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ППЗИВ НА  

 
ППСЛПВНУ АКАДЕМИЈУ ЗА  ПРЕДУЗЕТНИЦЕ –„ПСНАЖЕНА“ 

 
Савјет за женскп предузетништвп Ппдручне привредне кпмпре Баоа Лука у сарaдои са ЛидерЛабпм из 
Баое Луке прганизује Ппслпвну академију за предузетнице – „ОснаЖена“. 
Обуку чине три једнпдневне радипнице кпје ће бити спрпведене у перипду пд 11.11. дп 08.12.2021. гпдине. 
 
Прва радипница ппд називпм „Мптивација заппслених“ ће се пдржати 11.11.2021.гпдине (чeтвртaк) 
у времену пд 12:00 дп 15:15 часпва. 
Радипнице су замишљене кап кпмбинација предаваоа уживп у прпстпријама Ппдручне привредне кпмпре  
Баоа Лука у ул. Бранка Ћппића 6, гдје је брпј учесница пграничен у складу са преппрученим 
епидемиплпшким мјерама и пнлајн праћеоа прекп Зум (Zппm) апликације, за све пне кпје нису у 
мпгућнпсти да присуствују уживп.  
 
Све три радипнице ће се пдвијати на истпм мјесту, ппд истим услпвима у времену пд 12.00 дп 15.15 часпва. 
Планирани расппред свих радипница са наслпвима и терминима пдржаваоа приказан је у табели:  
 

Рaдиoницa:  Дaтум и вријеме пдржаваоа: 

 
1. “Moтивaциja зaпoслeних”  
2. “Кoмуникaциja и oргaнизaциja у тиму“ 
3. “Eфeктивни сaстaнци и прoдуктивнoст зaпoслeних 

 
11.11.2021. чeтвртaк,  /12:00 -15:15/  
25.11.2021. чeтвртaк,  /12:00 - 15:15/ 
08.12.2021. сриjeдa,    /12:00 - 15:15/ 
  

 
Ова екслузивна пбука, кпја је бесплатна за учеснице, намијеоена је чланицама Савјета за женскп 
предузетништвп свих пет Ппдручних кпмпра Привредне кпмпре Републике Српске (Баоа Лука, Бијељина, 
Дпбпј, Истпчнп Сарајевп и Требиое) кап вид захвалнпсти за сав дпсадашои рад и успјех на ппљу развпја 
женскпг предузетништва и кап ппдстрек за будући рад .  
Имајући у виду да је циљ пве Ппслпвне академије да предузетнице унаприједе свпје лидерске вјештине 

кап и да стекну нпва знаоа из пбласти кпмуникације, презентације, рукпвпђеоа и стратешкпг управљаоа, 

сигурни смп да ће и пва Академија да дппринесе пствареоу јпш значајних успјеха у будућнпсти. 

1. РAДИOНИЦA: “Moтивaциja зaпoслeних” 
 

Програм обуке 
Пojaм и фaктoри мoтивaциje (унутрaшои и вaоски) 
Maтeриjaлнe и нeмaтeриjaлнe кoмпeнзaциje у кoмпaниjи 
Дискусиja 
Вjeжбa – “Стилoви ситуaциoнoг рукoвoђeоa” 
Дoмaћи рaд: Упитник – “Лидeрствo и мoтивaциja зaпoслeних у мojoj кoмпaниjи” 

Датум: 02.11.2021.гпд. 
Брпј прптпкпла: 05-03-374/21 
Кпнтакт пспба: Нада Будиша, секретарка 
Савјет за женскп предузетништвп ППК БЛ 
Телефпн: 051/493-105 
Е-mail: nadab@bl.komorars.ba  

  
Н/Р ЧЛАНИЦА САВЈЕТА 



 

 

  
 
Материјал за пбуку:Рaдна скрипта, плoвка , мали ппклпн, шoљица зa чaj “OснaЖeнa ” 
а предузетнице кojе буду прaтиле прeдaвaоa oнлинe, дoбиjajу Рaднe скриптe у ПДФ вeрзиjи. 
 
Сертификати: 
Пoлaзнице кojе буду пдслушале све три радипнице, дoбиjajу сeртификaт Цeнтрa ЛидeрЛaб 
o зaвршeнoj Пoслoвнoj Aкaдeмиjи зa прeдузeтницe–“OснaЖeнa” а пне кпје буду слушале самп неке пд 
радипница дпбијају пптврду п пдслушанпј пбуци. 
 
Бонус: 
Све пoлaзнице Пoслoвнe aкaдeмиje зa прeдузeтницe – “OснaЖeнa” дoбиjajу вaучeр нa имe 20% пoпустa зa 
услугe Цeнтрa ЛидeрЛaб, кojи укључуje и прву бeсплaтну кoнсултaциjу , тeлeфoнски рaзгoвoр или пoсjeту 
Вaшoj кoмпaниjи. 
 
Обуку прпвпди: 
 ЛидeрЛaб, Цeнтaр зa лични рaзвoj, први и jeдини такве врсте цeнтaр зa „coaching“ и eдукaциjу у БиХ, 
oснoвaн 2019. гoдинe, чија је мисиja  пoдршкa зa oствaрeоe прoспeритeтa зajeдницe крoз eдукaциjу, 
трeнингe, инфoрмисaоe и пoдизaоe свиjeсти o вaжнoсти цjeлoживoтнoг учeоa, тe упрaвљaоa врeмeнoм и 
пoтeнциjaлимa. 
Пoсeбaн нaглaсaк стaвљaју нa свjeснo лидeрствo, прeузимaоe oдгoвoрнoсти нa путу личнoг усaвршaвaоa, 
кao и крeирaоe пoвoљнoг eкoсистeмa зa рaзвoj жeнскoг прeдузeтништвa. 
Дo сaдa су рeaлизoвaли прeкo 300 eдукaциja/трeнингa зa кoмпaниje у БиХ, кoje су прeпoзнaлe вриjeднoст 
НЛП и „coaching“ принципa, имплeмeнтирaних у oквиру оихпвих услугa. 
 
Предавачи: 
Оснивaчице Цeнтрa, крeaтoрке eдукaциja и прeдaвaчице нa Пoслoвнoj aкaдeмиjи су: 
1. Дoцeнт др Aоa Бундaлo, прпфеспрка францускпг и дипл. правник,  сeртификoвaни „ECA Coach & NLP“ 
trainer АNLP“ TA201 – Прaктичaр трaнсaкциoнe aнaлизe, „Soft skills mentor“ 
2. Соeжaнa Удoвичић Живкoвић, дипл.eк., сeртификoвaни „ECA Coach & NLP trainer ANLP“ 
сeртификoвaни „Business Coach, ECA“, „Erikson International Team Coach“. 
 
ПРИЈАВЉИВАОЕ : 
Пријавити се требате путем мејла: nadab@bl.komorars.ba  
Обавезнп наведите  да ли у пбуци учествујете уживп или пнлајн (zппm) . 

1. Уживп 
2. Онлајн ( zппm)  

Оне предузетнице кпје се буду изјасниле да ће пбуку пратити пнлајн дпбиће линк за праћеое путем зума 
(zппm). 
Једна пријава на ппчетку пбуке важи за цјелпкупну Академију, пднпснп за све три радипнице.  
Молим вас да се пријавите до 10.11.2021.године.  
 
С ппштпваоем,  
Нада Будиша, Секретарка Савјета за женскп предузетништвп 


