеђа, 

културне разноврсности, продукције 

и стваралаштва у локалној заједници; 

остваривање права грађана на 

информисање и унапређење јавног 

информисања.

Унапређење културе и информисања на 

територији општине.

Подстицање развоја културе и 

остваривање јавног интереса из 

области информисања.

Проценат буџета који се 

издваја за културу
2020 3% 2% 2% 2%

1201-0002 УПРАВА-820

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ Јачање 

културне продукције и 

уметничког 

стваралаштва

Дарко Миленковић 800.000
Унапређење разноврсности културне 

понуде.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Финансирањем пројеката се врши унапређење 

културе и стваралаштва у локалној заједници
Подстицање развоја културе

Број пројеката по јавном 

конкурсу у култури

Одлука 

председника 

на основу 

записника 

комисије

2020 8 8 8 8

1201-0004 УПРАВА-830

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области 

јавног информисања

Дарко Миленковић 7.000.000 Информисање грађана општине.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Информисање грађана путем саопштења и вести 

објављених на сајту општине; као и путем 

штампаног материјала (плакати, каталози, 

флајери, лифлети...)

Унапређење јавног информисања 

од локалног значаја, информисање 

грађана о активностима органа 

општине и побољшање 

комуникације са грађанима

1)Број саопштења медија 

објављен на сајту општине  

2)Дизајниран и отштампан 

материјал у односу на 

планиран и наручен

1)Извештај 

Службе за 

скупштинске 

послове 

2)Извештаји

2020
1)270 

2)100%

1)200 

2)100% 

1)200 

2)100% 

1)200 

2)100% 

1201-4001 УПРАВА-820
ПРОЈЕКАТ 

Врачарски гласник
Дарко Миленковић 60.000 Информисање грађана општине.

 Врачарски гласник ће обрађивати актуелне теме 

на нивоу општине, пружаће информације о 

услугама које пружа општина, информисаће о 

реализованим активностима и обрађиваће теме у 

вези са родном равноправношћу

Информисање грађана Врачара

Број корисника који су 

преузели апликацију са 

интернета

Извештај 2020 600 600 600 600

1201-4009 УПРАВА-820

ПРОЈЕКАТ 

Промоција концепта 

одговорног 

власништва над 

кућним љубимцима

Дарко Миленковић 440.000

Подизање еколошке свести и опште 

културе код грађана Врачара;

Чистије и уредније јавне површине 

широм Врачара.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пројекат у 2021. години предвиђа наставак 

редовне поделе, пригодно дизајнираног Еко 

држача са биоразградивим кесама, стамбеним 

зградама у којима живе власници кућних 

љубимаца, а које су претходних година пописане 

анкетирањем Управника стамбених заједница на 

Врачару.  

фебруар – 

децембар 2021. 

године

Активна промоција концепта 

одговорног власништва над кућним 

љубимцима започета је 2017. 

године у Градској општини Врачар 

промоцијом једног од његових 

најважнијих сегмената у урбаним 

срединама, а то је неопходност 

скупљања измета кућних љубимаца 

од стране њихових власника током 

редовног извођења.   

Број постављених еко 

држача

Извештај о 

примопредаји
2020 600 600 600

1201-4010 УПРАВА-820
ПРОЈЕКАТ 

Краљевство поезије
Драги Лукић 100.000 Увођење школске деце у свет поезије.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пропозицијама Жирија изаберу се познати српски 

песници чије песме ђаци рецитују. Упути се позив 

и образац за пријаву свим врачарским основним и 

београдским средњим школама. Уколико се 

пријави велики број средњошколаца, организује се 

полуфинално такмичење. Тада се позову и 

тамичари – основци, да се договоре са члановима 

Жирија о додaтним часовима – упутствима за 

наступ. Финално такмичење организује се поводом 

4. априла – рођендана Петра Краља. Предлог 

жирија Краљевства поезије  је, да се због бољих 

временских прилика, финално такмичење  одржи 

касније, што би значило у суботу 25. априла. Даље 

померање за мај месец отежава наступ матураната, 

због припрема матурских испита. Том приликом 

биће уручене Бисте Петра Краља учесницима за 

добијено прво место у обе категорије. 

од 1. фебруара 

до краја маја 

2021. године

Чување успомене на глумца Петра 

Краља, активно укључивање ђака у 

свет поезије домаћих песника. 

