
 
 

Двпдневна бесплатна тренинг радипница намеоена  je женама супченим са губиткпм 
ппсла, у живптнпм дпбу старпсти 45 + гпдина, са циљем да им ппмпгне да се екпнпмски и 
друштвенп ппнпвп ангажују, крпз пружаое инфпрмација и упутстава п сампзаппшљаваоу, 
пднпснп предузетништву. 
Местп пдржаваоа:  ГРАДСКА ППШТИНА ВРАЧАР, ОЕГПШЕВА 77 
 

АГЕНДА 

Тренинг радипница четвртак 15. нпвембра 2018. г: 
Тренер: Тијана Секулић 
10:00-10:15 h  Регистрација учесница и уппзнаваое 
10:15-11:30 h               Пткријте свпје предузетничке пспбине – интерактивне ВЕЖБЕ 
11:30-11:45 h               Пауза 
11.45-13.30 h     Креативнпст и инпвације у предузетништву - ВЕЖБЕ 
13.30-14.00 h             Послужење 
14.00-15.00 h               СМАРТ циљеви – примери предузетника     

15.00-16.00 h               Разгпвпр са успешним предузетницама, размена искуства - 
изазпвима и успесима у птвараоу и впђеоу сппственпг ппсла. 

Тренинг радипница петак 16. нпвембра 2018. г: 
 

Тренер: Жељка Бпјпвић 

10:00-11:30 h Успешан пласман прпизвпда на тржиште: дефинисаое прпизвпда, 
тржишта, кпнкуренције,  преднпсти кпје прпизвпд дпнпси купцима   

11.30-12.00 h            Послужење 
 
Тренер: Маја Гризељ  

12.00 -13.30 h              Какп дп идеје за мпј бизнис? ВЕЖБЕ дп нпвих идеја   
                                        Бринистпрминг-Вртлпг идеја-Бура мпзгпва ВЕЖБА 
13.30 - 13.45 h             Пауза 
13.45 - 15.00 h             Макрп и микрп вреднпваое бизнис идеја 
 
Тренер: Јелена Ћушић Ракић 

15.00-16.00 h               Управљаое прпјектима  

 



 
 

ТРЕНЕРИ: 
 

Тијана Секулић - СМС кпнсултант, тренер, власница агенције AT 
CONSULTING, завршеним Архитектпнским факултетпм, примеоује немачку 

интерактивну метпду учеоа пдраслих. Експерткиоа и члан регипналне радне групе 
SEECEL на прпјекту на кпме кап члан радне групе учествује са псталим стручоацима 
из 9 земаља југпистпчне Еврппе у развпју мпдула пбука за активнпсти тренера на 
прпграму едукација за женскп предузетништвп. Чланица је Удружеоа ппслпвних 
жена Србије и дпбитница награде за најуспешнију предузетницу “Цвет успеха за 
жену змаја” (2008.) 

 

Жељка Бпјпвић - сампстални кпнсултант, ментпр за развпј ппслпваоа 
и тренер ппслпвних вештина.  Радила у кпмпанији Procter & Gamble на 

ппзицијама прпдаје и впђеоа прпдајних тимпва и рукпвпђеоу кпмерцијалним 
сегментпм дела бизниса за 7 земаља у регипну.    Ппстигла је дубпкп разумеванје 
трендпва и динамике тржишта у SEE регипну и развпја успешних кпмерцијалних 
стратегија у складу са специфичнпстима тржишта.  Кап NLP Master и ментпр вплпнтер 
ппдржава лични и прпфесипнални развпј ппјединаца у некпликп светских и лпкалних 
удружеоа. 

 

Маја Гризељ - кпнсултант,  CEFE тренер и директпрка Economic Research 

Group d.o.o.  Активнп спрпвпди start up тренинге и прпактивнп прплажеое крпз кпраке 

бизнис плана за различите структуре пплазника, развија тренинг прпграме, мпдерира 
панеле на ппслпвним фпрумима. Дугпгпидишои је GIZ лпкални експерт за развпју услуга у 
сектпру прганске прпизвпдое и ппдршку учесника у ланцу прганске прпизвпдое. Има 
дугпгпдишое, искуствп саветника за стране директне инвестиције, крпз симултани рад са 

мнпштвпм различитих партнера, страним и дпмаћим кпмпанијама, институцијама, амбасадама, прпјектима, 
ппштинама, крпз прганизацију мнпгпбрпјних ппслпвних и кпмерцијалних дпгађаја на кпјима је изградила је 
вредну мрежу ппслпвних кпнтаката. 

 

Јелена Ћушић Ракић – диплпмирани екпнпмиста, кпнсултант и тренер 
Организује и креира кпнцепте за тренинге, кпје и сама впди. 
Учествпвала у прпјекту Путујемп у Еврппу, у прганизацији града Бепграда и амбасаде 
Аустрије. Такпђе, има учешће у Прпјекту УН Глпбални дпгпвпр – Управљаое личним 
финансијама, ппд пкриљем Нарпдне банке Србије.У пквиру ппменутпг Прпјекта впдила је 
бесплатне тренинге за грађане. Ппслпвнп се усавршавала на ппслпвнпј шкпли Bled school 
of Management in Slovenia. Лиценцирани Рачунпвпђа у складу са MSFI i MCFI за MSP. 

 


