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УВОД 

Мала и средња предузећа представљају стуб развоја сваке економије, а њихов значај 
посебно се препознаје кроз удио у запослености, укупно оствареном приходу и извозу. 
У Републици Српској у 2018. години је пословало је 39.970 малих и средњих предузећа, 
која остварују удио од 72,6% у укупном приходу, 70,6% запослености и 71,0% у извозу 
Републике Српске. Мала и средња предузећа стимулишу приватно власништво и 
предузетничке способности, флексибилна су и могу се брзо прилагодити на промјене 
понуде и потржање на тржишту, креирају запосленост, промовишу диверзификацију 
економских активности, подржавају одрживи раст и дају значајан допринос привреди у 
цјелини. 

Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа (у даљем тексту: МСП) 
припремили су Министарство привреде и предузетништва и Републичка Агенција за 
развој малих и средњих предузећа на основу члана 13. став 1. Закона о развоју малих и 
средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/13) 

Годишњи извјештај садржи основне показатеље макроекономског амбијента, оцјену 
међународних извјештаја о пословању, статистичке показатеље сектора, резултате 
провођења политика развоја МСП у Републици Српској као и имплементацију пројеката 
реализованих у 2018.години.  

Подаци приказани и анализирани у Извјештају прикупљени су од релевантних 
институција предузетничког система Републике Српске, између осталих од Пореске 
управе Републике Српске која располаже са јединственим системом за регистрацију, 
контролу и наплату доприноса затим, Републичког завода за статистику Републике 
Српске, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), те 
институција и организација Републике Српске које кроз своје дјеловање пружају 
подршку привреди. Посебно важна је подршка одјељења за привреду и развој јединица 
локалне самоуправе Републике Српске која је такође обрађена у овом извјештају. У 
Извјештају су приказани подаци и анализе стања сектора за МСП из 2018. године те 
њихов упоредни приказ са претходним годинама тамо гдје је било потребно уочити 
одређене тенденције. 

Подаци о стању МСП који су приказани у Годишњем извјештају односе се на стање на 
дан 31.12.2018. године. У укупан број МСП укључени су сви они субјекти који имају 
сједиште у Републици Српској. Под појмом МСП у овом Извјештају обухваћена су правна 
лица и предузетници до 250 запослених. 

Циљ Годишњег извјештаја је да информише јавност о стању у области МСП, о 
активностима и ефектима подршке надлежних институција и организација на 
републичком и локалном нивоу те потребним мјерама за унапређење стања. 
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ИЗВОД ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА 

Законом о развоју малих и средњих предузећа (члан 13 став 1) предвиђено је да се сваке 
године сачини Годишњи извјештај за област МСП у Републици Српској. Извјештај су 
припремили Министарство привреде и предузетништва (у даљем тексту: Министарство) 
и Републичка Агенција за развој малих и средњих предузећа (у даљем тексту: Агенција). 
Годишњи извјештај садржи основне показатеље макроекономског амбијента, оцјену 
међународних извјештаја о пословању, статистичке показатеље сектора, резултате 
провођења политика развоја МСП у Републици Српској као и имплементацију пројеката 
реализованих у 2018. години. 
Статистички показатељи сектора МСП у 2018. години су дати у наставку текста. 

Структура сектора МСП   у Републици Српској 
 

Врста субјекта 
Правна лица Учешће % Предузетници Учешће 

% 
Укупно  Учешће 

% 

Микро (до 9 запослених)  15,313   86.93   22,019  98.49  37,332  93.39 

Мала (10-49 запослених)  1,853   10.52   323  1.44  2,176  5.44 

Средња (50-249 запослених)  450   2.55   12  0.05  462  1.16 

УКУПНО:   17,616   100.00   22,354  100.00  39,970 100.00 

Број запослених у МСП и код предузетника 

Микро (до 9 запослених)  20,919  20.15  34,805  82.75  55,724  38.20 

Мала (10-49 запослених)  37,242  35.88  5,373  12.77  42,615  29.22 

Средња (50-249 запосл.)  45,638  43.97  871  2.07  46,509  31.89 

УКУПНО  103,799  100.00  41,049  100.00 144,858  
145,858  

100.00 

Извор: Пореска управа РС 

Према подацима Пореске управе Републике Српске и АПИФ-а за 2018. годину, стање у 
области МСП у Републици Српској је сљедеће:  
 У Републици Српској је пословало 39.970 малих и средњих предузећа од чега 17.616 

МСП-правних лица, и 22.354 предузетника. 
 У структури правних лица доминирају микро предузећа са 15.313 субјекта, затим 

мала предузећа са 1.853 субјеката те средња предузећа са 450 субјекaта. 
 Највећи број МСП или 33,6% је као и претходних година, пословао у сектору трговине 

на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала, затим у секторима 
прерађивачка индустрија 13,5%, хотелијерство и угоститељство 11,9% и саобраћај и 
складиштење 8,1%.   

 Према облику организовања су доминатна друштва са ограниченом одговорношћу 
или 89,5%. 

 Од укупно 39.970 МСП који су у 2018. години пословали у Републици Српској, њих 
44,1% пословало је у привредном подручју Бања Лука односно привредном подручју 
Бијељина 16,8% и Добој 13,4%.  

 Мала и средња предузећа у Републици Српској запошљавала су 144.848 лица од чега 
је највећи број запослених код МСП-правних лица или 103.799 лица а код 
предузетника 41.049 лица. 

 Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених у овом сектору је у 
трговини на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала у којем је 
запослено 37.105 радника или 25,62% а затим у прерађивачкој индустрији која 
запошљава 35.920  радника или 24,8% од укупног броја запослених.  
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 У 2018. години у Републици Српској је регистровано нових 2.903 предузетника и 769 
МСП- правних лица док је угашено 928 МСП-правно лице  и 3.697 субјеката у форми 
предузетника.  

 МСП-правна лица су у 2018. години остварила 72,64% пословних прихода свих 
предузећа, 70,99% прихода од продаје на иностраном тржишту и 74,92% укупне нето 
добити свих предузећа.  

 Број МСП на 1000 становника у 2018. години износио је 29,77 МСП у нефинансијском 
пословном сектору. 

У  2018. години у сектору МСП су у односу на 2017. годину забиљежена сљедећа 
кретања: 
 Број МСП-правних лица као и број предузетника је практично остао исти на нивоу 

2017.године. 
 Укупан број запослених у свим привредним субјектима је повећан за 3,25%.  
 Број запослених код МСП-правних лица је већи за 3,3% док је број запослених код 

предузетника смањен за 2%. 
 Структура сектора је и даље непромијењена јер доминирају трговина и 

прерађивачка индустрија. 
 Непромијењена је и структура МСП по географским подручјима Републике Српске, 

гдје као и до сада доминира привредно подручје Бањалука. 

Финансијска подршка сектору МСП на републичком нивоу пружена је у укупном износу 
од 15.739.178,60 КМ и то кроз: Грант за спровођење Стратегије развоја МСП, 
предузетништва и успостављање пословних зона додијелило средства подршке у 
укупном  износу од 50.000,00 КМ; затим у износу од 120.000,00 КМ кроз финасијску 
подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешћа на стручним 
скуповима о развоју технологија у Републици Српској и за реализацију пројеката 
запошљавања и самозапошљавања у укупном износу 15.569.178,60 КМ. Поред 
наведених средстава треба поменути и средства пласирана кроз кредитне линије 
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у укупном износу од 88.513.101,65 за 
130 МСП те одобрене гаранције Гарантног фонда Републике Српске у износу од 
3.012.978,00 КМ за 28 МСП. Укупно 26 јединица локалне самоуправе у Републици 
Српској су у области МСП пласирале 6.679.286,44 КМ, од чега 97,2% бесповратних 
средстава. 

Министарство и Агенција су директно или индиректно учествовали у реализацији 
бројних домаћих и међународних пројеката. 
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I МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ 

1.1. Бруто друштвени прооизвод Републике Српске 

Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске у 2018. години 
номинални БДП је износио 10,682 милијарди КМ и у односу на 2017. годину повећан је 
за  3,9%. Такође, дошло је до раста БДП по глави становника у 2018. години у односу на 
2017. годину, а исти је износио 9.305 КМ што је видљиво из наредне табеле. 

Табела 1.1. Бруто домаћи производ у Републици Српској за период 2014-2018.година 

Показатељ 2014 2015 2016 2017 2018 

Номинални БДП (у мил. КМ) 8.847 9.150 9.632 10.075 10.682 
БДП (реална стопа раста %) 0,2 2,6 3,5 3,10 3,90 
Број становника1 (у хиљадама) 1.421 1.415 1.157 1.153 1.147 
БДП по становнику (у КМ) 6.225 6.463 8.320 8.739 9.305 
БДП по становнику (у €) 4.524 3.305 4.254 4.468 4.757 

Извор:  Републички завод за статистику РС 

1.2. Обим индустријске производње 

Индустријска производња у Републици Српској, у 2018. години, повећана је за 3,6%, у 
односу на 2017. годину. Када се посматра појединачно по подручјима Вађење руде и 
камена, производња је порасла за 4,1%,као и Производња и снадбијевање 
ел.енергијом, гасом и вода за 19,8%, док је Прерађивачка индустрија смањена за 3%.  

Табела 1.2. Кретање обима  индустријске производње у периоду 2014-2018 

Област I-XII 2014 
I-XII 2013 

I-XII 2015 
I-XII 2014 

I-XII 2016 
I-XII 2015 

I-XII 2017 
I-XII 2016 

I-XII 2018 
I-XII 2017 

ИНДУСТРИЈА УКУПНО 0,6% 3,0% 8,1 1,2 3,6 
Вађење руда и камена -3,4% 10,5% 0,7 -2,6 4,1 
Прерађивачка индустрија 4,9% 3,2% 3,5 6,2 -3,0 

Производња и снабдјевање ел. 
енергијом, гасом и водом 

-9,0% -1,0% 25,3 -7,5 19,8 

Извор:  Републички завод за статистику РС 

1.3. Робна размјена са иностранством 
Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством у 2018. години 
износио је 8,95 милијарди КМ и у поређењу са оствареним обимом у 2017. години 
повећан је за 1,38 милијарди КМ, односно за 14,2%. Остварен је извоз у вриједности од 
3,74 милијарде КМ, што је у односу на остварени извоз у 2017. години више за 7%. 
Остварени увоз у 2018. години износио је 5,21 милијарду КМ и у односу на увоз 
претходне године повећан је за 430,63 милиона КМ, односно већи је за 15%. 
Спољнотрговински дефицит износи 1,47 милијарди КМ. Покривеност увоза извозом 
износи 71,7%, док је у 2017. години износила 71%. 
 

Табела 1.3. Спољнотрговински биланс Републике Српске за период 2014-2018. година                                                      
                                                                                                                                                            (у  хиљадама КМ) 

Година Извоз Увоз Обим Салдо Покривеност увоза 
извозом 

2014. 2.692.013 4.946.061 7.638.074 -2.254.048 54.50% 

2015. 2.613.924 4.369.179 6.983.103 -1.755.255 59,80% 

                                                           

1 Процјена броја становника заснована на резултатима добијеним из Пописа становништва 2013 
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2016 2.869.101 4.369.179 7.296.046 -1.557.844 64,80% 

2017 3.476.093 4.426.945  8.375.174 -1.422.988 71% 

2018 3.741.170 5.216.650 8.957.820 -1.475.480 71,70% 

Извор:  Републички завод за статистику РС 

У погледу географске дистрибуције робне размјене Републике Српске са иностранством, 
у посматраном периоду највише се извозило у Италију у укупној вриједности од 573 
милиона КМ или 15,3% те у Србију 485 милиона КМ или 13% од укупног оствареног 
извоза. У истом периоду, највише се увозило из Србије и то у вриједности од 876 
милиона КМ, односно 11,2% од укупно оствареног увоза. 

1.4. Запосленост 

Према подацима Републичког завода за статистику просјечан број запослених у 
Републици Српској у 2018. години, износио је 266.309 лица што је у односу на 2017. 
годину више за 2,18%. У 2018. години смањен је број незапослених те остварен пад 
анкетне стопе незапослености на ниво од 17,2%. Према подацима Завода за 
запошљавање Републике Српске, просјечан број незапослених у Републици Српској у 
2018. години је износио 105.793 лица што је за 12,24% мање у односу на претходну 
годину. 

Табела 1.4. Број запослених, број незапослених, стопа незапослености и запослености 
Година Просјечан 

број запослених 
Просјечан 

број 
незапослених 

Статистичка 
стопа 

незапослености 

Анкетна 
стопа 

незапослености 

Анкетна 
стопа 

запослености 

2014. 241.544 145.919 37,70% 25,70% 34,90% 

2015. 245.975 139.465 35,60% 25,20% 35,20% 

2016 253.306 131.659 34,2 24,8 35,50% 

2017 260.608 120.547 - 21% - 

2018 266.309 105.793 - 17,2% - 

Извор:  Завод за запошљавање, Републички завод за статистику РС 
 

II ОЦЈЕНЕ МЕЂУНАРОДНИХ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

Стање у области пословања и прописе који утичу на побољшање пословних активности, 
као и оних који их ограничавају прати више свјетских извјештаја од којих су резултати 
најзначајнијих дати у даљем тексту.   

2.1. Лакоћа пословања - „Doing Business“ 2019 

Свјетска банка је у октобру 2018. године објавила годишњи извјештај о лакоћи 
пословања Doing Business 20192. Подаци се односе на период јуни 2017 – мај 2018. 
године. Извјештај представља резултате о лакоћи пословања у 190 свјетских економија, 
а подаци су прикупљени кроз 11 сетова индикатора: покретање пословања, регулација 
тржишта рада, издавање грађевинских дозвола, добијање прикључка за електричну 
енергију, регистровање непокретности, добијање кредита, заштита мањинских 
инвеститора, плаћање пореза, прекогранична трговина, извршење уговора и рјешавање 
проблема несолвентности. Прво мјесто на листи је заузео Нови Зеланд док је најбоље 
пласирана држава Европске уније Данска, које је и ове године на трећем мјесту. БиХ се 
налази на 89. мјесту листе, а  најбољи ранкинг има у оквиру индикатора прекограничне 

                                                           
2http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019  

http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019
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трговине (37.мјесто) и у области рјешавања несолвентности (на 37. мјесту у оба случаја) 
те добијању кредита на 60. мјесту у свијету. У области које су веома важне за стране 
инвеститоре као што су заштите мањинских инвеститора, БиХ је на 72. мјесту, а у области 
извршења уговора на 75. мјесту. БиХ је најслабије рангирана у области покретања 
пословања (175.мјесто) јер је за покретање пословања потребно  провести 13 процедура 
и чекати 81 дан (посматран је само град Сарајево). БиХ је лоше пласирана и у области 
добијања грађевинских дозвола, гдје заузима 167. мјесто у свијету јер је за добијање 
грађевинских дозвола потребно 16 процедура и 193 дана. БиХ је најслабије пласирана у 
региону док је Сјеверна Македонија најбоље пласирана и налази се на 10. мјесту Doing 
Business листе.  

2.2. Плаћање пореза – “Paying taxes 2018“ 

Извјештај Paying taxes3 припрема Pricewaterhouse Coopers у сарадњи са Свјетском 
банком и Мећународном финансијском институцијом. Извјештај  пружа информације о 
пореским системима и једноставности плаћања пореских обавеза у 190 земаља широм 
свијета. На основу студије случаја прате се порези и обавезна давања коју компанија 
средње величине мора да плати у току једне године кроз три основна елемента 
пореског система: укупна пореска стопа4, број плаћања која порески обвезник мора 
обавити те број сати утрошених за припремање, попуњавање образаца и плаћање, као 
и сви поступци након подношења пријава. Према овом Извјештају у просјеку, предузећа 
изврше 33 плаћања пореза током године, потроше 411 сати на подношење налога за 
плаћање, припрему и плаћање пореза, а плате порез на терет послодавца у износу од 
23,7% од остварене добити. БиХ  је на 137. мјесту од 190 економија док се БЈР 
Македонија налазе на 29. мјесту, а иза ње слиједе Словенија (58), Црна Гора (70), Србија 
(82) и Хрватска (95). 

III СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ СЕКТОРА МСП   

Статистички показатељи МСП у Годишњем извјештају сагледани су на основу података 
добијених из Пореске управе Републике Српске и података са којима располаже 
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге за МСП која су предала 
завршне рачуне за 2018. годину. Поменуте податке обрадила је Агенција и они су дати 
у даљем тексту. 
Класификација предузећа према величини извршена је према броју запослених у складу 
са Законом о развоју МСП („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/13). Према 
препорукама Европске комисије под појмом МСП обухваћени су и предузетници. У 
статистичкој анализи ће се користити појмови МСП-правно лице и предузетник. Према 
поменутој дефиницији у Републици Српској микро предузећа су привредни субјекти 
који запошљавају мање од 10 запослених, мала предузећа  запошљавају мање од 50 
радника а средња предузећа мање од 250 радника. Према Закону о занатско-
предузетничкој дјелатности5 предузетници су физичка лица која обављају 
предузетничку дјелатност у своје име и за свој рачун ради стицања добити. 
 

                                                           
3 Извор:www.pwc.com 
4Укупна пореска стопа представља проценат од добити који морају платити предузетници по основу порезa. Порези 

по одбитку и порез на додату вриједност су изузети. 

5 Службени гласник РС, бр.117/11, 121/12, 67/13 и 44/16 

http://www.pwc.com/
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Подаци Пореске управе Републике Српске се односе на стање на дан 31.12.2018. године. 
Анализом су обухваћена правна лица и предузетници са сједиштем у Републици 
Српској. У број предузећа поред активних предузећа укључена су и неактивна 
предузећа, док су у број предузетника укључени само активни предузетници. У правна 
лица су поред привредних друштава укључени и други облици организовања који 
обављају економску активност (здравствене установе: апотеке и амбуланте, задруге и 
др.) 

3.1. Структура МСП у 2018. години 

3.1.1 Структура МСП према врсти субјекта 

Према подацима Пореске управе Републике Српске, у Републици  Српској је на крају 
2018. године укупно пословало 40.062 привредна субјекта од чега 17.705 МСП, 89 
великих предузећа и 22.357 предузетника (од чега 3 велика предузетника). Дакле, у 
структури привредних субјеката у Републици Српској и даље су доминантна МСП, који 
заједно чине 99,8% свих привредних субјеката. Укупан број привредних субјеката у 
2018.години је незнатно мањи у поређењу са бројем субјеката у 2017.години (за 0,64%).  

Табела 3.1. Структура привредних субјеката у Републици Српској  

  Правна лица Предузетници Укупно 

2018 2017 Индекс 
2018/2017 

2018 2017 Индекс 
2018/2017 

2018 2017 Индекс 
2018/2017 

Микро (до 9 
запослених) 

 15,313   15,383  99.54  22,019   22,354  102,12  37,332   37,667  99.11 

Мала (10-49 
запослених) 

 1,853   1,748  106.01  323   308  121,74  2,176   2,161  100.69 

Средња (50-249 
запослених) 

 450   428  105.14  12   14  85,71  462   464  99.57 

Велика (250 и 
више 
запослених) 

 89   84  105.95  3   3  100,00  92   92  100.00 

УКУПНО:  17,705   17,643  100.35  22,357   22,679  98,58  40,062   40,322  99.36 

Извор: Пореска управа РС 

Као и у претходном периоду, у структури правних лица доминирају микро субјекти са 
86,48% као и код предузетника гдје микро субјекти чине 98,49% свих предузетника што 
је приказано у наредној табели. 

Табела 3.2. Структура МСП у 2018.години 
Врста субјекта-МСП Правна лица Учешће % Предузетници Учешће % Укупно Учешће % 

Микро (до 9 запосл.)  15,313   86.93   22,019  98.49  37,332  93.39 

Мала (10-49 запосл.)  1,853   10.52   323  1.44  2,176  5.44 

Средња (50-249 запосл.)  450   2.55   12  0.05  462  1.16 

УКУПНО  17,616   100.00   22,354 100.00  39,970 100.00 

Извор: Пореска управа РС 
 

 3.1.2 Структура МСП према дјелатностима 

Посматрано по дјелатностима, у 2018. години највећи број МСП пословао је у сљедећим 
секторима трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 33, 61%, 
прерађивачка индустрија 13,53%, дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране;  хотелијерство и угоститељство 11,90% и саобраћај и складиштење 
8,10%. Aко посматрамо правна лица, иста су највећим дијелом сконцентрисана у сектору 
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трговине на велико и мало, поправци моторних возила и мотоцикала 36% субјеката и 
прерађивачкој индустрији 17,85% док су код предузетника доминантни услужни 
сектори: трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 31,71% и 
хотелијерство и угоститељство 19,88%. 
 

Табела 3.3. Структура МСП по дјелатностима у 2018. години 

Сектори дјелатности Правна 
лица 

Предузетници Укупно Учешће % 

Пољопривреда, шумарство и риболов  1,001   653   1,654  4.14 

Вађење руде и камена  167   14   181  0.45 

Прерађивачка индустрија  3,144   2,265  5,409 13.53 

Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 

 174   3   177  0.44 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 228   27   255  0.64 

Грађевинарство  1,307   888   2,195  5.49 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 6,343   7,088   13,431 33.60 

Саобраћај и складиштење  1,235   2,004   3,239  8.10 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и 
угоститељство 

 311   4,445   4,756  11.90 

Информације и комуникације  607   211   818  2.05 

Финансијске дјелатности и дјелатности 
осигурања 

 125   85   210  0.53 

Пословање некретнинама  210   61   271  0.68 

Стручне, научне и техничке дјелатности  1,256   1,528   2,784  6.97 

Административне и помоћне услужне 
дјелатности 

 419   232   651  1.63 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

 1   11   12  0.03 

Образовање  176   263   439  1.10 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног 
рада 

 565   25   590  1.48 

Умјетност, забава и рекреација  125   141   266  0.67 

Остале услужне дјелатности  221   2,408   2,629  6.58 

Дјелатности домаћинстава као послодаваца; 
дјелатности домаћинстава која производе 
различиту робу и обављају различите услуге за 
сопствену употребу 

 -      -    - 

Дјелатности екстериторијалних организација и 
органа 

 1   2   3  0.01 

УКУПНО:  17,616   22,354  39,970 100.00 

Извор: Пореска управа 

3.1.3 Структура МСП-правних лица по облику  организовања 

Према облику организовања у структури правних лица доминантна су друштва са 
ограниченом одговорношћу са 89,45% учешћа у укупном броју субјеката, а остали 
облици пословања чине 10,55%. Акционарска друштва чине само 3,46% укупног броја 
правних лица. 
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3.4. Структура МСП-правних лица према облику организовања у 2018. години 

Облик 
организовања 

    Микро        Мала     Средња    Укупно Учешће % 

АД  396   118   96   610  3.46 

ДОО  13,804   1,617   337   15,758  89.45 

ОД6  12   2   -     14  0.08 

Остало  1,101   116   17   1,234  7.00 

Укупно  15,313   1,853   450   17,616  100.00 

Извор: Пореска управа 

3.1.4 Територијална заступљеност МСП 

Од укупног броја МСП, који су у 2018. години пословали у Републици Српској, њих 
44,11% пословало је у привредном подручју града Бања Лука, затим привредном 
подручју градаова Бијељина 16,84% и Добоју 13,37% који такође имају нешто већи 
проценат МСП у односу на остатак Републике Српске. 
 

Табела 3.5. Територијална заступљеност МСП  по привредним подручјима Републике Српске1 за 
2018. годину 

ПРИВРЕДНО  
ПОДРУЧЈЕ 

Припадајуће општине/градови 
Правна 

лица 
Предузетници Укупно 

Учешће  
(%) 

БАЊА ЛУКА 

Бања Лука, Градишка, Језеро, 
Кнежево, Котор Варош, Лакташи, 
Мркоњић Град, Петровац, Прњавор, 
Рибник, Србац, Источни Дрвар, Купрес, 
Челинац, Шипово 

 
8,738 

 
 8,892 17,630 44.11 

БИЈЕЉИНА 
Бијељина, Братунац, Власеница, Зворник, 
Лопаре, Милићи, Осмаци, Сребреница, 
Угљевик, Шековићи 

2,856  3,875  6,731 16.84 

ДОБОЈ 
Вукосавље, Дервента, Добој, Модрича, 
Петрово, Брод, Теслић, Шамац, 
Пелагићево, Доњи Жабар, Станари 

1,929  3,414 5,344 13.37 

ИСТОЧНО  
САРАЈЕВО 

Вишеград, , Пале, Рогатица, Рудо, 
Соколац, Источна Илиџа, Источни Стари 
Град, Источно Ново Сарајево, Трново,  
Хан Пијесак 

1,627  2,188  3,815 9.54 

ПРИЈЕДОР 
Козарска Дубица, Крупа на Уни, Нови 
Град, Приједор, Костајница, Оштра Лука 

1,501  2,494  3,995 9.99 

ТРЕБИЊЕ 
Берковићи, Билећа, Гацко, Љубиње, 
Невесиње, Источни Мостар, Требиње, 
Калиновик, Фоча, Чајниче, Ново Горажде. 

965  1,491  2,456 6.14 

УКУПНО 17,616  22,354  39,970 100.00 

Извор: Пореска управа 
 
 
 
 

3.1.5  Структура МСП према власништву 

Привредни субјекти у којима су власници искључиво мушкарци чине 65,54% од укупног 
броја субјеката, док су жене власнице у 27,34% привредних субјеката.  

                                                           

6 ОД- ортачко друштво 
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Табела 3.6. Структура МСП према власништву у 2018. години 

Власници привредних 
субјеката 

Правна 
лица 

% Предузетници % Укупно % 

Само мушкарци  12,095  68.66  14,103 63.09  26,198 65.54 
Само жене  2,740  15.55  8,186 36.62  10,926 27.34 
Остало  2,781  15.79  65  0.29  2,846  7.12 
УКУПНО  17,616  100.00  22,354 100  39,970 100.00 

Извор: Пореска управа 

3.2. Запосленост у МСП у 2018.години 

3.2.1 Запосленост у МСП према врсти субјекта 

Према подацима Пореске управе Републике Српске, сви привредни субјекти у 
Републици Српској запошљавали су 205.194 лица од чега је у сектору МСП било 
запослено 144,848 лица или  70,6% свих запослених у Републици Српској.  
Укупан број запослених у 2018. години у свим привредним субјектима је већи од укупног 
броја запослених у 2017. години за 3,25%. 

Табела 3.7. Запосленост у привредним субјектима у 2018. години 

Врста субјеката 
Број запослених у привредним субјектима 

2018 Учешће % 2017 Учешће % 
Индекс 

2018/2017 
МСП-правна лица  103,799  50.59 100.439 50.54 103.35 

Велика предузећа  60,346  29.41 56.384 28.37 107.03 

Предузетници  41,049  20.00 41.896 21.08 97.98 
Укупно привредни субјекти  205,194  100.00 198.719 100.00 103,25 

Извор: Пореска управа 

Када посебно посматрамо запосленост у сектору МСП, највеће учешће у броју 
запослених имају средња предузећа или 43,97% од укупног броја запослених у МСП.  
Код предузетника, који укупно запошљавају 41.049 лица, највећи број запослених ради 
у микро субјектима или 84,8%.   

Табела 3.8. Структура запослених у МСП  у 2018. години 

  Правна 
лица 

Учешће  
% 

Предузетници 
Учешће  

% 
Укупно МСП  

Учешће 
% 

Микро (до 9 запослених) 20,919 20.15 34,805 84.79 55,724 38.47 
Мала (10-49 запослених) 37,242 35.88 5,373 13.09 42,615 29.42 
Средња (50-249 
запослених) 

45,638 43.97 871 2.12 46,509 32.11 

УКУПНО: 103,799 100.00 41,049 100.00 144,848 100.00 

Извор: Пореска управа 

3.2.2. Запосленост у МСП  према дјелатности пословања 

Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених у овом сектору је у 
трговини на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала у којем је 
запослено 37.105 радника или 25,62% а затим у прерађивачкој индустрији која 
запошљава 35.920  радника или 24,8% од укупног броја запослених.  
Када се одвојено посматрају само МСП-правна лица највећи број запослених је у 
прерађивачкој индустрији 29.318 радника или 28,24% и у трговини на велико и мало, 
поправка моторних возила и мотоцикала 24.860  радника или 23,95% од укупног броја 
запослених у МСП.  
Код предузетника је највише запослених у области трговине на велико и мало, поправке 
моторних возила и мотоцикала 12.245 или 29,8% радника од укупног броја запослених 
код предузетника. 



III СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ СЕКТОРА МСП 

 

13 

 

 
Табела 3.9. Број запослених у МСП  по дјелатностима у 2018. години 

Сектори дјелатности Број 
запослених у 

правним 
лицима 

Број запослених 
код 

предузетника 

Укупно % 

Пољопривреда, шумарство и риболов  3,326   1,540   4,866  3.36 

Вађење руде и камена  867   34   901  0.62 

Прерађивачка индустрија  29,318   6,602  35,920 24.80 

Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 

 1,046   1   1,047  0.72 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 4,316   61   4,377  3.02 

Грађевинарство  10,205   1,348   11,553  7.98 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 24,860   12,245  37,105  25.62 

Саобраћај и складиштење  6,805   2,153   8,958  6.18 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и 
угоститељство 

 2,041   10,129   12,170  8.40 

Информације и комуникације  3,105   158   3,263  2.25 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  2,657   97   2,754  1.90 

Пословање некретнинама  419   51   470  0.32 

Стручне, научне и техничке дјелатности  5,364   2,063   7,427  5.13 

Административне и помоћне услужне дјелатности  1,625   330   1,955  1.35 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

 -     10   10  0.01 

Образовање  1,566   542   2,108  1.46 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног 
рада 

 2,988   26   3,014  2.08 

Умјетност, забава и рекреација  2,132   136   2,268  1.57 

Остале услужне дјелатности  1,159   3,521   4,680  3.23 

Дјелатности домаћинстава као послодаваца; 
дјелатности домаћинстава која производе 
различиту робу и обављају различите услуге за 
сопствену употребу 

 -      -    - 

Дјелатности екстериторијалних организација и 
органа 

 -     2   2  0.00 

УКУПНО  103,799   41,049   144,848  100.00 

Извор: Пореска управа 

3.2.3.  Запосленост у МСП према полу 

Према подацима Пореске управе РС, када се посматра запосленост према полу, 
видљиво је да и даље већи број запослених мушкараца него жена. Наиме, гледано у 
процентима у 2018. години од укупног броја запослених 60,4% је било мушкараца у 
односу на 39,6 % запослених жена.  

Табела 3.11. Број запослених у МСП по полу у 2018. години 

  Правна лица Предузетници Укупно Учешће %  
Жене 37,306 20,063 57,369 39.6  
Мушкарци 66,493 20,986 87,479 60.4  

УКУПНО 103,799 41,049 144,848 100.00  
Извор: Пореска управа  
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3.3 Структура новорегистрованих  и угашених МСП  

Када се посматра број регистрованих и угашених субјеката у 2018. години може се 
констатовати да је број регистрованих субјеката незнатно мањи  у 2018. години за 0,19% 
у односу на претходну годину, а број угашених субјеката у 2018. години је већи за 54,63% 
у односу на 2017. годину. 