Број школа чији  ђаци 

учествују у пројекту 
Извештај 2020 15 15 15 15
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј
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вредност у 
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Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1201-4011 УПРАВА-820
ПРОЈЕКАТ 

Царевчеви дани
Драги Лукић 200.000

Промовисање изворне народне музичке 

баштине и могућност за укључивање 

организација културе, музичких школа, 

уметника и радника у култури Врачара за 

представљање уметничке народне 

музике.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пројекат представља ревију победника, виолине и 

певања, фестивала „Царевчеви дани'' и одржао би 

се у оквиру манифестације „Дани европске 

баштине“ на Врачару, у месецу септембру. Ревија 

победника фестивала '' Царевчеви дани“ би трајала 

један дан. Уз то би се организоавала и Изложба 

слика посвећених Царевцу.

У месецу 

септембру 2021 

године.

Подизање угледа и значаја 

фестивала ''Царевац на Врачару; 

сарадња са општином Велико 

Градиште; истицање значаја дела 

Властимира Павловића Царевца за 

очување уметничке народне 

баштине и одрживост сећања на 

њега као ''заљубљеника Врачара'', 

где је и провео део свог живота и 

стварао. Одржавањем фестивала 

„Царевац на Врачару“, омогућава 

се доступност Царевчеве музике 

великом броју грађана.

1)Број посетилаца 2)Број 

учесника
Извештај 2020 1)250 2)50 1)300 2)50 1)350 2)50

1201-4012 УПРАВА-820
ПРОЈЕКАТ Европска 

баштина
Драги Лукић 100.000

Подизање свести грађана о значају 

материјалног и нематеријалног 

културног наслеђа, о значају наслеђа за 

развијање националног идентитета, о 

значају развијеног националног 

идентитета као највећег потенцијала 

нације, као подстицај и оснаживање оних 

који га одржавају и преносе да то наставе 

да раде и даље.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Дани европске баштине“ је манифестација која 

тежи да обухвати широку палету различитих 

догађаја културног карактера, одрживих на разним 

локацијама општине Врачар. Значај културног 

наслеђа материјалног и нематеријаног истиче се 

кроз радионице, представе, концерте, игре, 

изложбе, презентације, предавања, округле 

столове, спортске активности, посете музеја, 

старих кућа, програма, а посебно кроз активно 

укључивање свих становника општине Врачар, 

нарочито њених млађих чланова.

У другој 

половини 

месеца 

септембра и 

првој половини 

месеца октобра.

Подизање свести грађана о значају 

материјалног и нематеријалног 

културног наслеђа, о значају 

наслеђа за развијање националног 

идентитета, о значају развијеног 

националног идентитета као 

највећег потенцијала нације, као 

подстицај и оснаживање оних који 

га одржавају и преносе да то 

наставе да раде и даље.

Број посетилаца Извештај 2020 200 250 300

1201-4021 УПРАВА-820

ПРОЈЕКАТ Дани 

културе за грађане 

Врачара

Дарко Миленковић 800.000

Анализирајући резултате предходних 

пројеката који су се изводили у оквиру 

општинских активности, уочено је да се 

публика врло радо одазивала, програми 

су постајали све популарнији, односно да 

грађани врачара заиста имају потребу за 

оваквим програмима и да је култура 

саставни део заједнице ове оптине. 

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пројекат се састоји из низа програма који се 

организују на недељном новоу,  као што су : 

- уметничке изложбе реномираних уметника у 

галерији хола општине,

- концерти у галерији,

- Психолошка радионица ,

- Радионица из комуникације,

- Сарадања са Кинеским културним центром преко 

предавња, изложби,

- Дечије позориште и програми за породицу.

март-децембар 

2021.

Циљ програма је да се прошири 

културно забавни програм за 

широку публику коју сачињава 

грађане са општине Врачар, 

различитих старосних доби као и 

образовних профила. 

