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Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Покривеност становништва примарном 
здравственом заштитом број 17200 17200 17200

Извор верификације

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Начелник општинске управе, 

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 за првих 6 месеци је у складу са планом и није било одступања, условљено  епидемиолошком ситуацијом која још увек т раје.
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

23,500 24,936 3,335 13.37
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Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

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 од 01.01.2021.год. до 30.06.2021године имао је реализацију трансфера и то:Износ од 26,180,32 динара 
потрошен је за претплату мобилне мреже за 97 радника Дома здравља.Износ од 424,000,00 динара  потрошен је за три информациона 
система и то: одржавање програма СЛИС за службу лабораторијске дијагностике, одржанање програма  Елпинг за потребе 
финансијског рачуноводства и обрачуна зарада и одржавање програма ХЕЛИАНТ здравственог информационионог  система.Износ од 
293.421,05 динара утрошен је за ангажовање доктора специјалисте гинекологије и акушерства Износ од 35.990,00 динара утрошен је за 
набавку фрижидера за потребе вакцинације и вакцина против вируса Цовид 19.Из свега горег наведено произилази да је реализација 
трансфера у периоду од 01.01.2021. год. - 30.06.2021. године у укупном износу износи 2.720.365,91 динара.Дом здравља Велико 
Градиште од 01.01.2021.год. до 30.06.2021године имао је реализацију трансфера и то:знос од 26,180,32 динара потрошен је за 
претплату мобилне мреже за 97 радника Дома здравља.Износ од 424,000,00 динара  потрошен је за три информациона система и то: 
одржавање програма СЛИС за службу лабораторијске дијагностике, одржанање програма  Елпинг за потребе финансијског 
рачуноводства и обрачуна зарада и одржавање програма ХЕЛИАНТ здравственог информационионог  система.Износ од 293.421,05 
динара утрошен је за ангажовање доктора специјалисте гинекологије и акушерства Износ од 741.974,54  динара је потрошен :-
236.240,54 динара на  текуће поправке и одржавање зграде-332.280,00динара на остале поправке и одржавање опреме за саобраћај.-
173.454,00 динара на текуће поправке и  државање медицинске опреме.Износ од 1.198.800,00 динара утрошен је за капитално 
одржаванје домова здравлја односно за набавку и изградњу топлотне пумпеИзнос од 35.990,00 динара утрошен је за набавку 
фрижидера за потребе вакцинације и вакцина ротив вируса Цовид 19.Из свега горег наведено произилази да је реализација трансфера у 
периоду од 01.01.2021. год. - 30.06.2021. године у укупном износу износи 2.720.365,91 динара.

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 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

4000 5436 2720 50.04
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Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Површина реконструисаног објекта (м2) м2 0 2739 2739
Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Реконструкција Дома Здравља ОУ
Јасмина Штрбац, руководилац Одељења

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Завршени су радови на реконструкцији Дома здравља

Побољшање објеката здравствене заштите на територији општине Велико 
Градиште

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

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

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

19500 19500 615 3.15
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