 

Табела 3.10. Број регистрованих и угашених МСП у 2018. години 

Субјекти Регистовано Индекс 
2018/2017 

Угашено Индекс 
2018/2017 2018 2017 2018 2017 

МСП-правна лица 769 720 106.81 928 317 292.74 

Предузетници 2,903 2.945 98.57 3,697 2,674 138.26 

УКУПНО: 3,672 3,665 100.19 4,625 2,991 154.63 

Извор: Пореска управа 

3.3.1.  Структура новорегистрованих МСП према дјелатностима 

Највећи број новорегистрованих субјеката сконцентрисан је у три сектора дјелатности:  
трговини на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала (24,27%), 
хотелијерству и угоститељству (23,34%) те прерађивачкој индустрији (11,55%). Када се 
посматрају посебно МСП-правна лица, највише их је регистровано у области трговине и 
прерађивачке индустрије (40,44%), док је код предузетника највећи број регистрованих 
у трговини и угоститељству (48,67%). 
 

Табела 3.12. Регистровани МСП у 2018. години по дјелатностима 

Сектори дјелатности 
МСП-правна 

лица 
Предузетници Укупно  % 

Пољопривреда, шумарство и риболов 33 209 242 6.59 

Вађење руде и камена 6  6 0.16 

Прерађивачка индустрија 122 302 424 11.55 

Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 8 1 9 0.25 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

9 4 13 0.35 

Грађевинарство 63 159 222 6.05 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

189 668 857 23.34 

Саобраћај и складиштење 39 163 202 5.50 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 22 745 767 20.89 

Информације и комуникације 52 65 117 3.19 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 7 15 22 0.60 

Пословање некретнинама 17 14 31 0.84 

Стручне, научне и техничке дјелатности 106 179 285 7.76 

Административне и помоћне услужне дјелатности 32 50 82 2.23 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

- 2 2 0.05 

Образовање 8 41 49 1.33 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 41 2 43 1.17 

Умјетност, забава и рекреација 6 34 40 1.09 

Остале услужне дјелатности 9 250 259 7.05 

Дјелатности домаћинстава као послодаваца; 
дјелатности домаћинстава која производе различиту 

-  - 0.00 
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робу и обављају различите услуге за сопствену 
употребу 
Дјелатности екстериторијалних организација и органа -  - 0.00 

УКУПНО: 769 2,903 3,672 100.00 

Извор: Пореска управа 

3.3.2. Структура угашених МСП  према дјелатностима 

Највећи број угашених субјеката, укупно посматрано је у секторима: трговине на велико 
и мало, поправка моторних возила и мотоцикала (32,61%), дјелатности пружања 
смјештаја, припреме и послуживања хране (21,92%) и сектору пољопривреде, 
шумарства и риболова (10,03%). 

Када се посматрају посебно МСП - правна лица највише их је угашено у области трговине 
и прерађивачке индустрије или 60,9%, док је код предузетника највећи број одјављених 
у трговини и угоститељству или 57,1%. 

Табела 3.13. Угашени МСП  у 2018. години по дјелатностима 
Сектори дјелатности МСП-правна 

лица 
Предузетници Укупно  % 

Пољопривреда, шумарство и риболов  37   427   464  10.03 

Вађење руде и камена  12    12  0.26 

Прерађивачка индустрија  187   291   478  10.34 

Производња и снабдијевање електичном енергијом, 
гасом, паром и климатизација 

 7    7  0.15 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 8   3   11  0.24 

Грађевинарство  76   108   184  3.98 

Трговина на велико и мало; поправка моторних возила 
и мотоцикала 

 379   1,129   1,508  32.61 

Саобраћај и складиштење  55   232   287  6.21 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

 26   988   1,014  21.92 

Информације и комуникације  28   21   49  1.06 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  6   15   21  0.45 

Пословање некретнинама  6   5   11  0.24 

Стручне, научне и техничке дјелатности  60   100   160  3.46 

Административне и помоћне услужне дјелатности  12   46   58  1.25 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

 -      -    0 

Образовање  6   13   19  0.41 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада  16   7   23  0.50 

Умјетност, забава и рекреација  3   37   40  0.86 

Остале услужне дјелатности  4   275   279  6.03 

Дјелатности домаћинстава као послодаваца; 
дјелатности домаћинстава која производе различиту 
робу и обављају различите услуге за сопствену 
употребу 

 -      -    0.00 

Дјелатности екстериторијалних организација и органа  -      -    0.00 

УКУПНО  928   3,697   4,625  100.00 

Извор: Пореска управа 

3.4. Показатељи успјешности пословања МСП у 2018.години 
Успјешност пословања МСП у Годишњем извјештају сагледана је на основу података 
Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) односно података 
из годишњих финансијских извјештаја за 2018. годину. Наведени подаци се односе на 
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9.842 правна субјекта односно 9.759 МСП и 83 великих предузећа која су предала 
завршне рачуне за 2018. годину.  

3.4.1 Пословни приходи  

Према подацима АПИФ-а МСП су у 2018. години остварила укупно 14.278.096.436 КМ 
пословних прихода што је за 6,16 % више у односу на 2017. годину. Учешће МСП у 
пословним приходима која су остварила сва предузећа у 2018. години износи 72,64%. 
Највеће учешће у структури пословних прихода која су остварила МСП у 2018. години 
имају средња предузећа са 42,80% и мала предузећа са 37,09% учешћа. Сектори у којима 
су МСП остварила највеће учешће у укупним пословним приходима је трговина на 
велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала са 48,44%, те прерађивачка 
индустрија са 20,59% учешћа.  

3.4.2 Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту  

МСП су у 2018. години остварила укупно 1.643.782.593 КМ прихода од продаје учинака 
на иностраном тржишту што је за 0,61% више у односу на 2017. годину. Учешће МСП у 
структури укупних прихода од продаје учинака на иностраном тржишту свих предузећа 
износи 70,99%, док је учешће великих предузећа 29,01%. Највеће учешће у структури 
прихода од продаје учинака МСП имала су средња предузећа са 44,48%, мала предузећа 
са 40,87% и микро предузећа са 14,65% учешћа. Највећи приход од продаје учинака на 
иностраном тржишту остварила су МСП из прерађивачке индустрије са учешћем од 
53,90%. 

3.4.3 Нето добит 

Највеће учешће у укупно оствареној нето добити у 2018. години остварила су МСП са 
74,92% учешћа док је учешће великих предузећа 25,08%. МСП су у 2018. години у односу 
на 2017. годину остварила већу нето добит за 11,04%. Највећу нето добит су остварила 
МСП из трговине на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну 
употребу са 31,13%, те прерађивачка индустрија са 20,74% учешћа у структури нето 
добити која су остварила МСП. 

Структура предузећа која су предала завршни рачун за 2018. годину 

Подручје дјелатности Микро Мало Средње МСП % Велико % Укупно % 

Пољопривреда, шумарство и 
риболов 

422 88 7 517 5.30 2 2.41 519 5.27 

Вађење руде и камена 76 28 1 105 1.08 4 4.82 109 1.11 

Прерађивачка индустрија 1,142 411 166 1,719 17.61 38 45.78 1,757 17.85 
Производња и снабдијевање 
електичном енергијом, гасом, 
паром и климатизација 

103 13 5 121 1.24 10 12.05 131 1.33 

Снабдијевање водом; 
канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације 
животне средине 

75 58 26 159 1.63 2 2.41 161 1.64 

Грађевинарство 534 178 44 756 7.75 3 3.61 759 7.71 
Трговина на велико и мало; 
поправка моторних возила и 
мотоцикала 

2,363 509 76 2,948 30.21 11 13.25 2,959 30.07 

Саобраћај и складиштење 579 167 22 768 7.87 3 3.61 771 7.83 
Дјелатности пружања 
смјештаја, припреме и 

104 41 11 156 1.60 1 1.20 157 1.60 
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послуживања хране; 
хотелијерство и угоститељство 
Информације и комуникације 302 57 13 372 3.81 2 2.41 374 3.80 
Финансијске дјелатности и 
дјелатности осигурања 

40 3 3 46 0.47 0 0.00 46 0.47 

Пословање некретнинама 136 8 0 144 1.48 0 0.00 144 1.46 
Стручне, научне и техничке 
дјелатности 

772 115 15 902 9.24 2 2.41 904 9.19 

Административне и помоћне 
услужне дјелатности 

169 26 7 202 2.07 2 2.41 204 2.07 

Јавна управа и одбрана; 
обавезно социјално осигурање 

0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Образовање 96 22 8 126 1.29 0 0.00 126 1.28 
Дјелатности здравствене 
заштите и социјалног рада 

457 56 4 517 5.30 1 1.20 518 5.26 

Умјетност, забава и рекреација 40 14 15 69 0.71 2 2.41 71 0.72 
Остале услужне дјелатности 108 19 5 132 1.35 0 0.00 132 1.34 
Дјелатности домаћинстава као 
послодаваца; дјелатности 
домаћинстава која производе 
различиту робу и обављају 
различите услуге за сопствену 
употребу 

0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Дјелатности екстериторијалних 
организација и органа 

0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

УКУПНО 7,518 1,813 428 9,759 100.00 83 100.00 9,842 100.00 
Учешће у укупном броју МСП (%) 77.04 18.58 4.39 100.00      

Учешће у укупном броју предузећа(%) 99.16  0.84  100.00   

Извор: АПИФ 

3.5. Поређење стања МСП у Републици Српској са стањем МСП у Европској унији 

Просјечан број МСП на 1000 становника у Републици Српској износи 29,77 МСП.  

Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској 
   

Сектори дјелатности Број МСП-правних лица Број предузетника 

Вађење руде и камена  167   14  
Прерађивачка индустрија  3,144   2,266  

Производња и снабдијевање електичном енергијом, 
гасом, паром и климатизација 

 174   3  

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 228   27  

Грађевинарство  1,307   888  
Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 6,343   7,090  

Саобраћај и складиштење  1,235   2,004  

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

 311   4,445  

Информације и комуникације  607   211  
Пословање некретнинама  210   61  

Стручне, научне и техничке дјелатности  1,256   1,528  

Административне и помоћне услужне дјелатности  419   232  
УКУПНО  15,401   18,769  
Укупно МСП-правна лица и предузетници  34,170  
Број становника-процјена7  1,147,902  
Број МСП на 1.000 становника  29.77  

                                                           

7 Процјена Републичког завода за статистику РС 
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IV  ПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП  

4.1. Извјештај о реализацији Стратегије развоја МСП Републике Српске 
 

У даљем тексту дат је преглед реализованих активности из Стратегије у складу са расположивим 
ресурсима у 2018. години. 

 

Стратешки циљ 1: Јачање конкурентности МСП 

Развој образовања у функцији развоја предузетништва 

Наставак активности на укључивању предузетничког учења у све видове образовања 

Развој и унапређивање 
предузетничког учења на 
свим нивоима образовања 

Народна скупштина Републике Српске је усвојила Закон о средњем образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18) којим је 
предвиђено извођење дуалног система образовања и практичне наставе код 
послодавца. Влада Републике Српске је усвојила Стратегију развоја образовања 
Републике Српске за период 2016-2021.година, са циљевима унапређења 
квалитета образовања, развој стандарда занимања заснованим на 
компетенцијама и исходима учења, успостављање Квалификационог оквира 
Републике Српске за средње стручно образовање, повезивање стручног 
образовања и тржишта рада, јачање система информисања и успостављања при 
избору будућег занимања ученика, те подршка инклузији у средњем образовању 
и васпитању. 
У циљу повезивања образовања и привреде и бољег информисања ученика 
завршних разреда основних школа при избору будућих занимања прошле године 
одржан је 3. Сајам занимања, у организацији Министарства просвјете и културе, 
који је окупио знатан број ученика из цијеле Републике Српске. 

Увођење предузетништва 
на свим високошколским 
установама које изводе 
студијске програме на 
стручним предметима у 
вези са предузетништвом у 
Републици Српској  

Предузетништво се изучава као засебан предмет или као посебан смјер на десет 
високошколских установа у Републици Српској. 

Образовање одраслих  

Доношење нових 
програма образовања 
одраслих  

Агенција  је у оквиру програма „Прилика Плус“ завршила провођење пројекта 
„Успостављање регионалног центра за обуку одраслих и учења на радном мјесту“ 
у Милићима у оквиру којег је набављена опрема за школске радионице, те 
урађени грађевински радови на објекту у којем ће се центар налазити. Проведена 
је и неопходна процедура за регистрацију Центра код Завода за образовање 
одраслих РС.  
У сарадњи с Градском развојном агенцијом Бања Лука (ЦИДЕА) настављено је 
провођење пројекта „Јачање капацитета образовних установа за провођење 
практичне наставе и оспособљавање радника за дефицитарна занимања у 
секторима кожа/обућа и текстил“, те извршена набавка и стављање у функцију 
опреме за Технолошки факултет Бања Лука (смјер кожа и обућа) и Школу ученика 
у привреди (смјер текстил).  
У исто вријеме, завршено је провођење пројекта „Обука незапослених лица за 
познатог послодавца у металопрерађивачком сектору“, који је такође проводила 
ЦИДЕА, у склопу којег је за познатог послодавца из сектора обраде метала обучено 
47 незапослених лица. Одмах након завршетка провођења пројекта и Технолошки 
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факултет и Школа ученика у привреди започели су са активностима образовања 
одраслих кроз пројекат ИЛО, као и Машинска школа из Приједора. 
Завршен је пројекат „Успостављање регионалног центра за образовање одраслих 
и обављање практичне наставе на радном мјесту за ученике у 
металопрерађивачком сектору у Бањој Луци, Лакташима, Градишци и Теслићу“ у 
којем је партнер био Машински факултет Бања Лука, а кроз који су обезбјеђени 
услови за квалитетно провођење обука одраслих из струке Машинство и обрада 
метала у наведеним школама, као и квалитетно обављање практичне наставе 
ученика у тим школама. Креирана је мрежа од три средње техничке школе из 
Бање Луке, Градишке и Теслића и Машинског факултета, ради обезбјеђења 
доступности обука на ширем подручју, а укључене су додатно и школе из 
Приједора и Котор Вароши. Школе су опремљене савременом опремом, 
професори су прошли обуке за рад на тој опреми, а 5 наставника и 3 ментора из 
предузећа је прошло шестомјесечну обуку из ЦНЦ технологија како би се 
едуковали за даље провођење стручног оспособљавања у својим локалним 
заједницама, док би Машински факултет вршио финално тестирање будућих 
полазника. Током трајања пројекта, на Машинском факултету у Бањој Луци 
оспособљено је преко 300 полазника. Машински факултет је по моделу 
„ПриликаПлус“, коришћењем DACUM методологије, у сарадњи са послодавцима 
развио 6 програма стручног оспособљавања за одрасле, пратеће тестне 
инструменте, те вјежбе за сваки програм оспособљавања и приручнике који су 
дистрибиурани у 31 средњу стручну школу и 15 партнерских предузећа. Развијени 
су програми оспособљавања за aлатничара, ЦНЦ оператера, ЦНЦ програмера, 
хидрауличара и пнеуматичара, мехатроничара и CAD дизајнера од којих је 5 
лиценцирано у Заводу за образовање одраслих Републике Српске. На Машинском 
факултету основан је и регистрован „Центар за подршку привреди“.  
Усљед  доношења новог Закона о средњем образовању Републике Српске, а у 
складу са потребама тржишта рада, партнерским средњим стручним школама је 
пружена подршка у циљу стицања неопходних услова за провођење процеса 
образовања одраслих, прије свега партнерским школама из Приједора и 
Бијељине које су се показале као образовне институције које имају визију и жељу 
да учествују у новим и побољшаним околностима у сфери образовања одраслих. 
Завод за образовање одраслих je у 2018.години припремио Програм 
оспособљавања за пица мајстора и Програма осопособљавања за бармена. Током 
2018.године у формалне програме образовања одраслих уписано је 1887 
полазника. Установе за образовање одраслих оствариле су сарадњу са 235 
послодаваца из Републике Српске код којих постоји могућност извођења наставе 
у програмима образовања одраслих. 

