
 

 

SLU@BENI GLASNIK 
OP[TINE FO^A 

 

1. 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. став 1. 

тачка 19) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Начелник Општине Фоча, дана 16. 12. 2022. године,  д о н о с и  

 

П Р А В И Л Н И К  

О  КРИТЕРИЈУМИМА  И  НАЧИНУ  ДОДЈЕЛЕ  ГРАНТ  СРЕДСТАВА   

ЗА  ПОДРШКУ  ЕКОНОМСКИ  УГРОЖЕНИМ  КАТЕГОРИЈАМА  

НА  ТРЖИШТУ  РАДА   
 

1.   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

(1)  Овим правилником уређује се начин процјене и одабира кандидата у циљу побољшања стања економски угрожених категорија на тржишту 
рада.  

(2)  Кандидати који ће бити подржани су: физичка лица, новоосноване фирме и постојеће фирме, које могу побољшати стање економски 

угрожених категорија на тржишту рада.  
Члан 2. 

Правилник се доноси у сарадњи са „Caritasom“ Швајцарске у Босни и Херцеговини, по методологији пројекта „Социо-економска одрживост и 

подршка становништву Горње-дринске регије (SELLS)“. 
 

2.   ПРЕДМЕТ  ПОДРШКЕ  
Члан 3. 

Циљ подршке је: 

1)  Пружање подршке социјално угроженим категоријама становништва да покрену или побољшају економске активности (повећање 
предузетничког духа међу рањивим категоријама), 

2) Пружање помоћи угроженим категоријама становништва приликом покретања властитог бизниса (повећање броја обртничких радњи и 

предузећа), 

3) Пружање помоћи постојећим бизнисима који желе проширити обим пословања и запослити рањиве категорије са тржишта рада (повећање 

броја запослених и побољшање социоекономске ситуације), 

4)  Подршка при изради бизнис плана, 
5)  Подршка за повећање економске активности, 

6) Подршка при унапређењу и регистрацији бизниса - најбоље бизнис идеје/бизнис планови за покретање/унапређење бизниса ће добити 

финансијску и савјетодавну подршку за рад, 
7)  Подршка постојећим бизнисима који желе запослити економски угрожене категорије на тржишту рада – подршка за унапређење њиховог 

бизниса. 

 
3.   ЦИЉНА  ГРУПА  КОРИСНИКА  ПРОГРАМА  ПОДРШКЕ  

 

Члан 4. 
Право на учешће у програму подршке имају пунољетне особе које:  

1)  желе унаприједити своју економску активност, 

2)  желе регистровати бизнис или домаћинство/газдинство, 
3) имају већ постојећи бизнис, чије пословање желе унаприједити те допринијети развоју регије и новим запослењима. 

 

                                                                Члан 5. 
Предност за учествовање у програму подршке имају:  

1)  незапослене жене, без обзира на доб, 

2)  младе незапослене особе до 35 година, 
3)  незапослене особе са инвалидитетом, 

4)  домаћинства са једним родитељем, 

5)  домаћинства са више од једног незапосленог члана, 
6)  Особе чија је идеја или бизнис препознат у локалној средини или шире и особе са иноваторским пројектима значајним за локалну заједницу, 

7)  припадници националних мањина, 

8) особе које се налазе на евиденцији Завода за запошљавање преко 10 година. 
 

Члан 6. 

Пожељно је да кандидати имају:  
1)  висок ниво мотивације за покретање самосталног бизниса, 

2)  одређени обим властитих средстава за пословање, 

3)  образовање за исте или сличне послове, 
4)  радно искуство на истим или сличним пословима, 

5)  способност аналитичког размишљања и дефинисања јасне пословне идеје. 

Godina XXXII Fo~a, 11.01.2023.  Broj 1. 
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4.  КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  И  ДОДЈЕЛУ  СРЕДСТАВА  ЗА  ПОКРЕТАЊЕ / УНАПРЕЂЕЊЕ  ВЛАСТИТОГ  БИЗНИСА   

 
Члан 7. 

(1) Особе заинтересоване за развој пословне идеје и покретање/унапређење властитог бизниса могу се пријавити путем намјенски дизајнираног 

обрасца, до датума дефинисаног у јавном позиву. 
(2)  Програм подршке ће се реализовати у периоду 2023. године. 

(3) Кандидати чија пријава буде прихваћена имају прилику да учествују у програму подршке, у оквиру којег ће стећи знања неопходна за 

разраду пословне идеје и комплетирање пословног плана.  
(4) Комисија за процјену ће, у складу са дефинисаним критеријумима, изабрати најбоље пословне планове, чији носиоци ће добити финансијску 

и савјетодавну подршку за побољшање економске активности, оснивање/унапређење и развој бизниса. 

 

4.1.   Подршка  при  креирању  пословне  идеје 

Члан 8. 

(1)  Општина Фоча ће расписати јавни предпозив, као и јавни позив. 
(2) Пријаве се прикупљају директно путем попуњавања апликационог формулара, који се предаје у шалтер сали Општине Фоча.  

(3)  На основу апликационог формулара, комисија ће извршити одабир учесника за прву фазу тј. подршку при креирању пословне идеје (обуку).   

 
Члан 9. 

Обука се састоји од сљедећих модула (укључујући практичан рад на изради бизнис плана): 

1)  План пословања – увод, 
2)  Консолидовање пословне идеје, 

3)  План маркетинга, 

4)  Запошљавање, 
5)  Организација и управљање, 

6)  Набавка, 

7)  Утврђивање трошкова производа и услуга, 
8)  Финансијско планирање, 

9)  Почетни капитал, 

10)  Дорада плана пословања, 
11)  Два самостална практична задатка:  

-  припрема плана маркетинга и  

-  припрема финансијског плана.  
 

