
 
Шифра

ЈЛС

Програм 0901
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
 Реализације једнократних помоћи у новцу и натури износе 95% с тим да је са ове програмске активности 60.196,14 динара пренето за 
исплату у 2020.г. због ограничења која постоје приликом преузимања обавеза у систему ИСИБ. * Редовно измириване обавезе на 
основу поднетих захтева од стране Удружења која се не налазе на територији наше општине, те самим тим не могу се финансирати по 
конкурсу, али грађани наше општине користе услуге тих удружења, као што су удружење дистрофичара, удружење слепих и слично. * 
Планом рада Црвеног крста обезбеђена су средства за функционисање истог, као и за акције добровољног давања крви. Црвени крст је 
у складу са својим програмом организовао поменуте акције и све су биле изузетно успешне. Такође у сарадњи са Центром за социјални 
рад као и са Локалном самоуправом организован је низ помоћи социјално угроженом и болесном становништву. * Током овог 
извештајног периода завршена је реализација пројекта доградње предшколске установе ,,Мајски цвет,, У оквиру пројекта су изведени 
радови на изградњи два нова јаслена одељења, спортске сале и пратећих мокрих чворова и канцеларијских просторија.До краја године 
пројекат ће бити окончан у потпуности. * вршена је редовна исплата стипендија 29 студента, измирење трошкова смештаја деце са 
посебним потребама у одговарајућим установама-домовима за ученике. Осим тога ова програмска активност подразумева награђивање 
носиоца " Вукове дипломе", ђаке генерација, превоз ђака на републичка такмичења, као и награђивање ученика за остварене резултате 
на Републичким такмичењима.Награде  за професоре који су својим радом допринели остварењу ових престижних резултата. Сви 
награђени ученици су додатно награђени ваучерима за боравак на базену у оквиру комплекса "Силвер лејк" за време трајања летњег 
распуста.
Осим тога новчане награде додељене су студентима са најбољим просеком оцена.
* Подршка развоју мреже ван-институционалне услуге социјалне заштите предвиђена је одлуком о социјалној заштити и закону о 
социјалној заштити а реализација ове програмске активности подразумева помоћ старијим лицима у виду испомоћи. У оквиру овог 
програма, а на основу извештаја који су састављени, реализовани су типични послови које поменута лица нису у стању да врше 
самостално, као што су одлазак у набавку намирница, помоћ око плаћања обавеза, набавка лекова, сређивање куће и дворишта, пратња 
до изабраног лекара. У извештајном периоду а на основу писаних докумената - извештаја који су састављани, можемо видети да се 
ради о бројци од 26 старих лица.

Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора
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Број грађана корисника мера материјалне 
подршке обезбеђених средствима локалног 
Буџета

Број 5 624 620

Извор верификације

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број уведених мера популационе политике Број 5 5 5
Извор верификације
Број новоотворених места у предшколској 
установи Број 5 5 5

Извор верификације
 

-
Евиденција службе, Извештај о раду ЛЕР-а, Одлуке општинског Већа и председника 
општине
Повећање доступности права и механизама популационе политике за родитеље у 
локалној заједници

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

52,242 68,170 50,515 74.10
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Шифра
ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Проценат грађана који добијају новчане 
накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком 
о социјалној заштити у односу на укупан број 
грађана

Проценат 4 3 3

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Једнократне помоћи и други облици помоћи
Неда Брајковић, директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализација ПА 0901-0001 извршена је већим делому складу са финансијским планом за 2019.г. и то у делу зараде запосленог скоро 
100% а материјални трошкови предвиђени буџетом за 2019.г. нису у целости потрошени. Реализације једнократних помоћи у новцу и 
натури износе 95% с тим да је са ове програмске активности 60.196,14 динара пренето за исплату у 2020.г. због ограничења која 
постоје приликом преузимања обавеза у систему ИСИБ.

Унапређење заштите сиромашних

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-

Решења корисника права
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

7920 8695 7962 91.57
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Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0003
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број грађана корисника мера материјалне 
подршке обезбедјених средствима локалног 
будзета

Број 400 450 435

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Дневне услуге у заједници
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Редовно измириване обавезе на основу поднетих захтева од стране Удружења која се не налазе на територији наше општине, те самим 
тим не могу се финансирати по конкурсу, али грађани наше општине користе услуге тих удружења, као што су удружење 
дистрофичара, удружење слепих и слично

Унапредјење положаја градј који прип угрож.групама и обезбедј.мера 
материј.подршке

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-

Одлука општинског Већа о додели средстава
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

350 200 190 95.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0005
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број акција на прикупљању различитих врста 
помоћи 10 11 11

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка реализацији програма Црвеног крста
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Планом рада Црвеног крста обезбеђена су средства за функционисање истог, као и за акције добровољног давања крви. Црвени крст је 
у складу са својим програмом организовао поменуте акције и све су биле изузетно успешне. Такође у сарадњи са Центром за социјални 
рад као и са Локалном самоуправом организован је низ помоћи социјално угроженом и болесном становништву

Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне 
помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, 
организовањем различитих облика помоћи

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду Црвеног крста

2020 Strana 5 od 5



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

1100 1945 1945 100.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0006
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Проценат деце корисника давања у односу на 
укупан број новорођене деце Број 400 30 28

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка деци и породици са децом
Неда Брајковић, директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализација ПА 0901-0006 извршена је у проценту 88,67%  а рађена је према урађеним решењима за права из дечије 
заштите.152.155,00 динара је пренето да се изврши у 2020.г. и односи се на превоз студената за 1 месец, 2 рефундације интернатског 
смештаја и  5 рефундација превоза деце са посебним потребама а због ограничења приликом преузимања обавеза у систему ИСИБ у 
коме вршимо плаћања од 01.01.2019.г.