Мајсторски испит – Програми обуке за предузетнике 

Промоција стицања 
мајсторског звања 

Агенција  је у оквиру програма „Прилика Плус“ промовисала упис за занатска 
занимања у завршним разредима основних школа кроз реализацију сљедећих 
активности: 

 Министарство просвјете и културе Републике Српске подржано је у 
организацији Трећег Сајма занимања Републике Српске који је одржан 30. 
марта 2018. године у Приједору. Око 6800 будућих средњошколаца из 28 
локалних заједница, из 131 основне школе, посјетило је Сајам; 

 Настављене су и успјешно приведене крају активности кроз пројекте 
„Практична настава на радном мјесту“ у Приједору, Добоју, Бијeљини, 
Зворнику и Власеници; 
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 Подржано је и такмичење ученика из угоститељско-туристичких занимања 
Републике Српске одржано у кабинету Угоститељско-економске школе у 
Приједору; 

 Организован је и „Школа бар фест“ у оквиру којег је реализована обука и 
такмичење за баристе и вјештине припреме кафе за 8 професора и 40 ученика 
средњих угоститељских школа из Републике Српске; 

 Кроз пројекат „Практична настава на радном мјесту – фризери Бијељина“ 
обновљена је школска радионица и обезбјеђена опрема за ово занимање које 
је уписано након пуне 23 године. Иницијативу за упис покренуло је Удружење 
привредника Бијељина са Пољопривредном и медицинског школом у 
Бијељини, а подржала локална заједница и Министарство просвјете и културе 
РС; 

 Подршка локалним заједницама при организацији сајмова  занимања у 
локалним заједницама; 

 Промоција добрих пракси у провођењу практичне наставе на радном мјесту 
кроз различите медије (интернет, ТВ, и др.); 

 Подршка партнерским средњим стручним школама у промовисању 
дефицитарних занимања кроз обиласке основних школа, припрему 
промотивног материјала, организацију јавног полагања матурских радова и 
дана отворених врата. 

Менторинг за потребе МСП 

Успоставити менторинг 
систем у Републици 
Српској 

Агенција је у координацији са Министарством индустрије, енергетике и рударства, 
започела активности у вези прве обуке ментора у Републици Српској у оквиру 
пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга за мала и средња 
предузећа у земљама Западног Балкана - Србија, БиХ и Црна Гора“ – фаза 2. Обуку 
у учионици (Classroom Training) су током фебруара и марта 2018. године успјешно 
завршила 23 представника јединица локалних самоуправа и локалних развојних 
Агенција којима су на свечаној додјели диплома организованој у Бањој Луци 
додијељени сертификати. Након стицања сертификата из теоретског дијела обуке, 
у септембру 2018. године настављена је практична обука ментора (On the job 
training) у оквиру које су сертификовани ментори пружали услуге менторинга 
предузећима уз подршку тренера са вишегодишњим искуством из Србије и 
експерата из Јапана. Стандардизоване услуге менторинга пружене су у 17 
предузећа из Републике Српске која су одабрана на основу пријаве на Јавни позив 
за пружање стандардизоване услуге менторинга МСП у Републици Српској који је 
Агенција објавила у јулу 2018. године. 

Стварање инфраструктуре за развој производа и трансфер технологије  

Подстицај развоју пословне инфраструктуре 

Подршка опремању и 
акредитовању 
лабораторија 

У 2018. години Машински факултет је завршио активности за припрему 
акреддитације лабораторије за механичка испитивања према стандарду ISO Iec 
17025:2018. дио средстава за ове намјене обзбијеђен из Гранта за спровођење 
Стратегије развоја МСП. 

Подршка Европске мреже предузетништва МСП у РС 

Развој ЕУНОРС-а и 
успостављање 
партнерстава са 
конзорцијумима из других 
земаља 

Чланице конзорцијума ЕУНОРС-а су подржале већи број МСП кроз савјетодавну 
подршку и учешће у пословним сусретима одржаним у Русији, Кини, Словенији, 
Њемачкој, Турској, Грчкој, Србији, Мађарској, Црној Гори и Аустрији, те 
привредним мисијама које су одржане са Аустријом у области дрвопрераде и са 
Пољском у области козметике, текстила и прехране. Организован је и велики број 
семинара, радионица и инфо дана, на којима је учешће узело преко 700 
предузећа. У оквиру ЕЕН-а у 2018. години преко 400 предузећа из Републике 
Српске учествовало је на пословним сусретима и привредним мисијама, а 23 
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предузећа успоставило је неку врсту транснационалне сарадње са иностраним 
предузећима. 

Подршка МСП на 
трансферу технологија и 
сарадња са предузећима и 
институцијама из Европе 
кроз Европску мрежу 
предузетништва 
 
 

У оквиру активности ЕЕН, Агенција  је крајем августа 2018. године организoвала 
семинар за пословне субјекте у циљу унапређења њихових капацитета за 
пријављивање за МСП Инструмент програма HORIZON 2020. Учесници су се 
упознали са припремом стратегије за радни програм и дефинисање активности за 
постизање пројектних циљева, као и самом припремом пројектних приједлога и 
њиховом презентацијом. Агенција  је у претходном периоду радила на изради 
профила МСП како би се пружила могућност предузећима из Републике Српске да 
успоставе сарадњу са потенцијалним партнерима из региона али и шире. У оквиру 
профила су садржани потребни подаци за сарадњу као и област њиховог 
интересовања у циљу успостављања партнерства и потписивања партнерских 
уговора. У овиру активности ЕЕН извршена је промоција профила предузећа путем 
веб страница, билтена, посјета компанијама и семинара. Такође, пружене су 
информације предузећима о актуелним пројектима на која могу аплицирати и на 
тај начин обезбједити потребна финансијска средства и друге облике сарадње у 
иностранству.  
У оквиру 4. Међународног форума о сарадњи који је одржан 15. и 16. новембра 
2018. године на Златибору, Србија одржани су пословни сусрети како би се 
пружила помоћ предузећима из региона у области одрживости туризма, 
квалитета животне средине и плавог раста, те организовани Б2Б састанци за 
привредне субјекте, током којих су привредни субјекти имали прилику да се 
упознају са пружањем услуга прекограничне сарадње, интернационализације и 
иновација за МСП.  
 

Побољшање приступа МСП финансијама 

Континуирана финансијска подршка МСП у РС 

Обезбјеђење 
бесповратних средстава за 
МСП из различитих извора 

Информација дата у дијелу Извјештаја који се односи на финансијске подстицаје. 
 

Обезбјеђење бољег 
приступа МСП кредитима и 
гаранцијама 
 

Развој нових финансијских инструмената – ризични капитал 

Подршка МСП кроз 
кориштење инструмената 
ризичног капитала 

У оквиру пројекта АCCELERATOR „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег 
приступа финансирању за иновативна МСП“ крајем новембра 2018. године 
Агенција  је организовала први од три пројектом предвиђена форума на тему 
„Подршка развоју акцелератор програма у Републици Српској“. Циљ 
организовања форума је идентификација могућности за унапређење свих 
расположивих механизама за успостављање и провођење акцелератор програма 
у Републици Српској, као и добијање што квалитетнијих препорука и смјерница за 
припрему и израду стратешког документа за развој овог вида подршке 
почетницима у пословању у Дунавској регији. Током форума разговарано је и о 
могућностима развоја тржишта ризичног капитала у Републици Српској, обзиром 
да веома битну компоненту у акцелератор програма чини управо подршка МСП 
путем финансирања инструментима ризичног капитала. На форуму су учествовали 
представници Министаства индустрије, енергетике и рударства, Министарства 
науке и технологије, Министарства рада и борачко-инвалидске заштитe, Гарантног 
фонда Републике Српске, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, 
Завода за запошљавање Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, 
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Иновационог центра Бања Лука,  Градске развојне агенције Бања Лука,  Агенције 
за развој МСП града Бијељина, Агенције ПРЕДА из Приједора, те представници 
Агенције. Током дискусије дефинисани су закључци који ће бити саставни дио 
препорука и смјерница за припрему и израду стратешког документа за развој овог 
вида подршке почетницима у пословању у Дунавској регији. 

Пореска политика у складу са потребама МСП 

Континуирано побољшање 
пореске политике за МСП 

 У циљу подизања свијести о значају легалног пословања и користима који из тога 
призилазе, Пореска управа Републике Српске континуирано производи кампање 
„Корак предузми рачун узми“ у циљу подизања свијести о важности  издавања и 
узимања рачуна, те започела кампању „Порез плаћај, Српску јачај“. 
Пореска управа Републике Српске је иницрала читаву измјену закона чије 
усвајање би у значајнијој мјери утицало на сузбијање сиве економије, подизање 
свијести код пореских обвезника о значају пријављивања и плаћања пореза. 
Такође, у 2018. години у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, 
Министарством финансија и Министарством рада и борачко-инвалидске заштите 
Пореска управа Републике Српске је учествовала у организацији „Инфо дана“, с 
циљем да се порески обвезници упознају са измјенама законодавног оквира у 
области рада, пореза на доходак те дефиниције и обрачуна плата. 

Омогућити пореским 
обвезницима електронско 
подношење свих пореских 
пријава 

У 2018. години извршене су све припремне активности везано за електронским 
подношењем пријава за посбену републичку таксу – ПП ГРТ, комуналну таксу – ПП 
КТ, мјесечну пријаву за боравишну таксу – МП ИБТ, те се ове пријаве подносе сада 
искључиво електронски употребом електронских сервиса Пореске управе 
Републике Српске. Такође, омогућено је подношење Годишње пореске пријаве за 
порез на добит, Образац 1101 у електронском облику путем веб странице Пореске 
управе-Електронске услуге. 
Током 2018. године, портал за електронске услуге проширен је додатним 
функционалностима као што је електронска пореска картица којом је пореским 
обвезницима омогућен приказ пореске картице. Такође, пореским обвезницима 
је омогућена и провјера статуса исправности пријава посланих на сервер ПУРС. 
У 2018. години радило се и на изради апликације Е-услуге за мобилне телефоне 
која ће садржавати највећи дио функционалности као и апликација за радне 
станице. 
У оквиру компоненте „Побољшање пословног окружења кроз увођење 
електронских докумената, електронско издавање пореских цертификата и 
пружање других сервиса и услуга пореским обвезницима електронским путем“ 
ФАР пројекта активиран је и пројекат електронска архива и еСандуче. 

Подстицај развоју иновација 

Финансијска подршка 
иновативности и развоју 
технологија 

Министарство науке и технологије је пружило подршку у износу од 120.000,00 КМ 
кроз финасијску подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и 
учешћа на стручним скуповима о развоју технологија у Републици Српској. 

Кориштење средстава 
међународних пројеката 
за подршку иновацијама 

Агенција  је провела значајан број активности усмјерених на подстицање 
иновација у Републици Српској у оквиру програма „Challenge 2.0 - Challenge Bosnia 
and Herzegovina“ који финансира Амбасада Шведске у БиХ, пројекта ACCELERATOR 
који суфинансира Европска унија у оквиру Дунавског транснационалног програма, 
те активности у оквиру ЕЕН и подршци у развоју иновација кроз програм HORIZON 
2020 (Инструмент за МСП). 

Подршка МСП у очувању животне средине 

Боље кориштење еколошких принципа у  пословању 

Обезбјеђење 
финансијских средстава за 
пројекте МСП који 

У току 2018. године, од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске, на име директне и индиректне подршке малим и 
средњим предузећима,  одобрено и уговорено је коришћење средстава у износу 
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доприносе очувању 
животне средине 

од 2,450,249.26 КМ за 73 пројеката подручју заштите животне средине и 
енергетске ефикасности. Укупна вриједност одобрених и уговорених пројеката 
износи 5,170,807.13 КМ. Корисници ових средстава путем реализације пројеката 
су физичка лица и правна лица – мала и средња предузећа са статусом јавних 
предузећа, комуналних предузећа, привредних друштава и/или  привредних 
друштава са дозволом за збрињавање отпада, те предузећа која се баве 
пословима из области енергетске ефикасности.  

У оквиру стручне и финансијске подршке малим и средњим предузећима у 
области енергетске ефикасности у 2018. години поред наведених улагања, 
остварена је индиректна подршка малим и средњим предузећима по 
основу  пројекта, одобреног  Одлуком Владе Републике Српске „Зелени 
економски развој - GED – Green Economic Development“ (2015 - 2018). Укупан износ 
индиректне подршке малим и средњим предузећима путем реализације овог 
пројекта у поменутом периоду износи 16,099,715.03 КМ  и односи се на заједничко 
учешће Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 
Српске, УНДП-а, Свјетске банке и самих корисника средстава (болнице, школе, 
јавне институције, итд.). Средства су у највећој мјери утрошена на извођење 
грађевинских радова од стране малих и средњих предузећа на реконструкцији 
јавних објеката.  

Поштовање принципа енергетске ефикасности 

Побољшање 
карактеристика 
индустријских процеса у 
МСП поштовањем 
принципа енергетске 
ефикасности  

Министарство је у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и ГИЗ 
Пролокал пројектом у 2018.години одржало и двије радионице у вези зелене 
економије у Требињу и Бањој Луци. Радионице су одржане у периоду 11-
14.06.2018.године а организоване су за заинтересоване институције и 
организације у чијој надлежности је подршка МСП и зелена економија. На 
наведеним радионицама укупно је присуствовало преко 30 учесника из локалних 
развојних Агенција, одјељења за привреду и локални економски развој,  
привредних друштава те институција које пружају подршку за МСП. 

Стратешки циљ 2: Подршка стварању повољног пословног окружења за МСП 

Унапређивање оквира за потребе МСП на републичком нивоу 

Јачање  подршке МСП  

Усвајање измјена и допуна 
Закона о развоју МСП 

У 2018.години усвојен је нацрт  Закон о измјенама и допунама Закона о развоју 
малих и средњих предузећа у циљу потпуног усаглашавања дефиниције МСП у 
Републици Српској са дефиницијом МСП у Европској унији. До сада су били 
усклађени само критеријуми разврставања по броју запослених а сада се 
усклађују и финансијски критеријуми. Измјенама се истиче да се поступак додјеле 
подстицајних средства спроводи у складу са прописима у вези додјеле државне 
помоћи те јачају капацитети Савјета за развој МСП и предузетништва Републике 
Српске (са девет на тринаест чланова) у циљу боље сарадње институција и 
представника привредних субјеката. Такође, врше се допуне надлежности 
Агенције  од којих је најзначајнија да Агенција, сада пружа и подршку 
извозницима. Мијења се и назив агенције у „Развојна Агенција Републике Српске“ 
а „агенције за развој МСП“ на локалном нивоу постају „локалне развојне 
агенције“. 

Успостављање и рад 
мреже РС за 
имплементацију и 
праћење СБА 
 

Ресор за развој МСП у оквиру Министарства је учествовао у попуњавању упитника 
за Извјештај о имплементацији ЕУ акта за МСП за Републику Српску те 
координацији осталих надлежних институција чији предстваници су у оквиру 
Радне групе такође радили на попуњавању упитника. Обједињен и уређен 
упитник заједно са пратећом информацијом упућен је на разматрање и усвајање 
Влади Републике Српске. Након наведеног упитник је прослијеђен ОЕЦД-у који 
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координира ове активности за земље Западног Балкана те припрема коначни 
документ за овај регион под називом Индекс МСП политике. 