4.2.   Критеријуми  за  вредновање  пословних  идеја  

Члан 10. 
(1)  Критеријуми за одабир пословних идеја, односно пословних планова су једина мјеродавна основа за оцјењивање приједлога поднесених од 

стране заинтересованих кандидата.  

(2)  Пристигле пријаве ће оцјењивати комисија, служећи се наведеном шемом.  
 

 КРИТЕРИЈУМИ БОДОВИ ИЗВОР 

Обавезни 

критеријуми 

 

 

-  Пријављена особа мора да има пребивалиште на подручју 
општине Фоча, 

-  Пријавни образац је достављен на вријеме, 

-  Пријавни образац је адекватно попуњен. 
 

У циљу избјегавања нелојалне конкуренције, приједлози за 

покретање сљедећих врста бизниса ће бити аутоматски 
елиминисани: 

-  пријаве које нису у складу са законом, подразумијевају 

активности у сивој/црној зони у којима је нејасно гдје и како се 
набављају сировине, 

-  већ су подржане од Ca Ch или других донатора, 

-  односе се на угоститељски сектор, 
-  активности опремања апартмана или кућа за туристе, који 

захтијевају режијске трошкове  

(рента / режије / плате). 
 

- 
Пријавни 
образац 

Посебни 

критеријуми 

 

Припадност циљаним категоријама: 

-  незапослене жене, без обзира на доб, 
-  младе незапослене особе до 35 година, 

-  незапослене особе са инвалидитетом, 

-  домаћинства са једним родитељем или са више од једног 
незапосленог члана, 

 

-  особе чија је идеја или бизнис препознат у локалној средини 

или шире и особе са иноваторским пројектима значајним за 

локалну заједницу, 
-  припадници националних мањина, 

-  особе које се налазе на евиденцији Завода за запошљавање 

преко 10 година. 
 

Ресурси и мотивација за покретање властитог бизниса: 

-  формално или неформално образовање за исте или сличне 

послове, 
- радно искуствно на истим или сличним пословима, 

-  аналитичан и прецизан опис пословне идеје, 

-  спремност на улагање у властити бизнис. 
 

Критеријум за домаћинства: (маx 60 бодова) 

 

5 бодова по 
појединачним 

критеријумима али 

максимално  
25 бодова 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Максимално  

15 бодова  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Пријавни    
образац 
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Идеја: 

-  Пољопривреда, механизација = 10 бодова,  

-  Занат = 10 бодова, 

-  ИТ и сродне дјелатности = 15 бодова.  
 

Објашњење  идеје  

(детаљи,  без  нејасних  одговора): 

-  Основно објашњење = 5 бодова, 

-  Објашњење идеје (детаљи, без кратких и нејасних одговора) = 

10 бодова, 
-  Додатни детаљи о маркетингу и запослењу = 15 бодова.  

 

Мјесечни  приходи  у  моменту  аплицирања: 

-  0 – 250 КМ = 15 бодова, 

-  250 КМ – 500 КМ = 10 бодова,  

-  500 КМ и више = 5 бодова.  
 

Одрживост (дугорочније остваривање прихода и  

потенцијално  ширење  у  будућности): 

-  Одрживост (дугорочније остваривање прихода и потенцијално 

ширење у будућности) = 10 бодова, 

-  Могуће повећање прихода, али без запошљавања = 5 бодова,  
-  Могуће повећање прихода уз обавезно запослење = 15 бодова.  

 

Критеријум  за  бизнисе:  (маx 60)  

 

Идеја: 

-  Пољопривреда, сточарство = 5 бодова,   

-  Занатство = 5 бодова,  

-  ИТ и сродне дјелатности = 10 бодова.  
 

Објашњење идеје  

(детаљи,  без  нејасних  одговора): 

-  Основно објашњење (односи се на постојеће капацитете без 

додатних детаља) = 2 бода,  

- Детаљи о пословним процесима (набавка, тржиште, доступност 
купцима и потрошачима) = 5 бодова,  

-  Додатни детаљи о маркетинг стратегији, постојећим начинима 

оглашавања и планирани будући начини репрезентације = 10 
бодова.  

 

Очекивани  приходи: 

-  до 5.000 КМ = 10 бодова,  

-  5.000 КМ и више = 5 бодова.  

 

Запослење: 

-  Без планова о даљем запошљавању = 0 бодова,  

-  Повећање формално запослених за 1 радника = 10 бодова, 
-  Повећање формално запослених са 2 и више радника = 15 

бодова.  

 

Присутност  на  тржишту: 

-  Није пристутан, новооснован, start-up =  

   5 бодова, 
-  На домаћем тржишту = 3 бода, 

-  На домаћем, регионалном и иностраном тржишту = 2 бода.  

 

Одрживост: 

-  Не планира проширење = 2 бода, 

-  Планира проширење капацитета у погледу опреме и развоја 
пословања = 5 бодова, 

-  Планира проширење изласком на друга тржишта = 10 бодова.  

 
 

    Максимално   

       15 бодова  

 

 

 
    Максимално  

15 бодова 

 
 

 

 
     Максимално  

   15 бодова 

 
 

 

 Максимално  
    15 бодова 

 

 
 

 

 
 

 

Максимално 
   10 бодова 

 

 
Максимално   

   10 бодова  

 
 

 

 
 

 

 
 

Максимално 

  10 бодова 
 

 

Максимално 
    15 бодова 

 
 

 

 
 

Максимално 

   5 бодова  
 

 

 
 

Максимално  

  10 бодова  
 

 

 
 

 
 

4.3.   Подршка  при  унапређењу  и  регистрацији  бизниса 
 

Члан 11. 
(1)  Учешће на обуци је обавезан критеријум за добијање даље подршке. 

(2) Сви кандидати који успјешно прођу циклус обуке ће имати израђен бизнис план, са којим ће аплицирати за даљу подршку.  

(3)  Подршка се састоји од: 
1)  грант средстава, 

2)  савјетодавне подршке. 
Члан 12. 