Број реализованих 

пројеката
Извештај 2020 48 48 48

1801

ПРОГРАМ 12 

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА

450.000

Обезбеђивање и спровођење 

активности у областима деловања 

јавног здравља

Спровођење имунизације против COVID-19 на 

Врачару

Унапређење здравља 

становништва

Проценат буџета који се 

издваја за здравствену 

заштиту

2021

1801-0003 УПРАВА-740

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Спровођење 

активности из области 

друштвене бриге за 

јавно здравље

Јован Хаџи Ђокић 450.000

Сврха је сузбијање епидемије COVID-19 

у Републици Србији вакцинацијом  и 

омогућавање здравственог, економског и 

укупног друштвеног опоравка од 

последица пандемије COVID-19.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Спровођење имунизације против COVID-19 на 

Врачару од стране Дома здравља Врачар из 

Београда, Велимира Бате Живојиновића 16, у 

трајању од три месеца, а према утврђеним 

циљевима и приоритетима у Оперативном плану 

за имунизацију против COVID-19 у Републици 

Србији који су донели Министарство здравља 

Републике Србије и Институт за јавно здравље 

Србије ''Др Милан Јовановић Батут“.       

3 месеца
Стварање услова за очување и 

унапређење здравља становништва

Број вакцинисаних 

становника са територије 

општине 

2021

0901

ПРОГРАМ 11 

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Биљана Ракић 18.100.000

Обезбеђивање свеобухватне социјалне 

заштите и помоћи најугроженијем 

становништву општине

Програмом су обухваћени социјално угрожени 

појединци и породице свих узраста са 

пребивалиштем на територији Градске 

општине Врачар, а којима је неопходна 

друштвена брига, помоћ и подршка ради 

превазилажења проблема у свакодневном 

функционисању

Унапређење положаја грађана 

који припадају угроженим 

групама обезбеђивањем подршке

Проценат буџета који се 

издваја за социјалну и 

дечију заштиту

2020 3,60% 4% 4% 4%
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0901-0001 УПРАВА-090

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Једнократне помоћи и 

други облици помоћи

Биљана Ракић 700.000

Обезбеђивање свеобухватне социјалне 

заштите и помоћи најугроженијем 

становништву општине

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Повећање доступности права и услуга социјалне 

заштите, као и сахрањивање лица без сродника са 

територије општине.

Унапређење заштите сиромашних
Број корисника којима је 

пружена подршка
2020 10 10 10 10

0901-0005 УПРАВА-090

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Подршка реализацији 

програма Црвеног 

крста

Драги Лукић 600.000
Сврха помоћ социјално-угроженим 

категоријама и старим лицима.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Црвени крст је хуманитарна независна и 

добровољна организација која помаже социјално-

угроженим категоријама и старим лицима. У 

данашње време потребна је помоћ у зајединици 

коју пружа Црвени крст Србије и која на тај начин 

побољшава квалитет живота суграђана. Црвени 

крст реализује своје програме уз подршку великог 

броја волонтера и експерата уз финансијску 

подршку донатора.  Овим пројектом помоћи ће се 

најугроженијој групи становништва-корисници су 

новчане помоћи, особе а инвалидитетом и стара 

лица.

2021. година

Социјално деловање - пружање 

помоћи лицима у невољи и 

развијање солидарност међу 

људима.

Број спроведених акција
Извештај 

Црвеног крста
2020 60 100 120 140

0901-0006 УПРАВА-090

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Подршка деци и 

породици са децом

Биљана Ракић 1.300.000

Обезбеђивање свеобухватне социјалне 

заштите и помоћи најугроженијем 

становништву града/општине

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Родно одговорно буџетирање представља 

увођење принципа родне равноправности у 

буџетски процес, што подразумева родну анализу 

буџета и реструктурирање прихода и расхода са 

циљем унапређења родне равноправности. 1)У 

оквиру ове ПА се узимају у обзир потребе дечака и 

девојчица приликом избора одеће и обуће 

(поштовање родног принципа).

Обезбеђивње материјалне подршке 

деци и породицама са децом у 

складу са одлукама Скупштине

1)Број корисника 

(дечака/девојчица) који су 

добили помоћ у одећи и 

обући 2)Број деце 

(дечака/девојчица) која су 

добила новогодишње 

пакетиће 

Извештај 

Одељења за 

друштвене 

делатности и 

пројекте са 

посебним 

освртом на 

родни аспект

2020
1)50 

2)3.000

1)50 

2)3.000

1)50 

2)3.000

1)50 

2)3.000

0901-0008 УПРАВА-090

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Подршка особама са 

инвалидитетом

Марко Никић 2.300.000 Помоћ инвалидима

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије 

и одрасле особе млађе од 65 година са 

инвалидитетом

2021. година
Пружање подршке особама са 

инвалидитетом

Број месеци у којима је 

пружена услуга
Извештај 2020 12 12 12 12

0901-4001 УПРАВА-090
ПРОЈЕКАТ Сениори 

упознају Србију
Марко Никић 3.000.000 Унапређење положаја старих лица

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пројекат "Сениори упознају Србију", обухвата 

повремене организације једнодневних 

излетничких тура туристичким местима у Србији, 

за најстарије суграђане са пребивалиштем на 

Врачару. Излет би био организован и финансиран 

од стране Општине Врачар, једном недељно. 

