
                                                                    

 
 

  
                                                             

 
 

                           Пројекат :Развојни акцлератор југ-агробизнис шанса за младе 

         Спроводи:  Удружење за локални развој Каменица,  

                               Финансира: Министарство омладине и спорта Републике Србије 

Удружење за локални развој Каменица, у сарадњи са Задружним савезом Јужне Србије,  

у оквиру пројекта „Развојни акцелератор југ – агробизнис шанса за младе“ 

финансираног од Министарства младине и спорта Републике Србије, расписује 

КОНКУРС 

за Програм обука младих у агробизнису у оквиру пројекта  

РАЗВОЈНИ АКЦЕЛЕРАТОР ЈУГ-АГРОБИЗНИС ШАНСА ЗА МЛАДЕ 

 

Циљ конкурса је да идентификује 15 младих особа (од 18 до 30 година старости),  који 

су заинтересовани за запошљавање у задружном систему и/или имају сопствену или 

породичну производњу воћа или поврћа коју желе да унапреде прерадом у финалне 

производе, и/или се суочавају са бројним препрекама за улазак у малопродају и 

постизање економске одрживости.   

Пријавом на конкурс, млади стичу право на програм обуке који обухвата тродневну 

теоријску и десетодневну практичну едукацију у области модела за регистрацију 

агробизниса, начину функционисања задруга, развоју производа, дизајна, брендирања 

и маркетинга,  те практичних вежби које ће бити реализоване у производним погонима 

и на пољима пет задруга партнера.  

У наставку, сви млади који успешно заврше обуку, стичу право да реализују интервјуе 

са потенцијалним послодавцима из задружног сектора.   

Три најуспешније младе особе након интервјуа ће добити прилику да заснују радни 

однос у задругама. 

 

 ОБУКА  

Обука је замишљена као мешавина теоријске и практичне едукације са конкретном 

праксом у производњи. Тродневна теоријска едукација ће бити реализована у 

инспиративном окружењу омладинског планинског кампа „Каменички вис“ на свега 13 

км од центра Ниша и истовремено на 800мнв изнад Града. Камп је сам по себи пример 

предузетништва младих јер представља социјално предузеће које воде млади за младе.   

Пракса ће бити реализована у перодиоду од 10 дана, у производно прерађивачким 

погонима 5 успешних задруга на подручју Нишавског, Јабланичког и Пчињског округа.       

За учеснике едукативне обуке организован је бесплатни групни смештај и исхрана у 

омладинском кампу „Каменички вис“, трошкови превоза и исхране током трајања 

праксе, радни материјал (оловка, блок, фасцикла...).                                           .                                                      

Реализација едукативних обука је планирана у другој половини новембра 2019. године. 

Кандидати ће о тачним териминима теоријске и практичне обуке бити обавештени 

накнадно. Кандидати који су изабрани за едукацију али је не похађају, биће искључени 

из даљег процеса. 
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 ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                                

Након завршетка обуке, сви полазници ће добити прилику да обаве серију интервјуа са 

5 реномираних задруга за потребе запошљавања. У зависности од стечених знања и 

успеха на интервјуима, очекује се запошљавање мин. 3 младе особе. 

                                                    .                                                                                                . 

 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 5 округа Јужне Србије (Нишавски, 

Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ). 

 

 KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ? 

Пријавите се на конкурс слањем мејла о заинтересованости за учествовање у 

едукативном програму (у слободној форми) на е-мејл адресу: info@kamenica.org.rs  

 

У разматрање ће бити узете пријаве које стигну 06. новембра до 16 часова. Пријаве 

послате ван рока за конкурисање или су достављене на начин који није у складу са 

правилима конкурса неће бити разматране. 

 

За сва питања у вези са процедуром, можете се обратити: Удружењу за локални развој 

Каменица на еmail: info@kamenica.org.rs.  

      

 

 

 

У Нишу, 01. новембар 2019. године 

Удружење за локални развој Каменица 

ПРОЈЕКТНИ ТИМ 
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