Принципи приликом дефинисања критеријума бодовања су: 
1)  свеобухватност – бодовани су сви битни елементи за пројекат и јасно се преферирају рањиве категорије на тржишту рада и квалитет 

бизнис плана, 
2)  избјегавање утицаја личног мишљења – критеријуми су јасно дефинисани да би се избјегао лични утицај комисије. 
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 КРИТЕРИЈУМИ БОДОВИ ИЗВОР 

Обавезни 

критеријуми 

 
-  Учешће на обуци  

-  Предат бизнис план – апликација за други круг 

 

Елиминаторни 

критеријум 

Листа 

учесника обуке 

Посебни 

критерији 

 

Припадност  некој  од  циљних  категорија: 

-  Незапослене жене, без обзира на доб, 
-  Младе незапослене особе до 35 година, 

-  Незапослене особе са инвалидитетом, 

-  Домаћинства са једним родитељем или са више од једног 
незапосленог члана, 

-  Особе чија је идеја или бизнис препознат у локалној средини 

или шире и особе са иноваторским пројектима значајним за 
локалну заједницу, 

-  Припадници националних мањина, 

-  Особе које се налазе на евиденцији Завода за запошљавање 
преко 10 година. 

 

Максимално  

5 бодова  

Пријавни 
образац 

 

 
Бизнис план 

 

Квалитет  бизнис  плана  

(детаљније  у  табели)  

 

Максимално                
80 бодова 

 

Висина  властитог  учешћа  кандидата: 

-  20% укупне инвестиције = 2 бода, 

-  20 - 30% укупне инвестиције = 4 бода, 
-  30 - 40% укупне инвестиције = 6 бодова, 

-  40 - 50% укупне инвестиције = 8 бодова,  

-  50% и више = 10 бодова. 
 

 

 

 

Максимално   
10 бодова 

 

Подршка  развоју  дефицитарног  сектора 

-  Пољопривреда/сточарство = 2 бода, 

-  Занатство = 3 бода, 

-  ИТ и сродне дјелатности = 5 бодова.  
 

Максимално  

5 бодова  

 

4.4.   Начин  бодовања  квалитета  бизнис  плана 

Члан 13. 
(1)  Критеријум: Квалитет бизнис плана носи највећи број бодова. 

(2)  Бодовање по овом критеријуму се врши на сљедећи начин:   

 

Опис  критеријума: КВАЛИТЕТ  БИЗНИС  ПЛАНА Број бодова 

 

Јасноћа  пословне  активности: 
На почетку бизнис плана, кандидат ће описати своју пословну идеју на основу чега може добити 1 бод 

или 2 бода.  

Уколико је пословна идеја јасно и детаљно описана, бизнис плану ће се додијелити 3 бода.  
 

3 бода 

 

Опис  ресурса  са  којима  располаже  корисник: 

Прије детаљног описа пословне идеје, кандидат ће у обрасцу бизнис плана навести ресурсе са којима 

располаже.  

Уколико су ресурси јасни, бизнис план ће се оцијенити са 1 или 2 бода.  
Уколико комисија сматра да су и свеобухватно унесени, бизнис плану ће се додијелити 3 бода.   

 

3 бода 

 

Промоција: 

Уколико су промотивне активности реалне и јасно наведене у складу са буџетом, добијају се 3 бода. 

 
3 бода 

 

Дистрибуција: 

Уколико је дистрибуција реална и јасно наведена, добијају се 3 бода.  

 

3 бода 

 

Квалитет  финансијског  плана: 

-  10 бодова добија бизнис план са детаљно попуњеним и образложеним свим табелама везаним за 

финансијски и наративни дио, те план у коме је написана финансијска анализа за коју комисија сматра да је 
квалитетна и план који има јасну везу између финансијског плана и наративног дијела бизнис плана; 

-  8 бодова добија бизнис план са детаљно попуњеним свим табелама везаним за финансијски план 

(финансијски и наративни дио), те план у коме је написана финансијска анализа; 
-  5 бодова добија бизнис план са попуњеним и образложеним свим табелама везаним за финансијски 

план (финансијски и наративни дио), али без финансијске анализе;  

-  2 бода добија бизнис план у ком су попуњене финансијске табеле, али без наративних појашњења и 
финансијске анализе.  

 

10 бодова 
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Опис  критеријума: КВАЛИТЕТ  БИЗНИС  ПЛАНА Број бодова 

 

Приходи  који  се  очекују  од  подржане  дјелатности:   

У домаћинству (у првој години): 

-  ≤ 1.000 КМ = 0 бодова,  

-  ≥ 1.000 КМ  ≤  2.000 КМ  = 2 бода,  

-  ≥ 2.000 КМ  ≤  5.000 КМ = 5 бодова;  
 

Бизнис (у првој години): 

-  ≤ 2.500 КМ = 0 бодова,  
-  2.500 КМ – 5.000 КМ = 2 бода,  

-  5.000 КМ – 10.000 КМ = 5 бодова. 

 

5 бодова 

 

Број  људи  који  ће  бити  формално  запослени  због  подршке  са  овим грантом:  

 

Домаћинства: 

-  1 радник = 10 бодова,  

-  0 радника = 0 бодова;  
 

Бизнис: 

-  ≥ 2 радника = 10 бодова,  
-  ≥ 1 радник = 5 бодова,  

-  = 0 радника = 0 бодова. 

 

10 бодова 

 

Млада  породица  испод  35  година  старости: 

-  ДА = 2 бода,  
-  НЕ = 0 бодова. 

    

2 бода 

 

Домаћинства  са  једним  родитељем: 

-  Жена родитељ = 3 бода,  

-  Мушкарац родитељ = 2 бода,  

-  НЕ = 0 бодова.                 

3 бода 

 

Незапослени  чланови  домаћинства: 

-  Сви незапослени = 5 бодова,  
-  Једна пензија = 3 бода,  

-  Једна плата = 1 бод,  

-  Пензије / плате = 0 бодова. 
 