Припреми једнодневног излета, претходиће 

састанак представника Општине са 

представницима пензионерских удружења са 

Врачара, у циљу дефинисања термина и броја 

пензионера који су изразили жељу да се пријаве за 

одлазак на једнодневни узлет по Србији. 

Најстарији суграђани, биће информисани о излету, 

преко својих представника у пензионерским 

удружењима, као и преко плаката, флајера, сајта и 

кол центра Општине.

2021. година 

Пројекат "Сениори упознају 

Србију" један је од бесплатних 

програма и активности које 

Општина организује. Циљ овог 

пројекта је да допринесе 

унапређењу квалитета живота и 

социјализацији најстаријих 

суграђана на Врачару, као и 

промоцији домаћег туризма. 

Такође, кроз овај пројекат 

осврнућемо се и на поштовање 

принципа родне 

равноправности, узимајући у 

обзир однос мушкараца и жена као 

корисника овог програма, ради 

родне анализе у буџету.

укупан број корисника у 

периоду реализације 

пројекта 

Извештаји, 

спискови, сајт 

Градске 

општине 

Врачар

2020 3000 3000 3100 3200

0901-4010 УПРАВА-090
ПРОЈЕКАТ Добар 

комшија са Врачара
Марко Никић 3.500.000

Помоћ најстаријим суграђанима тј. 

пензионерима са територије општине 

Врачар, од стране стручних лица у 

одржавању свог домаћинства и 

поправкама у истом

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Традиционални локални пројекат намењен 

старијим суграђанима са територије општине 

Врачар у организацији општине Врачар, који ће 

бити реализован у 2021. години.

Реализација пројекта се огледа у успостављању 

сарадње са фирмом која се бави одржавањем и 

поправком стамбених и кућних домаћинстава, а 

која већ поседују искуство у поменутим пословима 

и која може да одговори свим захтевима за 

потребе поменутог пројекта. Даље од исте се 

очекује обављања послова и активности како на 

месечном, недељном тако и на дневном нивоу, као 

и подношење месечних извештаја о урађеним 

интервенцијама у стамбеним и кућним 

домаћинствима.

2021. година

Циљ пројекта се огледа у помоћи 

старим лицима са пребивалиштем 

на територији Градске општине 

Врачар у ситним поправкама у 

њиховим домаћинствима. Такође, 

кроз овај пројекат осврнућемо се и 

на поштовање принципа родне 

равноправности, узимајући у 

обзир однос мушкараца и жена као 

корисника овог програма, ради 

родне анализе у буџету.

број корисника/број 

пружених услуга и број 

месеци у којима је услуга 

пружана

Извештај 2020
600/1200 

12

600/1200 

12

600/1200 

12

600/1200 

12
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0901-4011 УПРАВА-090
ПРОЈЕКАТ Ми 

постојимо
Марко Никић 4.500.000

Сврха пројеката  унапређење положаја 

старијих суграђанина 

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Традиционални локални пројекат намењен 

старијим суграђанима са територије општине 

Врачар у организацији општине Врачар, који ће 

бити реализован у 2021. години.

Пројекат „МИ постојимо!“, укључује ангажовање 

Агенције/фирме, која поседује дугогодшње 

искуство у пружању помоћи старијим суграђанима, 

која би како на месечном, недељном тако и на 

дневном нивоу пружала услуге помоћи старим 

лицима на територији општине Врачар, и на тај 

начин им олакшала свакодневни живот.

2021. година

Пројекат треба да допринесе 

унапређењу положаја старијих 

суграђанина тј. социјалне заштите 

старих лица са пребивалиштем на 

општини Врачар. Такође, кроз овај 

пројекат осврнућемо се и на 

поштовање принципа родне 

равноправности, узимајући у 

обзир однос мушкараца и жена као 

корисника овог програма, ради 

родне анализе у буџету.

