На основу Одлуке о расписивању Конкура за најбољу бизнис идеју за 2018. годину бр. УО-804/18, члана
2. Правилника о спровођењу Конкурса за најбољу бизнис идеју у 2018. години ( у даљем тексту:
Правилник) бр. УО-803/18 и на основу члана 2. став 1. тачка 2. Протокола о сарадњи Фондације за младе
таленте града Београда и Савета за запошљавање града Београда (у даљем тексту: Протокол ) бр. 128/17
од дана 25.12.2017. године, Управни одбор Фондације за младе таленте града Београда и Савет за
запошљавање Града Београда 15. јануара 2018. године
објављују

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ БИЗНИС ИДЕЈУ У 2018. ГОДИНИ

Фондација за младе таленте града Београда ( у даљем тексту: Фондација) и Савет за запошљавање града
Београда (у даљем тексту: Савет) расписују Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години ( у даљем
тексту: Конкурс).
Фондација на основу члана 2. став 3. Протокола , путем Конкурса додељује укупан износ од
1.000.000,00 динара (речима: милиондинара) бруто и то:
- за прво место – новчану помоћ у износу од 500.000,00 динара (словима:петстотинахиљададинара)
бруто,
- за друго место – новчану помоћ у износу од 300.000,00 динара (словима:тристотинехиљададинара)
бруто,
- за треће место – новчану помоћ у износу од 200.000,00 динара (словима:двестотинехиљададинара)
бруто.