5 бодова 

 

Број  чланова  домаћинства: 

-  ≥ 5 чланова = 5 бодова,  
-  ≥ 3 члана = 2 бода,  

-  ≥ 1 члан = 0 бодова. 

 

5 бодова 

 

Садашњи  тотал  мјесечних  примања  у  домаћинству: 

-  0 – 250 КМ = 5 бодова,  
-  250 КМ – 500 КМ = 3 бода,  

-  500 КМ и више = 1 бод. 
 

5 бодова 

 

Да  ли  од  дјелатности  заједница  има  користи  

(Домаћинства и организације): 
 

ДА = 3 бода,   
НЕ = 0 бодова. 

         

3 бода 

 

Легална / Официјелна регистрација (Домаћинства и организације):  

-  Регистрација бизниса = 5 бодова,                                 

-  Регистрација РПГ = 2 бода,  

-  Сезонско запошљавање = 1 бод,  

-  Нема регистрацију = 0 бодова. 

 

5 бодова 

 

Намјера  регистрације (Домаћинства и организације):  

Регистрација бизниса = 5 бодова,  

Регистрација РПГ =  3 бода,    
Сезонско запошљавање = 1 бод. 

                            

5 бодова 

 

Доказано  обезбијеђено  тржиште (Провјерити вјеродостојност): 

За опис циљаног тржишта и анализу, додјељује се 2 бода.   

ДА = 2 бода,  
НЕ = 0 бодова. 

 

2 бода 
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Опис  критеријума: КВАЛИТЕТ  БИЗНИС  ПЛАНА Број бодова 

 

Да  ли  дјелатност  покрива  нише (Домаћинства и организације): 

ДА = 2 бода,  

НЕ = 0 бодова. 

 

2 бода 

 

Додатни  бодови  од  комисије:   

-  Веза са стратешким документима општине Фоча,  

-  неупитна одрживост,  

-  дефицитарна занимања,  
 

6 бодова  

Укупно 80 бодова  

 
(3)  Сваки критеријум се може оцијенити и са 0 бодова, уколико није испуњен наведени минимум. 

 

5.   НАЧИН ДОДЈЕЛЕ ПОДРШКЕ 
Члан 14. 

(1)  Након завршене обуке (предаје бизнис плана), стручна комисија ће извршити процјену и бодовање бизнис планова који ће добити подршку.  

(2)  Број особа које ће добити подршку ће зависити од укупно доступних средстава и тражених износа. 
 

Члан 15. 

Након оцјене бизнис идеја, поступак за додјелу подршке се састоји у сљедећем: 

1)  Потпис уговора: сви добитници подршке ће потписати уговор, којим ће се регулисати права и обавезе донатора и корисника, 

2)  Ново запошљавање: корисници који су start-up су обавезни извршити регистрацију дјелатности и извршити самозапошљавање, односно 

постојећи бизниси ће извршити запошљавање у складу са бизнисм планом,  
3)  Након реализације запошљавања, корисници ће доставити доказе, 

4)  Набавка опреме, 

5)  Комисија ће, у периоду од годину дана, вршити обилазак корисника и контролу добијене опреме. 
 

6.   ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  

Члан 16. 
Саставни дио Правилника су прилози: 

1)  Јавни предпозив (Прилог број 1), 

2) Јавни позив за учешће у програму подршке економско угроженим категоријама на тржишту рада (Прилог број 2), 
3)  Изјава о чувању тајности података (Прилог број 3.), 

4)  Изјава о спречавању сукоба интереса (Прилог број 4), 

5)  Рјешење о именовању Комисије за процјену пословних идеја и планова (Прилог број 5), 
6)  Образац за вредновање пословних идеја (Прилог број 6), 

7)  Одлука о одабиру кандидата за обуку (Прилог број 7), 

8)  Образац за вредновање пословног плана (Прилог број 8), 
9)  Одлука о одабиру кандидата за финансијску и савјетодавну подршку у развоју пословања (Прилог број 9). 
 

Члан 17. 

Правилник се може мијењати и допуњавати на начин и у поступку који се односи на његово доношење.  
 

Члан 18. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча”.  

 
Број: 02-014-480/22                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Фоча, 22. 12. 2022. године                                                                                          Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел. 

 

Прилог  број  1.   

Јавни  предпозив  

ЈАВНИ  ПРЕДПОЗИВ 

 
Општина Фоча заједно са „Царитасом“ Швајцарске у Босни и Херцеговини, отворила је III  Јавни  предпозив за локално становништво 

општине с циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту „SELLS“.  

Циљ је подржати појединце и породице, локална удружења и мале бизнисе који имају идеју на који начин увећати властито приходовање, а 
спадају у категорију незапослених, запослених са недовољним примањима и друге категорије становништва у неповољном економском и 

социјалном положају.  
 

Грантови који се финансирају од стране „Caritasa“ Швајцарске у Босни и Херцеговини и Општине Фоча су: 

-  5.000 КМ за појединце и  
-  до 15.000 КМ за облике заједничког пословања. 

Ово финансирање подразумијева финансијско учешће корисника од најмање 20%.  
 

Све детаље и Пријавни формулар је могуће пронаћи на инфо пулту Општина Фоча, wеб страницама Општине Фоча и на ФБ страници „Caritasa“ 

Швицарске у Босни и Херцеговини.  
 

Предност у овом пројекту имају:  

-  жене и женске организације,  
- омладинске организације у било којој области дјеловања (пожељно занатство),  

-  појединци и групе усмјерене на ИТ сектор. 

 
Евентуалне апликације кандидата са којима је већ потписан уговор у I и II позиву пројекта „SELLS“ неће бити разматране у овом  позиву. 
 

Апликациони формулар за учешће у овом предпозиву може се преузети у шалтер сали Општине Фоча. 

