
Град: Дпбпј 

1 2 3 4 5=9+21 6 7 8 9=6+7+8 10 11 12 13 14 15 16 17 18=Zbir 10-17 19 20 21=18+19+20 22 23 24 25 26

С
Ц

-С
ец

.1
.1 П 1.1.1.1.

Израда Прпграма ппдстицаја 

прпизвпдним предузећима и 

оегпва реализација 

Ппдржанп најмаое 10 

прпизвпдних привредних 

субјеката срдствима за 

прпщиреое и дпдатнп 

заппщљаваое. Заппсленп 

најмаое 12 нпвих радника 

              90.000                     90.000              50.000                       -                50.000              40.000                       -                    40.000                       -                         -                       40.000 

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти, 

Јединица за управљаое 

развпјем

412 700

150 036

П840

УНДП

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти, 

Јединица за упрвљаое 

развпјем

2020 ES

С
Ц

-С
ец

.1
.1 П 1.1.1.2.

Изградоа мултисервиса за 

предузетнике и инвеститпре у 

пквиру агенције за МСП

За најмаое 60 % 

привредника  дпступне 

функципналне услуге 

мултисервиса за 

предузетнике и инвеститпре

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                                -   
Градска и Републишка 

агенција за МСП 

Удружеое привредника

415 200

150 006

П412                            

USAID - RAST Агенција за МСП 2019(B) ES

С
Ц

-С
ец

.1
.1 П 1.1.1.3.

Прпјекат ппбпљщаоа 

ппслпвнпг пкружеое БФЦ

Градска управа сертфикпвана 

пп БФЦ стандардима за 

ппвпљнп ппслпвнп пкружеое  

дo краја 2017. гoдинe

              15.000                     15.000              15.000                       -                         -                15.000                       -                             -                         -                                -   ЈЛС, Агенција за МСП

412 700 

USAID GOLD

ЈЛС 2016 ES

С
Ц

-С
ец

.1
.1

П 1.1.1.4.  

Истраживаое пптреба и 

ппдрщка увпђеоу стандарда у 

предузећа (ИСП и други) 

Најмаое 10 предузећа 

кпристилп прпграм 

ппдстицаја ппдрщке увпђеоу 

стандарда ISП и други, дo 

крaja 2020. гoдинe

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                                -   
Jeдиница за управљаое 

развпјем

415 200

USAID/CRS RAST 

прпјекат Jeдиница за управљаое 

развпјем
2019 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.1
.1

П 1.1.1.5.

Јашаое канцеларије за 

управљаое ппщтинским 

развпјем 

Критишне актвинпсти из 

календара  Пдсјека за 

стратещкп планираое и 

управљаое развпјем 

реализпване у пптпунпсти  дп 

краја 2018.  гпдине

                 5.000                       5.000                5.000                       -                  5.000                       -                         -                             -                         -                         -                                -   ЈЛС

412 700

UNDP ILDP и LID 

прпјекат
ЈЛС, Кабинет 

градпнашелника
2017 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.1
.2 П 1.2.1.1. Прпјектпваое 

ппслпвних зпна (студије 

извпдљивпсти, регулаципни 

планпви и др.) 

Заппшет прпјекат П1.2.1.2                        -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   
Специфична орг.са 

стручним референцама 

412 700                       000 

000                         O442 Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое Пдјељеое за 

приведу и друщтвене 

дјелатнпсти

2019 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.1
.2

П 1.2.1.2. Изграђена и 

уређена 1 нпва ппслпвна зпна 

Минималнп 10.000  m2 

закупљенпг прпстпра унутар 

ппслпвне зпне дп 2022. 

гпдине

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                                -   Агенција за МСП

511 200

Приватни извпри 30% Пдјељеое за приведу и 

друщтвене дјелатнпсти 

Агенција за МСП
2020 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.1
.2

П 1.2.1.3.

Рекпнструкција ппстпјећих и 

иззградо нпвих 

сапбраћакница у урбанпј зпни

Најмаое 3.000.000 КМ нпвих 

инвестиција у ппсллпвнп-

стамбену изградоу у 

пбухвату рекпнструисаних  и 

изграђених сапбраћајница

         4.200.000               4.200.000            200.000                       -                         -              200.000         4.000.000                       -                         -              4.000.000                       -                         -                  4.000.000 

Стамбенп кпмуналнп 

пдјељеое, Пдјељеое за 

привреду и друщтвене 

дјелатнпсти

412 700

 000 000                         

O442

Свјетска банка, ИРБР, 

кпмерцијалне банке

Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое Пдјељеое за 

приведу и друщтвене 

дјелатнпсти

2018 (C) ES

С
Ц

-С
ец

.1
.2

П 1.2.2.1.Прпмпција Дпбпја 

кап атрактивне инвестиципне 

лпкације

Најмаое 10 (капиталних) 

инвеститпра званичнп 

изразилп интерес за 

инвестираое у нпве 

инвестиципне лпкације дп 

2020. гпдине

                 5.000                       5.000                5.000                       -                         -                  5.000                       -                             -                         -                                -   
Кабинет градпнашелника 

Јединица за управљаое 

развпјем
2019 ES

С
Ц

-С
ец

.1
.2

 П 1.2.2.2.

Привлашеое инвеститпра у 

ппстпјеће индустријске 

капацитете града Дпбпја

Инвестиције угпвпрене у 

најмаое 3 нпва и 2 ппстпјећа 

индустријска капацитета у 

зпни дп 2020. гпдине

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                                -   
ЈЛС у сарадои са 

Приватним предутећима 

на лпкалитету „Успра“ 

412 700

Скупщтинска пдлука бр. 

.... Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти 

Агенција за МСП
2019 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.2
.1 П 2.1.1.1.

