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Назив радног места: Самостални стручни сарадник за просвету, културу, спорт и јавно информисање
                                  

Одељење: Одељење за друштвене делатности                                     
Број 
услуга

Број пружених услуга Број и врста 
предузетих мера

Број случајева у 
којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву У року Ван рока Број Врста 
предузете 

мере

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 

незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Врста услуге: евиденциони послови за ученике са сметњама у развоју који су смештени у Умку

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Врста услуге: подношење захтева за покретање прекршајног поступка општинском органу за прекршаје на основу 
пријава предшколске установе и основних школа

1

Врста услуге: евиденциони послови за ПУ „Слава Ковић“ у Богатићу: слање Извештаја о реализацији припремног 
предшколског програма  Министарству просвете

1
Врста услуге:примљени захтеви за регресиран превоз за социјално угрожене категорије ученика

Врста услуге: регресирање превоза ученика

Врста услуге: пријем и обрада захтева за доделу општинских наградних стипендија за студенте

Врста услуге: евиденциони послови за ученике са сметњама у развоју који похађају ОШ “Свети Сава” у Шапцу

1

Врста услуге: ученичке и студенске стипендије и кредити

Врста услуге: пријем и обрада захтева за издавање уверења о просечном месечном приходу за учешће на конкурсу за 
ученичке и студентске домове

1

НАПОМЕНА:
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Одељење: Одељење за друштвене делатности                                        
Број 
услуга

Број пружених услуга Број и врста 
предузетих мера

Број случајева у 
којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

80
Врста услуге: позитивна решења за остваривање права на дечији додатак

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 

незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву 
- по 
службеној 
дужности

1
Назив радног места: Дактилограф

У року Ван рока Број Врста 
предузете 

мере

                                  

Врста услуге: уношење података за кориснике и чланове њихових породица за остваривање  права на дечији додатак

5
Врста услуге:израда записника

79
Врста услуге:негативна решења за остваривање права на дечији додатак

1
Врста услуге: извештај о раду

3
Врста услуге: евиденције

12
Врста услуге:пропратни акти и дописи

1
Врста услуге:попуњавање образаца за остваривање права на дечији додатак  за наше раднике у иностранству

Врста услуге: 

НАПОМЕНА:
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Одељење: Одељење за друштвене делатности                                              
Број 
услуга

Број пружених услуга Број и врста 
предузетих мера

Број случајева у 
којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

У року Ван рока Број Врста 
предузете 

мере

80
Врста услуге: Донета решења за Д.Д и унета у досије корисника

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 

незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву

1
Назив радног места: Виши сарадник за послове друштвене бриге о деци-дечији додатак.
                                  
Врста услуге: Примљени захтеви за Д.Д и унети у досије корисника

Врста услуге:

80
Врста услуге:Примљене школске потврде и унете у досије корисника

Врста услуге:Издата уверења за остваривање права на Д.Д за наше раднике у иностранству

5
Врста услуге:

Врста услуге:

Врста услуге:

Врста услуге:

НАПОМЕНА:
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1

Број пружених услуга Број и врста 
предузетих мера

Број случајева у 
којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

У року Ван рока Број Врста 
предузете 

мере

Одељење:  Одељење за друштвене делатности                                                 
Број 
услуга

Врста услуге: донета решења о усклађивању (превођењу) права на месечно новчано примање

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 

незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву 
- по 
службеној 
дужности

1
Назив радног места: Стручни сарадник за послове инвалидско-борачке заштите
                                  
Врста услуге: донета решења о усклађивању (превођењу) права на породични додатак

Врста услуге:  донета решења о праву на помоћ у случају смрти војног инвалида

Врста услуге: донета решења о праву на породичну инвалиднину и увећану породичну инвалиднину

Врста услуге: донета решења о престанку права на допунско материјално обезбеђење

Врста услуге: донета решења о престанку права на личну инвалиднину

0-1
Врста услуге: донета решења о престанку права на породичну инвалиднину

Врста услуге: донета решења о престанку права на породични додатак

социјалне подршке детету/ученику

1-0

НАПОМЕНА:
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Одељење: Одељење за друштвене делатности                                                
Број 
услуга

Број пружених услуга Број и врста 
предузетих мера

Број случајева у 
којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву У року Ван рока

14

Врста услуге: захтев Центру за социјални рад“Богатић“  за издавање уверења

Број Врста 
предузете 

мере

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 

незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Врста услуге: родитељски додатак

14
Врста услуге: једнократна новчана помоћ породици за новорођенче

14

1

Врста услуге: накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

1
Врста услуге: накнада зараде за време породиљског одсуства

Назив радног места: виши сарадник за управне послове и послове бриге о породици,деци и материнска права

Врста услуге: достављање података министарству рада,запошљавања и социјалне политике-одсек за економско 
финансијске послове из области заштите породице и деце

Врста услуге: накнада зараде за време одсуства са рада ради неге детета

1
Врста услуге: накнада зараде за време посебне неге детета

1

1
Врста услуге:

НАПОМЕНА:
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Број пружених услуга Број и врста 
предузетих мера

Број случајева у 
којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

У року Ван рока Број Врста 
предузете 

мере

Одељење: Одељење за друштвене делатности                                                   
Број 
услуга

Врста услуге:  Ванредни инспекцијски надзор

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 

незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву

1
Назив радног места: Просветни инспектор 
                                  
Врста услуге:  Редован инспекцијски надзор

Врста услуге:

Врста услуге: Контролни  инспекцијски надзор

2 -сл.дуж.

Врста услуге: Обавештавање надлежног органа у случају ненадлежности

Врста услуге: Извештај о извршеном надзору испитивања испуњености услова за обављање делатности образовања и 
васпитања

Врста услуге: Обавештење Основног јавног тужилаштва Шабац по захтеву за прикупљање потребних обавештења

Врста услуге:

Врста услуге:

НАПОМЕНА:  Још три контролна надзора нису могла бити извршена због кашњења Извештаја о тестирању који школама доставља 
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Одељење:  Одељење за друштвене делатности                                        
Број 
услуга

Број пружених услуга Број и врста 
предузетих мера

Број случајева у 
којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

НСЗ, а о чему су ме школе редовно извештавале.

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву У року Број Врста 
предузете 

мере

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 

незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Ван рока

12
Врста услуге: Пренос средстава за ПУ“Слава Ковић“ Богатић у 2013.години

1
Врста услуге:

Врста услуге:

1
Назив радног места: Виши референт за финансијско материјалне послове бриге о породици и деци, материнским 
правима и борачко- инвалидској заштити
                                  

Врста услуге: Рефундација исплаћених накнада зарада од стране послодавца, а на основу обрасца НЗ-1 у 2013.години

39
Врста услуге: Исплата борачко-инвалидских примања у 2013.години

Врста услуге:

НАПОМЕНА:

Врста услуге:

Врста услуге:

Врста услуге:


