
 
Шифра

ЈЛС 110 Усвојен буџет за 
2022

Текући буџет за 
2022 Извршење у 2022

Програм O902 8,200 9,995 7,122
Одговорно лице

 

 

 
Шифра

ЈЛС 110 Усвојен буџет за 
2022

Текући буџет за 
2022 Извршење у 2022

Програм 0901 27,944 29,767 20,895
Одговорно лице

 
директор центра за Социјални рад

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

-

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Начелник општинске управе, 

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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у хиљадама дин
Проценат извршења у 
односу на текући буџет

71.26%

у хиљадама дин
Проценат извршења у 
односу на текући буџет

70.20%
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Шифра

ЈЛС 110 у хиљадама дин

Програм O902 Усвојен буџет 
за 2022

Текући 
буџет за 

2022

Извршење у 
2022

Проценат 
извршења у 

односу на текући 
буџет

Програмска активност 0001 4180 4420 1440 32,58
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена 
вредност у

Број избег и интер расељених и повратника по 
Споразуму о реадмисији којима је обезбедјено 
адекватно решавање стамбених услова

Број 55.00 50 50

Извор верификације

 
Шифра

ЈЛС 110 у хиљадама дин

Програм O902 Усвојен буџет 
за 2022

Текући 
буџет за 

2022

Извршење у 
2022

Проценат 
извршења у 

односу на текући 
буџет

Програмска активност 0001 13556 14179 10181 71.81
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена 
вредност у

2022.
Проценат грађана који добијају новчане 
накнаде и помоћ у натури у складу са 
Одлуком о социјалној заштити у односу на 
укупан број грађана.

Проценат 3.00 2 2

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
 0902-0001-Једнократне помоћи извршени су у односу на план 40.09%.За зараде и накнаде зарада остварен 
проценат у односу на план је 48.92% што је у складу са планом.Остали материјални трошкови су у складу са 
планом и преузетим обавезама у извештајном периоду.Једнократне помоћи у натури (лекови,намирнице,превоз) 
извршен је за 18.58% а трошкови сахране 18.13%.Исплата једнократних помоћи (за лична документа,обрада за 
дом,услуге здравствених установа,добр.радно ангажовање) извршено је 47.23% у односу на план.

Унапређење заштите сиромашних

Образложење одступања остварене од циљне 
вредности индикатора

-

Решења корисника права

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Једнократне помоћи и други облици помоћи
директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-

Побољшање социјално економ услова живота градјана који припадају посебно 
осетљивим социјалн групама

Образложење одступања остварене од циљне 
вредности индикатора

Евиденција службе

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Једнократне помоћи и други облици помоћи
Начелник општинске управе
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Шифра

ЈЛС 110

Програм 0901 Усвојен буџет за 2022 Текући буџет за 
2022

Програмска активност о16 6100 7850
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Број грађана корисника мера материјалне 
подршке обезбедјених средствима локалног 
будзета

Број 30 30 30

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-

Подршка развоју мрежа услуга социјал.заштите предвиђене Законом о соц.зашт

Образложење одступања остварене од циљне вредности 

-

Одлука општинског Већа о додели средстава

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Дневне услуге у заједници
Начелник општинске управе
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у хиљадама дин

Извршење у 2022 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

5177 65.95

Образложење одступања остварене од циљне вредности 
индикатора
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Шифра

ЈЛС 110

Програм 0901 Усвојен буџет за 2022 Текући буџет за 
2022

Програмска активност 0005 2100 2145
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Број акција на прикупљању различитих врста 
помоћи 11.00 11.00 6

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-

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 

-
Извештај о раду Црвеног крста

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка реализацији програма Црвеног крста
Начелник општинске управе
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у хиљадама дин

Извршење у 2022 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

1945 90.68

Образложење одступања остварене од циљне вредности 
индикатора
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Шифра

ЈЛС 110 у хиљадама дин

Програм О902 Усвојен буџет за 2022 Текући буџет за 
2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност ОО19 7308 7308 3481 47.64
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Проценат деце корисника давања у односу на 
укупан број  деце у граду/општини Број 30.00 33 33

Извор верификације

Шифра
ЈЛС 110 у хиљадама дин

Програм О902 Усвојен буџет за 2022 Текући буџет за 
2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност ОО19 12308 13508 8884 65.77
Одговорно лице

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Проценат деце корисника давања у односу на 
укупан број  деце у граду/општини Број 30.00 30 15

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
ПА 0902-0019-Подршка деци и породици остварен је за 47.64% у односу на план.што је у складу са планом и нема 
одступања.Кроз ову програмску активност планом су обухваћени трошкови ужине за децу предшколског и 
школског узраста,превоз за децу са посебним потребама,превоз студената,уџбеници за социјално угрожену 
децу,домски смештај и друго.

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Решења корисника права

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка деци и породици са децом
 директор Центра за социјални рад

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка деци и породици са децом
директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
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Извор верификације Решења корисника права
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Шифра

ЈЛС 110 у хиљадама дин

Програм O902 Усвојен буџет за 2022 Текући буџет за 
2022 Извршење у 2022 Проценат извршења у 

односу на текући буџет
Програмска активност OO2O 2080 2080 1830 87.98
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021.

Циљна вредност у
2022.

Остварена вредност у
2022.

Проценат деце корисника давања у односу на 
укупан број новорођене деце 100.00 100.00 100

Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Код ПА 0902-0020-Подршка рађању и родитељству.План је остварен за 53.37% и код ове програмске активности има 
незнатног одступања у односу на план на који се није могло утицати јер код ове активности право се остварује према 
донетим решењима и то у висини 100%.Права који корисници користе за ову активност су на име рођења детета у 
висини 10.000 динара и трошкови венчања. 

Подршка породицама да остваре жељени број деце

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Код ПА 0902-0020-Подршка рађању и родитељству.План је остварен за 53.37% и код ове 
програмске активности има незнатног одступања у односу на план на који се није могло 
утицати јер код ове активности право се остварује према донетим решењима и то у 
висини 100%.Права који корисници користе за ову активност су на име рођења детета у 
висини 10.000 динара и трошкови венчања. 

Решења корисника права

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка рађању и родитељству
директор Центра за социјални рад
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