Јачање улоге Савјета за 
развој МСП и 
предузетништва РС 

Савјет за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске 
је у 2018.години одржао другу сједницу на којој је представљен Нацрт Стратегије 
развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022.године као 
и тренутне и наредне активности Министарства, Агенције  и Привредне коморе 
Републике Српске у вези подршке привреди.  

Јачање сарадње између 
институција за подршку 
МСП на републичком и 
локалном нивоу 
 

Агенција  је већину својих активности проводила у сарадњи са локалним 
развојним агенцијама и одјељењима за привреду и развој градова и општина. 
Пројекти у којима је остварена сарадња Агенције, локалних развојних агенција и 
јединица локалних самоуправа су: Европска мрежа предузетништва Републике 
Српске, програм „Прилика Плус“, пројекат „Challenge to Change“, „Успостављање 
и промоција менторинг услуге за МСП у земљама западног Балкана, Фаза 2“, 
ACCELERATOR и пројекат „Јачање капацитета јединица локалних самоуправа и 
локалних развојних агенција кроз провођење обуке за препознавање, припрему 
и вођење развојних пројеката“. У складу са одредбама Закона о развоју МСП, а у 
циљу унапређења сарадње са надлежним органима јединица локалне 
самоуправе и локалним, односно међуопштинским агенцијама за развој МСП, 
Агенција  је у  сарадњи са Развојном агенцијом Србије организовала округли сто о 
теми: "Развој туризма у Републици Српској уз подршку развојних агенција" који је 
одржан 20. јуна 2018. године у Андрићграду, Вишеград. Циљ округлог стола била 
је размјена искустава, те промоција туристичких потенцијала и примјера добре 
праксе у развоју туризма у Републици Српској и Србији. Округли сто је окупио 
представнике Министарства , развојних агенција из Србије и Републике Српске, 
Туристичке организације Републике Српске, Универзитета у Бањој Луци и 
Источном Сарајеву, Олимпијског центра Јахорина, локалних развојних агенција, 
јединица локалних самоуправа и привредника из овог сектора. 

Наставак регулаторне реформе и процјене утицаја прописа 

Доношење и реализација 
акционих планова за 
поједностављење 
регулативе за МСП и 
предузетнике   

У претходном периоду у Републици Српској спроведена је опсежна реформа 
регистрације пословних субјеката кроз увођење једношалтерског система 
регистрације и јединственог информационог система, а уз значајно смањење 
трошкова, процедура и времена за регистрацију. Такође, припремљен је 
приједлог пројектног задатка за регистрацију пословних субјеката електронским 
путем (on-line) који је упућен амбасади Велике Британије на одобравање и 
финансирање. Пројекат је одобрен а имплементација је повјерена Свјетској 
банци/IFC.  
Први сегмент пројекта који се односи на дигитализацију судске архиве је у 
завршној фази (скенирање је окончано у току је индексирање). Слиједећи корак је 
израда офтвера који ће аутоматски увезавати  кључне институција надлежних за 
поступак регистрације пословних субјеката и предузетника и подржати овај 
процес. У завршној фази је оснивање Националног центра за управљање 
дигиталним идентитетима (Republic of Srpska National Certificate Authority) у 
законодавном, информационом и административном смислу , а  надлежно тијело 
је Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и 
информационо друтшво. Законодавне претпоставке кроз доношење нових закона 
и измјену постојећих су у процедури доношења  (нацрти измјене и допуне Закона 
о регистрацији пословних субјеката, Закона о регистрацији занатско-
предузетничке дјелатности и Закона о привредним друтшвима су усвојени у 
Народној скупштини).  



IV  ПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП 

 

25 

 

У току је реализација мјера дефинисаних Акционим планом Стратегије 
подстицања страних улагања у Републику Српску од 2016-2020. Мјере из Плана су 
разрађене према три кључна оперативна циља дефинисана Стратегијом: 
побољшање конкурентности и унапређење пословног окружења, јачање 
институционалних капацитета и развој партнерских односа те активности 
промоције за циљане секторе и циљана тржишта. Главне активности које су 
реализоване су: 

 Закон о страним улагањима („Службени гласник Републике Српске“, број: 
21/18),  

 Програм постинвестиционе подршке; 
 OUTREACH кампање; 
 Промотивне активности; 

 Редовно ажурирање информација на веб порталима које администрира 
МЕОРС (www.investsrpska.net, www.izvozinfors.net, 
https://pscsrpska.vladars.net/sr,)  

Наставак активности 
спровођења процјене 
утицаја прописа 

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу примјењује Одлуку о 
спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 56/15). У складу са овом одлуком и 
Пословником о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 10/09), поменуто Министарство даје мишљење о процесу процјене 
утицаја прописа у поступку израде закона. Процјена утицаја прописа обухвата 
неколико корака, с нагласком на анализу утицаја на пословно окружење, посебно 
са аспекта малих и средњих предузећа, као и анализу утицаја административних 
процедура на пословни сектор. Министарство је у току 2018.године, дало 84 
мишљења на нацрте и приједлоге закона. Влада Републике Српске је усвојила и 
Одлуку о спровођењу процеса процјене утицаја прописа на Закон о слободним 
зонама и донијела Рјешење о формирању радне групе. Планирано је да Влада 
Републике Српске усвоји Завршни извјештај о ПУП-у на Закон о слободним зонама 
у 2018. Години.  
У септембру мјесецу 2018. године у функцији је нови регистар Јединствена контакт 
тачка за пословање https://pscsrpska.vladars.net/sr, а који је замијенио Регистар 
одобрења. Овај портал је садржински и функционално напреднија верзија на којој 
се могу наћи све неопходне процедуре, формалности (сагласности, потврде, 
дозволе, лиценце и сл.) као и кораци потребни за регистрацију пословних 
субјеката (правних и физичких лица) и  услови за обављање одређене привредне 
дјелатности. Такође на овом порталу могуће је вршити претраживање како по 
класификацији дјелатности, односно шифрама дјелатностима, тако и по правним 
прописима, формалностима и надлежним институцијама. Јединствена контакт 
тачка садржи опцију „поставити питање“ путем које сви заинтересовани субјекти 
могу постављати питања која се тичу пословања и/или да дају своје коментаре и 
приједлоге на одређени пропис који отежава пословање у пракси.  У току 
2018.године у сарадњи са ресорним министарствима одговорено је на преко 40 
упита, а укупно од када постоји ова опција (од 2009) одговорено је на око 1200 
упита. 

Брже спровођење стечајног поступка и пружање друге прилике предузетницима 

Примјена новог Закона о 
стечајном поступку  

У погледу примјене новог Закона о стечају у 2018. године према статистичким 
подацима Окружних привредних судова у Републици Српској за 2018. годину8, 

                                                           

8 Статистички подаци су обрачунати за период од 01.01.2018. године до 31. децембра 2018. године. 

 

http://www.investsrpska.net/
http://www.izvozinfors.net/
https://pscsrpska.vladars.net/sr
https://pscsrpska.vladars.net/sr
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окончана су укупно 184 стечајна поступка за пословне субјекте (наведени подаци 
обухватају мала и средња и велика  предузећа). 

Пружање „друге шансе“ 
поштеним 
предузетницима 

Почетком јула 2018. године почело је провођење пројекта DanubeChance2.0 
„Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Дунавској регији“ (Interreg Дунавски транснационални програм 
2014-2020). Циљ пројекта је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, 
као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе 
да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла 
„стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. 
Активности предвиђене пројектом реализоваће се 36 мјесеци међусобном 
сарадњом 17 партнера из Њемачке, Румуније, Аустрије, Словеније, Мађарске, 
Италије, Белгије, Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине, Словачке, Молдавије и 
Украјине. Водећи партнер у пројекту је IFKA – Организација за развој индустрије 
из Будимпеште, Мађарска, а  Агенције је једини партнер из БиХ. Министарство 
привреде и предузетништва Републике Српске је придружени стратешки партнер 
у пројекту. Укупна вриједност пројекта је 1.822.550 евра и суфинансиран је из 
фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI), од којих се на агенција односи 94.750 
евра. 
Током 2018. године, Агенција је у оквиру пројекта DanubeChance2.0 урадила 
свеобухватну анализу стања о пружању „друге шансе“ предузетницима у 
Републици Српској у складу са дефинисаном заједничком пројектном 
методологијом, те провела интервјуе са актерима од значаја за провођење 
пројекта у Републици Српској. Ријеч је о институцијама које раде на припреми 
закона, стручњацима из области предузетништва, представницима развојних 
агенција, институцијама за пружање подршке предузетништву, инвеститорима, те 
успјешним предузетницима и предузетникцима са потешкоћама у пословању. 
Циљ интервјуисања је био да се прикупе релевантне информације у пољу 
пружања „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској.   
У оквиру активности пројекта остварено је учешће агенција на конференцији 
поводом почетка пројекта која је одржана 25. октобра 2018. године у Будимпешти. 
Домаћин састанка била је Организација за развој индустрије IFKA из Будимпеште. 
На конференцији су представљени и резултати пројекта REBORN, као и политике и 
искуства земаља учесница у пројектима у пружању „друге шансе“ 
предузетницима. Остварено је и активно учешће представника Агенције на првом 
састанку партнера у пројекту под називом „Train the Trainer” који је одржан 26. 
октобра 2018. године, а током којег су представљене партнерске организације и 
инстутуције и предочени резулати анализа стања о пружању „друге шансе“ 
предузетницима у земљама учесницама у пројекту. 
Агенција је 29. oктобра 2018. године у  Бањој Луци организовала први пословни 
доручак на којем су учествовали представници Министарства, Привредне коморе 
РС, Занатско-предузетничке коморе РС, Уније удружења послодаваца РС, АПИФ-а, 
локалних развојних агенција и других институција од кључног значаја за овај 
пројекат.  Том приликом представљен је сам пројекат, а учесници су упознати и са 
стањем у пружању „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској у погледу 
важећег законодавног и стратешког оквира. 

Јачање локалног економског развоја 

Наставак активности 
цертификације повољног 
окружења 

У 2018. години цертификат о повољном пословном окружењу добила једна 
општина (Требиње). 

Јачање капацитета 
локалних развојних 

У сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе организоване су двије 
обуке за препознавање, припрему и вођење развојних пројеката - тродневни 
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Агенција и општинских 
одјељења за привреду 
кроз организацију обука за 
припрему и спровођење 
развојних пројеката и 
побољшања услуга за МСП 

семинари под називом „Инструменти за идентификацију и припрему развојних 
пројеката“ које Агенција успјешно проводи већ неколико година за службенике 
јединица локалне самоуправе. Обука је уврштена у годишњи програм обука 
Министарства управе и локалне самоуправе за 2018. годину у оквиру „Система 
обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе“.  
Прва обука одржана је у  Источном Сарајеву од 07. до 09. августа 2018. године за 
представнике локалних заједница Рудо, Источно Ново Сарајево, Власеница, 
Tрново, Рогатица, Града Источно Сарајево и Градске развојне агенције Источно 
Сарајево. Обукама је присуствовало 14 полазника. 
Друга обука одржана је у Бијељини од 15. до 17. августа 2018. године на којој је 
учествовало 8 полазника из градова Бијељина и Зворник, општина Доњи Жабар, 
Лопаре и Сребреница, као и представници Агенције за безбједност саобраћаја 
Републике Српске. 

Јачање сарадње између 
Републичке агенције за 
развој МСП и мреже за 
локални економски развој 
кроз припрему и 
спровођење заједничких 
пројеката 

Као координатор мреже за локални економски развој, Агенција је током 2018. 
године већину активности у оквиру својих пројеката проводила у сарадњи са ЛРА 
и одјељењима за привреду/развој градова и општина Републике Српске. Пројекти 
у којима је остварена сарадња су: Европска мрежа предузетништва Републике 
Српске, програм „Прилика Плус“, пројекат „Challenge to Change“, „Успостављање 
и промоција менторинг услуге за МСП у земљама западног Балкана, Фаза 2“, 
ACCELERATOR и пројекат „Јачање капацитета јединица локалних самоуправа и 
локалних развојних агенција кроз провођење обуке за препознавање, припрему 
и вођење развојних пројеката“. 

Подршка развоју предузетничке инфраструктуре  

Успостављање и развој пословних зона 

Израда Програма развоја 
полсовних зона који ће 
обухватити категоризацију 
зона и ажурираеа базе 
податакао зонама уз 
примјену ГИЦ апликације 

Крајем 2018. године успостављена је сарадња са CRS-ом (Catholic Relief Services) о 
изради пројектног задатка за успостављање информационог система са веб  
порталом пословних зона у Републици Српској. Пројектни задатак ће бити 
суфинансиран од стране CRS-а, а почетак провођења активности очекује се 
почетком 2019. године.  
За потребе Предузетничког портала Републике Српске и веб странице Агенције 
такође су континуирано прикупљане кључне информације о пословним зонама у 
јединицама локалне самоуправе које имају конкретну понуду локација за 
инвестирање. 

Иницирање и измјена и 
допуна законског оквира 
који се односи на развој 
зона и пренос власништва 
Републике Српске на ЈЛС 
код перспективних зона 

Одлуком Владе Републике Српске пренесено је право својине на непокретностима 
са Републике на Град Приједор у сврху изградње производних и услужних објеката 
ради покретања пословних активности у зони „Целпак“. 

Подршка развоју 
туристичких зона 

На основу Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, бр 45/17) и 
Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020.година а у 
циљу развоја туристичких дестинација, регија и мјеста урађен је Правилник о 
критеријумима за проглашење туристичких мјеста. Туристичко мјесто је 
организациона и функционална цјелина са формираном туристичком понудом, 
природним вриједностима, културним добрима, занаменитостима од значаја за 
туризам, комуналном, саобраћајном и туристичком инфраструктуром и другим 
садржајима за смјештај и боравак туриста на подручју јединице локалне 
самоуправе.  

Успостављање и јачање предузетничких инкубатора, иновационих и других центара 

Успостављање и рад нових 
предузетничких 

У оквиру активности пројекта ACCELERATOR, Агенција је током 2018. године 
пружила подршку развоју пословних инкубатора кроз провођење два 
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инкубатора, 
универзитетских 
предузетничких центара и 
технолошких паркова у РС 

акцелератор пилот програма у сарадњи са Иновационим центром Бања Лука и 
Агенцијом за економски развој Града Приједора ПРЕДА-ПД. Пет пословних идеја 
које су учествовале у акцелератор пилот програмима награђено је инкубацијом у 
Иновационом центру Бања Лука и co- working простору у Агенцији за економски 
развој града Приједора – ПРЕДА ПД.Центар за предузетништво и трансфер 
технологија Универзитета у Бањој Луци  континуирано ради на сарадњи са 
пословним сектором. Током 2018. године успостављен је „Клуб пријатеља 
Универзитета у Бањој Луци“ кроз који се јача сарадња пословног сектора и 
Универзитета . Током 2018. године Универзитет у Источном Сарајеву усвојио је 
Мапу пута за унапређење препознатљивости научно-истраживачког рада  2018-
2020. године. Трећи корак у мапи пута је Јачање сарадње са привредним сектором 
кроз унапређење истраживачко-развојног рада и иновативности. Кроз овај корак 
дефинисане су јасне активности у контексту унапређивања сарадње 
научноистраживачког и пословног сектора. У децембру 2018. године Универзитет 
у Источном Сарајеву  потписао је два споразума о пословно техничкој сарадњи.  

Подстицај развоју занатско-предузетничке дјелатности 

Унапређивање законодавства за пословање предузетника 

Успостављање Регистра 
предузетника Републике 
Српске 

Израда Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој 
дјелатности са циљем  стварање услова за електронско подношење захтјева у 
поступку регистрације предузетника, као и провјеру испуњености услова за 
регистрацију путем размјене података између електронских евиденције 
надлежних органа. Крајњи циљ је смањивање времена и трошкова у поступку 
регистрације самосталних предузетника. 