Начин пријављивања учесника на Конкурс, услови, критеријуми и начин и поступак учесницима
прописани су Правилником.
Учесници на Конкурсу могу бити Тимови, које чини по минимално 2 (два), а по максимално 5 (пет)
чланова.
Сматраће се уредном пријава коју достави било који члан тима.
Потпуну пријаву на Конкурс чини образац пријаве, потписано обавештење о обради података о
личности, као и прописана неопходна документација.
Образац пријаве и обавештење о обради података о личности преузима се на интернет презентацијама
Града Београда (www.beograd.rs) и Фондације (www.fondzamladebeograd.rs).
Образац пријаве попуњава се електронски, а доставља уз пријаву у штампаној верзији. Предата пријава,
као и неопходна документација, се трајно архивира у Фондацији и не враћа се подносиоцу.
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Пријава на Конкурс подноси се у просторијама Фондације (Београд, Трг Николе Пашића бр. 6)
најкасније до 05. фебруара 2018. године до 15:00 часова, у затвореној коверти на којој је написано
,,Пријава на Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години''.
УСЛОВИ
Услови које сваки члан тима треба да испуњава су:
-Да има држављанство Републике Србије или да има статус избеглице,
-Да има пребивалиште на територији града Београда, односно боравиште,
- Старосна доб од 18-30 година,
- Да нису добитници финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом
,,Најбоља старт-ап идеја’’ одржаног 2017. године.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Прописану неопходну докуменатцију чини:
-Оригинал Уверење о држављанству, не старије од шест месеци
-Оригинал Уверење о пребивалишту издато од стране Министарства за унутрашње послове Републике
Србије, односно боравиште
-Фотокопија/ извод из читача важеће личне карте, односно документ којим се доказује статус избеглице,
расељеног или интернорасељеног лица
-Биографија
Неблаговремена и непотпуна пријава неће бити разматрана.
Неблаговременом пријавом се сматра пријава која је поднета након истека рока за конкурисање.
Неблаговремене пријаве ће бити враћене подносиоцу пријаве уз пропратно писмо.
Евентуална допуна документације неће бити разматрана по истеку рока за пријаву.
Конкурс ће се спровести у две етапе. Учесници који испуне услове прописане за први круг Конкурса,
пролазе у други круг Конкурса.
Првостепена комисија врши вредновање искључиво на основу података које учесници/тимови наведу у
обрасцу пријаве.
Другостепена комисија врши вредновање на основу података наведених у обрасцу пријаве, као и на
основу личне презентације и бизнис плана учесника/тимова, о којој ће учесници/тимови, који учествују
у другом кругу, бити благовремено обавештени.
ПРВИ КРУГ КОНКУРСА
Бизнис идеја са којом Тимови конкуришу у првостепеном одлучивању вреднује се на основу
следећих критеријума:
-Дефиниција проблема коју бизнис идеја треба да реши
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-Оригиналност идеје
-Утицај на квалитет живота грађана Београда
-Потенцијал примене и развоја
-Потенцијал за монетизацију
-Компетенције тима
-Општи утисак о тиму и бизнис идеји
Критеријуми се вреднују квантитативним оценама, најмања оцена је један (1), а највећа оцена је пет
(5).
Сваки критеријум квантитативно је представљен коефицијентом са којим се множи дата оцена:
-Дефиниција проблема коју бизнис идеја треба да реши се множи са коефицијентом 1,5.
-Оригиналност идеје се множи са коефицијентом 1.
-Утицај на квалитет живота грађана Београда се множи са коефицијентом 1,2.
-Потенцијал примене и развоја се множи са коефицијентом 1,3.
-Потенцијал за монетизацију се множи са коефицијентом 1,2.
-Компетенције тима се множи са коефицијентом 1,2.
-Општи утисак о тиму и бизнис идеји се множи са коефицијентом 1,5.
Сваки наведени критеријум носи одређен број бодова, који се добија множењем дате оцене и
фиксног коефицијента.
Број бодова који Тим остварује на основу збира бодова за све наведене критеријуме у првостепеном
одлучивању износи минимално 8,9 бодова, а максимално 44,5 бодова.
Првостепена комисија, формирана Одлуком Управног одбора Фондације, вреднује бизнис идеје
учесника Конкурса у свему у складу са критеријумима које прописује Правилник и циљевима
Фондације утврђеним у Одлуци о оснивању Фондације (број: 6-526/15-С).
Услов за наставак учешћа у Конкурсу за сваког појединачног учесника/тима је да је освојио
минимум 26,70 бодова.
По окончању поступка вредновања бизнис идеје првостепена комисија доноси Одлуку о броју
учесника/тимова који су испунили услове да наставе учешће у Конкурсу, најкасније у року од седам (7)
дана од дана истека рока за достављење пријаве на Конкурс, која се објављује на интернет презентацији
Града Београда (www.beograd.rs) и интернет презентацији Фондације (www.fondzamladebeograd.rs ).
.
ДРУГИ КРУГ КОНКУРСА
Тимови који су испунили услове да наставе учешће у Конкурсу пролазе обуку за писање бизнис плана и
презентацију бизнис идеје, у трајању од највише пет (5) дана од дана објављивања Одлуке првостепене
комисије.
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Након обуке сачињавају бизнис план, који су дужни да доставе другостепеној комисији, 5 (пет) дана пре
финала, односно одлучивања другостепене комисије.
Организатор Конкурса је у обавези да објави тачно време и место када ће заседати и одлучивати
другостепена комисија, те да о томе појединачно обавести сваког од учесника Конкурса који се
пласирао у другу фазу Конкурса.
Бизнис план мора одговарати стандардима Београдске академије предузетништва, са којом ће учесници
бити упознати током обуке.
Бизнис план мора бити благовремено достављен другостепеној комисији.
Критеријуми са којом Тимови конкуришу у другостепеном одлучивању вреднују се на основу
следећих критеријума:
-Дефиниција проблема коју бизнис идеја треба да реши
-Оригиналност идеје
-Утицај на квалитет живота грађана Београда
-Потенцијал примене и развоја
-Потенцијал за монетизацију
-Компетенције тима
-Општи утисак о тиму и бизнис идеји
-Квалитет јавног наступа и представљања бизнис идеје
-Квалитет бизнис плана
Сваки критеријум квантитативно је представљен коефицијентом са којим се множи дата оцена:
-Дефиниција проблема коју бизнис идеја треба да реши се множи са коефицијентом 1,5.
-Оригиналност идеје се множи са коефицијентом 1.
-Утицај на квалитет живота грађана Београда се множи са коефицијентом 1,2.
-Потенцијал примене и развоја се множи са коефицијентом 1,3.
-Потенцијал за монетизацију се множи са коефицијентом 1,2.
-Компетенције тима се множи са коефицијентом 1,2.
-Општи утисак о тиму и бизнис идеји се множи са коефицијентом 1,5.
-Квалитет јавног наступа и представљања бизнис идеје се множи са коефицијентом 1,5.
-Квалитет бизнис плана се множи са коефицијентом 1,5.
Сваки наведени критеријум носи одређен број бодова, који се добија множењем дате оцене и
фиксног коефицијента.
Број бодова који Тим остварује на основу збира бодова за све наведене критеријуме у другостепеном
одлучивању износи минимално бодова 11,9 бодова, а максимално бодова 57.
НАПОМЕНА
Уколико се због истог броја бодова на прва три места квалификује више од три учесника/тима,
другостепена комисија ће поменуте учеснике/тимове позвати на поновни јавни наступ и представљање
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бизнис идеје пред другостепеном комисијом, истог дана, након чега ће вредновати Квалитет јавног
наступа и представљања бизнис идеје са квалитативним коначним оценама „први“, „други“ и „трећи“.
У поменутом случају квалитативно вредновање коначних оцена сматраће се коначном одлуком о
рангирању учесника.
Тим са квалитативном оценом „први“ стиче право на исплату новчаних средстава на име помоћи за
реализацију бизнис идеје опредељеног за рангирано прво место.
Тим са квалитативном оценом „други“ стиче право на исплату новчаних средстава на име помоћи за
реализацију бизнис идеје опредељеног за рангирано друго место.
Тим са квалитативном оценом „трећи“ стиче право на исплату новчаних средстава на име помоћи за
реализацију бизнис идеје опредељеног за рангирано треће место.
КОНАЧНА ОДЛУКА
Коначну одлуку о рангирању и додели средстава доноси другостепена комисија, коју Одлуком формира
Управни одбор Фондације.
Коначна одлука се доноси на основу свих критеријума укључујући и благовремени бизнис план и јавни
наступ пред члановима другостепене комисије.
Коначну одлуку о рангирању учесника другостепена комисија саопштава непосредно и у писаном
облику, при чему прва три рангирана тима стичу право на исплату новчаних средстава на име помоћи за
реализацију бизнис идеје, уколико оснују удружење грађана или друго правно лице (у којем ће сви
чланови Тима бити чланови) у року од шест месеци од дана доношења Одлуке другостепене комисије о
рангирању и додели средстава, са којим ће Фондација закључити Уговор о додели новчаних средстава.

Коначна одлука другостепене комисије о рангирању и додели средстава објављују се на интернет
презентацији Града Београда (www.beograd.rs) и интернет презентацији Фондације
(www.fondzamladebeograd.rs ).

Контакт подаци
Уколико сматрате да су Вам неопходне додатне информације можете нас контактирати на
fondzamlade@beograd.gov.rs или на број телефона Фондације +381 11 321 6246 , као и заказати
консултације, путем наведених контаката, у неком од следећих термина:
-

Четвртак, 18. јануара 2018. године од 10:00 до 15:00 часова
Четвртак, 25. јануара 2018. године од 10:00 до 15:00 часова
Четвртак, 01. фебруара 2018. године од 10:00 до 15:00 часова
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