Ппвезиваое ппљппривредних 

прпизвпђаша и прерађивашких 

капацитета

Ппвећан пбим пткупљених 

кппперантских 

ппљппривредних прпизвпда 

пд стране прерађивашких 

капацитета за 100% дп 2020. 

гпдине

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                                -   
Пдјељеое за 

ппљппривреду

412 900

Пдјељеое за 

ппљппривреду

Пдјељеое за 

ппљппривреду
2018 ES

С
Ц

-С
ец

.2
.1 П 2.1.1.2.

Прпграм ппдстицаја 

ппљппривредне прпизвпдое

Ппвећан брпј ппљппр. 

прпизвпђаша у пбласти 

прпизвпдое ппврћа, впћа, 

ратарских култура и 

стпшарства зa 20 %, дп 2020. 

гпдине

            120.000                  120.000              40.000                       -                40.000              80.000                       -                    80.000                       -                       80.000 
Пдјељеое за финансије 

Пдјељеое за привреду

414 100

150 038

0830

Пдјељеое за 

ппљппривреду

Пдјељеое за финансије 

Пдјељеое за 

ппљппривреду
2018 ES

С
Ц

-С
ец

.2
.1

П 2.1.1.3.

Наставак активнпсти на 

реализацији прпјекта 

изградое прптивградних 

станица 

Смаоена щтета на 

ппљппривредним културама 

и пбјектима за 20% дп 2020. 

гпдине

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

Прптивградна защтита 

РС, Пдјељеое Цивилне 

защтите, Пдјељеое за 

привреду и друщтвене 

дјелатнпсти

415 200

150 025

O760

ЈП Прптивградна 

превентива 40%

Цивилна защтита 

Пдјељеое за 

ппљппривреду
2019 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.2
.1

П 2.1.1.4. Ппдрщка бущеоу  

бунара и набавци система за 

навпдоаваое

Ппвећане ппврщине засијане 

ппврћем за 5 %  дп 2020. 

гпдине

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                                -   
Пдјељеое за 

ппљппривреду

414 100

150 038

0830

 Министарствп 

ппљппривреде, 

Приватни извпри

Пдјељеое за 

ппљппривреду
2019 (B) ES

Кредит
Ентитет 

Кантпн
Држава Осталп

Нпсипци 

имплементације

Веза са буџетпм 

и/или пзнака 

екстернпг извпра 

финансираоа

Општинскп 

пдјељеое/служба 

пдгпвпрнп за 

праћеое

Г
о

д
и

н
а
 п

о
ч

е
т
к
а
 

и
м

п
л

. 
и

 А
-Е

 

к
л

а
с
и

ф
и

к
а
ц

и
ја

О
з
н

а
к
а
 с

е
к
т
о

р
а

Структура псталих извпра за I гпд.

Финансираое из псталих извпра

Дпнатпри

Преглед псталих извпра пп гпдинама

гпд. I гпд. II гпд. III
укупнп 

(I+II+III)

Веза са 

стратешки

м и 

сектпрски

м циљем/ 

циљевима

Прпјекат / мјера 

(вријеме трајаоа)
Укупни исхпди

Укупни 

пријент. 

издаци (дп 

завршетка 

прпјекта)

Укупни 

предвиђени 

издаци  (за III 

гпдине)

Финансираое из бучета ЈЛС

Преглед пп гпдинама

Ревидирана стратегија развпја Града Дпбпја за перипд 2016 - 2020. - План имплементације и индикативни финансијски пквир за 2020. гпдину

гпд. I гпд. II гпд. III укупнп (I+II+III)
Јавна 

преузећа

Приватни 

извпри
ИПА
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С
Ц

-С
ец

.2
.1

П 2.1.1.5. Защтита и 

ревитализација деградиранпг  

(пбрадивпг)  земљищта   

500 hа деградиранпг  

(пбрадивпг)  земљищта 

враћенп свпјпј намјени

                      -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                                -   
Пдјељеое за 

ппљппривреду

414 100

150 038

0830

 Министарствп 

ппљппривреде, 

Приватни извпри

Пдјељеое за 

ппљппривреду
2019 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.2
.1 П 2.1.2.1.

Усппстављаое малих бизниса 

и ппдстицај ппстпјећим 

бизнисима у сепским МЗ 

Ппвећан брпј сепских 

бизниса за најмаое 10 и 

пружен ппдстицај за најмаое 

10 ппстпјећих бизнисиа. 

Ппвећан прихпд  

дпмаћинстава из реда 

нпвпзаппслених за 30%.  

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                                -   

Пдјељеое та 

ппљппривреду, 

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти

416 100

150 027

П421

EU, USAID Пдјељеое за 

ппљппривреду, 

Пдјељеое за привреду
2019 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.2
.1

П 2.1.2.2.

Прпщиреое капацитета 

ппнуде услуга у пбласти 

сепскпг туризма на ппдрушју 

планине „Пзрен“ 

Ппвећаое брпја кприсника 

услуга у пбласти сепскпг 

туризма на ппдрушју планине 

„Пзрен“ за 20 %, дп 2020.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                                -   ТПД

415 200

150 001

0490

Министарствп туризма 

РС

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти, 

ТПД
2019 (B) ES

С
Ц

-С
ец

.2
.1 П 2.1.2.3.

Израда тематске стратегије 

руралнпг развпја Града Дпбпј

Задпвпљствп квалитетпм 

живпта станпвнищтва 

руралних заједница 

ппбпљщанп за 10% у 2020. 

гпдини пднпсу на 2016. 

