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Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке 

 

ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ 

 

У оквиру пројекта „Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне 

Бачке“ који Општина Бач спроводи у оквиру програма „Подршка Европске уније 

активном укључивању младих“ у партнерству са Општином Бачки Петровац и 

Центром за проактивно пословање „БизнисНова“ из Новог Сада, реализоване су 

ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика реализовања обука била је унапред одређена пројектним активностима. 
Одржано је укупно 20 обука, од чега 10 у Бачу и исто толико у Општини Бачки Петровац.  
 

 Обуке су се одржале у Општинама Бач и Бачки Петровац на неколико различитих 
локација:  
 

➢ Зграда Општине Бачки Петровац  

➢ Зграда Општине Бач  

➢ Едукативни центар у Бачу.  

       

 

Учесници у обукама су били млади, 

незапослени људи са пребивалиштем на 

територији Општине Бач и Општине Бачки 

Петровац, који су  кроз обуке стекли нова 

знања, вештине и искуства у области 

предузетништва, самозапошљавања, 

извора финансирања предузетничких 

идеја као и израде бизнис планова кроз 

повезивање са другим учесницима обука 

из региона и институцијама од значаја за 

започињање сопственог посла. 
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Стручњаци из различитих области су држали предавања на унапред утврђене теме, а једна 

од кључних је била предузетништво. Обрађивани су: статистички подаци, дефиниције, али 

и примери добре праксе омладинског предузетништва, где је младима објашњено како да  

од сопствене идеје покренути бизнис и који су потенцијални извори тих предузетничких 

идеја. Правни концепт оснивања посла такође је била једна од тема на коју је стављен 

посебан акцент, док си законски оквири, 

дефинисање малог бизниса, услови и 

регистрација неки од елемената кроз које су 

полазници одрадили практични део предавања. 

Радионица која се бавила комуникационим 

вештинама присутнима је била 

најинтеерсантнија јер су предавачи сликовито 

издвојили четири животне ситуације које могу 

да се пресликају и у пословно окружење: 

пасивност, агресивност, пасивна агресивност и 

асертивност. Сет обука завршен је симулацијом 

разговора за посао кроз коју су учесници 

прошли реалну ситуацији у којој би се нашли, уз 

стручну комисију која их је оценила као врло 

успешне.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За додатне информације у вези обука и самог пројекта „Подстицање запошљавања младих 

у дунавском региону јужне Бачке'', обратити се лично у DYRC Канцеларије које се налазе у 

зградама општинске управе Бач и Бачки Петровац, координатор за Бач је Ивана Вулетић, 

контакт број 021/6070-075 локал 149,координатор за Бачки Петровац је Кристина Пешкир 

контакт број 021/780-121 локал 121. 

 

Током предстојећих пројектних 

активности за све полазнике и 

предаваче је у плану студијска 

посета Власотинском језеру, где их 

осим дружења очекује едукативни 

камп кроз који ће засигурно стећи 

значајна искуства која им могу 

помоћи у даљем професионалном 

раду и развоју. 
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