
 

                                  Пројекат „ЗООМ -  „За Останак и Опстанак Младих“ – подршка запошљавању   
                             младих у неразвијеним општинама и руралном залеђу Нишавског округа“, 

                                               спроводи Удружење за локални развој Каменица, финансира                                             
Министарство омладине и спорта Републике Србије 

 
 

Удружење за локални развој Каменица у партнерству са Центром за развој грађанског 
друштва Protecta, у оквиру програма „ЗООМ - За Останак и Опстанак Младих - подршка 
запошљавању младих у неразвијеним општинама и руралном залеђу Нишавског округа, 
подржаног од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије, расписује  
 

Конкурс 
(рестриктивни позив за подношење бизнис планова у  

оквиру пројекта ЗООМ) 
Позивамо  младе који су прошли комплетну едукацију за покретање сопственог посла у 
оквиру пројекта ЗООМ, да поднесу попуњене бизнис планове до среде 07.06.2017. године 
до 24h  (поноћи). 
За  израду бизнис планова користити искључиво  модел који се налази у прилогу. 
Бизнис план попуњен компјутерским слогом, доставити искључиво у електронској форми 
на е-маил адресу  info@kamenica.org.rs   (бизнис планови писани руком, машином за 
куцање или достављени лично - биће одбачени). 
По затварању конкурса, стручна комисија доноси одлуку о рангирању предатих бизнис 
планова и  12.06.2017.год.  до 17 часова, објављује листу. Пројектно ће бити финансирана 
првих 8 бизнис планова.  Комисија задржава право да не додели сва расположива 
средства у случају да процени да нема довољно квалитетних бизнис планова.  

Правила и процедуре добијања подршке за покретање сопственог бизниса: 

- Регистрација (-обавезна регистрација привредне делатности у Агенцији за 
привредни регистар –АПР до 21.06.2017 године до 17 часова). 

- Достава решења о регистрацији - Удружењу за локални развој Каменица или 
Центру за развој грађанског друштва Protecta. 

- Достава предрачуна (профактура) за набавку опреме, алата и материјала у 
одобреној вредности из бизнис плана  до 100.000,00 рсд 

За одабране успешне бизнис планове (првих 8 бизнис планова), корисницима је на 
располагању менторска подршка. 
У случају да одабрани корисници нису испунили неки од услова из конкурса (правила и 
процедуре) или су одлучили да повуку свој бизнис план, Комисија ће обавестити следећег 
кандидата са ранг листе 
Набавка и испорука опреме, алата и матерјала као и почетак  менторске подршке 
планирани су за другу половину јуна 2017. о чему ће апликанти бити накнадно бавештени. 
 
У Нишу, 31.05.2017. године. 
ПРОЈЕКТНИ ТИМ 
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