
Комисија за оцену пријава по Јавном позиву за јединице локалних самоуправа за доделу бесповратних средстава за 
пилот спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања 

 

Пројекат „Подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у пилотирању иновативних решења за 
запошљавање” 

Ранг листа поднетих пријава по Јавном позиву за јединице локалних самоуправа за доделу бесповратних средстава за 
пилот спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања 

 

Редни 
број 

Назив јединице локалне 
самоуправе Назив пројекта Број 

бодова 

1. Град Крагујевац Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу 93 
2. Општина Књажевац Иновације за локалне промене 92 
3. Град Пирот Пружимо руку теже запошљивим лицима 91 
4. Град Нови Пазар Нови Пазар за иновативна решења у запошљавању 87 
5. Град Врање Развој пословних идеја – једнака шанса за све 86 

6. Општина Бач Иновативан и одржив приступ тржишту рада за рањиве групе у општини 
Бач 85 

7. Општина Врњачка Бања Иновативна мера: ОБУКА-ПРАКСА-ПОСАО 83 

8. Општина Ћићевац 
Иновативним приступом ка оснаженим теже запошљивим категоријама 
становништва општине Ћићевац – Уз подршку је лакше 
(само)запошљавање 

82 

9. Општина Лебане Пут од ЈА до ЈА ЗАПОСЛЕНА 47 

10. Град Београд (Секретаријат 
за социјалну заштиту) Запослење је моје опредељење 44 

11. Град Јагодина Социјална интеграција кроз запошљавање теже запошљивих лица и 
друштвено осетљивих група 43 



12. Град Зрењанин Образовањем до лакшег запошљавања младих 42 
13. Град Ниш ЦЕНТАР ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 41 
14. Општине Трговише Нове вештине – нове могућности 40 
15. Општина Ада Запошљавање у општини Ади – Мој избор 39 
16. Општина Алексинац РадАЛица 38 

17. Општина Тутин Унапређење друштвено-економског положаја теже запошљивих лица и 
друштвено осетљивих група кроз развој ИТ сектора у општини Тутин 37 

 

Пријаве оцењене са 50 и мање бодова нису предложене за одобравање средстава. 
 
Пријаве Општине Куле и Општине Сокобања нису разматране јер су поднете на износ мањи од 40.000 евра што је  
минимални износ  по Јавном позиву. 
 
Пријава Градске општине Стари град није разматрана јер је Јавним позивом утврђено да пријаве могу поднети само 
јединице локалне самоуправе – град и општина. 
 


