
 
Шифра

ЈЛС

Програм 0901
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Начелник општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Сва права су остварена у обиму који је планиран за годишњи период. Накнаде су исплаћиване редовно посебно имајући у виду 
актуелну епидемиолошку ситуацију.

ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВА И УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

2020 Strana 1 od 1



% корисника мера и услуга корисника који се 
финансирају из програма проценат 5.5. 5.5 5.5

Извор верификације

 

-
Решење корисника права

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

34,730 35,940 20,574 57.25

2020 Strana 1 od 1



 
 

Шифра
ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број избеглих и расељених лица и повратника 
по споразуму о реадмисији број 55 55 40

Извор верификације
Одговорно лице : Сузана Ђорђевић
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Једнократне помоћи и други облици помоћи
Начелник општинске управе и директор Центра за социјални рад

Унапређење заштите сирмоашних

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализација ПА 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, у 2021.години за деветомесечно извештавање је у складу са 
финансијским планом.У овом извештајном периоду било је нешто више корисника који су остварили право на једнократну помоћ у 
натури и то83%, а које се односи највише на трошкове лекова и трошкова превоза социјално угрожених лица. За трошкове сахране 
извршење је 27%, а за исплату једнократних помоћи 82%.Највише једнократних помоћи је дато за добровољно радно ангажовање и то 
94%  извршења, а 6% за намену трошкова личних докумената, здравствене услуге,за набавку основних животних намирница и 
друго.Материјални трошкови су реализовани 54.51% у односу на план. За зараду 1 радника и припадајућим доприносима на терет 
послодавца извршење је74% што је у складу са финансијским планом. Остали материјални трошкови извршени су мање од планираних 
из разлога што смо имали уштеду нарочито код трошкова услуга и трошкова материјала а везани су за COVID пандемију.

Побољшање социјално-економских услова живота осетљивим групама грађана

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Евиденција служба

2020 Strana 2 od 2



Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Проценат грађана који добијају помоћ Проценат 3 2.5 1.2
Извор верификације

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Решења корисника права

2020 Strana 2 od 2



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

12100 12640 5709 45.17

2020 Strana 2 od 2



 
Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0003
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број грађана корисника мера материјалне 
подршке обезбедјених средствима локалног 
будзета

Број 450 450 450

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Дневне услуге у заједници
Начелник општинске управе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Активност је реалиована у складу са планом

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

2020 Strana 3 od 3



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

4750 5350 2962 55.36

2020 Strana 3 od 3



 
Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0005
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Број акција на прикупљању различитих врста 
помоћи број 11 11 15

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка реализацији програма Црвеног крста
Начелник општинске управе

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  акције и све су биле изузетно успешне. У сарадњи са Центром за социјални рад и са 
Локалном самоуправом организован је низ помоћи социјално угроженом и болесном становништву за време трајања епидемије

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

премашено због пандемије
Извештај о раду Црвеног крста

2020 Strana 5 od 5



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

1800 1870 1720 91.98

2020 Strana 5 od 5



 
Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0006
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Проценат деце корисника давања у односу на 
укупан број новорођене деце порценат 30 30 20

Извор верификације

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка деци и породици са децом
 директор Центра за социјални рад

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализација ПА 0901-0006-Подршка деци и породици са децом извршена је за 61.13%. У овој години ребалансом смањена су нам 
средства за 1.000.000 динара из разлога COVID пандемије што је довело до уштеде код ове програмске активности, а проценат 
извршења је у складу са финансијским планом.Смањење трошкова за ова права нарочито се односи на превоз средњошколаца, ужина и 
интернатски смештај иако је број корисника на нивоу прошле године.

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-
Решења корисника права

2020 Strana 6 od 6



Висина буџетских издвајања за мере 
мат.подршке деци и породици Број 5000000 5000000 1987000

Извор верификације
-

упутство за израду бууџета

2020 Strana 6 od 6



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

14000 14000 8558 61.13

2020 Strana 6 od 6



 
Шифра

ЈЛС

Програм 0901

Програмска активност 0007
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2020.

Циљна вредност у
2021.

Остварена вредност у
2021.

Проценат деце корисника давања у односу на 
укупан број новорођене деце број 100 100 110

Извор верификације

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка рађању и родитељству
,директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализација ПА 0901-0007-Подршка рађању и родитељству, извршена су за 78.13% у односу на план.Број корисника који су остварили 
право на трошкове венчања је 50, а право на опремање новорођенчета остварило је 66 корисника. 9 корисника остварило је право на 
аутоседиште за бебе у децембру прошле године а реализовано у овој кодини у износу 45.000 динара.

Подршка породицама да остваре жељени број деце

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

рођено је више беба
Решења корисника права

2020 Strana 7 od 7



у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2021
Текући буџет за 

2021 Извршење у 2021 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

2080 2080 1625 78.13

2020 Strana 7 od 7
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