РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/3-014-1/77-4
Датум: 25.11.2019. године
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени
гласник општине Лопаре“, број: 6/17), Уговора између Општине Лопаре и УСАИД
Програма подршке маргинализoваним групама жена број 02/1-014-93 потписаног
20.03.2019.године., Начелник општине расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БИЗНИСА ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ БИЗНИСА
МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА ЖЕНА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ
СРЕДСТВИМА УСАИД-а И БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
1.

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је самозапошљавање маргинализованих група жена (жене
жртве насиља, самохране мајке, незапослене младе жене млађе од 30 година, жене са
инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом, дугорочно незапослене жене) у Општини
Лопаре које ће се финансирати из средстава УСАИД-а у оквиру Програма подршке
маргинализованим групама друштва (ППМГ) и средствима буџета општине Лопаре.
Јавни позив је предвиђен Програмом подршке маргинализованим групама друштва од
стране УСАИД-а и Општине Лопаре којим се жели постићи самозапошљавање осјетљивих
група друштва.
2.

Циљ/сврха подстицаја

Програм подршке маргинализованим групама у Општини Лопаре има за циљ
подићи свијест о самозапошљавању жена, рушење стереотипа, повећати број жена
предузетница, подстаћи креативни потенцијал међу женама, те охрабривање жена за
покретањем самосталног бизниса.
3.

Ко може аплицирати?

Право на додјелу средстава из Фонда имају жене које припадају једној
маргинализованихгрупа (у даљем тексту Апликанткиње):

од

1)
2)
3)
4)
5)

Жене жртве насиља,
Самохране мајке,
Припадају категорији лица старости од 18 до 55 година
Жене с инвалидитетом или с дјететом са инвалидитетом
Дугорочно незапослене жене.

и то:
 као појединци или као тим;
 које имају пословну идеју и желе започети властити бизнис у свим дјелатностима
осим трговине и угоститељства на подручју општине Лопаре (изузев оригиналних
идеја и идеја везаних за туризам и домаће производе);
 да је реализација бизниса у складу са свим важећим законима и другим прописима
о заштити животне средине;
 које имају пребивалиште на подручју општине Лопаре;
 које нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против
имовине;
 које су незапослене;
 које немају регистровану привредну дјелатност у вријеме објаве Јавног позива;
Учествовати могу и жене које су некада биле предузетнице, али то нису последњих
шест мјесеци до објаве Јавног позива.
4.

Ко не може аплицирати?

Јавни позив је намијењен подршци маргинализованим групама жена, те се пријаве
појединаца или тима у којем је водитељ тима мушкарац неће узети у разматрање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
5.

Каква идеја се може обрадити кроз Пословни план?

Идеја која се пријављује мора се обрадити као пословни план. Идеје се могу
пријавити у свим дјелатностима осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних
идеја и идеја везаних за туризам и домаће производе), под условом да се реализују на
подручју општине Лопаре. Замишљену пословну идеју треба описати у оригиналном
обрасцу пријаве и на начин како је то образложено у “Упутству за апликанткиње”.
6.

Садржај пријаве:

Пријава треба садржавати :

Попуњен пријавни образац и пословни план

Биографију

Копију личне карте,

Потврду о пребивалишту (ЦИПС пријава – не старија од 6 мјесеци)



Изјаву да нису осуђиване и да се против њих не води кривични поступак за
кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине (потврду издату
од стране надлежног органа доставиће подноситељке пријаве чији пословни
планови буду подржани из Фонда, а прије потписивања Уговора)
 Изјаву да у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност
(потврду издату од стране надлежног органа доставиће подноситељке пријаве чији
пословни планови буду подржани из Фонда, а прије потписивања Уговора)
 Доказ на основу кога се може утврдити припадност једној од маргинализованих
група жена – оригинал или копија одговарајућег документа ( нпр. Центра за
социјални рад, Завода за запошљавање, МУП-а, надлежног судског органа и др.)
 Други докази у вези са апликацијом (фотографије Вашег производа/
прототипа/локације, резултате истраживања тржишта и друго, све што може
ојачати или подржати Ваш пословни план - максимално 5 страница).
Апликанткиња у свом пословном плану наводи укупан износ потребан за
реализацију пословне идеје и дио недостајућих средстава.
Апликанткиња може аплицирати неограниченим бројем пословних планова, али ће само
један бити подржан.
Очекује се и охрабрује пријављивање и учесвовање тимова у којима је око једне
пословне идеје окупљено више жена.
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.
Прва фаза
Јавни позив се расписује 25.11.2019. године и остаје отворен 19 дана од дана
објављивања тј. до 13.12.2019.године.
Друга фаза
Објава резултата Јавног позива извршиће се до 20.12.2019. године, након чега ће се
обавити интервју и донијети коначна одлука о избору.
Трећа фаза
Склапање трипартитног уговора са апликанткињом у којима ће се дефинисати
права и обавезе Општине Лопаре, УСАИД/ППМГ и апликанткиње.