просечан број корисника у 

току месеца/ број месеци у 

којима је услуга пружена

Извештај 2020 50/12 50/12 50/12 50/12

0901-4012 УПРАВА-090
ПРОЈЕКАТ Плесом 

до здравља
Марко Никић 300.000

Унапређење квалитета живота 

најстаријих суграђана на Врачару

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пројекат "Плесом до здравља", укључује 

ангажовање организатора пројекта са циљем да се 

најстаријим суграђанима на Врачару обезбеде 

бесплатни часови плеса. 

2021. година

Пројекат "Плесом до здравља" 

један је од бесплатних програма и 

активности које Општина 

организује. Циљ овог пројекта је да 

допринесе унапређењу квалитета 

живота најстаријих суграђана на 

Врачару. Такође, кроз овај пројекат 

осврнућемо се и на поштовање 

принципа родне 

равноправности, узимајући у 

обзир однос мушкараца и жена као 

корисника овог програма, ради 

родне анализе у буџету.

број пријављених сениора 

који су учествовали у 

пројекту

Извештај 2020 120 120 150 160

0901-4016 УПРАВА-090

ПРОЈЕКАТ 

Канцеларија за помоћ 

инвалидима и 

особама са посебним 

потребама

Жељко Никчевић 500.000

Сврха боља информисаност особа са 

инвалидитетом и теже запошљивих 

категорија становништва са територије 

Градске општине Врачар.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Реализација пројекта се огледа у успостављању 

комуникације по принципу кол центра и 

информисање за теже запошљиве категорије 

становништва. Обављање послова одвијаће се како 

на месечном, недељном тако и на дневном нивоу. 

А такође ће се подносити месечни извештај.

2021. година – 

12 месеци

Пројектом се жели помоћи особама 

са инвалидитетом као и особама са 

посебним потребама са 

пребивалиштем на територији ГО 

Врачар. Такође, кроз овај прјекат 

осврнућемо се и на поштовање 

принципа родне 

равноправности, узимајући у 

обзир однос мушкараца и жена као 

корисника овог програма.

Број месеци у којима је 

пружана услуга

Дневни и 

месечни 

извештаји 

канцеларије

2020 12 12 12 12

0901-4017 УПРАВА 090
ПРОЈЕКАТ Правна 

помоћ
Гордана Баста 300.000

Помоћ социјално угроженим 

корисницима.

Члан 39. 

Закона о 

бесплатној 

правној 

помоћи

Општина плаћа рачун а затим тражи од надлежног 

Министарства рефундацију у износу од 50% 

плаћеног рачуна

Корисници социјалне помоћи имају 

бесплатне адвокатске услуге

Број копружених 

адвокатских услуга

Извештај 

Одељења 

опште управе

2020 25 25 25 25

0901-4018 УПРАВА 090
ПРОЈЕКАТ Курсеви 

за сениоре
Марко Никић 400.000

Унапређење квалитета живота 

најстаријих суграђана на Врачару

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Курсеви рачунара и страних језика за сениоре 2021. година

Циљ је омогућити сениорима да 

науче основе коришћења рачунара 

и страних језика. Такође, кроз овај 

пројекат осврнућемо се и на 

поштовање принципа родне 

равноправности, узимајући у 

обзир однос мушкараца и жена као 

корисника овог програма, ради 

родне анализе у буџету.

укупан број корисника за 

време трајања пројекта 

курсеви рачунара/укупан 

број корисника за време 

трајања пројекта курсеви 

страних језика

Извештај 2020 100/120 100/120 110/130 120/140
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0901-4019 УПРАВА 090
ПРОЈЕКАТ Чајанка 

уз новине за сениоре
Марко Никић 100.000

Преподневно дружење старих уз чај и 

дневне новине

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пројекат обухвата прелиставање и читање дневне 

штампе, уз освежење (у виду кафе, чаја, воде...), 

пружање информација о могућности које Општина 

ставља на располагање најстаријим суграђанима 

кроз многе друге различите пројекте, разговор са 

представником Општине по питању различитих 

тема, . . . 

2021. година

Овај пројекат је један од 

бесплатних програма и активности 

које Општина организује.  

Доприноси већем степену 

социјализације и инклузије 

најстаријих суграђана, као и 

информисање о најактуелнијим 

дешавањима како на нашој 

Општини, тако и на нивоу државе. 