Иницирање измјене 
закона који тренутно не 
омогућавају пословање у 
форми предузетника  

Покренута је иницијатива ка Министарству за просторно уређење, грађевинарство 
и екологију за измјене Закона о уређењу простора и грађења ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 40/13 и 106/15), а у циљу прописивања да се већи број 
послова из области грађења, по узору на земље у окружењу, може обављати у 
форми предузетника. Иницијатива није прихваћена. 

Подршка пословању предузетника 

Обезбјеђење финансијске 
подршке за предузетнике 
(посебно старте занате и 
домаћу радиност)  

У оквиру пројекта "Challenge to Change", у 2018. години објављен је Јавни позив за 
подношење пројектних приједлога који имају иновативни капацитет (производи, 
процеси или услуге). Позив је био отворен за све врсте пословних субјеката који 
регистровану дјелатност обављају најмање 6 мјесеци до тренутка регистрације до 
тренутка објаве јавног позива. Прихватљиви апликанти су били пословни субјекти: 
привредна друштва, предузетници, задруге и комерцијална пољопривредна 
газдинства. 

Максимални износ средстава која су могла бити додијељена појединачном 
кориснику износила су: до 10.000 евра (за start-up компаније), односно до 30.000 
евра за зреле пословне субјекте (који дјелатност обављају преко 24 мјесеца). 
У 2018. години подршку кроз овај пројекат добило је 11 пословних субјеката из 
Републике Српске, од чега је 9 субјеката из категорије привредних друштава 
(ДОО), једна пољопривредна задруга и један субјекат је самостални предузетник. 
Укупна вриједност пројекта је 101.200,20 евра, до чега је 71.200,20 евра сопствено 
улагање предузетника, док је суфинансирање од стране "Challenge to Change" 
пројекта 30.000 евра. Пројекат се односи на развој туризма базиран на органској 
производњи хране и производњи енергије из обновљивих извора. 

Министарство је из Гранта за спровођење спровођење Стратегије за развој малих 
и средњих предузећа, предузетништва и успостављања пословних зона додјелило 
7.000,00 КМ Занатско-предузетничкој комори Републике Српске, за набавку 
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рачунарске опреме и унапређење интернет презентације Занатско-предузетничке 
коморе. 

Стратешки циљ 3: Стимулисање развоја и промоције предузетништва и предузетничких вјештина 

Подршка развоју предузетништва 

Покретање нових МСП 

Подршка и стимулисање 
отварања нових МСП 

Током 2018. године Агенција је у оквиру пројекта „Развој акцелератора за 
обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“ - ACCELERATOR 
који суфинансира Европска унија у оквиру INTERREG Дунавског транснационалног 
програма, провела два акцелератор пилот програма намијењена иновативним 
почетницима у пословању. Ријеч је о сасвим новој врсту подршке почетницима у 
пословању који jе захваљујућу учешћу Агенције у пројекту ACCELERATOR у 2018. 
години по први пут проводена у Републици Српској. Програм обухвата пружање 
подршке иновативним почетницима у пословању  у виду обука, савјетодавне 
подршке, коришћења простора за рад у оквиру пословног инкубатора/co-working 
простора, административну и техничку подршку за коришћење средстава из 
различитих програма финансирања, могућност представљања пред 
потенцијалним инвеститорима, те промоцију и међународно повезивање. 
Примарна циљна група пројекта су иновативни почетници у пословању и МСП 
којима је потребан почетни капитал за реализацију пословних идеја, али им 
најчешће недостају пословна знања и вјештине за реализацију њихових пословних 
идеја. Током 2018. године проведена су два акцелератор пилот програма у Бањој 
Луци и у Приједору. Двадесет три тима и појединца са иновативним пословним 
идејама прошло је кроз интензивну едукативно-савјетодавну обуку која је трајала 
по 2,5 мјесеца. Уз подршку домаћих и међународних предавача и ментора 
успјешно су овладали знањима из области предузетничких компетенција, 
препознавања пословних прилика, истраживања тржишта, израде маркетинг и 
финансијског плана, извора финансирања, интернационализације пословања и 
презентацијских вјештина. Двије најбоље пословне идеје Агенција је наградила су 
новчаним износом од по 3.000 КМ, док је пет пословних идеја награђено 
инкубацијом у Иновационом центру Бања Лука и co- working простору у Агенцији 
за економски развој града Приједора – ПРЕДА ПД. 
Агенција је током 2018. године подржала отварање нових МСП и кроз 
организацију радионице на тему „Тестирање пословне идеје предузетника - 
израда пословног плана“ која је одржана у оквиру ЕЕН у сарадњи са општином 
Невесиње 15. марта 2018. године. На радионици је присуствовао 21 учесник, од 
којих су већина били млади људи са подручја Херцеговине. Најбољи пословни 
план Агенција је новчано наградила. 
У оквиру Предузетничког портала Републике Српске 
www.preduzetnickiportalsrpske.net почетници у пословању на једном мјесту могу 
пронађу све информације потребне за покретање пословања у Републици 
Српској. Информације о покретању пословања у Републици Српској се такође могу 
пронаћи и на веб страници Агенције www.rars-msp.org 
Завод за запошљавање Републике Српске је у 2018.години покренуо Програм 
подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година „Start Up 
Српска“ чија је вриједност 3.600.000 КМ за запошљавање 114 лица. Програмом је 
обухваћено запошљавање незапослених лица као активних тражилаца посла која 
су на дан расписивања јавног позива имала до 35 година и која намјеравају 
покренути дјелатност у сљедећим подручјима прерађивачка индустрија и 
специјализовани грађевински радови до        50.000 КМ, ИКТ до 30.000 КМ, 
пољопривреда, туризам, стручне и научне дјелатности и остале услужне 
дјелатности до 20.000 КМ. Јавни позив је проведен крајем године. 

http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/
http://www.rars-msp.org/
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Такмичење за најбољу 
пословну идеју 

Агенција је у сарадњи са општином Невесиње, а у оквиру ЕЕН, 15. марта 2018. 
године, организовала радионицу на тему „Тестирање пословне идеје 
предузетника - израда пословног плана“. Циљ радионице је приближити процес 
пословног планирања потенцијалним предузетницима, презентовати структуру и 
садржај пословног плана, те на конкретном примјеру исти анализирати. 
Радионица, на којој је присуствовао 21 учесник, од којих су већина били млади 
људи са подручја Херцеговине, примарно је била намијењена подстицању развоја 
руралног предузетништва. Након завршене обуке, учесници су имали рок од 
мјесец дана за припрему властитих верзија пословног плана, који су након тога 
оцијењени од стране комисије и, у складу с тим, најбољи пословни план је и 
новчано награђен. 

Обезбјеђење информација за МСП 

Успостављање 
Предузетничког портала 

Током 2018. године континуирано је одржаван Предузетнички портал Републике 
Српске, те унапређиван његов садржај. Током 2018. године Предузетнички портал 
је забиљежио је више од милион прегледа. 

Подршка развоју преудзетништва жена 

Усвајање и реализација 
Стратегије развоја 
предузетништва жена у РС 
до 2020.године 

Усвојен је Нацрт Стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за 
период 2018-2022.година у циљу обезбјеђења  подршка предузетницама и с 
циљем да се утиче на промјену свијести о значају предузетништва жена у 
Републици Српској. Подршка је планирана у свим битним сегментима као што су 
финансијски подстицаји, едукација, промоција, подршка удруживању и низ 
других активности за предузетнице. Документом су дефинисани основни циљеви, 
активности, носиоци развоја предузетништва жена, рокови и средства неопходна 
за подршку предузетништву жена. Стратешки циљеви су: јачање конкурентности 
пословних субјеката, које покрећу и воде предузетнице, унапређење доступности 
и привлачности предузетништва и пословања за жене и додатна подршка 
специфичних области предузетништва жена. Планирана финансијска средства за 
реализацију Стратегије оквирно износе 4.500.000,00 КМ а планирана су из буџета, 
донаторских средстава и кредита ИРБ РС. Стратегију је радило Министарство у 
сарадњи са Привредном комором и ЕУ Пролокал пројектом. 

Финансијски подстицаји Завод за запошљавање Републике Српске је у оквиру подстицаја подршке 
запошљавању и самозапошљавању посебних циљних категорија у привреди 
(жене жртве породичног насиља, жене из руралних подручја, лица којима 
недостаје до три године стажа осигурања за стицање услова за старосне услова за 
старосну пензију) у 2018.години додјелио 1.602.000 КМ за 309 субјеката и 378 
лица.  

Обезбјеђење едукације и 
обуке за предузетнице 
 

Током 2018. године Агенција је у оквиру пројекта „Развој акцелератора за 
обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“ - ACCELERATOR 
који суфинансира Европска унија у оквиру interreg Дунавског транснационалног 
програма, провела два акцелератор пилот програма намијењена иновативним 
почетницима у пословању. Програм обухвата пружање подршке иновативним 
почетницима у пословању  у виду обука, савјетодавне подршке, коришћења 
простора за рад у оквиру пословног инкубатора/co-working простора, 
административну и техничку подршку за коришћење средстава из различитих 
програма финансирања, могућност представљања пред потенцијалним 
инвеститорима, те промоцију и међународно повезивање. Примарна циљна група 
пројекта су иновативни почетници у пословању и МСП којима је потребан почетни 
капитал за реализацију пословних идеја, али им најчешће недостају пословна 
знања и вјештине за реализацију њихових пословних идеја. Једна од циљних група 
у пројекту су и жене предузетнице чиме се жели подстаћи већа укљученост и 
мотивисаност жена за бављење пословном активности а тиме и њихово 
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економско оснаживање. Битно је истаћи да су у оба акцелератор пилот програма 
која су проведена током 2018. године, управо 2 предузетнице награђене 
новчаним наградом у износу по 3.000 КМ од стране Агенције а за најбоље 
пословне идеје. 
Министарство је у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и ГИЗ 
Пролокал пројектом у 2018.години одржало и двије радионице за жене 
предузетнице у Бања Луци и Требињу у оквиру припрема за израду Стратегије и 
сарадње са предузетницама. На радионицама је присуствовало преко 50 учесника 
и учесница. 

Подршка промоцији 
предузетница 
 

Министарство, Привредна комора Републике Српске и Агенција организовали су 
“Другу конференцију женског предузетништва у Републици Српској – Жене у 
пословном свијету” која је подржана заједничким програмом Европске уније, 
ЕБРД и Владе Њемачке за локалну самоуправу и економски развој у БиХ, EU 
ProLocal. Конференција је одржана 28. септембра 2018. године у 
Административном центру Владе Републике Српске, под окриљем ЕЕН. Основни 
циљ конференције је промоција женског предузетништва, охрабрење постојећих 
и будућих предузетница за нове предузетничке пројекте, те унапређење сарадње 
предузетница у региону кроз размјену искустава. У оквиру ове конференције и 
програма ЕЕН одржани су и билатерални разговори свих регистрованих учесника. 

Јачање улоге Савјета за 
женско предузетништво 
Републике Српске 

Омогућена је подршка развоју женског предузентништва кроз сљедеће програме 
и пројекте:  Европска мрежа предузетништва (Савјет за женско предузетништво 
има предстанице/чланице  у секторској групи ЖП), ЕБРД / СБС програм за жене 
предузетнице, Unicredit банка - Кредитна линија за жене предузетнице, ЕУ 
ПроЛокал програм, Пројекат USAID WHAM. 
У сарадњи са Подручном привредном комором Бања Лука организована је 
академија за предузетнице - „Женска академија лидерства“ (26-28. 09.2018.). У 
сарадњи са ЕБРД организовани су семинари намјењени искључиво 
предузетницама на тему „Жене у бизнису“:  „Како ефикасно управљати 
финансијама” у Требињу и „Како искористити доступна средства међународних 
програма и кредитних линија за развој пословања“ у Источном Сарајеву. 
У оквиру манифестације „Избор најуспјешнијих у привреди РС за 2017. годину“ 
додјељене су награде за 3 жене предузетнице у категорији за допринос развоју 
женског предузетништва. До сада су додијељене награде за 38 жена 
предузетница у оквиру манифестације. Презентовано је женско предузетништвоа 
на стручним скуповима и конференцијама и другим сличним активностима те у 
емисији „У фокусу“ на РТРС у новембру 2018. године. 

Стимулисање развоја социјалног предузетништва 

Обезбједити подршку за 
покретање и развој 
социјалних предузећа 

У првој половини 2018. године Агенција је на иницијативу Општинске 
организације слијепих и слабовидих Теслић организовала неколико заједничких 
састанака у вези пружања подршке овој  организацији у оснивању социјалног 
предузећа. С тим у вези, организована је и посјета представника Општинске 
организације слијепих и слабовидих Теслић и агенције НВО „Мост“ у Градишци 
које је оснивач социјалног предузећа „ФГ група“ д.о.о. На састанку је било ријечи 
о социјалном предузетништву, оснивању и управљању социјалним предузећем, 
изазовима са којима се сусрећу оснивачи и руководиоци, али и могућностима и 
предностима које пружа тај организациони облик, те договорена сарадња и 
размјена информација између Општинске организације слијепих и слабовидих 
Теслић и НВО „Мост“ из Градишке. 

Промоција социјалних 
предузећа 

У оквиру Предузетничког портала Републике Српске, који води и ажурира 
Агенција, посебан одјељак посвећен је социјалном предузетништву. 
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http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/socijalno-preduzetnistvo/ У оквиру истог 
представљена је постојећа законска регулатива у овој области као и преглед 
институција и програма подршке овом виду предузетништва у Републици Српској. 
У 2018.години урађена је радна верзија Закона о друштвеном предузетништву. 

Подршка промоцији предузетништва 

Подршка МСП за учешће 
на сајмовима и другим 
манифестацијама 

Током 2018. године Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је 
координисало, организовало и учествовало на више промотивних догађаја као 
што су: учешће на састанку ЕУ Мреже за бољу регулативу у Бечу у априлу 2018. 
године, Аустрија, Беч учешће на састанку ЕУ Мреже за бољу регулативу, јун .2018. 
године, Беч, Аустрија – учешће на Регионалној конференцији „Предности јавних 
консултација“, у Бечу  у јуну 2018.године, затим активности на организацијиа  
Конференције „Привреда Републике Српске од 2019.до 2022.године – дијалог за 
будућност“, у септембру 2018. године у сарадњи са Унијом удружења 
послодаваца Републике Српске и Привредном комореом Републике Српске, 
учешће на информативним сусретима с представништвом њемачке привреде у 
БиХ – перспективе сарадње са њемачком привредом, координација активности 
везаних за узвратну посјету компаније Efko Frischfrucht und Delikatessen Eferding из 
Аустрије институцијама и привредницима у Републици Српској, која је 
реализована у октобру 2018. године. 

Провођење кампања и 
брендирање домаћих 
производа 

У складу са циљевима Стратегије подстицања страних улагања 2016-2020 и уз 
помоћ Групације Свјетске банке у 2018. години, у  марту 2018.године  реализована 
је outreach кампања у Аустрији за сектор воћа и поврћа. 

Том приликом одржани су састанци са Привредном комором Аустрије и посјећене 
су компаније: Adolf Darbo, Аdriatic Group, Austria Juice, BS Naturfrucht GmbH, Efko 
Frischfrucht und Delikatessen, Vitana. Компанијама су презентовани општи услови 
за пословање у Републици Српској као и конкретне могућности инвестирања. 
Републици Српској је у марту 13.03.2018. године, у Кану, /Француска, додијељена 
наградае којом је Република Српска сврстана у  10 малих регија будућности за 
2018/2019. годину за стратегију привлачења страних улагања. 

