
 
 

 
Пројекат: 

 „ЗООМ - За Останак и Опстанак Младих“ 
 

 
Пројекат „ЗООМ -  „За Останак и Опстанак Младих“ – подршка запошљавању 

младих у неразвијеним општинама и руралном залеђу Нишавског округа“, 
 спроводи удружење 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 

за полазникe едукативног програма 
„ЗООМ - За Останак и Опстанак Младих 

Ако имате предузетнички дух, пословну идеју, ако желите да покренете сопствени 
посао, унапредите живот у заједници, ако желите да надоградите своје знање, и при 
том имате имате између 18 и 30 година - учествујте у програму „ЗООМ - За 
Останак и Опстанак Младих“. 
 
Удружење за локални развој Каменица је заједно са организацијом „Protecta“ уз 
подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, покренуло пројекaт 
„ЗООМ“ са основним циљем да унапреди услове за запошљавање младих кроз програм 
директне подршке омладинском предузетништву у неразвијеним општинама и 
руралном залеђу  Нишавског округа. 
Намера нам је да заједно са још 25 партнера из свих сектора, унапредимо услове за 
запошљавање младих у Нишавском округу. С тим у вези креиран је програм „За 
Останак и Опстанак Младих/ЗООМ“, са фокусом на предузетничкој едукацији и 
директној подршци успешним иницијативама за самозапошљавање младих.  
 
ЕДУКАТИВНИ ПРОЦЕС: 

 

Планирано је да 50 младих људи прође две тродневне едукативне обуке  (25 учесника 
по едукативној обуци). Едукативни процес је конципиран тако да се састоји из два 
дела. Први у области припреме и регистрације привредне делатности, порескиих 
прописа и књиговодствених норматива, као и други који ће се бавити израдом бизнис 
планова и њиховом применом. Оба дела садрже бројне информативно-едукативне 
садржаје који ће утицати на развој предузетничких знања и вештина.  

За учеснике едукативне обуке организован је бесплатни групни смештај и исхрана у 
омладинском кампу „Каменички вис“ на истоименом излетишту, на само 13км од 
Ниша. Учесницима обуке ће бити организован превоз из Ниша до одредишта у оба 
смера, радни материјал (оловка, блок, фасцикла...) и освежење током едукације.    
Реализација едукативних обука је планирана за другу половину априла 2017. године. 
Кандидати који су изабрани за едукацију али је не похађају, биће аутоматски 
искључени из даљег процеса.                                                                                               
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Након завршетка обуке, полазници ће добити прилику да развију своје пословне 
идеје у виду бизнис планова.  8 младих са најбоље развијеним пословним идејама 
добиће подршку у противвредности од 100.000 динара у материјалу и опреми за 
покретање сопственог посла.  
Обавеза младих је да приликом пријема подршке према својој жељи региструју 
одговарајући облик делатости (д.о.о. занатска радња, ортачко друштво, задруга, 
пољопривредно газдинтво...).                                                          .                                                                                                
. 
КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ: 
Право да се пријаве на конкурсу имају млади људи од 18 до 30 година који живе у 
руралним и мешовитим срединама на територији 4 градске општине са руралним 
залеђем (Нишке градске општине Палилула, Пантелеј, Црвени Крст, Нишка Бања) 
као и на територијама свих 6 неразвијених општина Нишавског округа: Алексинац, 
Сврљиг, Мерошина, Ражањ, Дољевац и  Гаџин Хан. 
 
KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ? 

Пријавите се на конкурс слањем попуњеног обрасца за учествовање у едукативном 
програму у ПДФ формату до понедељка - 10. априла 2017. године искључиво 
електронским путем на еmail: info@kamenica.org.rs.  
 

У разматрање ће бити узете само комплетно попуњене пријаве које стигну 10. априла 
до поноћи. Пријаве које су поднете ван рока за конкурисање или су достављене на 
начин који није у складу са правилима конкурса неће бити разматране. 

 

Пријавни Образац за учествовање у едукативном програму можете преузети са сајта 
Удружење за локални развој Каменица: www.kamenica.org.rs, на сајту Центра за развој 
грађанског друштва Protecta: www.protecta.org.rs, и директним контактом са 
Канцеларијама за младе (КЗМ) из 10 горе наведених општина Нишавског округа 
обухваћених програмом. 

 

За сва питања у вези с процедуром пријављивања на конкурс можете се обратити: 
Удружење за локални развој Каменица на еmail: info@kamenica.org.rs.  
Коначни резултати конкурса, односно одабир полазника едукативног процеса ће бити 
објављени  15. априла 2017. године на www.kamenica.org.rs и www.protecta.org.rs као и 
сајтовима КЗМ.     
 
 
 
У Нишу,                Удружење за локални развој Каменица 
16. март 2017. године 
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