Такође, кроз овај пројекат 

осврнућемо се и на поштовање 

принципа родне 

равноправности, узимајући у 

обзир однос мушкараца и жена као 

корисника овог програма, ради 

родне анализе у буџету.

просечан дневни број 

корисника/ број месеци у 

којима је услуга пружена

Извештај 2020 20/12 20/12 30/12 40/12

0901-4020 УПРАВА 090

ПРОЈЕКАТ 

Међуопштинска 

сарадња

Драги Лукић 600.000

Сервис подршке у мобилности и 

комуникацији подразумева пружање 

сервисних информација од значаја за 

свакодневно функционисање које су 

прилагођене глувим особама, слепим и са 

интелектуалним тешкоћама, путем 

апликације Инфо за све, пружање услуге 

тумача за знаковни језик, штампање 

информативног материјала на Брајевом 

писму и примање пријава у вези са 

неприступачним  објектима и 

институција.

Члан 88. 

Закона о 

локалној 

самоуправи

Градска општина Врачар је иницирала 

успостављање међуопштинске сарадње са Градом 

Београдом, Новим Садом и Градском општином 

Савски венац, у циљу оснивања Сервиса подршке 

у мобилности и комуникацији, што је подржала 

Швајцарска Влада и Министарство за државну 

управу и локалну самоуправу. У мају месецу 2020. 

године, градоначленици /председници градова и 

општина потписали су Споразум о успостављању 

међупштинске сарадње, којим је основан 

заједнички Сервис подршке у мобилности и 

комуникацији са циљем повећања доступности 

услуга, информација и комуникација. Сервис је, 

пре свега, намењен особама са инвалидитетом. 

Кроз међуопштинску сарадњу која је први пут 

успостављена на овај начин, удруживањем ресурса 

и капацитета, обезбеђује се размена искустава и 

добре праксе, повећава се ефикасност рада, 

унапређује примена принципа добре управе, а све 

са циљем подизања нивоа социјалне укључености 

особа са инвалидитетом и стварања једнаких 

могућности.

јануар– 

децембар 2021. 

године

Циљ пројекта је повећање нивоа 

приступачности окружења за све 

грађане кроз примену стандарда 

приступачности и универзалног 

дизајна.

Спроведене све активности 

предвиђене планом и 

буџетом пројекта

Извештај, 

закључени 

уговори, 

рачуни и 

отпремнице

2020 100% 100% 100% 100%

2002

ПРОГРАМ 9 

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ

Драги Лукић 7.147.900

Доступност основног образовања свој 

деци са територије општине у складу 

са прописаним стандардима

Потпуни обухват основним 

образовањем и васпитањем и 

унапређење квалитета основног 

образовања

Проценат буџета који се 

издваја за основно 

образовање и васпитање

Одлука о 

буџету
2020 2,7% 2% 2% 2%

2002-4001 УПРАВА-912
ПРОЈЕКАТ Исхрана 

и смештај ученика
Драги Лукић 600.000 Инклузија деце са сметњама у развоју

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Општина плаћа трошкове исхране (ручак, ужина...) 

деци са сметњама у развоју

Повећање доступности и 

приступачности основног 

образовања деци са сметњама у 

развоју (стварање материјалних, 

социјалних и других услова којима 

се подстиче образовање)

Проценат испуњења захтева 

школа за рефундацију 

трошкова исхране за  децу 

са сметњама у развоју 

Захтеви школа 2020 100% 100% 100% 100%

2002-4002 УПРАВА-912
ПРОЈЕКАТ Текуће 

поправке школа
Драги Лукић 2.247.900 Сигуран боравак деце у школама.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Општина плаћа текуће поправке и одржавање 

школа у складу са њиховим захтевима и 

расположивим средствима у буџету.