Подршка интернационализацији МСП - кластеризација 

Повезивање кластера и 
кластерских иницијатива 
са научнообразовним 
организацијама и другим 
институцијама и 
кластерима у окружењу 

Највећи дио активности усмјерених на подршку развоју кластера током 2018. 
године Агенцијаје провела кроз активности ЕЕН. Агенција  је за представнике 
кластера „Дрво Приједор“ и „Дрина дрво“ из Сребренице организовала студијску 
посјету/привредну мисију кластеру у Тиролу, Аустрија. У оквиру посјете 
организован је и одлазак на пословне сусрете који су одржани у оквиру 
Међународног сајма дрвета у Клагенфурту. Представници кластера су имали 
прилику да представе своју понуду и да се упознају са потенцијалним пословним 
партнерима из Аустрије, успоставе контакте са институцијама и пословним 
субјектима из овог региона. У другом дијелу привредне мисије одржани су 
међународни билатерални пословни сусрети и посјета Међународном сајму 
дрвета у Клагенфурту. 
Током 2018. године Агенција је у оквиру ЕЕН била коорганизатор 4. конференције 
„South East Europe Automotive – Connect & Supply“ коју је у Новом Саду 
организовао Српски аутомобилски кластер. Циљ ове конференције био је 
повезивање произвођача и релевантних јавних институција како би се 
допринијело развоју аутомобилске индустрије у региону југоисточне Европе. Са 
овим кластером се планира наставак сарадње у оквиру ЕУкроз  програма COSME.  
Агенција је такође кроз активности ЕЕН подржала и велики број ИKТ компанија из 
Републике Српске које припадају ИТ кластеру Бања Лука, како кроз организацију 

http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/socijalno-preduzetnistvo/
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и коорганизацију привредних мисија и пословних сусрета, тако и крозе 
организацију семинара, инфо дана и радионица. 
Агенција, Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организовали су 4. 
Међународни форум о сарадњи који је одржан у новембру 15. и 16. новембра 
2018. године на Златибору, Србија. На форуму су организовани Централни догађај 
форума били су међународни пословни сусрети за предузећа и кластере, који су 
организовани у оквиру ЕЕН, гдје у оквиру којих је омогућено успостављање 
пословних партнерстава за преко 200 учесника из Србије, Турске, Мађарске, 
Румуније, Хрватске, Црне Горе, Словеније, БиХ и других земаља. 
У оквиру УНДП пројекта „Јавно-приватни дијалог и партнерство“, Агенција је за 
представнике пољопривредних удружења и задруга са подручја обухваћеним 
пројектом односно општина Братунац, Милићи, Сребреница, Власеница и 
Зворник у сарадњи са Развојном агенцијом Горње Горењске из Јесеница 
организовала посјету задругама у Словенији, односно Морској Соботи и околини. 
Искуства из области задругарства из Словеније послужиће као примјер за 
успјешно умрежавање задруга на подручју Бирача. 
У оквиру 3. Форума о привредној сарадњи организовани су  међународни 
пословни сусрети о којима је раније било ријечи. 

Промоција развоја 
кластера кроз 
организацију састанака, 
радионица и форума а 
посебно у области 
индустрије и туризма 

Највећи дио активности усмјерених на подршку развоју кластера током 2018. 
године Агенција је провела кроз активности ЕЕН. У оквиру активности ЕЕН, 
Агенција је за представнике кластера „Дрво Приједор“ и „Дрина дрво“ из 
Сребренице организовала студијску посјету/привредну мисију кластеру у Тиролу, 
Аустрија. У оквиру посјете организован је и одлазак на пословне сусрете који су 
одржани у оквиру Међународног сајма дрвета у Клагенфурту. Представници 
кластера су имали прилику да представе своју понуду и да се упознају са 
потенцијалним пословним партнерима из Аустрије, успоставе контакте са 
институцијама и пословним субјектима из овог региона. У другом дијелу 
привредне мисије одржани су међународни билатерални пословни сусрети и 
посјета Међународном сајму дрвета у Клагенфурту. 
Током 2018. године Агенције је у оквиру ЕЕН била коорганизатор 4. конференције 
„South East Europe Automotive – Connect & Supply“ коју је у Новом Саду организовао 
Српски аутомобилски кластер. Циљ ове конференције био је повезивање 
произвођача и релевантних јавних институција како би се допринијело развоју 
аутомобилске индустрије у региону југоисточне Европе. Са овим кластером се 
планира наставак сарадње у оквиру ЕУ програма COSME.  
Агенција је такође кроз активности ЕЕН подржала и велики број ИKТ компанија из 
Републике Српске које припадају ИТ кластеру Бања Лука, како кроз организацију 
и коорганизацију привредних мисија и пословних сусрета, тако и кроз 
организацију семинара, инфо дана и радионица. 
Агенција, Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организовали су 4. 
Међународни форум о сарадњи који је одржан 15. и 16. новембра 2018. године 
на Златибору, Србија. Централни догађај форума били су међународни пословни 
сусрети за предузећа и кластере, који су организовани у оквиру ЕЕН, у оквиру којих 
је омогућено успостављање пословних партнерстава за преко 200 учесника из 
Србије, Турске, Мађарске, Румуније, Хрватске, Црне Горе, Словеније, БиХ и других 
земаља. 

Стимулисање запошљавања незапослених лица 

Обезбјеђење финансијске 
подршке запошљавању 
незапослених лица и 
других категорија 

У 2018.години одобрено је 15.519.178,60 КМ за запошљавање 4.866 лица у укупно 
1.854 субјеката. Подстицаји се односе на запошљавање и самозапошљавање 
дјеце погинулих бораца и незапослених демобилисаних бораца и РВИ, програм 
подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених 
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пореза и доприноса у 2018. години, програм подршке запошљавању младих са 
ВСС у статусу приправника у 2018. године, програм подршке запошљавању и 
самозапошљавању посебних циљних категорија у привреди (жене жртве 
породичног насиља, жене из руралних подручја, лица којима недостаје до три 
године стажа осигурања за стицање услова за старосну пензију) програм обуке, 
доквалификације и преквалификације и подршка запошљавању Рома.  

Подршка развоју предузетничких вјештина 

Подршка успостављању 
система квалитета – Фонд 
за подршку предузећима 

Пројекат подршке је намјењен малим и средњим предузећима (привредним 
друштвима), групи привредних друштава или организацијама које врше услугу за 
привредна друштва (нпр. центри за обуку, развојне агенције, и сл.) која послују у 
сектору дрвопрераде, металопрераде, или текстила/обуће за суфинансирање 
обуке радне снаге кроз програме доквалификације, преквалификације или кроз 
ангажман консултаната/тренера за одређену област, увођење, сертификација или 
ресертификација система управљања квалитетом и/или производа и приступ 
тржиштима, односно активности које ће директно утицати на повећање обима 
продаје и извоза (нпр. израда промотивних материјала, излагања на сајмовима, 
Б2Б, и сл.).  Средства Пројекта подршке, у укупном износу од 202.000,00 КМ, 
обезбјеђена су кроз уговоре са USAID Пројектом развоја радне снаге и приступа 
тржиштима, Владом Републике Српске-Министарство . те сљедећим BFC SEE  
градовима и општинама: Бања Лука, Добој, Требиње, Градишка, Теслић, Котор 
Варош и Лакташи.   
Формиран је Одбор Пројекта за подршку привредним друштвима који је провео 
процедуру јавног позива  и прегледао пристигле апликације и формирао табела-
приједлог који је упућен WHАМ пројекту на одобрење за суфинансирање 
активности за 16 привредних друштава.  Реализацијом пројектних активности до 
сада су остварени резултати: 
• Десет  привредних друштава успјешно је имплементирало активности, у складу 
са потписаним споразумима. 
• Девет привредних друштава je, на основу одобрења WHАМ-а, добило средства,  
• Шест  привредних друштава је сертификовало стандарде квалитета и производе 
(ISO 9001: 2015, EN 3834, EN 1090, CE знак, NDT, ...) 
• 150 нових радника обучено у различитим областима, као што су: производни 
процеси, OHSAS, LEAN методологија и технике управљања, итд. 
• Три предузећа  подржана за развој  промотивних материјала 
• Формирано 159 нових радних мјеста у подржаним  предузећима. 

Имплементација програма 
„Мрежа консултаната“ 

Агенција је почетком октобра 2018. године расписала Јавни позив за пријаву 
предузећа за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта "Мрежа 
консултаната". Могућност да се пријаве на Јавни позив имали су привредни 
субјекти регистровани на подручју Републике Српске. Циљ пројекта је да се 
унаприједи тржиште консултантских услуга у Републици Српској путем 
одговарајуће обуке и акредитације, те да се унаприједи одрживост 
новооснованих МСП и повећа конкурентност постојећих МСП. Средства за 
суфинансирање консултантских услуга добила су два привредна субјекта у 
укупном износу од 5.925,00 КМ са којима су 18. децембра 2018. године потписани 
уговори о консултантским услугама. 
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4.2. Подршка  институција и организација сектору МСП и предузетништва 
 
Едукација за потребе МСП 
 
Агенција је током 2018. године у оквиру програма и пројеката организовала бројне 
радионице, семинаре, сајмове и обуке намијењене МСП на следеће теме: „Управљање 
квалитетом/смјернице за припрему стандарда ИСО 9001:2015“, „Заштита 
интелектуалног власништва у складу са ЕУ стандардима као елемент и предуслов 
подстицајног пословног окружења“;  „Тестирање пословне идеје предузетника - израда 
пословног плана“. Такође, подржана је конференција „Стандарди занимања и 
стандарди квалификација као веза тржишта рада и образовних програма“. У оквиру 
Accelerator пројекта Агенција је организовала форум на тему „Подршка развоју 
акцелератор програма у Републици Српској“. Циљ организовања форума је 
идентификација могућности за унапређење свих расположивих механизама за 
успостављање и провођење акцелератор програма у Републици Српској, као и добијање 
што квалитетнијих препорука и смјерница за припрему и израду стратешког документа 
за развој овог вида подршке почетницима у пословању у Дунавској регији. 
 
Путем Предузетничког портала Републике Српске, веб странице Агенције  и Европске 
мреже предузетништва Републике Српске,  Агенција је током 2018. године 
континуирано информисала МСП о свим сегментима битним за њихово пословање. 
 
У 2018. години, Привредна комора Републике Српске је, у сарадњи са подручним 
привредним коморама,  реализовала програм едукације у оквиру којег је организовано 
преко 30 семинара, на којима је присуствовало преко 900 полазника. Семинари и 
радионице су били организовани на сљедеће теме: „Управљање знањем у систему 
квалитета, Организационо понашање у складу са ISO 9001:2015“; „Вријеме је за 
надарене, талентоване и изврсне младе људе“, „Корпоративна друштвена одговорност 
и социјални стандарди“ радионицe „Како ефикасно управљати финансијама“ и „Како 
искористити доступна средства међународних програма и кредитних линија за развој 
пословања“, „Права и обавезе трговаца и пружаоца услуга у складу са Законом о 
заштити потрошача у Републици Српској“, „Развој бренда“, „Захтјеви за рад различитих 
тијела која обављају контролисање према ISO/IEC 17020:2012”, „Сигурносни захтјеви за 
пласман непрехрамбених производа на тржиште БиХ и Европске уније“ , „Cloud сервиси 
за ефикасније пословање“, „Академија лидерства за жене“, „Утицај опште уредбе EU 
(GDPR) на пословне субјекте у Босни и Херцеговини“, „Арбитража као начин рјешавања 
привредних спорова“, „Енергетски менаџмент - одабир и примјена оптималних 
софтверских рјешења“, „Корпоративно управљање и креирање антикоруптивних 
програма у јавним предузећима БиХ“, „INCOTERMS 2010“, „Јачање капацитета МСП за 
кориштење бесповратних грант средстава ЕУ“, „Уговори у привреди са страним 
партнерима“, „Електронско подношење ПДВ и акцизних пријава“ и други. 
 
Промоција за потребе МСП  

Министарство  је заједно са Привредном комором РС и Републичком агенцијом за 
развој МСП организовало „Другу конференцију женског предузетништва у Републици 
Српској“ – Жене у пословном свијету” која је поменута у претходном тексту.  
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Током 2018. године, Привредна комора је са другим коморама и институцијама, 
организовала заједничку посјету / наступ привредника на следећим сајмовима: 
BIOFACH – Међународни сајам органских производа Њемачка, YARN FAIR  – 
Међународни сајам предива Истанбул, Турска, LABTECHMED 2018 – Међународни сајам 
лабораторијских технологија, система и опреме Турска, ISTANBUL TOY FAIR, HANNOVER 
MESSE Међународни сајам технологија, аутоматизације и иновација и 
металопрерађивачке индустрије Њемачка, WORLD MILL TECH 2018 – Међународни сајам 
технологија житопрераде и пратеће индустрије, Међународни пољопривредни сајам 
Нови Сад, Међународни сајам технике и техничких достигнућа (УФИ) Београд, Сајам 
инвестиција и трговине „China CEEC EXPO 2018“, Међународни сајам енергетике, 

Међународни сајам LORIST и др. Такође, неопходно је напоменути да у сарадњи са 
Агенцијом Адонис (ексклузивним заступником Тујап сајмова), Привредна комора РС 
реализује велики број посјета домаћих привредника сајмовима у Турској.  
Такође организоване су и сљедеће мисије: Грчка, Аустрија, Њемачка, Србија, Словенија 
(одлазеће) и Абхазија, Аустрија, Иран, Кина, Либија, Мађарска, Русија (долазеће) итд.  
 
Када су манифестације и конференције у питању, током 2018. године јединице локалне 
самоуправе су учествовале у организовању различитих семинара којима је био циљ 
пружање техничке подршке сектору МСП а. Најчешће области које су биле предмет ових 
семинара су пословно планирање, предузетништво, управљање пројектним циклусом, 
дигитални маркетинг и јачање капацитета у сектору информационих технологија. 
Овакав вид семинара је организовало 12 јединица локалне самоуправе, или 32,43% од 
укупног броја које су доставиле податке.  
 

