
   

Пројекат “Бизнис Анђелина-Развој и промоција иновативног женског предузетништва у локалној заједници” је 

подржао кабинет Министра за иновације и технолошки развој  

Јавни позив 

за учешће на обукама за жене предузетнице са територије општине Сремски Карловци и околине 

у оквиру пројекта “Бизнис Анђелина-Развој и промоција иновативног женског предузетништва у 

локалној заједници” 

Драге суграђанке, 

општина Сремски Карловци ће у партнерству са удружењем „Бизниснова-центар за проактивно 

пословање“ и „Дунав 1245“ реализовати пројекат под називом “Бизнис Анђелина-Развој и 

промоција иновативног женског предузетништва у локалној заједници”, у оквиру којег ће се 

спровести низ активности којима ће се пружити подршка развоју иновативног женског 

предузетништва на нивоу Сремских Карловаца и околине. 

Пројектом, који ће се имплементирати у периоду до децембра 2018.године, планирана је 

организација едукација жена које размишљају да покрену сопствени посао без обзира на године и 

тренутни статус - незапослене или запослене код послодавца. 

Едукације ће се реализовати у периоду од октобра до новембра 2018. године, а обухватиће 

следеће групе модула:  

I група модула – „Нови послови” 

- Почетници у пословању (услови и елементи одговорног и успешног пословања) 

- Финансијски менаџмент 

- Продаја и маркетинг 

- Иновативно предузетништво (иновација тржишна атракција) 

II и III група модула – „Нове професије“ 

- Развој каријере у ИТ индустрији 

- “Crowfunding” и “Pitching” 

Полазнице тренинга ће имати прилику да по завршетку обука, учествују на јавном позиву за 

доделу микрогрантова за почетак пословања који ће бити расписан од стране општине Сремски 

Карловци. 

Поред наведеног, полазнице ће бити позване да учествују и презентују своје пословне идеје на 

конференцијама “Ignite - Презентација пословних идеја” и “Бизнис анђелина”, те ће моћи 

учествовати и на “Божићном базару” који ће бити организован у децембру месецу 2018. године. 

Полазнице тренинга ће добити материјал са едукација у електронској и писаној форми, освежење 

и сертификат о похађању обуке. Тачан датум и место одржавања обука биће накнадно достављен 

полазницама обука. 

Пријаве за све наведене обуке могу се доставити до 10.10.2018. године, електронски путем линка: 

Е-пријавни формулар  
За додатне информације можете се обратити на телефон 021/685-30-13, контакт особe Игор Релић 

и Дарко Миланковић. 

https://docs.google.com/forms/d/1-3I3r-RKu7I28Nn8sop6VK21qql21VAqVxYSrLS0y7U/edit?usp=sharing_eil&ts=5bae00f8

