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Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Покривеност становништва примарном 
здравственом заштитом број 17150 17200 17200

Извор верификације

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Портал РФЗО

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Унапређење здравља становништва

Дом здравља Велико Градиште је од априла месеца 2019.године акредитована здравствена установа на седам година, чиме се сви 
постављени циљеви испуњавају.
Извршење је у складу са планом и није било одступања.
Броја становника обухваћених примарном здравственом заштитом је у складу са постављеним циљевима.   *  Током 2019.године нису 
започети радови на реконструкцији. Завршена је пројектно техничка докуметација, спроведене су јавне набавке за избор извођача 
радова и за стручни надзор

2020 Strana 1 od 1



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

10,205 11,505 8,950 77.79
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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.

Број становника обухваћених промотивно 
превентивним активностима у односу на 
укупан број становника у %

Проценат 40 40 40

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционисање установа примарне здравствене заштите
Директор Дома здравља Љиљана Стевановић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Дом здравља Велико Градиште је од априла месеца 2019.године акредитована здравствена установа на седам година, чиме се сви 
постављеми циљеви испуњавају.
Извршење је у складу са планом и није било одступања.
Броја становника обухваћених примарном здравственом заштитом је у складу са постављеним циљевима.

Унапређење примарне здравствене заштите

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Извештај комисије за контролу квалитета рада Завода за Јавно здравље Пожаревац бр. 
214
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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

8205 9505 8950 94.16
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Пројекат 1801 - 02
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Површина реконструисаног објекта (м2) м2 0 0
Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Реконструкција Дома Здравља ОУ
Јасмина Штрбац, руководилац Одељења

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Током 2019.године нису започети радови на реконструкцији . Завршена је пројектно техничка докуметација, спроведене су јавне 
набавке за избор извођача радова и за стручни надзор

Побољшање објеката здравствене заштите на територији општине Велико 
Градиште

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

није започета реконструкција у 
2019.годиниИзвештај 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

2000 2000 0 0
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