7.

Пријава

Јавни позив се објављује на огласној табли и службеној web страници Општине
Лопаре, а информације и обрасци за подношење пријаве за финансирање бизниса из
Фонда биће доступни на web страници Општине Лопаре.
Пријаве са документацијом слати у затвореној коверти на адресу:
Општина Лопаре
Цара Душана 143
75240 Лопаре
„За Комисију за додјелу средстава у оквиру Програма подршке маргинализованим
групама жена – НЕ ОТВАРАТИ“.

Пријаве се могу послати поштом - препоручено или достављају личноу шалтер
салу у Општину Лопаре.
Јавни позив за расподјелу средстава траје 19 дана од дана објављивања на огласној
плочи и на службеној web страници Општине.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном
документацијом, поднесене на не одговарајућем обрасцу или за намјене супротне овом
позиву, као и пријаве достављене путем факса или е –maila и непотписане пријаве, неће се
разматрати.
Непотпуни пријавни материјали се неће оцјењивати/бодовати.
Достављена документација се не враћа.
8.

Оцјењивање

Критеријуми за оцјену квалитета пословног плана дефинисани су Одлуком о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава из Фонда за развој бизниса
маргинализованих група жена који се суфинансирајусредствима УСАИД-а и буџета
Општине Лопаре.
Критеријуми за оцјену квалитета пословног плана утврђени су у оквиру следећих
подручја:
- Врста дјелатности
- Број запослених
- Оцјена пословне идеје
- Квалитет бизнис плана
- Врста инвестиције
- Вриједност инвестиције
- Утицај на околину
- Иновативност
Комисија доноси приједлог одлуке о расподјели средстава руководећи се оцјеном
пословног плана на основу горе наведених критерија. У случају да два или више
пословних планова добију исти број бодова, а расположива средства нису довољна за
њихово финансирање, Комисија ће већином гласова вршити одабир пословног плана за
финансирање.
Износ средстава који се може додијелити апликанткињи је минимално 5.000,00
КМ, а максимално 10.000,00 КМ (50% Општина Лопаре и 50% УСАИД/ППМГ).
Финансирање успјешно оцијењеног пословног плана подржаће се из средства
Фонда и покриваће дјелимично или у потпуности све прихватљиве трошкове.
Прихватљиви трошкови који ће се покривати из Фонда дјелимично или у
потпуности могу бити трошкови набавке основних и обртних средстава, плаћање
трошкова регистрације и обавезних пореза и доприноса на плату, књиговодствених
услуга, трошкова закупа, потрошног материјала.
Начин и рокови исплате средстава дефинисаће се појединачним уговорима са
апликанткињама.
Комисија утврђује ранг листу која се објављује на огласној табли Општине и на
службеној web страници Општине, на коју апликанткиње имају право жалбе у року од 8
дана од дана објаве исте. Жалба се изјављује Начелнику општине Лопаре.

Одлука о расподјели средстава објавиће се на огласној табли Општине и службеној
web страници Општине и доставити путем Комисије у писаном облику свакој
апликанткињи појединачно.
Након доношења одлуке о расподјели средстава Начелник општине и
УСАИД/ППМГ закључују уговор са апликанткињама одобреног пословног плана који ће
садржавати права, обавезе и одговорности, начин праћења провођења одобреног
пословног плана, начин праћења намјенског трошења средства, те елементе наративног и
финансијског извјештавања о реализацији Пословног плана.
Средства ће бити дозначена након потписивања уговор и регистрације бизниса, у
ратама, по принципу рефундације, у складу с достављањем потребне документације.
Одабране апликанткиње дужне су регистровати свој бизнис у року од највше 3
мјесеца од одабира њиховог пословног плана, а пословну дјелатност обављсати најмање
12 мјесеци од дана поптисивања Уговора од додјели гранта по овом Програму.
9.

Тајност и повјерљивост плана

Да би се заштитили сви апликанти и онемогућила злоупотреба повјерљивих
информација изложених у пословним плановима, чланови Комисије за оцјењивање, те
друге особе које су укључене у реализацију овог програма обавезују се на заштиту
повјерљивости и тајности.
10.

Подршка општине Лопаре

Општина Лопаре ће у сарадњи са УСАИД/ППМГ током Jавног позива осигурати
едукацију за све заинтересоване у погледу попуњавања образаца пријаве и одговорити на
сва додатна питања.
Прва обука ће се одржати у периоду од 02.12.2019 – 06.12.2019. године, у сали
СО-е Лопаре. О тачном термину, апликанткиње ће бити обавијештене благовремено.
Друге обуке ће се одржати према исказаном интересу.
Пријаве се могу послати поштом - препоручено или достављају личноу шалтер
салу у Општину Лопаре.
Детаљније информације о пројекту могу се добити на телефон број 055/650-176,
локал 119, контакт особа Драгана Јањић или у Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности и на e-mail: projektilopare@gmail.com.
НАЧЕЛНИК
Радо Савић

