
                      

 

Желиш пјачати властите предузетничке вјештине? 

Прпцијенити извпдљивпст ппслпвне идеје и научити израдити ппслпвни план? 

Дпбити финансијску ппдршку за реализацију ппслпвне идеје? 

Ппкренути или унаприједити властити start -up бизнис? 

Дпбити ппдршку стручоака из различитих пбласти и ментпра у расту и развпју бизниса? 

Уппзнати се и умрежити са другим предузетницима? 

 

 пријави се на: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У YЕP ИНКУБАТОРУ 

ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА  

ЛОПАРЕ 
Увпдне инфпрмације 

Инвестиципна фпндација „Импакт“ Сарајевп и Прпјекат заппшљаваоа младих  YЕP, кпји се 

реализује уз ппдршку Владе Швајцарске,  а кпји је тпкпм 2018. и 2019. гпдине у сарадои са 32 

лпкалне заједнице у БиХ реализпвап YЕP инкубатпр ппслпвних идеја у кпјем је ппдржанп 

псниваое 120 нпвих ппслпвних ппдухвата ширпм БиХ, настављају реализацију активнпсти кпје 

се пднпсе на ппдршку развпју предузетништва и пчуваоу радних мјеста у малим бизнисима, а 

у сарадои са лпкалним заједницама у Бпсни и Херцегпвини. Више инфпрмација п YЕP 

инкубатпру ппслпвних идеја дпступнп је на www.impakt.ba  

У склппу заједничке сарадое између Инвестиципне фпндације„Импакт“ и Општине Лппаре на 

реализацији YЕP инкубатпра ппслпвних идеја 2020 већ се реализује прпграм ментпрске и 

савјетпдавне ппдршке за ппстпјеће предузетнике какп би им се пружила ппдршка у 

савладаваоу негативних ппсљедица COVID 19 пандемије и нпрмализацији ппслпваоа. 

Предметни Јавни ппзив расписује се у сврху пријава за учешће у прпграму развпја 

предузетништва  YЕP инкубатпр ппслпвних идеја 2020. 

Опис прпграма 

 YЕP инкубатпр ппслпвних идеја представља свепбухватан прпграм инкубације ппслпвних 

идеја пднпснп  ппдршке реализацији ппслпвних идеја и састпји се из слиједећих кпмппненти: 

1. Предузетничка пбука у трајаоу пд 6 дана у перипду пд максималнп 2 мјесеца 

фпкусирана на развпј ппслпвнпг плана и ппслпвнпг мпдела те јачаое предузетничких 

вјештина, приликпм чега учесници пбуке имају кпнтинуирану стручну и ментпрску 

http://www.impakt.ba/


                      

 

ппдршку тренера у изради задатака и финалнпј изради ппслпвнпг плана и ппслпвнпг 

мпдела. 

2. Припрема и реализација презентације ппслпвних идеја пред стручнпм кпмисијпм за 

пцјену ппслпвних планпва и ппслпвних мпдела. 

3. Дпдјела бесппвратне финансијске ппдршке у изнпсу дп 5.000 КМ за најбпље 

ппзитивнп пцијеоене ппслпвне идеје (дп 5 ппслпвних идеја на ппдручју Општине 

Лппаре). 

4. Стручна и ментпрска ппдршка у даљем расту и развпју бизниса у складу са 

прпцијеоеним пптребама. 

Све ппбрпјане фпрме ппдршке ће бити ппнуђене самп пним предузетницима кпји буду 

успјешнп савладавали ппјединачне циклусе прпграма. Ппдршка у свакпм нареднпм циклусу 

услпвљена је успјешним завршеткпм претхпднпг циклуса инкубације ппслпвне идеје. У случају 

неиспуоаваоа преузетих пбавеза пд стране кприсника, Инвестиципна фпндација „Импакт“ и 

представници Општине Лппаре задржавају правп да у билп кпм тренутку искључе билп кпјег 

предузетника из прпцеса пружаоа ппдршке. 

Кп мпже аплицирати за прпграм? 

 Физичкп лице са пријављеним мјестпм бправка на ппдручју ппштине Лппаре. 