Унапређење услова боравка у 

врачарским основним школама и 

повећање безбедности ученика

Број школских објеката 

укључених у финансирање
Захтеви школа 2020 5 7 7 7

2002-4004 УПРАВА-912
ПРОЈЕКАТ Награде 

ученика
Драги Лукић 2.450.000

Подстицање ђака да буду успешни на 

такмичењима.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда, 

Одлука већа  

број 96-

9/2020-VIII/1

Општина награђује Вуковаце и ученике који су на 

градским, републичким, регионалним и 

међународним такмичењима освојили прву, другу 

и трећу награду 

Унапређење квалитета образовања 

и подстицање ђака на постизање 

успеха током школовања

1)Број награђених ученика 

на такмичењима 

2)Број награђених носиоца 

признања вукова диплома 

3) Број награђених ученика 

на завршном испиту

Решења 

Председника   
2020

1) 30                

2) 224

3) 50

1)40 2)250 

3)50

1)40 2)250 

3)50

1)40 2)250 

3)50

2002-4005 УПРАВА-912

ПРОЈЕКАТ Превоз 

ученика на 

међународна и 

републичка 

такмичења

Драги Лукић 100.000
Помоћ ученицима да без сопствених 

трошкова оду на такмичења.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

 Oрганизција послова који се односе на: превоз 

ученика на републичка и међународна такмичења.

Унапређење квалитета образовања 

и подстицање ђака на постизање 

успеха током школовања

Број ученика којима је 

општина финансирала 

одлазак на такмичење

Захтеви школа 2020 60 60 60 60
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2002-4006 УПРАВА-912

ПРОЈЕКАТ Дефиле 

малих матураната и 

генерацијски алманах

Драги Лукић 550.000
Јачање идентитета, заједништва и осећаја 

припадности врачарске деце.

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Матуранти свих основних школа на општини 

Врачар окупљају се испред Београдског драмског 

позоришта, одакле Дефиле полази, пролази поред 

Градске општине Врачар, где им се руководство 

општине обраћа речима подршке, а шетњу 

завршавају на Цветном тргу, где их очекује наступ 

изабраног  бенда.

од марта до 

маја 2021. 

година

Промоција и обележавање 

завршетка обавезног основног 

образовања и једне животне етапе, 

развијање осећаја припадности 

свих врачарских школараца 

Врачару, зато што након основне 

школе одлазе на друге општине, у 

друге градове.

1)Број ученика који је 

учествовао у дефилеу 

2)Тираж генерацијског 

алманаха

Решења 

Председника
2020

1) 700         

2) 700

1) 750         

2) 750

1) 750         

2) 750

1) 750         

2) 750

2002-4016 УПРАВА-912
ПРОЈЕКАТ Дочек 

ђака првака
Драги Лукић 700.000

Унапређење услова и квалитета 

образовања

Јачање везе деце и родитеља са локалном 

заједницом

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пројекат обухвата набавку прибора и других 

потребних ствари за ђаке прваке. Такође, биће 

набављене и пригодне књижице за ђаке прваке.

Након спроведене набавке, праве се пакети који се 

испоручују школама. На основу распореда поделе 

пакета школама, организује се свечано уручење у 

свим врачарским основним школама.

       Поклоне ће уручити руководство општине 

Врачар у просторијама школа у присуству ђака, 

родитеља, директора,   наставника и у присуству 

медија.

септембар 2021. 

година

Подршка родитеља деце која 

полазе у први разред основне 

школе.

Број првака који су добили 

поклоне
Извештај 2020 700 720 740 760

2002-4017 УПРАВА-912
ПРОЈЕКАТ 

Припремна настава
Дарко Миленковић 500.000

Сврха је да се  ученици завршних 

разреда обуче и психички припреме кроз 

свакодневну сарадњу са наставницима за 

полагање пријемног испита и на тај 

начин остваре добре резултате и уписшу 

жељене средње школе. 

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Пројекат подразумева организовање припремне 

наставе за ученике осмих разреда врачарских 

основних школа са територије општине Врачар, за 

полагање завршног испита из српског језика и 

књижевности, математике, географије, биологије, 

историје, физике и хемије. Припремна настава за 

мале матуранте организоваће се у просторијама 

Градске општине Врачар, а спроводиће је 

ангажовани наставници из наведених предмета, 

лиценцирани, са дугогодишњим искуством у 

просвети. Ученици ће имати расположива средства 

за рад, одштампане тестове, презентације, белу 

таблу, маркер, што ће им омогућити и обезбедити 

да што ефикасније, лакше и брже усвоје планирано 

градиво у датом временском периоду. Настава ће 

се одржавати суботом и недељом (изузев празника) 

у трајању од 90 минута (двочас) од 27. фербуара до 

20. јуна 2021. године. Настава је базирана на 

обнављању и систематизовању стечених знања у 

периоду од 5. разреда до 8. разреда кроз теоријски 

и практични део, индивидуални приступ сваком 

ученику у складу са потребама и симулација самог 

пријемног испита. 

