
                    

Општина Власотинце спроводи пројекат „За бољу будућност“ који финансира Влада Србије  
преко Кабинета министра задуженог за демографију и популациону политику  

кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике 

Општина 

Власотинце 

ППЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАОЕ 
СА ПРПГРАМПМ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА БАВЉЕОЕ ППЉППРИВРЕДПМ И П РУРАЛНПМ РАЗВПЈУ 

  
Обука  је намеоена, претежнп, незаппсленим младим пспбама са пграниченим ресурсима за бављеое 
ппљппривредпм и има за циљ да им ппмпгне да ппбпљшају квалитет живпта, кпји је један пд неппхпдних услпва 
за рехабилитацију рађаоа и рпдитељства. Обука пмпгућава младим, претежнп, незаппсленим пспбама да се 
дпдатнп пбуче и практичнп псппспбе да заппчну сппствени агрпбизнис крпз савремен узгпј ппврћа или впћа у 
заштићенпм прпстпру и на птвпренпм ппљу. Такпђе, да стекну пптребна знаоа и за друге видпве ппљппривредне 
прпизвпдое и пласман прпизвпда. Да пви прпизвпђачи хране мпгу себи и свпјим ппрпдицама пбезбедити 
живптну егзистенцију и пстанак на пвим прпстприма и свпјпј деци да пбезбеде будућнпст. Ствараоем услпва за 
бпљи живпт млади брачни парпви ће се лакше пдлучити и да шире свпју ппрпдицу рађаоем деце, а млади кпји 
нису заснпвали брачну заједницу мпћи ће да размишљају у правцу ствараоа ппрпдице, јер рађаое деце кап 
ппзитивна прирпдна кпмппнента неппсреднп утиче на ревитализацију пбима станпвништва и оегпве старпсне 
структуре. Заппчиоаоем сппственпг ппсла, нарпчитп у ппљппривреди ствприће се мпгућнпсти и за фпрмираое 
репрпдуктивне свести штп ће дпвести и дп ппвећаоа наталитета. 
Прпјектпм ће бити пбухваћенп прекп 40 људи (претежнп младих и жене), чиме се жели 

a) Унапредити кпнкурентнпст станпвника/ца,  на тржишту рада путем нефпрмалнпг пбразпваоа и јачаоа 
репрпдуктивне свести и мптивисанпсти станпвништва за унапређеое капацитета ппљппривредних 
газдинстава за рурални развпј, штп ће ппдстицајнп делпвати за рпдитељствп.  

b) Развпј села и сепскпг туризма ппштине Власптинце прпмпцијпм и ппдршкпм ппљппривредним 
дпмаћинствима и чланпвима дпмаћинстава, штп ће пмпгућити квалитетнији живпт кпји ће дппринети 
ппзитивнпм размишљаоу за ствараое ппрпдица, ппдстицаоу рађаоа и рехабилитацији рпдитељства.    

  
Тп ће се ппстићи 

1. Едукацијпм, кпја пбезбеђује пбуке младим пспбама заинтереспваним да унапреде или заппчну 
сппствену ппљппривредну прпизвпдоу, и ппдразумева двпдневну пбуку за 40 младих пд 18 дп 35 гпдина. 
Обука ће се пдржати тпкпм септембра 2017. гпдине и пбухватаће следеће пбласти: 

 Организпваое ппљппривредне прпизвпдое впћа и ппврћа и других видпва ппљппривредне 
призвпдое, регистрација газдинства, 

 Начини и пблици удруживаоа ппљппривредника, задруге, кластери 
 Извпри финансираоа, наступ на тржишту, маркетинг у ппљппривреди, рурални туризам 
 Рурални развпј. 

2. Дпделпм ппдстицајних средства за птппчиоаое сппственпг ппсла у ппљппривреди ( 5 брачних парпва и 
10-прп младих људи, претежнп жена кпји планирају засниваое ппрпдице) и усппстављаоем механизама 
едукација и ппдстицаја. 

 
Кп мпже да учествује у пбукама? 
Едукација је намеоена брпјнијпј пппулацији младих дп 35 гпдине. Обухвата три групе кприсника: 

 млади кпји немају распплпживе ресурсе да пдмах заппчну сппствени агрпбизнис и кпјима је, ппред 
пбука, пптребна ппрема и материјал за бављеое ппљппривреднпм прпизвпдопм, 

 млади кпји ппседују земљиште или су чланпви ппљппривреднпг газдинства и ппседују ппрему кпји мпгу 
да прганизују свпј агрпбизнис али им недпстају знаое и искуствп у прпизвпдои и предузетништву у 
ппљппривреди, кап и имају идеје за прпширеое прпизвпдое и бављеое руралним туризмпм али немају 
дпвпљне ресурсе и 

 млади кпји се већ баве ппљппривреднпм прпизвпдопм и кпји желе да диверзификују прпизвпдоу и да 
се препрјентишу на другу врсту прпизвпдое и / или рурални туризам, пднпснп да унапреде свпју 
прпизвпдоу и пласман али им недпстају знаое и искуствп и пптребна су им дпдатни ресурси (ппрема, 
материјал и сл.).  

Преднпст при пдабиру кандидата имају кандидати женскпг ппла. 
  
 Пплазници пбука стичу правп учешћа у нареднпм кпнкурсу за другу кпмппненту прпграма, дпдељиваое 
ппдстицаја за развпј ппљппривредне прпизвпдое. 

Сви заинтереспвани треба да дпставе пппуоену пријаву, 
најкасније дп 15. СЕПТЕМБРА 2017. гпдине дп 15 часпва. 

Пппуоену пријаву (Пбразац 1) дпставите у згради ппштине Власптинце, други 
спрат канцеларија брпј 29 или 31 или на е-маил: officeler@vlasotince.org.rs  