На јавни предпозив се могу пријавити све заинтересоване особе и фирме са подручја општине Фоча.  

Предпозив остаје отворен 15 дана од дана објављивања.  
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 



     

   Broj 01 strana 7                                          SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A                                              11.01.2023. g. 

 

Прилог  број  2. 

Јавни  позив  

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПРОГРАМУ  ПОДРШКЕ  ЕКОНОМСКО 

УГРОЖЕНИМ  КАТЕГОРИЈАМА  НА  ТРЖИШТУ  РАДА 

 
Општина Фоча позива све заинтересоване који желе покренути или унаприједити властити посао да се пријаве за учешће у програму подршке 

економско угроженим категоријама на тржишту рада. 

 
Програм се посебно фокусира на социјално-економски угрожене категорије становништва, као што су: 

-  Незапослене жене, без обзира на доб, 

-  Младе незапослене особе до 35 година, 
-  Незапослене особе са инвалидитетом, 

-  Домаћинства са једним родитељем или са више од једног незапосленог члана, 

- Особе чија је идеја или бизнис препознат у локалној средини или шире и особе са иноваторским пројектима значајним за локалну заједницу, 
-  Припадници националних мањина, 

-  Особе које се налазе на евиденцији Завода за запошљавање преко 10 година. 

Предмет Јавног позива је подршка заинтересованим лицима са подручја општине Фоча. 
Подршка укључује сљедеће видове помоћи.  

 

1)  Подршка  при  креирању  пословне  идеје:  

За учеснике ће бити организована обука.  

Обука укључује теоретски и практични дио. 

Учесници обуке ће добити потребан наставни материјал.  

Током обуке, сваки учесник ће за своју идеју креирати бизнис план.  

 

2)  Подршка  при  оснивању  и  унапређењу  бизниса:  

Након завршене обуке, стручна комисија ће извршити процјену најбољих бизнис идеја/бизнис планова за покретање/унапређење бизниса који 

ће добити подршку. 
Подршку чине: 

-  грант средства за набавку опреме за рад, 

-  савјетодавна и стручна помоћ приликом прикупљања понуда за опрему за рад.  
Корисници којима се одобре грант средства за набавку опреме дужни су доставити најмање три понуде за тражену опрему за рад од фирми које 

послују на територији РС/БиХ. 

На јавни позив могу се пријавити све заинтересоване особе и фирме са подручја општине Фоча. 
У циљу избјегавања нелојалне конкуренције, из поступка разматрања ће бити аутоматски елиминисани сљедеће пријаве и приједлози за 

покретање бизниса: 

-  пријаве које нису у складу са законом,  
-  пријаве које подразумијевају активности у сивој/црној зони, 

-  пријаве у којима је нејасно гдје и како се набављају сировине, 

-  пријаве које су већ подржане од других донатора, 
-  пријеве које се односе на угоститељски сектор, 

-  опремање апартмана или кућа за туристе, 

-  пријаве које захтијевају режијске трошкове (рента / режије / плате). 

За учешће на обукама кандидати треба да задовољавају сљедеће услове:  

-  да су незапослени или запослени, али желе покренути или унаприједити властити бизнис, 

-  да имају мотивацију за покретање властитог посла. 
Позив је отворен за двије категорије:  

-  домаћинство, 

-  бизнис. 
Обука ће бити реализована у циклусима и групама, зависно од броја пријављених кандидата. 

У једној групи може бити максимално 15 кандидата. 

Заинтересовани кандидати могу се пријавити попуњавањем пријавног обрасца, који се предаје у шалтер сали Општине Фоча. 
Рок за подношење пријава је 15 дана.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

 

Прилог  број  3. 

Изјава  о  тајности  чувања  података  

 
Ја, ________________________________________, настањен у Фочи, на адреси __________________________________________________, у 

својству члана Комисије за процјену пословних идеја у склопу програма подршке економски угроженим категоријама на тржишту рада,  д а ј е м   

 

И З Ј А В У  

О  ЧУВАЊУ  ТАЈНОСТИ  ПОДАТАКА 

 
Овом изјавом изјављујем да податке о пословним идејама и плановима кандидата који су се пријавили у оквиру јавног позива за подршку, као и 

њихове личне информације у складу са Законом о заштити личних података БиХ, нећу износити у јавности, нити их на други начин учинити 

доступним трећим лицима. 
Уколико на било који начин дође до откривања горе наведених података мојом кривицом, прихватам да сносим санкције према одлуци 

партнерства које реализује пројекат. 

Ова Изјава се даје искључиво у сврху заштите од неовлашћеног располагања тајним подацима, те се у друге сврхе не може користити. 
 

Фоча,_____. ____. 2023. године                                     ___________________________  

                                                                                         Име и презиме члана Комисије  
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Прилог  број  4. 

Изјава  о  спречавању  сукоба  интереса  
 

Ја, _________________________________________, настањен у Фочи, на адреси __________________________________________________, у 
својству члана Комисије за процјену пословних идеја у склопу програма подршке економски угроженим категоријама на тржишту рада, д а ј е м   

 

И З Ј А В У 

О  СПРЕЧАВАЊУ  СУКОБА  ИНТЕРЕСА 

 

Овом изјавом изјављујем да ћу у случају препознавања кандидата као неког с ким имам блиске односе (брачни друг или партнер, родитељ, 
дијете, унук/а) тражити изузеће од процјене његове / њене пословне идеје, односно пословног плана, поштујући на тај начин високе 

професионалне и етичке стандарде.  

 
Потврђујем да немам посредну или непосредну корист од предметних пословних идеја и пословних планова.  

Уколико на било који начин дође до утврђивања постојања таквих веза, непосредне или посредне користи, прихватам да се мој глас у процесу 

процјене анулира.  
Ова Изјава се даје искључиво у сврху превенирања сукоба интереса, те се у друге сврхе не може користити.  

