
 
Шифра

ЈЛС

Програм 1501
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Број новоотворених привредних субјеката Број 4 4 0
Извор верификације

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Смањивање незапослености применом мера активне политике запошљавања

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Програм је реализован у складу са планираним пројектим активностима.  

Унапређење привредног амбијента пружањем административне помоћи 
привредном сектору

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

није било заинтересованих кандидата 
Извештај о раду одељења за ЛЕР

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Начелник општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

2020 Strana 1 od 1



Број новозапослених  кроз реализацију мера 
активне политике запошљавања Број 16 16 0

Извор верификације
није било заинтересованих кандидата 

Извештај о раду одељења за ЛЕР
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Усвојен буџет за 
2022

Текући буџет за 
2022 Извршење Проценат извршења у 

односу на текући буџет
4,200 4,200 3,057 72.79
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Шифра

ЈЛС

Програм 1501

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Број реализованих мера активне политике 
запошљавања Број 2 2 2

Извор верификације
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Ангажовање теже запошљиве категорије становништва

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Током 2022.године .године је потписан уговор са националном службом и расписани јавни позиви.  На јавним позивима је било две 
пријаве. Смањена заинтересованост је последица актуелне пандемије. Преко Јавног комуналног предузећа спроведен је јавни рад. 

Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

Извештај о реализацији локалног акционог плана за запошљавање

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Мере активне политике запошљавања
Начелник општинске управе
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Број ангажованих на јавним радовима Број 5 5 5
Извор верификације Извештај о реализацији ЛАПЗ-а
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Усвојен буџет за 
2022

Текући буџет за 
2022 Извршење Проценат извршења у 

односу на текући буџет
1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 1501

Програмска активност 0003
Одговорно лице

 

 

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2021

Циљна вредност у
2022

Остварена вредност у
2022

Број корисника консултантске помоћи Број 520 520 531
Извор верификације

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Унапређење услуга приватном сектору и пољопривредним газдинствима

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

премашен је очекивани број услед веће 
заинтересованости Извештај о раду одељења за ЛЕР

Пружена је  административна  помоћ пољопривредницима - како физичким, тако и правним лицима за потребе остваривања права на 
субвенције, пољопривредне кредите, регистрацију и пререгистрацију пољопривредних газдинстава, као и за осигурање усева , као меру 
коју општина спроводи у срадњи са Министартсвом државне управе и локалне самоупрве. 

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
Начелник општинске управе
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Усвојен буџет за 
2022

Текући буџет за 
2022 Извршење Проценат извршења у 

односу на текући буџет
3,000.00 3,000.00 1,857.00 61.90
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