гпдину.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                                -   

Пдјељеое за 

ппљппривреду 

Специјализпванп тијелп 

са стушним референцама

415 200

Пдјељеое за 

ппљппривреду 

Пдјељеое за привреду
2019 ES

С
Ц

-С
ец

.3
.1

П 3.1.1.1. Ппвећаое 

капацитета за, 

преквалификацију, 

дпквалификацију и 

псппспбљаваое, у складу са 

Стратегијпм пбразпваоа 

пдраслих, уз активан дппринс 

лпкалнпг  савјетпдавнпг 

тијела града Дпбпј

Ппвећани кaпaцитeти 

oргaнизaциja зa oспoсoбљ., 

прeквaлифик. и 

дoквaлификaциje за нajмaоe 

80 људи гoдищоe, 2016.-

2020.

              30.000                     30.000 10.000                                  -                10.000              20.000                  20.000                       -                       20.000 

Прганузације цивилнпг 

друщтва, ЈЛС, 

прганизатпри 

пбразпваоа пдраслих, 

бирп за заппщљаваое, 

ппслпдавци

415 200

Пдјељеое за привреду, 

Еурпплус ЕУ

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти
2017 (D) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.1

П 3.1.1.2. 

Ппдрщка сампзаппщљаваоу и 

заппщљаваоу 

дпквалификпваних и 

преквалификпваних лица 

старије дпби у сектприма са 

највећим пптенцијалпм за 

развпј

100  незаппслених  пспба   

срeдоe и стaриje дoби 

прпщлп прпграме 

преквалифик., дпквалифик. и 

псппспбљаваоа дп 2020. 

гпдине

                       -                                -   -                                         -                         -                         -                         -                             -   -                                         -                                -   

Ппщтина

Министарствп рада, 

Бирп за заппщљаваое, 

Агенција за МСП, ПЦД 

сектпр

414 000

Пдјељеое за привреду, 

Завпд за заппщљаваое 

РС, ЕУ
Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти, 

Агенција за МСП
2017 (B) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.2 П 3.2.1.1. Прпграм ппдрщке 

ПЦД сектпру у свим 

пбластима, са ппсебним 

нагласкпм на развпј младих

Из бучета града дп 2020. 

гпдине укупнп издвпјенп 

најмаое 300.000 KM за 

најмаое 50 прпграма 

ппдрщке ПЦД.

              60.000                     60.000 50.000                                  -                50.000              10.000                  10.000                       -                       10.000 

ЈЛС

Влада

НВП

415 200

Пдјељеое за привреду,  

USAID Прп-Будућнпст                                

Пдјељеое за Финансије 2016 (B) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.2

П 3.2.1.3 Прпјекат изградоа 

нпве пснпвне щкпле у 

Ппднпвљу

Дп 200 ушеника у руралнпгм 

ппдрушју дпбилп савремене 

услпве за ппхађаое наставе у 

пснпвнпј щкпли

                       -                                -   -                                         -                         -                         -                         -                             -   -                                         -                                -   ЈЛС

511 100

ЕUCOМ - Еврппска 

кпманда америшких 

снага - екстерна 

средства                      

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти
2017 (E) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.2

П 3.2.1.4 Ппјекат Пмладинске 

банке Дпбпј

Кандидпванп најмаое 20 

идеја друщтвенп инпвативнпг 

предузетнищтва пд шега је 

реализпванп најмаое 8 

прпјекта

              10.000                     10.000 5.500                                     -                  5.500                4.500                    4.500 -                                         -                          4.500 
Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти 

412 700

150 036

П840

Пдјељеое за привреду 

и друщтвене 

дјелатнпсти

Мпзаик

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти
2017 (E) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.2

П 3.2.2.3. Прпјекат пшуваоа 

материјалне и духпвне 

културне бащтине

Рекпнструисанп 10 % 

валпризпваних пбјеката 

архитектпнскпг наслијеђа. 

Брпј шланпва КУД-пва се 

ппвећап за 5% дп краја 2020. 

гпдине.  

              80.000                     80.000 50.000                                  -                50.000              30.000                  30.000 -                                         -                       30.000 

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти;

ПЦД у пбласти културе

510 000

ЕУ фпндпви

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти
2019 (B) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.2

П 3.2.2.5. Рекпнструкција 

Спкплскпг дпма

Спкплски дпм псппспбљен да 

пружа најмаое 4 сппртска 

садржаја, дп 2020. гпдине

            200.000                  200.000 150.000          -                                  150.000              50.000                       -                         -                    50.000 -                                         -                       50.000 ЈЛС, Сппртски савез

511 000          Екстерни 

извпр Влада Слпвеније
Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти
2019 (B) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.2

П 3.2.2.6. Јашаое веза са 

дијасппрпм

Ппвећаое брпја ппсјета из 

дијасппре за 20% дп 2020. 

гпдине. 

Пдржане 3 културне 

манифестације са дијасппрпм 

на гпдищоем нивпу.

              10.000                     10.000 10.000                                  -                10.000                              -   
ЈЛС

МИП/ПИП

 Министарствп за 

људска права и 

избјеглице БиХ
Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти,

Центар за спцијални рад
2017 (E) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.3

П 3.3.1.1. Ревитализација 

Дпма пензипнера и псниваое 

геријатријскпг центра

Пбезбијеђенп 50 нпвих 

мјеста за смјещтај и бригу п 

старим и изнемпглим 

лицима дп 2020. гпдине.

            300.000                  300.000 100.000                     100.000            200.000                200.000                       -                     200.000 
ЈЛС

МИП/ПИП

 Министарствп за 

људска права и 

избјеглице БиХ Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти,

Центар за спцијални рад
2017 (E) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.3

П 3.3.1.2. Прпщиреое 

капацитета центра 

здравствене защтите

Уведена најмаое шетири 

нпва прпграма здравствене 

защтите.

              50.000                     50.000 30.000                         30.000              20.000                  20.000                     20.000 

ЈЛС

Минист. здравств. 

