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На основу члана 68. став (1) тачка 24) Статута Општине Модрича („Службени 
гласник Општине Модрича“, број 5/17), а у вези са Одлуком о финансирању развоја 
бизниса број  02-014-129/18 од 15.11.2018. године  Начелник  општине објављује  
 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за финансирање развоја бизниса младих са 

 подручја општине Модрича 
 
 
 
Предмет јавног позива 
 
Додјела новчаних средстава за развој бизниса је усмјерена ка подстицају младих да 
сами оснују и воде привредна друштва, предузетничке радње или комерцијална 
пољопривредна газдинства. Новчана средства се додјељују из Предузетничког 
фонда за младе у сарадњи са Институтом за развој младих КУЛТ.  
Најмањи износ средстава који ће бити додјељен је 5.000,0 КМ а највиши износ је 
10.000,00 КМ. 
  
Циљеви јавног позива: 
 

- Буђење предузетничког духа код младих 
- Мотивисање почетника и креативних појединаца са иновативним и одрживим 

пословним идејама 
- Обучавање о процесу стварања нових пословних могућности 
- Омогућавање младима покретање властитог посла 

 
Ко може аплицирати?  
 

- На јавни позив могу аплицирати младе особе, појединачно или у групи (тиму), 
старости од 18 до 35 година, с пребивалиштем на подручју општине Модрича 
најмање двије године прије расписивања јавног позива, који имају пословну 
идеју и желе је реализовати кроз започињање властитог пословног подухвата 
на подручју општине Модрича.  

- 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.  

 
Ко не може аплицирати?  
 

- На јавни позив не могу аплицирати лица млађа од 18 и старија од 35 година 
старости, те лица која имају или су имала регистровану дјелатност у задњих 
шест мјесеци прије објаве  јавног позива. 

- Пријаве појединаца или тима у којем су особе испод или изнад ове добне 
границе се неће узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве.  
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Каква идеја се може обрадити кроз пословни план?  
 

- Идеје у свим дјелатностима осим трговине и угоститељства (изузев 
оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе), под условом да 
се реализују на подручју општине Модрича.  

- Предложена идеја која се пријављује мора се обрадити као пословни план 
према оригиналном обрасцу пријаве који је прилог овог Јавног позива.  

- Пословна идеја мора бити оригинална. Одговорност за оригиналност 
пословне идеје искључиво је на подносиоцу идеје.  

- Комисија ће извршити вредновање пословних планова према дефинисаним 
критеријумима, а предност ће имати незапослени подносиоци планова као и 
тимски приједлози, уколико је утврђен приближан квалитет поднесених 
планова (до 5%).  

- Одабрани апликант мора регистровати свој пословни субјекат у року од 3 
мјесеца од дана потписивања уговора о додјели средстава. Уколико не успије 
регистровати бизнис, након тога ће намјењена средства бити преусмјерена на 
сљедећег апликанта са листе према броју бодова. 

- Одабрани апликант мора обављати регистровану дјелатност и плаћати 
пореске и друге обавезе најмање годину дана. 

 
Рокови за подношење и оцјењивање пријава и начин подношења: 
 

- Јавни позив је отворен од 15.11.2018. године, а последњи дан пријема пријава 
је 17.12.2018.  године.  

- Након истека рока за подношење пријава Комисија за оцјену пријава, 
именована од стране Начелника општине, ће извршити провјеру исправности 
пристиглих пријава, оцјену предложених бизниса на основу донесених 
критеријума и сачинити ранг листу оцијењених приједлога. 

- Објава резултата јавног позива извршит ће се до 21.01.2019. године, након 
чега ће се обавити интервју и утврдити коначни приједлог избора кандидата и 
расподјеле средстава. 

- Утврђени приједлог избора и расподјеле средстава ће бити достављен 
Начелнику општине, који ће донијети коначну Одлуку о расподјели средстава.  

- Са изабраним подносиоцима пријава Општина Модрича и Институт за развој 
младих КУЛТ ће потписати уговор у коме ће се дефинисати права и обавезе 
Општине Модрича, Института и подносиоца апликације.  

 
Докази о испуњавању услова 
 
Уз пријавни образац за финансирање бизниса (доступан на wеб страници Општине) 
пријава треба садржавати сљедеће: 

- биографију појединца/тима који се пријављује, 
- копију личне карте појединца или личних карата чланова тима, 
- копију пријаве пребивалишта (ЦИПС) појединца или чланова тима, 
- доказ да појединац или чланови тима нису осуђивани за кривична дјела 

против привреде и кривична дјела против имовине, 
- доказ да појединац или чланови тима нису имали регистроване дјелатности у 

последњих шест мјесеци до дана објаве позива. 
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Тајност и повјерљивост 
 
Да би се заштитили сви подносиоци апликација и онемогућила злоупотреба 
повјерљивих информација изложених у пословним плановима, чланови комисије за 
оцјењивање и запослени у Општини Модрича те друге особе које су укључене у 
реализацију овог програма обавезују се на заштиту повјерљивости и тајност.  
 
Подршка Општине Модрича  
 

- Општина ће током јавног позива осигурати едукацију за све заинтересоване у 
погледу попуне образаца апликације и одговорити на сва додатна питања. 

- Термин едукације ће бити накнадно објављен.  
 
Пријаве је потребно послати препоручено на адресу: Општина Модрича, 
Видовданска 1, 74480 Модрича или лично предати у шалтер сали Општине Модрича 
У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ са назнаком „Пријава на ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање 
развоја бизниса младих са подручја општине Модрича, НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
Контакт:  
Телефон: 053/813-026 
Е-mail: nprivreda@modrica.ba 
 
 
 
Број:02-014-129-2/18                       НАЧЕЛНИК  
Датум:15.11.2018. године          Младен Крекић с.р. 
                                                                                                      