 

Фоча,_____. ____. 2023. године                                     ___________________________  
                                                                                            Име и презиме члана Комисије  

 

 

Прилог  број  5. 

Одлука  о  именовању  Комисије  за  процјену  пословних  идеја  и  планова  

 

Број: _______/23 
Датум: ____. ____. 2023. године  

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. Статута 
Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Начелник Општине Фоча   

д о н о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Именује се Комисија за процјену пословних идеја, за отварање апликација „SELLS” пројекта у саставу:  

1)  _____________________________, 
2)  _____________________________, 

3)  _____________________________, 

4)  _____________________________, 
5)  _____________________________. 

 

2.  Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да отвори приспјеле апликације на предпозив трећег циклуса „SELLS” пројекта, те да тиму 

„SELLS” достави скениране апликације и прегледану табелу потенцијалних корисника. 

3.  Чланови Комисије су дужни да потпишу Изјаву о чувању тајности података и Изјаву о спречавању сукоба интереса. 

4.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.  
 

Доставити:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-  Чланови Комисије,                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

- Копија а/а                                                                                                                                  Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел. 

 

 

Прилог  број  6.  

Образац  за  вредновање  пословних  идеја   

 

Име и презиме:  _______________________________________ 

 

Датум:  _____. _____. 2023. године  
 

 
Чланови комисије:  

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ  ПОСЛОВНИХ  ИДЕЈА  



     

   Broj 01 strana 9                                          SLU@BENI GLASNIK OP[TINE FO^A                                              11.01.2023. g. 
 

 КРИТЕРИЈУМИ БОДОВИ 

Обавезни 

критеријуми 

-  Пријављена особа мора да има пребивалиште на подручју општине Фоча, 

-  Пријавни образац је достављен на вријеме, 

-  Пријавни образац је адекватно попуњен. 

У циљу избјегавања нелојалне конкуренције, приједлози за покретање 

сљедећих врста бизниса ће бити аутоматски елиминисани: 
-  пријаве које нису у складу са законом, подразумијевају активности у 

сивој/црној зони у којима је нејасно гдје и како се набављају сировине, 

-  већ су подржане од Ca Ch или других донатора, 
-  односе се на угоститељски сектор, 

-  активности опремања апартмана или кућа за туристе, који захтијевају 

режијске трошкове (рента / режије / плате). 
 

- 

Посебни 

критеријуми 

Припадност циљаним категоријама: 

-  Незапослене жене, без обзира на доб, 
-  Младе незапослене особе до 35 година, 

-  Незапослене особе са инвалидитетом, 

-  Домаћинства са једним родитељем или са више од једног незапосленог 
члана, 

-  Особе чија је идеја или бизнис препознат у локалној средини или шире и 

особе са иноваторским пројектима значајним за локалну заједницу, 
-  Припадници националних мањина, 

-  Особе које се налазе на евиденцији Завода за запошљавање преко 10 

година. 

Ресурси и мотивација за покретање властитог бизниса: 

-  формално или неформално образовање за исте или сличне послове, 

- радно искуство на истим или сличним пословима, 
-  аналитичан и прецизан опис пословне идеје, 

-  спремност на улагање у властити бизнис. 

Критеријум за домаћинства: (маx 60 бодова) 
Идеја: 

-  Пољопривреда, механизација = 10 бодова,  

-  Занат = 10 бодова, 

-  ИТ и сродне дјелатности = 15 бодова.  
 

Објашњење  идеје  

(детаљи,  без  нејасних  одговора): 

-  Основно објашњење = 5 бодова, 

-  Објашњење идеје (детаљи, без кратких и нејасних одговора) = 10 бодова, 
-  Додатни детаљи о маркетингу и запослењу = 15 бодова.  
 

Мјесечни  приходи  у  моменту  аплицирања: 

-  0 – 250 КМ = 15 бодова, 

-  250 КМ – 500 КМ = 10 бодова,  
-  500 КМ и више = 5 бодова. 

 

Одрживост (дугорочније остваривање прихода и  потенцијално  ширење  

у  будућности): 

-  Одрживост (дугорочније остваривање прихода и потенцијално ширење у 
будућности) = 10 бодова, 

-  Могуће повећање прихода, али без запошљавања = 5 бодова,  

-  Могуће повећање прихода уз обавезно запослење = 15 бодова.  

Критеријум  за  бизнисе:  (маx 60) 

Идеја: 

-  Пољопривреда, сточарство = 5 бодова,   
-  Занатство = 5 бодова,  

-  ИТ и сродне дјелатности = 10 бодова.  

Објашњење идеје (детаљи,  без  нејасних  одговора): 

-  Основно објашњење (односи се на постојеће капацитете без додатних 

детаља) = 2 бода,  

-  Детаљи о пословним процесима (набавка, тржиште, доступност купцима и 
потрошачима) = 5 бодова,  

-  Додатни детаљи о маркетинг стратегији, постојећим начинима 
оглашавања и планирани будући начини репрезентације = 10 бодова.  

Очекивани  приходи: 

-  до 5.000 КМ = 10 бодова,  

-  5.000 КМ и више = 5 бодова.  

Запослење: 

-  Без планова о даљем запошљавању = 0 бодова,  
-  Повећање формално запослених за 1 радника = 10 бодова, 

-  Повећање формално запослених са 2 и више радника = 15 бодова.  

Присутност  на  тржишту: 

-  Није пристутан, новооснован, start-up = 5 бодова, 

-  На домаћем тржишту = 3 бода, 

-  На домаћем, регионалном и иностраном тржишту = 2 бода.  

Одрживост: 

-  Не планира проширење = 2 бода, 

-  Планира проширење капацитета у погледу опреме и развоја пословања = 5 
бодова, 

- Планира проширење изласком на друга тржишта = 10 бодова. 