защтите

415 200

150 048

0760                                    

Министарствп здравља

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти,

Дпм здравља
2018 (E) DS

Str. 3/10



С
Ц

-С
ец

.3
.3 П 3.3.1.3. Ппдрщка ппвећаоу 

капацитета Центра за дјецу и 

пмладину са сметоама у 

развпју

Развијена најмаое 4 нпва 

прпграма за рад са циљнпм 

группм, кпја пбухвата 

најмаое 200 дјеце и 

пмладине

              20.000                     20.000 10.000                         10.000              10.000                       -                    10.000                     10.000 

ЈЛС

Министарствп здравља и 

спцијалне защтите, ПЦД

415 200

150 031

1012   USAID, UNDP Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти, 

Центар за дјецу
2017 (B) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.3

П 3.3.2.1. Имплементација 

Лпкалнпг плана акције у 

пбласти инвалиднпсти за 

унапређеое друщтвенпг 

пплпжаја лица са 

инвалидитетпм 2016. - 2020

Све мјере и прпјекти 

ппбпљщаоа  друщтвенпг 

пплпжаја лица са 

инвалидитетпм 

имплементиране  дп 2020. 

гпдине

              20.000                     20.000 10.000                                  -                10.000              10.000                  10.000                     10.000 

ЈЛС, надлежна 

министарства, 

прганизације цивилнпг 

друщтва, ПЦД

415 200

150 036

П840

EU, Министарствп 

здравља и спцијалне 

защтите РС

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти
2016 (E) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.3 П 3.3.2.2.  Унапређеое 

система ппдрщке старим и 

изнемпглим лицима кпја 

живе сама

Имплементирана 2 нпва 

прпграма ппдрщке старим и 

изнемпглим лицима кпјa 

живе сама.

              30.000                     30.000 10.000                                  -                10.000              20.000                       -                    20.000                       -                       20.000 

ЈЛС

Министарсвп здравља и 

спцијалне защтите, 

ПЦД

416 100

Центар за спцијални 

рад, Министарствп 

здравља и спцијалне 

защтите РС, Приватни 

извпри

Центар за спцијални 

рад, Дпм здравља, 

Прганизације цивилнпг 

друщтва

2018 (B) DS

С
Ц

-С
ец

.3
.3

П 3.3.2.3. Израда спцијалне 

карте и базе ппдатака п 

станпвнищтву у стаоу пптребе

Ппдаци п  спцијалнп 

угрпженим се редпвнп  

дпстављају надлежним 

службама, те 

заинтереспваним НВП-има за 

укљушиваое у прпграме 

ппдрщке.

                       -                                -   -                   -                                         -                         -                         -                         -                             -                                -   

ЈЛС

Министарствп здравља и 

спцијалне защтите

415 200

150 047

П740
Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти 

Центр за спцијални рад
2018 (E) DS

С
Ц

-С
ец

.4
.1 П 4.1.1.1. Изградоа 

припритетне впдпвпдне 

мреже и извпра снабдијеваоа 

впдпм на ппдрушју града

Ппбпљщан капацитет и 

квалитет впдпснабдијеваоа 

за 10 % за најмаое 5000 

дпмаћинстава у урбанпм и 

руралнпм ппдрушју града 

Дпбпја, дп 2020

            650.000                  650.000            500.000                       -              500.000                       -              150.000                150.000                       -                     150.000 
ЈЛС                                   ЈП 

Впдпвпд

511 100

Пдјељеое за привреду,  

ЈП Впдпвпд сппствена 

средства
Пдјељеое за привреду 2016 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.1 П 4.1.1.3. Изградоа 

припритетне канализаципне 

мреже на ппдрушју града 

Дпбпј - другп сливнп ппдрушје

2.000 дпмаћинстава и 

привредних субјеката 

пбухваћенп канализаципнпм 

мрежпм накпн 1. фазе дп 

2020. гпдине.

         2.400.000               2.400.000              50.000                       -                50.000         2.250.000                       -              100.000                       -              2.350.000                       -                  2.350.000 
ЈЛС

 ЈП Впдпвпд

511 100

Кредитна средства, 

Свјетска банка прекп 

ИРБ-а Пдјељеое за привреду       

Пдјељеое за финансије
2018 (D) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.1. Регулације дијела 

кприта ријеке Бпсне

Смаоена ушесталпст 

плављеоа терена урбанпг 

ппдрушја накпн пбилних кища 

за 50%, дп 2020. гпдине

            500.000                  500.000            250.000                       -              250.000            250.000                250.000                       -                     250.000 

ЈЛС

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти, 

Пдјељеое за цивилну 

защтиту

511 100

Пдјељеое за привреду, 

Влада РС Пдјељеое за привреду       

Пдјељеое цивилне 

защтите
2017 (D) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.2. Уређеое и 

пдржаваое кприта ријека и 

канала

Смаоена ушесталпст 

плављеоа терена 

алувијалнпг руралнпг 

ппдрушја накпн пбилних кища 

за 80%, дп 2020. гпдине

              20.000                     20.000              20.000                       -                20.000                       -                         -                         -                             -                         -                                -   
ЈЛС                            

Пдјељеое за привреду

511 100 и 412 500

Пдјељеое за привреду, 

Министарствп 

ппљппривреде РС и ЕУ 
Пдјељеое за привреду       

Пдјељеое цивилне 

защтите
2018 (D) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.3. Израда катастра 

клизищта и санација 

припритетних клизищта - 

израда карте склпнпсти 

терена клизаоу

Саниранп најмаое пет 

припритетних клизищта, дп 

2020. гпдине

              30.000                     30.000              30.000                       -                30.000                           -                         -                                -   
ЈЛС 

Специфишна прг. са 

струшним референцама

412 500

Пдјељеое за привреду, 

UNDP

Пдјељеое за привреду и 

друщтвене дјелатнпсти, 

Пдјељеое за цивилну 

защтиту

2016 (C) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.4. Технишкп ппремаое 

специjализпване службе-

Теритприjалне ватрпгасне 

jединице Дпбпj

(Набавка специјализпванпг 

впзила и набавка спуснице)

Дп 2020. г. пдгпвпр 

Теритпријалне ватрпгасне 

јединице за ппжаре на бржи 

је за најмаое 20% у пднпсу 

на 2016.г.

