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Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број деце која су обухваћена средњим 
образовањем Број 383 384 384

Извор верификације

     У посматраном периоду школа је остварила планирано унапређење квалитета образовања у средњим школама, као и разне 
ваннаставне активности.
              Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа остварена је у потупуности. Због проглашене пандемије, 
школа је успешно привела крају наставу у ванредним условима. 
            У току посматраног периода школа је и поред комплексне епидемиолошке ситуације , функционисала нормално .Средства која 
су опредељена буџетом општине утрошена за  неопходне набавке роба и услуга за неометано функционисање школе..Школа је у том 
периоду измирила све сталне трошкове, обавезе према запосленима,(јубиларне, социјална давања, накнада за превоз, дневнице.)и све 
обавезе према добављачима измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза.Школа је финансирала и одлазак 
ученика на такмичења , као и награде у виду књига за успехе које су ученици постигли .Набављени су и различити материјали за 
образовање,(литературу,наставна средства) који су подигли квалитет наставног процеса и омогућили несметано 
функционисање.Школа је опремила кабинет информатике и рачунарства са 15 нових компјутера и 1 лаптопом.Санирали смо топловод 
у дворишту школе и припремили се за наредну зиму.Реконструисали интернет мрежу, повећали проток.Све неопходне материјале за 
текуће одржавање ,  и побољшање услова, школа је набавила у протеклом периоду.Школа је обезбедила добре услове и безбедну 
средину за боравак ученика и наставника и омогућила да се реализацијом квалитетне наставе уз коришћење савремених технологија, 
остваре циљеви који су планирани.

Повећање обухвата средњошколског образовања

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

НЕМА
Годишњи план рада школе и годишњи извештај рада школе

Назив

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
 начелник Општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

2020 Strana 1 od 1



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

7,075 7,005 4,985 71.16%
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Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Проценат  ученика укључених у ваннаставне 
активности Проценат 50 50 50

Извор верификације

Циљ унапређења квалитета образовања у средњим школама је у потпуности испуњен. Школа је без обзира на неповољну 
епидемиолошку ситуацију , реализовала планове и програме према Годишњем плану рада и нову школску годину реализује 
непосредним путем уз мали број заражених..

Унапређење квалитета образовања у средњим школама

-
Годишњи план и извештај о реализацији

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Функционисање средњих школа
Директор

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
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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

7075 7005 4985 71.16%
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