 

 
5 бодова по 

појединачним 

критеријумима, али 
максимално  

25 бодова 

 
 

 

 

Максимално 

15 бодова 

 
 

 

 
Максимално   

15 бодова 

 
 

Максимално 

15 бодова 
 

 

 
 

Максимално 

15 бодова 
 

 

 
Максимално  

 15 бодова 
 

 

 
 

 

Максимално  

10 бодова 

 
 

Максимално 

10 бодова 
 

 

 
 

 

 

Максимално  

 10 бодова 
 

Максимално 

 15 бодова 
 

 

Максимално 
5 бодова 

 
 

Максимално  

 10 бодова 
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Прилог  број  7. 

Одлука  о  одабиру  пословних  идеја  
 

Комисија за процјену пословних идеја, у саставу: 

1.  ____________________________________, 
2.  ____________________________________, 

3.  ____________________________________, 

4.  ____________________________________, 
5.  ____________________________________, 

 

дана ___. ____. 2023. године, д о н о с и   
 

 

О Д Л У К У 

О  ОДАБИРУ  КАНДИДАТА  ЗА  ОБУКУ  

 

I 
Одлука се доноси на основу резултата процјене квалитета пословних идеја које су кандидати представили на Обрасцу за пријаву, а у складу са 

јавним позивом. 

 
II 

Кандидати чије су идеје најбоље оцијењене су: 

1)  _________________________________, 

2)  _________________________________, 

3)  _________________________________ и други. 
 

III 

Кандидати из тачке II ове одлуке стичу право учествовања у програму подршке развоју пословних идеја и обуке за писање бизнис плана. 
 

IV 

Кандидати који буду присуствовали радионицима, са максимално једним изостанком, стичу право предлагања пословног плана, који се 
доставља Комисији за процјену пословних планова.   

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.    

 

 
Фоча, ___/____/2023. година                                                  Потпис чланова Комисије: 

                                                                                           

           __________________________ 
           __________________________ 

           __________________________ 

          __________________________ 

          __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Прилог  број  8. 

Образац  за  вредновање  пословног  плана  

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ  ПОСЛОВНОГ  ПЛАНА 
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Oпис критеријума:  КВАЛИТЕТ  БИЗНИС  ПЛАНА 
 

Број бодова 

 

Јасноћа  пословне  активности: 
На почетку бизнис плана, кандидат ће описати своју пословну идеју на основу чега може добити 1 бод или 2 

бода.  
Уколико је пословна идеја јасно и детаљно описана, бизнис плану ће се додијелити 3 бода.  

 

3 бода 

 

Опис  ресурса  са  којима  располаже  корисник: 

Прије детаљног описа пословне идеје, кандидат ће у обрасцу бизнис плана навести ресурсе са којима 

располаже.  

Уколико су ресурси јасни, бизнис план ће се оцијенити са 1 или 2 бода.  
Уколико комисија сматра да су и свеобухватно унесени, бизнис плану ће се додијелити 3 бода.   

 

3 бода 

Промоција: 

Уколико су промотивне активности реалне и јасно наведене у складу са буџетом, добијају се 3 бода. 
3 бода 

Дистрибуција: 

Уколико је дистрибуција реална и јасно наведена, добијају се 3 бода.  
3 бода 

 

Квалитет  финансијског  плана: 

-  10 бодова добија бизнис план са детаљно попуњеним и образложеним свим табелама везаним за финансијски 

и наративни дио, те план у коме је написана финансијска анализа за коју комисија сматра да је квалитетна и план 
који има јасну везу између финансијског плана и наративног дијела бизнис плана; 

-  8 бодова добија бизнис план са детаљно попуњеним свим табелама везаним за финансијски план 

(финансијски и наративни дио), те план у коме је написана финансијска анализа; 
-  5 бодова добија бизнис план са попуњеним и образложеним свим табелама везаним за финансијски план 

(финансијски и наративни дио), али без финансијске анализе;  

-  2 бода добија бизнис план у ком су попуњене финансијске табеле, али без наративних појашњења и 
финансијске анализе.  

 

10 бодова 

Приходи  који  се  очекују  од  подржане  дјелатности:   
 

У домаћинству (у првој години): 

-  ≤ 1.000 КМ = 0 бодова,  
-  ≥ 1.000 КМ  ≤  2.000 КМ  = 2 бода,  

-  ≥ 2.000 КМ  ≤  5.000 КМ = 5 бодова;  
 

Бизнис (у првој години): 

-  ≤ 2.500 КМ = 0 бодова,  
-  2.500 КМ – 5.000 КМ = 2 бода,  

-  5.000 КМ – 10.000 КМ = 5 бодова. 

 

5 бодова 

 КРИТЕРИЈУМИ БОДОВИ 

Обавезни 

критеријуми 

 
-  Учешће на обуци  

-  Предат бизнис план – апликација за други круг  

 

Елиминаторни        

критеријум 

Посебни 

критеријуми 

 

Припадност  некој  од  циљних  категорија: 

-  Незапослене жене, без обзира на доб, 
-  Младе незапослене особе до 35 година, 

-  Незапослене особе са инвалидитетом, 

-  Домаћинства са једним родитељем или са више од једног незапосленог члана, 
-  Особе чија је идеја или бизнис препознат у локалној средини или шире и особе са 

иноваторским пројектима значајним за локалну заједницу, 

-  Припадници националних мањина, 
-  Особе које се налазе на евиденцији Завода за запошљавање преко 10 година. 

 

Максимално  

5 бодова 

 

Квалитет  бизнис  плана  

(детаљније  у  табели)   

 

Максимално 80 

бодова 

 

Висина  властитог  учешћа  кандидата: 

-  20% укупне инвестиције = 2 бода, 

-  20 - 30% укупне инвестиције = 4 бода, 
-  30 - 40% укупне инвестиције = 6 бодова, 

-  40 - 50% укупне инвестиције = 8 бодова,  

-  50% и више = 10 бодова. 
 