            120.000                  120.000              50.000                       -                         -                50.000              70.000                  70.000                       -                         -                       70.000 
ЈЛС                            

Пдјељеое за привреду

511 300                              

Фпнд за ватрпгасце 

регипнални

ТВЈ Дпбпј 2017 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.5. Изградоа људских и 

технишких капацитета 

jединица цивилне защтите 

Града Дпбпj (специјалистишка 

пбука)

Дп 2020.г. смаоенп 

прпсјешнп вријеме пдгпвпра 

цивилне защтите  на захтјеве 

за интервенцијама тпкпм 

катастрпфа за 30% у пднпсу 

на перипд 2011-2014.

              10.000                     10.000              10.000                       -                         -                10.000                           -                                -   

ЈЛС                      

Пдјељеое цивилне 

защтите  Теритпријална 

ватрпгасна јединица

511 300

000 000

П320                                      

Влада РС
Пдјељеое цивилне 

защтите
2018 SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.6. Технишкп ппремаое 

специjализпване jединице 

цивилне защтите Града Дпбпj 

Jединица за спасаваое на 

впди и ппд впдпм

Дп 2020.г. смаоенп 

прпсјешнп вријеме пдгпвпра 

цивилне защтите  на захтјеве 

за интервенцијама тпкпм 

катастрпфа за 30% у пднпсу 

на перипд 2011-2014.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                                -   

ЈЛС                      

Пдјељеое цивилне 

защтите  

Специјализпване 

агенције

511 300

Пдјељеое цивилне 

защтите Влада РС

Пдјељеое цивилне 

защтите
2018(B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.7. Ппремаое Штаба за 

ванредне ситуациjе Града 

Дпбпj

Дп 2020. г. смаоенп 

прпсјешнп вријеме пдгпвпра 

цивилне защтите  на захтјеве 

за интервенцијама тпкпм 

катастрпфа за 30% у пднпсу 

на перипд 2011-2014.

              20.000                     20.000              10.000                       -                         -                10.000                       -                10.000                  10.000                       -                       10.000 

ЈЛС                      

Пдјељеое цивилне 

защтите  

Специјализпване 

агенције

511 300

Пдјељеое цивилне 

защтите,

 Влада РС
Пдјељеое цивилне 

защтите
2018 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.8. Пбука и ппремаое 

jединица защтите и 

спасаваоа 

ппщте намjене Града Дпбпj

Дп 2020. г. смаоенп 

прпсјешнп вријеме пдгпвпра 

цивилне защтите  на захтјеве 

за интервенцијама тпкпм 

катастрпфа за 30% у пднпсу 

на перипд 2011-2014.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                                -   

ЈЛС                      

Пдјељеое цивилне 

защтите  

Специјализпване 

агенције

511 300

Пдјељеое цивилне 

защтите, Влада РС

Пдјељеое цивилне 

защтите
2019 (B) SO
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С
Ц

-С
ец

.4
.2 П 4.2.1.9. Ппремаое 

пперативнп-кпмуникаципнпг 

центра и инсталираое 

система за узбуоиваое

Перипд пбавјещтаваоа 

грађана п надплазећим 

ппаснпстима   скраћен за 20 

% дп 2020. гпдине. 

              40.000                     40.000              20.000                       -                         -                20.000 20.000                             20.000                       -                       20.000 

ЈЛС                      

Пдјељеое цивилне 

защтите  

Специјализпване 

агенције

412 900

Терптпријална 

ватрпгасна јединица

Влада РС ТВЈ 2019 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.10. Пбука ватрпгасне 

јединице-Дпбрпвпљнпг 

ватрпгаснпг друщтва Дпбпј

Дп 2020. г. пдгпвпр 

Дпбрпвпљнпг ватрпгаснпг 

друщтва је бржи за најмаое 

20% у пднпсу на 2016.г.

                       -                                -                         -                         -                         -   -                                             -                                -   

ЈЛС                      

Пдјељеое цивилне 

защтите  

Специјализпване 

агенције

511 300

Теритпријалna 

ватрпгасна јединица, 

ПЦД                         ТВЈ 2017 (D) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2 П 4.2.1.11. Технишкп 

ппремаое ватрпгасне 

јединице - Дпбрпвпљнпг 

ватрпгаснпг друщтва Дпбпј

Дп 2020. г. пдгпвпр 

Дпбрпвпљнпг ватрпгаснпг 

друщтва је бржи за најмаое 

20% у пднпсу на 2016.г.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -   -                                             -                         -                         -                                -   

ЈЛС                      

Пдјељеое цивилне 

защтите  

Специјализпване 

агенције

412 700

ЈЛС, Републишка 

агенција, Влада Јапана, 

Влада Оемашке...
Пдјељеое цивилне 

защтите
2019 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2 П 4.2.1.12. Деминираое на 

припритетним лпкацијама-

Прптивминскп дјелпваое на 

ппдрушју града Дпбпј

Дп 2020. г. за 10% смаоен 

тренд инцидената и 

акцидената са MEС i НУС, у 

пднпсу на 2016. гпдину.

              80.000                     80.000              30.000                       -                30.000              50.000                  50.000                       -                       50.000 

ЈЛС                      

Пдјељеое цивилне 

защтите  

Специјализпване 

агенције

412 700

ЈЛС, Републишка 

агенција, Влада Јапана, 

Влада Оемашке...
Пдјељеое цивилне 

защтите
2016 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.2

П 4.2.1.13. Рекпнструкција 

пумпне станице за птпадне и 

пбпринске впде Града Дпбпја

Смаоена ушесталпст 

плављеоа терена урбанпг 

ппдрушје града Дпбпја  за 100 

% (у пптпунпсти защтићенп 

пд унутращоих пбпринских и 

птпадних впда) дп 2020. 

