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ПРИЈАВА  ЗА ОБУКЕ  
за економско оснаживање  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

1. Име и презиме  ______________________________________________  

2. Датум рођења   ______________________________________________ 

3. Адреса становања  ______________________________________________ 

4. Телефон  

a) Кућни  ____________________  

b) Мобилни   ____________________ 
 
5. Е-маил адреса_________________________________________________________________ 
6. Да ли сте 

a) Интерно расељено лице 
b) повратник (по Уговору о реадмисији са ЕУ)? 

 

ОБРАЗОВАЊЕ И РАДНО ИСКУСТВО 

 
1. Које је Ваше образовање?  

a) завршена основна школа или мање  
b) двогодишња или трогодишња средња школа  
c) четворогодишња средња школа  
d) виша школа или факултет  
e) студент 

 
2.  Шта сте по струци (занимању)? ________________________________________________ 
 
3. Колико чланова има Ваше породично домаћинство? _______________________________ 
 
4. Ваш тренутни статус је: 

a) Запослен 
b) Незапослен 
c) Студент 
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5. Ако је Ваш одговор на питање број 4. под  Б, молимо вас да наведете колико дуго сте 
незапослени?   

a) Мање од 12 месеци 
b) Дуже од 12 месеци 

 
6. Да ли сте припадник ромске националне мањине? 

а) да  
б) не  

 
7. Да ли планирате да самостално покренете свој посао?  

a) да  
b) не  

 

МОДУЛИ 

 
8. У оквиру овог пројекта нуде Вам се следећи програми обуке (Садржаји програма обуке 

дати су Вам у оквиру јавног позива). Молимо Вас да заокружите оне модуле који Вас 
занимају ( можете заокружити и висе од једног модула)?  

 
1. Бизнис идеја и планирање 

2. Маркетинг планирање 

3. Извори финансирања  

 

МОТИВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОБУЦИ 

 
9. Шта су Ваши мотиви за приваљивање на ове обуке? 
_________________________________________________________________________________ 

У прилогу достављам доказ о статусу – копију расељеничке легитимације или документа који 

сведочи о статусу повратника. 

Датум            ПОТПИС 

 _____________       _____________________________ 