 Организација цивилнпг друштва (удружеоа грађана и фпндације) са сједиштем на 

ппдручју ппштине Лппаре, заинтереспване за ппкретаое спцијалних/друштвених 

предузетничких ппдухвата у виду привредних друштава пднпснп фпрмалнпг бизниса. 

 Власници ппстпјећег  бизниса са сједиштем на ппдручју ппштине Лппаре кпји је 

регистрпван  дп 12 мјесеци пд дана пбјављиваоа јавнпг ппзива заинтереспвани за 

развпј предузетничких вјештина и реализацију ппслпвне идеје п прпширеоу 

ппслпваоа (нпви прпизвпди/услуге, излазак на инпстрана тржишта и сл.) 

 

Дпдатнп, пптребнп је  

 Да апликант има ппслпвну идеју кпју жели да ппкрене и усппстави фпрмални бизнис у 

виду кпмерцијалнпг ппљппривреднпг газдинства, предузетничке дјелатнпсти кап 

пснпвне или дпдатне дјелатнпсти, привреднпг друштва са минималнп једним 

заппсленим, задруге са минималнп једним заппсленим, удружеоа кпја ће ппслпвати 

према принципима спцијалнпг предузетништва са минималнп једним заппсленим. У 

случају „start-up“ бизниса неппхпднп је да се реализацијпм ппслпвне идеје псигура 

заппшљаваое најмаое једне пспбе на перипд пд гпдину дана.  

 Да апликант припада једнпј или више циљних група какп је наведенп исппд. 

 Да апликант ппсједује минималне техничке вјештине за впђеое прпизвпднпг прпцеса 

или управљаое ппслпвнпм активнпшћу. 

 Да апликант има минималнп завршену средоу или вишу шкплу или искуствп на 

ппслпвима кпје пбухвата ппслпвна идеја. 

 



                      

 

 

Циљне групе: 

 Незаппслени са мјестпм пребивалишта на ппдручју ппштине Лппаре; 

 Заппслени са мјестпм пребивалишта на ппдручју ппштине Лппаре кпји би жељели  да 

ппкрену властити бизнис; 

 Организације цивилнпг друштва са сједиштем на ппдручју ппштине Лппаре, 

заинтереспване за ангажман у пбласти спцијалнпг предузетништва; 

 Власници ппстпјећих бизниса са сједиштем на ппдручју ппштине Лппаре кпји је 

регистрпван дп 12 мјесеци пд дана пбјављиваоа јавнпг ппзива заинтереспвани за 

развпј предузетничких вјештина и реализацију ппслпвне идеје п прпширеоу 

ппслпваоа (нпви прпизвпди/услуге, излазак на инпстрана тржишта и сл.). Дппунске 

дјелатнпсти нису прихватљиве изузев у случају да реализација ппслпвне идеје 

ппдразумијева прелазак у пснпвну и/или дпдатну дјелатнпст. 

 

Прпппзиције учешћа у Прпграму 

За учешће у YЕP инкубатпру ппслпвних идеја мпгуће је аплицирати са ппслпвнпм идејпм кпја 

кап резултат ппдразумијева фпрмалнп псниваое привреднпг субјекта/правнпг лица  и/или 

реализацију ппслпвне идеје п прпширеоу ппслпваоа (нпви прпизвпди/услуге, излазак на 

инпстрана тржишта и сл.) „start-up“ бизниса не старијих пд 12 мјесеци. Прихватљиви пблици 

ппслпвнпг ппдухвата су: кпмерцијалнп ппљппривреднп газдинствп, привреднп друштвп уз 

пбавезу заппшљаваоа заппсленика, предузетничка дјелатнпст кап пснпвна или дпдатна 

дјелатнпст, удружеое и/или задруга кпји ппслују према принципима спцијалнпг 

предузетништва  уз пбавезу заппслеоа једнпг заппсленика. Дппунске дјелатнпсти нису 

прихватљиве изузев у случају да реализација ппслпвне идеје ппдразумијева прелазак у 

пснпвну и/или дпдатну дјелатнпст.  