гпдине

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                             -   -                                                -   
ЈЛС

ЈП Впдпвпд

511 200

Пдјељеое за стамбенп 

кпмуналне ппслпве, 

УНДП МЕГ прпјекат
Пдјељеое за стамбенп-

кпмуналне ппслпве
2018 (C) SO

С
Ц

- 
С

ец
.4

.3 П 4.3.1.1.  Израда плана 

управљаоа птпадпм града 

Дпбпја, у пквиру региoналнпг 

приступа

Сви прпграми из плана 

управљаоа птпадпм у 

пптпунпсти имплементирани 

дп 2020. гпдине.

                       -                                -   -                                         -                         -                         -                         -                             -                                -   

ЈЛС

Специфишна 

прганизација са 

струшним референцама

412 700

Пдјељеое за стамбенп-

кпмуналне ппслпве Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ 2019 SO

С
Ц

-С
ец

.4
.3

П 4.3.1.2.  Изградоа и 

ппремаое регипналне 

санитарне деппније.

Ппвећани капацитети 

пдлагаоа шврстпг птпада са 

14000 на 40000 тпна дп 2020.

            100.000                  100.000                       -                         -              100.000                       -                  100.000                       -                     100.000 
ЈЛС

Кпмунална предузећа

415 200

Пдјељеое за стамбенп-

кпмуналне ппслпве,

пстале ппщтине 

шланице,

кпмунална предузећа

Пдјељеое за стамбенп-

кпмуналне ппслпве                 

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ
2016 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.3

П 4.3.1.3.  Уклаоаое дивљих 

деппнија

Смaоeн брoj дивљих 

дeпoниja зa 30 дo 2020;
              30.000                     30.000              20.000                       -                20.000              10.000                  10.000                       -                       10.000 

ЈЛС

Кпмунална предузећа

412 800

Пдјељеое за еврппске 

интеграције

Фпнд за защтиту 

живптне средине РС

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ 2017 (D) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.3 П 4.3.1.4.  Селекција шврстпг 

птпада на нпвим лпкацијама у 

градскпм насељу (наставак 

активнпсти)

Рaздвajaоe и рeциклaжa 

oтпaдa 5% oд укупнe 

кoлишинe дп 2020.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                                -   
ЈЛС

Кпмунална предузећа

415 200

Грант, Пдлука 

скупщтине,

Фпнд за защтиту 

живптне средине РС

Пдјељеое за стамбенп 

кпмуналне ппслпве                 

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ
2019 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.3

П 4.3.1.5.  Прпщиреое 

прганизпванпг прикупљаоа 

птпада

Брпј дпмаћинстава 

укљушених у прганизпванп 

прикупљаоа птпада ппвећан 

за 20% дп 2020. гпдине

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                                -   
ЈЛС

Кпмунална предузећа

ПЦД

415 200

Пдјељеое за привреду, 

Фпнд за защтиту 

живптне средине РС
Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ 2018 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.3

П 4.3.1.6.   Едукација са 

циљем ппдизаоа свијести 

станпвнищтва п знашају 

защтите живптне средине и 

енергетскпј ефикаснпсти-

Енергетски дани

Прпмијеоене навике и 

пракса дијела станпвнищтва, 

с циљем кпнтрплисанпг 

пдлагаоа шврстпг птпада у 

прпценту пд 20%, дп 2020.

                 3.000                       3.000                2.000                       -                  2.000 1.000                                  1.000                       -                          1.000 

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ

ПЦД, Пдјељеое за 

стамбенп-кпмуналне 

ппслпве

412 900

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ, 

Фпнд за защтиту 

живптне средине РС Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ 2018 (B) SO

С
Ц

-С
ец

 4
.4

П 4.4.1.1.  Упптреба 

пбнпвљиве гептермалне 

енергије

За предвиђене пбјекте 

ущтeдa eнeргиje за гријаое 

(према кплишини енергента) 

је 60% дo 2020. гoдинe. 

              50.000                     50.000              20.000                       -                20.000              30.000                  30.000                       -                       30.000 
ЈЛС

ЛАГ

Дпнатпр

511 200

412 700

Пдјељеое за еврппске 

интеграције,

Кабинет 

градпнашелника,

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ 2016 (E) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.4

П 4.4.1.2.  Пбнпва - 

рекпнструкција фасада, 

стпларије, крпвпва и др. на 

пбјектима јавних устанпва и 

зграда кплективнппг 

станпваоа

За предвиђене пбјекте 

ущтeдa eнeргиje (према 

кплишини енергента) је 20%, 

дп 2020. гпдине

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                                -   
ЈЛС

Дпнатпр

511 200

EU, UNDP, 

Министарствп 

пбразпваоа РС

Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое Пдјељеое за 

ЕИ и ЕЕЕ
2018 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.4

П 4.4.1.3.  Енергетски 

прегледи за јавне пбјекте

За предвиђене пбјекте 

ущтeдa eнeргиje (према 

кплишини енергента) је 15%, 

дп 2018. гпдине. 

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                                -   Пдјељеое за инспекције

 412 700

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ, 

EU, UNDP
Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое Пдјељеое за 

ЕИ и ЕЕЕ
2019 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.4

П 4.4.1.4.  Замјена енергетски 

неефикасних расв. тијела 

виспкп ефикасним и 

екплпшки прихварљивим рас. 

тијелима уз пптимизацију 

система јавне расвјете.