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Решења корисника права

2020 Strana 6 od 6



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

13524 13524 12056 89.15
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Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0007
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Проценат деце корисника давања у односу на 
укупан број новорођене деце 250 100 87

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка рађању и родитељству
Неда Брајковић,директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализација ПА 0901-0007 извшена је у износу мањем од планираног и то у проценту од 87% а на основу урађених решења за ову 
програмску активност али је 542.500,00 динара пренето за уплату у 2020.г. јер није било довољно средстава и за ову ПА је већи број 
захтева  предат у задњих неколико дана 2019.г. У другом полугодишту 2019.г. урађено је 58 решења за основно и 28 за додатно 
опремање новорођенчета и 41 за накнаду брачном пару приликом венчања.

Подршка породицама да остваре жељени број деце

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Решења корисника права
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

7278 7278 6870 94.39
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Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0009
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број избеглих, интернорасељених и повратника 
по Споразуму о реадмисији којима је 
обезбеђено адекватно решавање стамбених 
услова

Број 55 55

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка избеглим и интерно расељеним лицима
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У складу са пренетим средствима од стране Комесаријата за избеглице, а ан аоснову конкурса кна који се јавила наша Локална 
самоуправа, планирана је куповина кућа избеглим и интерно расељеним лицима. Из техничких разлога те због лоше понуде кућа за 
продају део средстава је пренет у наредну годину када ће се и реализовати.

Побољшање социјално-економских услова живота интерно расељених и 
избеглих лица

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-

Евиденција службе
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

4400 9690 1906 19.67
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Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0010
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број корисника услуга у заједници у односу на 
укупан број грађана Број 28 26

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка старима - домаћице
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Подршка развоју мреже ван-институционалне услуге социјалне заштите предвиђена је одлуком о социјалној заштити и закону о 
социјалној заштити а реализација ове програмске активности подразумева помоћ старијим лицима у виду испомоћи. У оквиру овог 
програма, а на основу извештаја који су састављени, реализовани су типични послови које поменута лица нису у стању да врше 
самостално, као што су одлазак у набавку намирница, помоћ око плаћања обавеза, набавка лекова, сређивање куће и дворишта, пратња 
до изабраног лекара. У извештајном периоду а на основу писаних докумената - извештаја који су састављани, можемо видети да се 
ради о бројци од 26 старих лица.

Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о 
социјалној заштити и Закон о социјалној заштити

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Извештај лиценцираног пружаоца услуге
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

3500 3500 3086 88.17
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Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0011
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број деце која су постигла резултате на 
Републичким такмичењима Број 5 5

Извор верификације
Број деце која примају стипендију Број 33 35
Извор верификације
Број деце која су носиоци Вукових диплома Број 42 43

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Ученички стандард
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

-
Одлука општинског Већа о додели стипендија

-

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У оквиру ове програмске активности вршена је редовна исплата стипендија 29 студента, измирење трошкова смештаја деце са 
посебним потребама у одговарајућим установама-домовима за ученике. Осим тога ова програмска активност подразумева награђивање 
носиоца " Вукове дипломе", ђаке генерација, превоз ђака на републичка такмичења, као и награђивање ученика за остварене резултате 
на Републичким такмичењима.Награде  за професоре који су својим радом допринели остварењу ових престижних резултата. Сви 
награђени ученици су додатно награђени ваучерима за боравак на базену у оквиру комплекса "Силвер лејк" за време трајања летњег 
распуста.
Осим тога новчане награде додељене су студентима са најбољим просеком оцена.

Обезбеђивање финансијскеподршке за децу и породицу

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Одлука председника општине о додели награда
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Извор верификације
-

Одлука председника општине о додели награда
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

4000 8000 7204 90.05
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Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Пројекат 0901 - 01
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број уведених мера популационе политике Број 0
Извор верификације
Број ученика на сет обука-мере популационе 
политике Број 0

Извор верификације
Површина дограђеног објекта (м2) м2 0

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Доградња предшколске установе Мајски цвет
Јасмина Штрбац, руководилац Одељења

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР

-

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Током овог извештајног периода завршена је реализација пројекта доградње предшколске установе ,,Мајски цвет,, У оквиру пројекта 
су изведени радови на изградњи два нова јаслена одељења, спортске сале и пратећих мокрих чворова и канцеларијских просторија. У 
2020.години пројекат ће бити окончан у потпуности.

Унапређење мере популационе политике на локалном нивоу

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР
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Извор верификације
-

Извештај о раду одељења за ЛЕР
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

10170 15338 9296 60.61
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