Такпђе, у Прпграму не мпгу учествпвати заппсленици јавних служби за заппшљаваое, 

заппсленици ппштинскпг пргана управе нити чланпви оихпвих ужих ппрпдица, кап ни 

кприсници YЕP инкубатпра ппслпвних идеја кпјима је пдпбрена бесппвратна финансијска 

ппдршка у 2018/2019. гпдини. 

Ограничеоа у вези пбласти или индустрија из кпје дплазе ппслпвне идеје су пне кпје налаже 

закпнпдавствп. Дпдатнп, нису прихватљиве ппслпвне идеје кпје имају негативан утицај на 

људскп здравље (нпр. прпизвпдоа, прерада или пуштаое у прпмет алкпхплних пића или 

духанских прпизвпда, прпизвпдоа кпја има значајан утицај на загађеое људске пкплине и 

сличнп). У пбласти спцијалнпг предузетништва, кап референтни дпкумент кпји прпписује 

вриједнпсти, пснпвне ппјмпве и принципе спцијалнпг предузетништва кпристи се Платфпрма 

развпја спцијалнпг предузетништва у Републици Српскпј развијена пд стране Министарства 

рада и бпрачкп-инвалидске заштите Републике Српске уз ппдршку Прпјекта заппшљаваоа 

младих YЕP. 

https://impakt.ba/wp-content/uploads/2020/06/Platforma-razvoja-socijalnog-preduzetnistva-u-Republici-Srpskoj.pdf
https://impakt.ba/wp-content/uploads/2020/06/Platforma-razvoja-socijalnog-preduzetnistva-u-Republici-Srpskoj.pdf


                      

 

 

Какп аплицирати на Прпграм? 

Пријаве на пдгпварајућем пријавнпм фпрмулару ппднпсе се најкасније дп 25.07.2020. гпдине. 

Пријавни фпрмулар је мпгуће преузети електрпнски, на званичнпј страници Општине Лппаре 

http://www.opstinalopare.com или личнп на Инфп пулту ппштинске управе. 

Уз испуоен пријавни фпрмулар дпставља се и сљедећа дпкументација: 

- Кппија рјешеоа п регистрацији – за ппстпјеће „start-up“ бизнисе и невладине 

прганизације  

Пппуоен фпрмулар и пратеће дпкументе мпгуће је предати у писменпј фпрми и пнлине 

фпрми. Писмена пријава се предаје у затвпренпј кпверти и тп у писарницу Општине Лппаре, 

са назнакпм „За учешће у прпграму YЕP инкубатпр ппслпвних идеја“. У случају пнлине 

пријаве, дпкументи се скенирају и дпстављају на е-маил: projektilopare@gmail.com са 

назнакпм: „Пријава за учешће у прпграму YЕP инкубатпр ппслпвних идеја“.  

Накпн истека перипда за прикупљаое апликација из пвпг Јавнпг ппзива, апликације се 

пцјеоују с аспекта испуоеоа административних захтјева те непптпуне апликације неће бити 

разматране и биће пдбачене.  

Гдје мпгу дпбити више инфпрмација? 

Више инфпрмација мпгуће је дпбити у Одјељеоу за привреду Општине Лппаре, улица Цара 

Душана 143, на телефпн 055 650 176 локал 119 или путем е-маил-a: 

projektilopare@gmail.com или на брпј телефпна: 033 202 043 кап и е-маил-а info@impakt.ba. 

У сврху адекватнпг инфпрмисаоа п прпграму, Инвестиципна фпндација „Импакт“ и 

Општина Лппаре прганизпвати ће презентацију прпграма YЕP инкубатпр ппслпвних 

идеја кпја ће се пдржати 01.07.2020. гпдине у сали Скупштине ппштине Лппаре са 

ппчеткпм у  11,00 часова, те се пвим путем ппзивају сви заинтересирани грађани да 

присуствују радипници пднпснп презентацији. 

 

Брпј: 02/3-014-1/66         НАЧЕЛНИК  
Датум: 19.06.2020. гпдине        Радп Савић  

http://www.opstinalopare.com/wp-content/uploads/2020/06/Prijavni-obrazac-YEP.pdf
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