За јавну расвјету ущтeдa 

eнeргиje зa 0.15 GWh и 

смaоeоe eмисиje зa пкп 100 

тпна CO2 дo 2020. гoдинe

              50.000                     50.000              50.000                       -                50.000                       -                         -                             -                         -                                -   
Пдјељеое за стамбенп 

кпмуналне ппслпве                          

Извпђаш радпва

412 500 и 412 800 

Пдјељеое за стамбенп 

кпмуналне ппслпве

Пдјељеое за стамбенп 

кпмуналне ппслпве                 

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ
2019 (A) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.4 П 4.4.1.5.  Усппстављаое 

едукативнпг инфп центра за 

климатске прпмјене и 

енергетску ефикаснпст

Дп 2020. г. најмаое 20.000 

дпмаћинстава инфпрмисани 

п нашинима и преднпстима 

кприщтеоа пбнпвљивих 

извпра енергије.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                                -   

ЈЛС

Специфишна 

прганизација са 

струшним референцама

412 700

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ, 

UNDP
Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ, 

UNDP
2019 (B) SO
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С
Ц

-С
ец

.4
.4 П 4.4.1.6.  Усппстава 

инфпрмативнпг система за 

праћеое пптрпщое енергије у 

граду Дпбпју

Усппстављенп редпвнп 

праћеое расипаоа енергије у 

граду Дпбпју, дп 2020.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                                -   

ЈЛС

Специфишна 

прганизација са 

струшним референцама

 412 700

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ, 

Фпнд за защтиту 

живптне средине РС Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ 2019 SO

С
Ц

-С
ец

.4
.3

П 4.4.1.7. Израда прпграма 

защтите ваздуха

Дп 2020. гпдине сви прпјекти 

из прпграма у пптпунпсти 

имплементирани.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                         -                                -   

ЈЛС

Специфишна 

прганизација са 

струшним референцама

412 200

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ

Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ 2019 (B) SO

С
Ц

-С
ец

.4
.5

П 4.5.1.1.  Израда Прпстпрнпг 

плана града Дпбпј

Дo jула 2019. гoдинe, усвпјен 

Прoстoрни плaн oпщтинe
            100.000                  100.000            100.000                       -              100.000                       -                             -                                -   

ЈЛС

Специфишна 

прганизација са 

струшним референцама 

и градски развпјни тим 

412 900

Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое
Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое 
2018 SO

С
Ц

-С
ец

.4
.5

П 4.5.1.2.  Израда 

Урбанистишкпг плана града 

Дпбпј

Дo јула 2019. гoдинe, усвпјен 

Урбaнистишки плaн oпщтинe

Дпнещен план унапређеоа 

ефикаснпсти и 

транспарентнпсти 

управљаоа земљищтем дп 

2018. гпдине.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                         -                             -                                -   

ЈЛС

Специфишна 

прганизација са 

струшним референцама 

и градски развпјни тим 

412 900

Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое

Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое 
2018 SO

С
Ц

-С
ец

.4
.5

П 4.5.1.3.  Израда катастра 

зелених ппврщина градскпг 

насеља Дпбпј

Уређен систем праћеоа, 

пдржаваоа и унапређеоа 

зелених ппврщина у урбанпм 

ппдрушју, дп 2020.

                       -                                -                         -                         -                         -                         -                             -                                -   
Пдјељеое за стамбенп 

кпмуналне ппслпве

412 700 и 412 800 

Пдјељеое за стамбенп-

кпмуналне ппслпве Пдјељеое за ЕИ и ЕЕЕ, 

UNDP
2019 SO

9.448.000        9.448.000             1.912.500       -                       -                       1.912.500       6.250.000       170.000          200.000          100.000          -                       -                       815.500          -                       7.535.500          -                       -                       7.535.500              U K U P N O:
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REKAPITULACIJA  PO SEKTORIMA (Plan Implementacije I + II + III god.)

 Ekonomski sektor             4.435.000                  4.435.000                315.000                             -                             -                 315.000             4.000.000                              -                              -                              -                              -                              -                120.000                              -             4.120.000                              -                              -             4.120.000                           18 

 Društveni sektor                 810.000                      810.000                435.500                             -                             -                 435.500                              -                100.000                200.000                              -                              -                              -                  74.500                              -                374.500                              -                              -                374.500                           14 

 Sektor okoliša /zaštite 

životne sredine             4.203.000                  4.203.000             1.162.000                             -                             -             1.162.000             2.250.000                  70.000                              -                100.000                              -                              -                621.000                              -             3.041.000                              -                              -             3.041.000                           31 

 U K U P N O             9.448.000                  9.448.000             1.912.500                             -                             -             1.912.500             6.250.000                170.000                200.000                100.000                              -                              -                815.500                              -             7.535.500                              -                              -             7.535.500                           63 

Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomodnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene oznake sektora (na sljededi način: ES, DS, SO).

Ukupni predviđeni 

izdaci  (za III 

godine)

Finansiranje iz budžeta JLS

Broj projekata
Pregled po godinama

Javna poduzecaKredit Entitet Kanton Država

Pregled ostalih izvora po godinama
Sektor 

Struktura ostalih izvora za I.god.

Finansiranje iz ostalih izvora

Privatni izvori IPA Donatori Ostalo god. I god. II god. III ukupno (I+II+III)god. I god. II god. III ukupno (I+II+III)

Ukupni orijent. 

izdaci (do 

završetka 

projekta)

 -  2.000  4.000  6.000

Ekonomski sektor

Društveni sektor

Sektor okoliša /zaštite životne sredine

x 1000 

Ukupni predviđeni izdaci  (za III godine) 

0 20 40

Ekonomski sektor

Društveni sektor

Sektor okoliša /zaštite
životne sredine

Broj projekata 

 -  500  1.000  1.500

Ekonomski sektor

Društveni sektor

Sektor okoliša /zaštite životne sredine

x 1000 

Finansiranje iz budžeta - (ukupno I+II+III) 

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000

Ekonomski sektor

Društveni sektor

Sektor okoliša /zaštite životne sredine

x 1000 

Finansiranje iz ostalih izvora (ukupno I+II+III) 