 
 

 

Максимално 10 
бодова 

 

Подршка  развоју  дефицитарног  сектора 

-  Пољопривреда/сточарство = 2 бода, 

-  Занатство = 3 бода, 

-  ИТ и сродне дјелатности = 5 бодова.  
 

Максимално  

5 бодова 
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Oпис критеријума:  КВАЛИТЕТ  БИЗНИС  ПЛАНА 
 

Број бодова 
 

Број  људи  који  ће  бити  формално  запослени  због  подршке  са  овим грантом:  
 

Домаћинства: 
-  1 радник = 10 бодова,  

-  0 радника = 0 бодова;  

Бизнис: 
-  ≥ 2 радника = 10 бодова,  

-  ≥ 1 радник = 5 бодова,  

-  = 0 радника = 0 бодова. 
 

10 бодова 

 

Млада  породица  испод  35  година  старости: 
 

-  ДА = 2 бода,  
-  НЕ = 0 бодова 

2 бода 

 

Домаћинства  са  једним  родитељем: 
 

-  Жена родитељ = 3 бода,  

-  Мушкарац родитељ = 2 бода,  
-  НЕ = 0 бодова. 

3 бода 

 

Незапослени  чланови  домаћинства: 

 

-  Сви незапослени = 5 бодова,  

-  Једна пензија = 3 бода,  
-  Једна плата = 1 бод,  

-  Пензије / плате = 0 бодова. 

 

5 бодова 

 

Број  чланова  домаћинства: 
 

-  ≥ 5 чланова = 5 бодова,  

-  ≥ 3 члана = 2 бода,  
-  ≥ 1 члан = 0 бодова 

5 бодова 

 

Садашњи  тотал  мјесечних  примања  у  домаћинству: 
 

-  0 – 250 КМ = 5 бодова,  

-  250 КМ – 500 КМ = 3 бода,  
-  500 КМ и више = 1 бод 

5 бодова 

 

Да  ли  од  дјелатности  заједница  има  користи (Домаћинства и организације): 
 

ДА = 3 бода,   

НЕ = 0 бодова. 

3 бода 

 

Легална / Официјелна регистрација (Домаћинства и организације):  
 

-  Регистрација бизниса = 5 бодова,                                 

-  Регистрација РПГ = 2 бода,  
-  Сезонско запошљавање = 1 бод,  

-  Нема регистрацију = 0 бодова. 
 

5 бодова 

 

Намјера  регистрације (Домаћинства и организације):  
 

Регистрација бизниса = 5 бодова,  

Регистрација РПГ =  3 бода,    
Сезонско запошљавање = 1 бод. 
                            

5 бодова 

 

Доказано  обезбијеђено  тржиште (Провјерити вјеродостојност): 
 

За опис циљаног тржишта и анализу, додјељује се 2 бода.   

ДА = 2 бода,  

НЕ = 0 бодова. 

2 бода 

 

Да  ли  дјелатност  покрива  нише (Домаћинства и организације): 

ДА = 2 бода,  
НЕ = 0 бодова. 
 

2 бода 

 

Додатни  бодови  од  комисије:   
 

-  Веза са стратешким документима општине Фоча,  

-  неупитна одрживост,  
-  дефицитарна занимања,  

   (треба објаснити) 

6 бодова 

 

Укупно 
 

80 бодова  
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Прилог  број  9. 

Одлука  о  одабиру  кандидата 

 

Комисија за процјену пословних идеја, у саставу: 

1.  __________________________________, 

2.  __________________________________, 
3.  __________________________________, 

4.  __________________________________, 

5.  __________________________________ 
 

дана, ____. ____. 2023. године,  д о н о с и   

 

 

О Д Л У К У 

О  ОДАБИРУ  КАНДИДАТА  ЗА  ФИНАНСИЈСКУ  И 

САВЈЕТОДАВНУ  ПОДРШКУ  У  РАЗВОЈУ  ПОСЛОВАЊА 

 

I 
Одлука се доноси на основу резултата процјене квалитета пословних планова које су кандидати доставили, а у складу са јавним позивом.  

 

II 
Комисија за процјену пословних идеја је извршила избор и утврдила Листу кандидата чије су бизнис идеје добиле највећи број бодова, у 

саставу: 

1)  _______________________________, 

2)  _______________________________, 

3)  _______________________________ и други. 
 

III 

Кандидати из тачке II ове одлуке стичу право на финансијску и савјетодавну подршку у реализацији пословних планова.  
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.    
 

Фоча, ___. ____. 2023. година                                               Потпис чланова Комисије:  

 
                                                                                            _________________________ 

                                                                                            _________________________ 

                                                                                            _________________________ 
                                                                                            _________________________ 

                                                                                            _________________________ 
 

 

 

 
S A D R @ A J 

 

 
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ  ФОЧА  

 

1.Правилник о критеријумима и начину додјеле грант средстава за подршку економски угроженим  
   категоријама на тржишту рада  ...........................................................................................................................................................................................  1 

 

Прилози:  
 

-  Прилог број 1. Јавни предпозив ……………………………………………………………………………………………………………………………6 

-  Прилог број 2. Јавни позив за учешће у Програму подршке економско угроженим категоријама на тржишту рада…………………………….….7 
-  Прилог број 3. Изјава о тајности чувања података………………………………………………………………………………………………………..7 
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1.Издава~: Скуп{тина Оп{тине Фо~а. "Слу`бени гласник Оп{тине Фо~е" излази по потреби. Главни и одговорни уредник  sekretar   
Skup{tine  Branimir Radovi}. @иро ра~ун: 562-0060002186-45 код НЛБ банка у Фо~и. Тира` 100 примјерака. Рје{еwем министра за 

информисаwе, под ред. бр. 26 од 03.06.1993. године "Гласник" је уписан у Евиденцију јавних гласила.  
 [тампа: [тампарија "КАБ САВИЋ-Б“ Фоча. Тел. 065 528 777. 


