
 

 

 

 

 

СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВУ НА  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БИЗНИСА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКАТ 

ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ БИЗНИСА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА ЖЕНА 

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА И СУФИНАНСИРА СРЕДСТВИМА ОПШТИНЕ 

РУДО И УСАИД/ППМГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОЗИВУ  

У сврху креирања бољег окружења за самозапошљавање маргинализованих група жена, 

отварање и развој бизниса Општина Рудо је у сарадњи са УСИД/ППМГ расписала Јавни позив 

за финансирање бизниса из средстава за пројекат Подршке развоју бизниса маргинализованих 

група жена који се финансира и суфинансира средствима општине Рудо и УСАИД/ППМГ.  

Средства у укупном износу од 60.000 КМ за финансирање бизниса кроз пројекат Подршке 

развоју бизниса маргинализованих група жена обезбјеђена су суфинансирањем 50% од 

Америчке агенције за развој УСАИД/ППМГ и 50 % из буџета општине  Рудо.  

Опредјељена средства Општина Рудо ће кроз јавни позив расподјелити за бизнис идеје које у 

коначници обезбјеђују запошљавање маргинализованих група жена. 

1. Ко се може јавити на јавни позив? 

Право на додјелу средстава кроз јавни позив имају жене које припадају 
маргинализованим групама (у даљем тексту Апликантице): 

 
1) женама жртвама насиља,  
2) самохраним мајкама,  
3) незапосленим младим женама млађим од 30 година,  
4) женама с инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом,  
5) незапосленим женама у руралним срединама, 

и то:  

 као појединцима или као тиму; 

 са пребивалиштем на подручју општине Рудо; 

 које имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној дјелатности на 

подручју општине Рудо; 

 које у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност; 

 да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против 

имовине. 

 да су незапослене и пријављене на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро 

Рудо. 

 које  ће пословну идеју реализовати на подручју општине Рудо;  
 

2. Општи услови позива  

Да би бизнис идеје биле разматране за финансијску подршку морају задовољити следеће 
услове:  

 Бизнис идеја поднешена од стране апликантице која припада једној или више 
маргинализованих група из тачке 1 ових смјерница; 

 Бизнис идеја ће дјеловати у области: пољопривреде, услужног сектора, 
производног сектора, занатске дјелатности, трговинске дјелатности и домаће 
радиности  за којима постоји потреба; 

 Да се бизнис идеја реализује у општини Рудо.  
 Да је пријава са пропратном документацијом поднијета на одговарајућем 

обрасцу у року; 
 Да се бизнис идеја реализује до октобра 2017. године.  



 Апликантице треба пажљиво размотрити и узети у обзир критеријуме позива 
који су описани у тексту јавног позива. Такођер, требају имати на уму и 
сљедеће:  

 Апликантица може тражити укупан износ вриједности пословног плана или 
дио недостајућих средстава, што је дужна назначити у захтјеву. 

 Апликантица може аплицирати неограниченим бројем пословних планова, 
али ће само један бити подржан.  

  Један тим, односно самостални подносилац, може пријавити више пословних 
планова. Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити 
идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима. 
 

Пријава треба да буде припремљена у складу са захтјевима и карактеристикама датим у 
пријавном обрасцу уз достављање свих одговарајућих прилога и документације.  

 

 

3. Које пријаве неће бити подржане? 

 У следећим ситуацијама поднешена пријава ће бити одбачена без бодовања:   

 Апликантица не припада групи маргинализованих жена (женама жртавама 

насиља, самохраним мајкама, незапосленим младим женама млађим од 30 

година, женама са инвалидитетом или женама које имају дјецу  с 

инвалидитетом, незапослене жене у руралним срединама); 

 Апликантица је запослена особа у тренутку подношења пријаве; 

 Апликантица има већ регистровану дјелатност; 

 Апликантица није са мјестом пребивалишта на простору општине Рудо 

 Недостају формални услови за кандидовање пословног плана (непотпуна или 

нетачна документација);  

 Пријава са пословним планом није достављен у назначеном року; 

 Пословни план није попуњен у потпуности; 

 Бизнис се не реализује на подручју општине Рудо; 

 Апликантица је осуђивана за кривична дјела против привреде и кривична дјела 

против имовине.  

 

4. Опште информације о јавном позиву  

Апликација мора да садржи сљедеће: 

 Пријавни образац (Word формат); 

 Изјаву да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела 

против имовине (саставни дио обрасца пријаве, а потврду издату од стране 

надлежног органа доставиће апликантице чији бизниси буду подржани, а прије 

потписивања уговора о додјели средстава), (Саставни дио Пријавног обрасца - 

Прилог 1)  

 Доказ да припадају једној/више маргинализованих група жена из јавног позива 

(копију решење од центра за социјални рад, решење суда и др.) 

 Биографију апликантице и чланова тима (уколико аплицира са тимом),  

 Копију личне карте 

 Копију пријаве о пребивалишту 



 Другу документацију која потврђује тврдње из пријаве бизнис идеје  

 

Приликом попуњавања Пријавног обрасца потребно је пажљиво читати питања, 

обавити припреме како би се обезбједиле тачне и прецизне информације да би 

пословни план био што реаланији.  