 Ekonomski sektor                                4.435.000                                    315.000                                4.120.000 

 Društveni sektor                                    810.000                                    435.500                                    374.500 

 Sektor okoliša / zaštite životne sredine                                4.203.000                                1.162.000                                3.041.000 

 Ukupno                                9.448.000                                1.912.500                                7.535.500 

 Ekonomski sektor                                                 -                                                 -                                                 - 

 Društveni sektor                                                 -                                                 -                                                 - 

 Sektor okoliša / zaštite životne sredine                                                 -                                                 -                                                 - 

 Ukupno                                                 -                                                 -                                                 - 

 Ekonomski sektor                                                 -                                                 -                                                 - 

 Društveni sektor                                                 -                                                 -                                                 - 

 Sektor okoliša / zaštite životne sredine                                                 -                                                 -                                                 - 

 Ukupno                                                 -                                                 -                                                 - 

 U K U P N O  (I + II + III)                                9.448.000                                1.912.500                                7.535.500 

Rekapitulacija po godinama (Plan Implementacije I + II + III god.)

Finansiranje iz ostalih 

izvora

Sektor Finansiranje iz budžeta JLS
Finansiranje iz ostalih 

izvora
Ukupno I god.

Sektor Ukupno III god. Finansiranje iz budžeta JLS

Finansiranje iz budžeta JLS
Finansiranje iz ostalih 

izvora
Sektor Ukupno II god.

 -  5.000

Ekonomski sektor

Društveni sektor

Sektor okoliša / zaštite
životne sredine

x 1000 

Plan implementacije-Struktura po izvorima 
finansiranja- I godina 

Finansiranje iz
budžeta JLS

Finansiranje iz
ostalih izvora

 -  0  0

Ekonomski sektor

Društveni sektor

Sektor okoliša / zaštite…

x 1000 

Plan implementacije-Struktura po izvorima 
finansiranja- II godina 

Finansiranje iz
budžeta JLS

Finansiranje iz
ostalih izvora

 -  0  0

Ekonomski sektor

Društveni sektor

Sektor okoliša / zaštite…

x 1000 

Plan implementacije-Struktura po izvorima 
finansiranja- III godina 

Finansiranje iz
budžeta JLS

Finansiranje iz
ostalih izvora



REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANSIRANJA  (Plan Implementacije I + II + III god.)

 A- projekti za koje nema ideje od kuda 

bi se mogli finansirati; 1 2%                   50.000 1%                   50.000                              -                              -                   50.000                              -                              -                              -                              - 

 B- projekti za koje ima ideje ko bi 

mogao biti donator ali nije napravljen 

projektni prijedlog i nije aplicirano; 
33 52%              1.408.000 15%                 887.000                              -                              -                 887.000                 521.000                              -                              -                 521.000 

 C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao 

biti donator i za koje je napravljen 

projektni prijedlog i aplicirano je ali 

nema nikakve povratne informacije; 
3 5%              4.230.000 45%                 230.000                              -                              -                 230.000              4.000.000                              -                              -              4.000.000 

 D- projekti za koje ima ideja ko bi 

mogao biti donator i za koje je 

napravljen projektni prijedlog i 

aplicirano je te je dobijena potvrdna 

povratna informacija o finansiranju; 

6 10%              2.980.000 32%                 350.000                              -                              -                 350.000              2.630.000                              -                              -              2.630.000 

 E - projekti za koje je u pisanoj formi 

potvrđeno finansiranje i osigurana 

sredstva; 
8 13%                 440.000 5%                 175.500                              -                              -                 175.500                 264.500                              -                              -                 264.500 

 Projekti koji se u potpunosti finansiraju 

iz budzeta JLS. 
12 19%                 340.000 4%                 220.000                              -                              -                 220.000                 120.000                              -                              -                 120.000 

 U K U P N O 63 100%              9.448.000 100%              1.912.500                              -                              -              1.912.500              7.535.500                              -                              -              7.535.500 

Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomodnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene godine te oznake "A-E" klasifikacije, npr. "2015 (D)". Za projekte koji se u cijelosti finsiraju 

iz budzeta unosi se samo godina početka projekta a ne unosi se oznaka "A-E" klasifikacije.

Ukupni predviđeni izdaci  (za III 

godine)

Vrijednost
% od  

ukupno
god. II god. III ukupno (I+II+III)

Projekti

Broj projekata % od  svih god. I

Vrsta

Finansiranje iz budžeta JLS Finansiranje iz ostalih izvora

Pregled po godinama Pregled ostalih izvora po godinama

god. I god. II god. III ukupno (I+II+III)

0%10%20%30%40%50%60%

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije
napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve…

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena…

E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i
osigurana sredstva;

Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz budzeta JLS.

Strukutura prema broju projekata 

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije
napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve…

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena…

E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i
osigurana sredstva;

Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz budzeta JLS.

Struktura prema ukupno predviđenim izdacima za III godine 

 - 1.000 2.000 3.000 4.000

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije
napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve…

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena…

E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje
i osigurana sredstva;

x 1000 

Struktura prema finansiranju iz ostalih izvora 

god. I god. II god. III

 - 200 400 600 800 1.000

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije
napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve…

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena…

E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i
osigurana sredstva;

x 1000 

Struktura prema sufinansiranju iz budžeta 
god. I god. II god. III

Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema broju projekata razvrstanih po klasama (A-E)  i prema finansiranju 
iz budžeta JLS. 

Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema ukupno predviđenim izdacima razvrstanim po klasama (A-E) i 
prema finansiranju iz budžeta JLS 

Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti projekata planiranih iz eksternih izvora,  po godinama i klasama 
(A-E).  

Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti sufinansiranja "eksternih" projekata od strane JLS,  po 
godinama i klasama (A-E).  


