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У оквиру пројекта „Бољи услови за живот интерно расељених лица и повратника на 
Звездари“,финансираног од стране Европске уније, Комисија  за економско оснаживање, упућује  

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за 
ПРИЈAВЉИВАЊЕ ЗА ОБУКЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И ПОВРАТНИЦИМА  
 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „БОЉИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И 
ПОВРАТНИКА НА ЗВЕЗДАРИ“ 

 
Право на обуке могу да остваре интерно расељена лица и повратници (из реадмисије)  који 
имају пријављено боравиште односно пребивалиште на  на територији ГО Звездара. Обуке чине 
три модула и сваки траје три дана. Модули за обуке су: 
 

1. Бизнис идеја и планирање 

2. Маркетинг планирање 

3. Извори финансирања  

На крају обука учесници добијају одговарајуће сертификате и имаће додатну предност на 
конкурсу за доделу економског пакета подршке (алата за свој бизнис). 
 
Подносилац захтева може поднети захтев за учешће на обукама под следећим условима: 
 

1. да има статус интерно расељеног лица или повратника (према Уговору о реадмисији) 

2. да има пријављено боравиште односно пребивалиште на територији Градске општине 

Звездара 

 

Уз образац за пријаву за обуке, подносилац захтева је дужан да достави фотокопију 
расељеничке легитимације или доказ о статусу повратника по реадмисији, заједно са  пријавом 
боравишта на територији ГО Звездара. Тражени докази подносе се у фотокопији. По потреби, 
Комисија може тражити додатну документацију. 

Образац за пријаву се преузима на шалтеру за информације ГО Звездара, 11050 Београд, ул. 
Булевар краља Александра бр.77, од дана објављивања Јавног позива на огласним таблама 
општине. 
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Рок за подношење Обрасца за пријаву са документацијом је 28. јун 2019. до 15:30 часова на 
адресу: Градска општина Звездара, ул. Булевар краља Александра бр.77, 11000 Београд, 
поштом или преко писарнице Градске општине Звездара са назнаком: за Комисију за економско 
оснаживање. 

 

Све информације о Јавном позиву налазе се на сајту ГО Звездара www.zvezdara.org.rs , на 
огласним таблама Општине, а могу се добити сваког радног дана од 11-14 часова  на број 
телефона координатора пројекта Јована Чакаревића 064/1787-214. 

 
 Комисија за економско оснаживање 

председник Комисије  
Златко Петрин 

 
 

http://www.zvezdara.org.rs/

