
 
 

 
 

Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке 
Општина Бач | Трг Др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач | info@bac.rs | www.bac.rs 

 

Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а  
спроводе га Општина Бач у партнерству са Општином Бачки Петровац и НВО Бизниснова 
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РЕАЛИЗОВАНЕ ОБУКЕ ЗА ТРЕНЕРЕ У ОПШТИНАМА БАЧ И БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

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 под називом Тренинг тренера – ''Mentoring and Coaching''. 
 

 

             Тренинг Општина Бач                              Тренинг Општина Бачки Петровац 

 

Циљна група на обукама били су млади незапослени људи који планирају у својој 

будућности да се баве врстом посла који захтева вештине попут mentoring-a и 

coaching-a, као и они који се већ баве тим послом. 

 

Предавач Љиљана Димитријевић упознала је присутне са овом области рекавши да 

се Coaching сматра процесом “обуке” и надгледања особе да би се побољшао њен 

учинак, при чему coach води и подржава свог клијента у остварењу његових циљева, 

жеља и намера. Coaching клијенту омогућава превазилажење личних баријера и 

граница, доводи их у стање да циљано употребе своје најбоље способности и 

подржава их да своје задатке у оквиру неког тима (нпр: породица, компанија…) 

испуне на најбољи могући начин. 
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 Менторство  (Mentoring) са друге стране представља вештину која се односи на 

процес саветовања којим се особа води и подржава у развоју. За квалитетан 

менторски однос битно је да су и ментор и менти (клијент) посвећени свом односу 

на начин који је њима најприхватљивији. Такође је навела да је веома важно да 

увек постоји свест о широј слици јер промене које правимо у једној сфери 

неминовно утичу и на друге области. 

 

Радионица Општина Бач 

После теоријског дела на обукама, уследио је практични део (радионица) где су 

учесници обуке били подељени на менторе и coach-ове како би им се приближила и 

лакше објаснила улога појединачно од сваке вештине.  

У наредном периоду планирано је да се бесплатно пружају online услуге менторинга 

за све младе предузетнике и људе који имају неку пословну идеју. Услуга менторинга 

ће се радити по принципу tailor-made, односно по потреби сваког корисника.  

За додатне информације у вези предстојећих активности и самог пројекта 

''Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке'', сви 

заинтересовани могу да се обрате лично у DYRC Канцеларије које се налазе у 

зградама општинске управе Бач и Бачки Петровац или на телефоне у наставку: 

координатор за Бач је Ивана Вулетић, контакт број 021/60-70-075 локал 149., 

координатор за Бачки Петровац је Кристина Пешкир контакт број 021/780-121 локал 

121. 
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