Приликом попуњавања Пријавног обрасца уносе се следеће информације:  

 Лични подаци о апликантици  

Уносе се подаци: Име и презиме, адреса, телефон, е-маил и друге 

информације предвиђене пријавним обрасцем; 

 Врста дјелатности (сектор)  

У овом дијелу апликантица наводи сектор привреде у оквиру којег се реализује 

бизнис идеја. Јавним позивом су дефинисани сектори за којим постоји 

потреба у општини Рудо.   

 Сажетак пословног плана; 

Кратак опис основних дијелова пословног плана који се у наставку пријавног 

обрасца разрађују. Водити рачуна приликом попуњавања овог дијела да 

информације буду у складу са информацијама у разрађеном дијелу.   

 Информације о менаџменту; 
Наводе се информације о особама које ће бити ангажоване на 

имплементацији пословне идеје, њихове квалификације, искуство, њихове 

позиције, вјештине, начин имплементације пословног плана и др. 

Квалификације/искуство особља требају бити у складу са потребама 

производње или услуге која се пружа. 

 Карактеристике производа / услуге; 

У овом дијелу пословног плана апликантица треба описати карактеристике 

производа / услуге (функција, квалитет, изглед, величина, итд.) који ће бити 

произведен, успостављен овом акцијом, гдје ће бити реализована производња, 

пружање услуга и у којим условима и шта је потребно за производњу или 

пружање услуга. 

 Анализу тржишта; 

У овом дијелу описују се Купци/ корисници услуга, процјена величине 

потенцијалног тржишта, иновативност и конкурентност услуге односно 

производа који ће бити развијен реализовањем бизниса у односу на друге 

субјекте који производе исти или сличан производ/услугу. Овај дио захтјева 

истраживање и прикупљање информација. 

 маркетинг и план продаје; 

У овом дијелу апликације описује се висина цијене производа/услуге, начин на 

који се она формира, на који начин ће се производи/услуге дистрибуирати и 

учинити доступним купцима, маркетинг план који обухвата промоцију 

производа према циљним купцима у циљу повећања видљивости и 

препознатљивости производа/услуге; процјена успјешности реализације 

продаје производа/услуге и висине марже која ће бити остварена овом 

продајом.  

 факторе успјеха и ризика; 
У овом дијелу анализирају се сви потенцијални ризици који могу утицати на 

успјешност бизнис плана и елементи који могу допринијети успјешности 

бизниса. 

 финансијски и инвестициони план. 



Апликантице могу аплицирати за дио средстава или укупну инвестицију уз 

напомену да је минималан износ средстава који се може додјелити апликантици 
5.000,00 КМ а максималан 10.000 КМ. У овом дијелу ради се процјена трошкова 

за набавку основних и обртних средстава, трошкови припреме, процјена 

прихода од продаје производа/услуга, опис буџета односно у шта ће средства 

гранта бити утрошена и динамика реализације истих у оквиру бизнис плана. 

Структура одобрених средстава може се употријебити: максимално до 60% 

за набавку опреме и 40% за трошкове пословања (доприноси, порези, таксе, 

закупнина, комуналије и др.), а начин и рокови исплате средстава дефинисаће 

се појединачним уговорима са апликантицама. 

 

Биографија треба да садржи: личне податке, хронолошки навести радно искуство са 

информацијама о послодавцима, едукацију са стеченим степеном стручне спреме, 

звањем и називом школске установе која је издала диплому, вјештине и референце. 

 
5. Информације и едукација  

Општина Рудо ће током јавног позива организовати инфо сесију за све заинтересоване 

за позив 10. марта 2017 у малој сали Дома културе са почетком у 10.30 и едукацију   за 

све заинтересоване у погледу попуне обрасца апликације и одговорити на сва додатна 

питања која ће се одржати 20.03.2017. године у малој сали Дома културе с почетком у 

12,00 сати.  

Детаљније информације о Пројекту могу се  добити на телефон број 058/711-164, 

контакт особа Јелена Кузмановић Шалипур, лично у канцеларији бр. 11 или путем e-

mailа: projekti@opstinarudo.com. 

6. Гдје и како преузети образац за пријаву са јавним позивом  

Документација по овом Јавном позиву може се преузети од 3. марта 2017 године . Све 

информације и електронска верија обрасца и документације могу се преузети на 

сљедећој веб страници www.opstinarudo.com или добити захтјевом на маил: 

projekti@opstinarudo.com.  

7. Рок и начин подношења пријаве 

Јавни позив за расподјелу средстава траје 45 дана од дана објављивања на огласној табли 

и на службеној wеb-страници општине.  

Пријаве с документацијом подносе се Одјељењу за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове, са назнаком „За Комисију за додјелу средстава у склопу 

Програма подршке маргинализованим групама жена“ на адресу:  ЂДД Михаиловића бр. 

41, Рудо или достављају лично у Општину – шалтер сала. Такође је обавезно на коверти 

навести и број јавног позива и написати „НЕ ОТВАРАТИ“. Пријава се доставља лично или 

поштом. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни позив, као и оне које су пристигле на 

неоговарајућем обрасцу  неће се узети у разматрање. 
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