од 27. фебруара 

до 20. јуна

Циљ пројекта је квалитетна, 

свеобухватна и систематична 

припрема пријављених ученика 

осмог разреда врачарских школа за 

полагање завршног испита. 

Акценат  се ставља на ученичку 

активност и индивидуални приступ 

са крајњим циљем стицања знања и 

самопоуздања за полагање 

завршног испита.

Број ученика који ће бити 

обучени 
2020 200 200 200

0701

ПРОГРАМ 7 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

Слободан Ребић 3.000.000 Унапређење организације саобраћаја 2020
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Прог

рам
Шифра 

Корисници и 

функције

Назив програма/ 

програмске 

активности/ 

пројекта

Одговорно лице ИЗНОС Сврха
Правни 

основ
Опис Трајање Циљ Показатељ учинка

Извор 

верификациј

е

Базна 

година

Циљана 

(базна) 

вредност у 

2020.

Циљана 

вредност у 

2021.

Циљана 

вредност у 

2022.

Циљана 

вредност у 

2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0701-0005 УПРАВА-360

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ  

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

Слободан Ребић 3.000.000
Унапређење безбедности деце и 

омладине у саобраћају

Набавка аутоседишта и организовање разних 

едукативних предавања и радионица.

Повећање безбедности учесника у 

саобраћају и смањење броја 

саобраћајних несрећа.

Број ауто седишта 2020 100 100 100 100

0401

ПРОГРАМ 6 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

Коста Маловић 1.302.768

Обезбеђење услова за одрживи развој 

локалне заједнице одговорним 

односом према животној средини; 

Ефикасно и одрживо управљање 

отпадним водама; Одрживо 

управљање отпадом

Унапређење заштите животне 

средине

Проценат буџета који се 

издваја за заштиту 

животне средине

Одлука о 

буџету
2020 1% 1% 1% 1%

0401-4001 УПРАВА-560
ПРОЈЕКАТ Еко 

патроле
Коста Маловић 1.302.768

Обезбеђење услова за одрживи развој 

локалне заједнице одговорним односом 

према животној средини; Одрживо 

управљање отпадом

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

Одређује се лице које врши евиденцију захтева 

грађана и врши прелиминарну тријажу, уколико је 

захтев грађана у надлежности комуналне 

инспекције, прослеђује се истој.

Одређено лице води табелу са свим неопходним 

подацима на основу које прави недељни распоред, 

који треба да обухвати разнородне радове. 

Извођач радова је у обавези да достави 

информације.

2021, 12 месеци

Одржавање површина у јавном 

коришћењу и одржавање површина 

јавне намене.

Број месеци за које се 

обезбеђују средства за 

одржавање

Записник о 

извршеним 

радовима 

2020 12 12 12 12

ПРОГРАМ 1 

СТАНОВАЊЕ,УРБ

АНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ

Дејан Рибаћ 12.000.000

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 ставновања грађана и очување 

и унапређење вредности стамбеног 

фонда 

Унапређење стамбеног положаја 

грађана.

Проценат буџета који се 

издваја за становање, 

урбанизам и просторно 

планирање

Одлука о 

буџету
2020 1% 1% 1% 1%

1101-0005 УПРАВА-560

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Остваривање јавног 

интереса у одржавању 

зграда

Дејан Рибаћ 12.000.000

Подстицање одрживог развоја становања 

кроз унапређење услова ставновања 

грађана и очување и унапређење 

вредности стамбеног фонда 

Члан 77. 

Статута 

Града 

Београда

План је да се у 2021 години реновира 30 зграда и 

подигне квалитет становања  и безбедност грађана 

на виши ниво.Радови који ће се изводити се односе 

на текућа одржавања и то су: Кречења 

унутрашњости зграда,замена улазних 

врата,постављање гелендера,замена дотрајале 

керамике,постављање лед расвете,бетонирање 

одеређених површина...

1.1.2021-

31.12.2021.

Унапређење квалитета становања и 

подизање безбедности на виши 

ниво.

Број зграда чији ће се 

фасаде, улази и дворишта 

средити

Записници о 

примопредаји 

извршених 

радова

2020 60 30 30 30

УКУПНО ЗА СВЕ 

ПРОГРАМЕ
418.097.106
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