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Minimalni Uslovi
Opština Vučitrn se kvalifikovala za grant opštinskog učinka
za 2020. godinu.
Opština je ispunila sva tri minimalna uslova za 2018. godinu.
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Mišljenje revizija barem nemodifikovan sa
naglaskom na pitanje

Stopa potrošnje najmanje 75% budžeta za
kapitalne investicije

Opšti Učinak
Učinak za 2018. godinu
Prosečni učinak opštine Vučitrn u 18 ocenjenih pokazatelja1 je 35 bodova
od ukupno 58 mogućih bodova (60.34%).

2018

Prosečni učinak svih opština je 45.60%
dok je najveći prosečni učinak bio 70.69%.
Prosek opšteg učinka za 2018. Godinu
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1 Za procenu učinka 2018. godine u okviru opštinskog granta učinka, od ukupno 30 pokazatelja je
ocenjeno samo 18. To je zato što nije bilo zvaničnih prijavljenih podataka za ostalih 12 pokazatelja.

Učinak na nivou oblasti
Prosečni učinak u 8 pokazatelja ocenjenih u okviru oblasti
‘Demokratska uprava‘ je 19 bodova od ukupno 25 mogućih bodova
(76%).
Prosečni učinak svih opština je 51.47%,
dok je najveći učinak 92.00%.
Prosečni učinak u 6 ocenjenih pokazatelja u okviru oblasti
‘Opštinsko upravljanje‘ je 10 bodova od ukupno 21 mogućih bodova
(47.62%).
Prosečni učinak svih opština je 30.70%,
dok je najveći učinak 52.38%.
Prosečni učinak u 4 pokazatelja ocenjena u okviru oblasti
‘Pružanje usluga‘ je 6 bodova od ukupno 12 mogućih bodova
(50%).
Prosečni učinak svih opština je 59.43%,
dok je najveći učinak 100.00%.
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Pružanje usluga

Demokratska Uprava (Pokazatelji učinka: 1- 13)
Opština Vučitrn u oblasti Demokratske uprave pokazala je slab učinak
u pokazateljima:
Pokazatelj 6 - Učešće građana na javnim sastancima, raščlanjeno po polu /
1 od 4 bodova

Opštinsko Upravljanje (Pokazatelji učinka: 14 -21)
Opština Vučitrn u oblasti Opštinskog upravljanja pokazala je slab
učinak u pokazateljima:
Pokazatelj 15 - Nivo naplate poreza na imovinu (bez dugova, kamata,
kazni)/ 1 od 5 bodova
Pokazatelj 16 - Adresirana pitanja revizije (prema mišljenju NKR) / 1 od 5
bodova
Pokazatelj 21 - Žene imenovane na političkim funkcijama u opštini / 0 od 3
bodova

Pružanje usluga (Pokazatelji učinka: 22-30)
Opština Vučitrn u oblasti Pružanja usluga pokazala je slab učinak u
pokazateljima:
Pokazatelj 24 - Prostiranje opštinske teritorije uključene u (detaljne)
regulativnim planovima / 0 od 3 bodova
Pokazatelj 25 - Naselja pokrivena lokalnim javnim prevozom / 1 od 3
bodova

