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Пројекат „Пољопривредни инкубатор за младе на селу“, 

спроводи Омладински клуб Новог Бечеја, финансира 

Министарство омладине и спорта Републике Србије 

 

Ј А В Н И   П О З И В 

за пријаву младих незапослених лица 

 

Омладински клуб Новог Бечеја у партенрству са Општином Нови Бечеј и Регионалним центром 
за друштвено-економски развој – Банат (РЦР Банат), реализује пројекат „Пољопривредни 
инкубатор за младе на селу“. Пројекат се финансира средствима Министарства омладине и 
спорта у оквиру Јавног конкурса за програме и пројекте за спровођење циљева Националне 
стратегије за младе.  

Пројекат тежи да допринесе смањењу незапослености у Општини Нови Бечеј и креиран је у 
складу са стратешким опредељењем локалне самоуправе – развоју пољопривреде. 
Имплементацијом пројектних активности креираће се услови за развој повртарства кроз 
стварање повољних околности за запошљавање младих у стакленичкој производњи.  

Пројектом је предвиђено да до 15 младих незапослених лица са територије општине Нови Бечеј, 
који се налазе на евиденције Националне службе за запошљавање, похађа обуке у трајању од 8 
дана (4 дана теориске едукације и 4 дана радна пракса) како би се упознали са повртарском 
производњом, циклусом производње у пластеницима, производњом расада, начинима и 
могућностима финансирања, финансијским менаџментом пољопривредних произвођача, 
маркетионгом и тржиштем, пословним повезивањем и сл. 
 
Након обука, предвиђено је да полазници едукација конкуришу са развијеним бизнис 
плановима на основу којих ће се одабрати три (3) лица којима ће се бесплатно уступити 
пољопривредни инкубатор на коришћење у периоду од две (2) године. Инкубатори ће се 
налазити у насељеном месту Кумане. 

Овим путем позивамо сва заинтересована незапослена лица, старосне доби до 30 година, 
са територије општине Нови Бечеј да доставе своје пријаве за учешће на пројекту.  

Образац за пријављивање, можете преузети на интернет адреси Омладинског клуба - 
http://klubnbo.org.rs/novinbo/ или лично у просторијама Канцеларије за локални економски 
развој Општинске управе Нови Бечеј ул. Жарка Зрењанина 8.  

Пријаве се подносе лично у Канцеларији за локални економски развој или путем е-маила на 
адресу omladina.nb@gmail.com . 

Рок за пријаву је 20. март 2017. године. 

Контакт детаљи: 

Детаљније информације у вези са Јавним позивом могу се добити на интернет страници: 
http://klubnbo.org.rs/novinbo/, путем е-маила:  lukickristijann@yahoo.com или 
omladina.nb@gmail.com . 
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