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НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН (БР.
06/637-2018) О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА НА
ПРОЈЕКТУ КОРАК КА БИЗНИСУ ОД 03. АВГУСТА 2018. ГОДИНЕ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор корисника пројекта „Корак ка бизнису“
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пројекат Корак ка бизнису има за циљ да допринесе стварању услова за повећање
броја старт-уп заједнице младих на територији градске општине Земун. Поред тога,
кроз реализацију активности, пројекат директно доприноси повећању нивоа
практичних знања и вештина и води ка стварању кључних компетениција које су важне
за запошљавање и самозапошљавање младих. Такође, пројектне активности доприосе и
промоцији предузетништва као једне од кључних компетенција у складу са ЕУ
директивама.
Директна циљна група пројекта су млади од 18-30 који су у систему формалног
образовања (ученици и студенти), као и незапослени млади. Избор директних
корисника пројекта врши се кроз јавни позив. У поступку селекције кандидата који ће
учествовати у пројектним активностима водиће се рачуна о родној равноправности.
Реализација активности доприноси остваривању циља конкурса „Стварање услова за
унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници и стимулисање
различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих.“.
Такође пројектне активности су у складу са областима финансирања део конкурса Б „
Развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и
запосленост младих кроз међусекторку сарадњу“
ЦИЉНА ГРУПА
Циљна група пројекта су млади људи узраста од 18 до 30 година, и то;
1. млади који имају пословну идеју и жељу да самостално започну свој посао и
2. млади који су већ започели свој посао и желе да га додатно унапреде
3. млади који су без посла тренутно.
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ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА И ОПШТИ УСЛОВИ
Пријаву на Јавни конкурс могу поднети лица која испуњавају следеће услове:
У категорији млади (ученици/студенти) који имају пословну идеју и жељу да
самостално започну свој посаo
да имају од 18 до 30 година;
да су држављани РС.
У категорији млади који су већ започели свој посао и желе да га додатно
унапреде:
да имају од 18 до 30 година;
да су држављани РС;
да имају регистровану делатност из области
да су већински власници привредних субјеката;
да желе да унапреде своје пословање.
У категорији млади који су незапослени:
да имају од 18 до 30 година;
да су држављани РС.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА
Критеријуми за вредновање дати су у посебном документу који је саставни део
конкурсне документације.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У категорији млади који имају пословну идеју и жељу да самостално започну свој
посао:
1. Формулар Пријаве – Образац број 1.
У категорији млади који су већ започели свој посао и желе да га додатно унапреде:
1. Формулар Пријаве – Образац број 1.
2. Копија решења из Агенције за привредне регистре.

У категорији млади незапослени:
1. Формулар Пријаве – Образац број 1.
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НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Попуњена Пријава се попуњава електоронски и шаље на мејл Канцеларије за
младе (kancelarijazamladezemun@gmail.com), или се подноси лично или поштом на
писарници Градске општине Земун, Магистратски трг 1, у запечаћеној коверти,
на којој мора да пише:
На предњој страни:
• Канцеларија за младе Градске општине Земун, Магистратски трг 1;
• Назнака - „ ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника пројекта „Корак ка бизнису“ – „не
отварати”.
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца Пријаве и контакт
телефон подносиоца пријаве.
Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 28. септембар 2018.
године до 15 часова.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну Канцеларији за младе Градске
општине Земун, до назначеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр.факсом), или
достављене на друге адресе, неће се разматрати.
Није могуће накнадно употпунити документа која недостају, а која су наведена у
Јавном конкурсу, након истека рока за подношење пријава.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу Пријаве.
За додатне информације се можете обратити на телефон 011/3160674 и путем е-mail-a:
kancelarijazamladezemun@gmail.com
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ПРОЦЕДУРА СПРОВОЂЕЊА-ИЗБОРА КАНДИДАТА КОРИСНИКА
ПРОЈЕКТА

1. Градска општина Земун доноси одлуку о формирању Комисије за избор кандидата
корисника пројекта.
2. Градска општина Земун расписује јавни позив за избор корисника пројекта на свом
сајту. Јавни позив ће на свом сајту објавити и Регионална агенција за развој и европске
интеграције Београд, партнер на пројекту.
3. Пријава са пратећом документацијом се подноси путем мејла, лично или
препорученом поштом на адресу Магистратски трг 1, Земун.
4. Комисија разматра приспеле пријаве и документацију, оцењује, бодује и селектује
пријаве према утврђеним критеријумима. У случају да два кандидата имају исти број
бодова предност ће имати кандидат који има пребивалиште на територији Градске
општине Земун.
5. Комисија сачињава финалну листу и даје предлог за избор 10-15 кандидата.
7. Градска општина Земун доноси одлуку о избору и обавештава све кандидате у
року од пет (5) дана од дана доношења одлуке.
8. Изабрани кандидати и ГО потписују Споразум о учешћу у програму.

Председник Градске општине Земун

Дејан Матић, с.р.