4.3 Подршка МСП на локалном нивоу 
Jединицe локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС)  које су доставиле тражене податке 
имају успостављену инфраструктуру за управљање локалним економским развојем, 
односно укупно 32 јединице или 86,50%, од чега 17 ЈЛС има одјељење, 13 службу, 12 
локалну развојну агенцију и 4 ЈЛС имају реферат за локални економски развој. Битно је 
напоменути да 8 ЈЛС има и локалну развојну агенцију те неки од облика за управљање 
локалним економским развојем (одјељење, службу или реферат). Сви наведени облици 
помажу ЈЛС приликом процеса управљања локалним развојем, а често и као инструмент 
за додатну подршку сектору МСП и предузетништва. 
Од 37 ЈЛС које су доставиле тражене податке, стратегије локалног развоја имају 32 ЈЛС 
односно 86,5%. Постојећи стратешки документи односе се углавном на период 2018-
2027.година. 
Предузетничка инфраструктура је релативно развијена. Међутим, управљање овом 
инфраструктуром и њено стављање у пуни обим кориштења и остваривања планираних 
резултата није дало очекиване резултате, нарочито са аспекта привлачења нових 
инвеститора и промјене пословног окружења за нове и постојеће пословне субјекте. 
Поред инфраструктуре за управљање локалним економским развојем, ЈЛС раде на 
развоју одређених облика предузетничке инфраструктуре. Најзаступљенији облик 
предузетничке инфраструктуре у ЈЛС су пословне и индустријске зоне. Пословне зоне 
има 27 ЈЛС или 72,97% од укупног броја ЈЛС које су доставиле тражене податке. У неким 
ЈЛС  је развијено и по неколико пословних зона или укупно  42 пословне зоне. Неке ЈЛС  
су донијеле формалне одлуке о успостављању зона, али на тим зонама није изграђена 
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потребна инфраструктура, нема формалне одлуке ко управља зоном, а често се дешава 
да сусједне општине паралелно развијају зоне за које не постоји реална потреба. Због 
наведеног потребно је даље радити на јачању техничких капацитета ЈЛС за 
успостављање и управљање пословним зонама, а истовремено направити листу 
стратешких пословних зона за Републику Српску и подржати њихов даљи развој и 
функционисање. 
Поред пословних зона, други најзаступљенији облик предузетничке инфраструктуре 
јесу пословни инкубатори. У Републици Српској су тренутно оперативна 4 пословна 
инкубатора (у Бањој Луци, Приједору, Модричи и Требињу), а такође постоје још 2 
инкубатора чији оснивачи нису јединице локалне самоуправе (Иновациони центар Бања 
Лука и Студентски предузетнички инкубатор Источно Сарајево).Сви поменути 
инкубатори пружају услуге инкубације и техничке подршке својим корисницима, а 
недостаје финансијска подршка за почетнике у пословним активностима. Иако постоје 
кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске за почетнике у 
пословању, поједине ЈЛС развијају додатне инструменте за подршку овој циљној 
категорији. Потребно је радити на системском рјешењу како би инкубатори могли 
објединити све инструменте подршке, што би почетницима у пословању додатно 
олакшало покретање и развој сопственог посла. 
Посматрајући кластере, у само 4 јединице локалне самоуправе постоје активни кластери 
и  то на подручју  Бање Луке („Дрво кластер“, „Кластер информационих технологија“, 
„Solar group“, „Кластер аутосервиса“ и „Метал кластер“), Приједора (Кластер дрвне 
индустрије и индустрије намјештаја „ДРВО-ПД“), те Источног Новог Сарајево и Братунца 
(„Кластер дрвопрерађивача“), што говори да овај облик организовања није много 
заступљен. Од укупно 7 кластера у Републици Српској, 5 кластера су на подручју Града 
Бања Лука. 
Од 37 јединица локалне самоуправе које су доставиле тражене податке, 16 јединица 
локалне самоуправе има регистрована удружења предузетника или 43,24%. Примјетно 
је и формирање привредних савјета који имају активну улогу у креирању политика које 
се односе на локални економски развој у јединицама локалне самоуправе.  

4.4. Финансијска подршка сектору МСП и предузетништва у 2018. години 
Подршка сектору МСП поред законодавног и институционалног оквира обухвата и 
финансијски оквир. Финансијски оквир обухвата бесповратна средства и кредитне и 
гарантне линије на републичком и локалном нивоу. Бесповратна средства предвиђају 
се у републичком и локалним буџетима док се кредитна средства обезбјеђују кроз 
кредитне линије Инвестиционо-развојне банке и локалне управе, а гаранције кроз 
гарантне линије Гарантног фонда Републике Српске и локалних гарантних фондова. 
Поред наведеног ту је и финансијска подршка међународних донатора. У даљем тексту 
наведени су подаци о одобреним средствима. 

4.4.1. Финансијска подршка МСП и предузетништву на републичком  нивоу 

Министарство je у 2018. години кроз Грант  за спровођење Стратегије развоја МСП, 
предузетништва и успостављање пословних зона додијелило средства подршке у 
укупном  износу од 50.000,00 КМ, од чега: 

 2.000,00 КМ за VII Регионални сајам привреде, пољопривреде и туризма „Прњавор 
2018“; 

 7.000,00 КМ за подршку Занатско-предузетничкој комори Републике Српске и  



IV  ПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП 

 

38 

 

 41.000,00 КМ  Агенцији за спровођење активности из Стратегије развоја МСП 
Републике Српске за период 2016-2020. година. 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 
друштво је пружило подршку у износу од 120.000,00 КМ кроз финасијску подршку 
пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о 
развоју технологија у Републици Српској. 
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је у 2018. години пласирала 
88.513.101,65 КМ кредита за 130 МСП како слиједи: 

 15.423.000,00 КМ за 50 микро предузећа или 17,42 % укупно одобрених средстава, 

 27.702.151,65 КМ за 36 мала предузећа или 31,30 % укупно одобрених средстава, 

 41.874.170,00 КМ за 22 средњих предузећа или 47,31 % укупно одобрених средстава, 

 3.513.780,00 КМ за 22 предузетника или 3,97 %  укупно одобрених средстава. 
Гарантни фонд Републике Српске је у 2018. години одобрио 3.012.978,00 КМ гаранција 
за 28 МСП како слиједи: 

 327.500,00 КМ за 5 микро предузећа или 10,87 % укупно одобрених гаранција,  

 2.020.528,00 КМ за 12 малих предузећа или  67,06 % укупно одобрених гаранција, 

 150.000,00 KM 1 средње предузеће или 4,98 % укупно одобрених гаранција, 

 514.950,00 КМ за 10 предузетника или 17,09 % укупно одобрених гаранција. 

Завод за запошљавање Републике Српске је у 2018.години одобрио 15.519.178,60 КМ 
за запошљавање 4.866 лица у укупно 1.854 субјеката.  

 Подстицаји се односе на запошљавање и самозапошљавање дјеце погинулих 
бораца и незапослених демобилисаних бораца и РВИ,  

 Подстицај кроз Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате 
подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса  

 Подршка кроз Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника  

 подршка кроз Програм подршке запошљавању и самозапошљавању посебних 
циљних категорија у привреди (жене жртве породичног насиља, жене из руралних 
подручја, лица којима недостаје до три године стажа осигурања за стицање услова 
за старосну пензију)  

 Подстицај кроз Програм обуке, доквалификације и преквалификације  

 Подршка запошљавању Рома.  
   

4.4.2 Финансијска подршка на локалном нивоу 

ЈЛС  су током 2018. године, сходно својим финансијским могућностима, пружале 
финансијску подршку сектору МСП  путем бесповратних финансијских средства (грант 
средства), кредитних средстава и донаторских  средстав.  

Од укупног броја ЈЛС које су доставиле податке, 26 је реализовало одређени вид 
финансијске подршке (70,27%), док 11 јединица локалне самоуправе није имало овакву 
врсту подршке у 2018. години (29,73%).  Укупан обим финансијске подршке који су  ЈЛС 
издвојиле за подршку МСП у 2018. години износио је 6.679.286,44 КМ, што у поређењу 
са 2017. годином представља повећање од 3.379.541,5 КМ или 105,1% (обим 
финансијске подршке у 2017. години износио је 3.299.744,94 КМ). Укупан број субјеката 
који је користио финансијску подршку у 2018. години је 992, што у односу на 2017. 
годину представља повећање за 492 субјеката (у 2017. години укупан број субјеката који 
су користили финансијску подршку износио је 500). 
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Преглед финансијске подршке МСП  по обиму подршке и броју корисника у 2018. години и планирана 
средства за 2019. годину 

 Бесповратна средства Кредитна средства Укупно  Планирана 
средства за 

2019. годину  
(КМ) 

Број 
субјеката 

Износ 
(КМ) 

Број 
субјеката 

Износ 
(КМ) 

Број 
субјеката 

Износ 
(КМ) 

МСП-правна 
лица 

353 4.512.453,99 9 51.383,58 362 4.563.837,57 
4.892.950,00 

предузетници 591 1.977.721,25 39 137.727,62 630 2.115.448,87 

УКУПНО: 944 6.490.175,24 48 189.111,20 992 6.679.286,44 4.892.950,00 

Бесповратна средства (грант средства) су додијељивана МСП у 22 ЈЛС. Највећи дио ових 
средстава био је усмјерен за подршку новом запошљавању и самозапошљавању, јачању 
конкурентности сектора МСП, обуци и јачању капацитета потребних кадрова и увођењу 
система квалитета.  ЈЛС  које су издвојиле навећи износ бесповратних средстава за 
подршку сектору МСП су: Требиње (1.849.086,00 КМ),  Приједор (1.774.738,82 КМ); 
Бањалука (899.802,70 КМ); Зворник (354.595,00 КМ), Градишка (344.482,55 КМ) и Теслић 
(232.800,00 КМ). 

Финансијска средства пласирана на кредитном основу су средства која су јединице 
локалне самоуправе додијељивале као кредитна средства посредством комерцијалних 
банака, или су вршиле субвенционисање камате на кредите које већ користе МСП. 
Укупно пласирана средства по овом основу за 2018. годину износила су: 189.111,2 КМ 
или 2,91% од укупног износа финансијске подршке МСП. Највећи износ средстава 
додијељен је предузетницима односно 137.727,62 КМ (број корисника 39), те МСП 
51.383,58 КМ (број корисника 9). 

V  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА  

5.1 Пројекти које су реализовале републичке институције и организације 

У току 2018. године реализовани су бројни домаћи и међународни пројекти битни за 
МСП и предузетништво. Више информација о реализацији пројеката дат е су у наредном 
тексту. 

1. Уговор о савјетовању између Владе Републике Српске и Међународне 
финансијске корпорације  - донатор: Групација Свјетске банке/IFC. 

Корисници пројекта су институцијe Владе Републике Српске: Министарство за 
економске односе и регионалну сарадњу, Министарство управе и локалне самоуправе, 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство трговине и 
туризма, као и Републичка управа за инспекцијске послове. Пројекат траје до 
31.01.2019. године. Циљ техничке подршке је:  
- унапређење инвестиционе политике и привлачење инвеститора; 
- развој инфраструктуре квалитета и пратећег регулаторног оквира (хармонизација са 

европским прописима и стандардима); 
- пренос знања око регулаторне реформе на локалном нивоу;  
- подршка реализацији Стратегије обука за запослене службенике и изабране 

званичнике у ЈЛС Републике Српске; 
- јачање конкурентности у пољопривредном сектору кроз низ активности; 
- повећање приступу тржиштима смањењем прекограничних трошкова и кашњења у 

кретању роба преко граница, како у региону тако и у ЕУ; 
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- подршка јачању бренда производа Републике Српске кроз заштиту географског 
поријекла; 

- подршка унапређењу инспекцијског надзора; 
- смањење трошкова и ризика у пословању; 
- повећање транспарентности у пружању услуга према привреди и грађанима; 
- побољшање пословног окружења, повећање конкурентности елиминисањем 

препрека инвестирању и омогућавање приступа тржиштима у складу са Реформском 
агендом и 

- реализација Стратегије подстицања страних улагања у Републику Српску 2016-2020. 
године.  
 
2. Регистрација пословних субјеката у РС електронским путем, донатор - Влада 

Велике Британије/ Свјетска банка  
Пројекат Е-регистрације усвојен је Закључком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-
1230/16, а рок за имплементацију је оквирно 2019. година. Институције корисници 
пројекта у РС су: Министарство правде, Министарство, Министарство финансија, 
Министарство унутрашњих послова, Пореска управа Републике Српске, Агенција за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), окружни привредни судови, 
Агенција за информационо друштво Републике Српске и надлежни органи за 
регистрацију занатско-предузетничке дјелатности локалних заједница. 
Циљ пројекта е-регистрације је пружање е-услуга у поступку регистрације пословних 
субјеката-правних и физичких лица, односно да се поред важећег система регистрације 
пословних субјеката, путем једношалтерског система, омогући регистровање 
електронским путем (online). Овакав начин пословања омогућује бржу и ефикаснију 
регистрацију без потребе за физичким присуством лица, које оснива пословни субјекат. 
Овај пројекат ће унаприједити успостављање е-управе у Републици Српској. Од пројекта 
се очекује да ће омогућити бржу, ефикаснију и јефтинију регистрацију пословних 
субјеката, без потребе за физичким присуством лица, које оснива предузеће. 
Пројектне активности у  оквиру пројекта су: дигитализација судске архиве, оснивање 
Националног центра за управљање дигиталним идентититима, легислативне измјене, 
софтверска и хардверска надоградња. 
 
3. „Програм за локалну самоуправу и економски развој у БиХ (ProLocal)“ 
ProLocal програм – Програм јачања локалне самоуправе и економског развоја у БиХ који 
проводи GIZ (Њемачка развојна организација) има за циљ да допринесе динамичнијем 
економском и социјалном развоју, кроз јачање конкурентности МСП. Укупна вриједност 
ЕУ ProLocal програма за период 2016-2018 је 13 милиона еура од чега Европска унија 
финансира 9 милиона еура а остатак средстава Влада Њемачке. У оквиру пројекта су 
одобрени су грантови за пројекте МСП и јединица локалне самоуправе. Пројекат пружа 
подршку министарству у вези имплементације ЕУ акта за МСП.  
Путем овог програма, током 2018. године, суфинансиране су активности: јачање 
управљачких капацитета општина за економски опоравак и развој на основу увођења 
релевантних инструмената, локализације Акта у малом бизнису, као и међуопштинске 
сарадње као мултипликатора постојећих добрих пракси; јачање сарадње између јавног 
и приватног сектора при проведби мјера економског опоравка и привредног развоја на 
основу партнерстава за промоцију иновација и јавно-приватног дијалога. 
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4. Европски Акт о малом бизнису као оквир стратегија и политика за МСП у БиХ 
Кључне идеје пројекта јесу да се Акт о малом бизнису (и Индекс политика за МСП) 
прилагоди и користи као заједничка методолошка основа за хармонизацију стратешког 
оквира за МСП, обухватањем свих фаза развоја политика (планирање, имплементација, 
М&Е, ревизија) и омогућавањем/олакшавањем интеракције кључних актера. Општи 
циљ: Убрзање економске интеграције са ЕУ у области оквира за подршку МСП, са 
позитивним утицајем на остварења МСП.  
Специфични циљ пројекта је хармонизован законски, стратешки и политички оквир за 
МСП у БиХ на основу Акта о малом бизнису. 
Трајање пројекта: 1. август 2017 – 28. фебруар 2021, а финансиран је од стране Шведске 
агенције за међународну сарадњу (Сида), путем Амбасаде Шведске у БиХ. 
 
У току 2018. године реализоване су следеће активности: 

 Припремљена хармонизација законског оквира за МСП у Републици Српској, 
Федарацији БиХ и Брчко Дистрикту у виду елемената који су усклађени са европским 
Актом о малом бизнису и дефиницијом ЕУ за МСП и уврштени у нацрте измјена и 
допуна одговарајућих закона; 

 Одржане су 4 заједничке радионице за припрему стандардизоване методологије за 
стратешко планирање развоја МСП - финализована стандардизована методологија; 

 Организована студијска посјета за кључне партнере пројекта (Министарство, 
ФМРПО, МВТЕО БиХ и БД) у виду учешћа на Љетњој академији у организацији 
Месопартнера у Берлину у јулу 2018; 

 База података преузета од ТРОН-а, уређена за потребе анализе стања МСП-а по 
различитим аспектима и испоручена кључним партнерима пројекта (Министарство , 
ФМРПО, МВТЕО БиХ); 

 Припремљен и објављен јавни позив за пројекте подршке предузетништву жена у 
РС, изабрана кратка листа концепата и затражена разрада пројектних приједлога од 
стране 5 понуђача; 

 Започета ревизија Акционог плана развоја МСП у РС за период 2019-2020. 
 

5. Програм Прилика плус, донатор Влада Швајцарске 
Током 2018. године проведен је низ активности усмјерених на унапређење сектора 
средњег стручног и техничког образовања, с једне стране, и стручног оспособљавања и 
обуке одраслих, с друге стране. Заједничком иницијативом Агенцијекроз активности 
овог програма, те надлежног министарства, локалних заједница, школа и привреде 
унапријеђен је квалитет стручног образовања који за резултат треба да има квалитетну 
и лакше запошљиву радну снагу која излази из средњих школа. 
Активности у формалном образовању 
Настављене су и успјешно приведене крају активности покренуте у 2017. години кроз 
пројекте „Практична настава на радном мјесту“ у Приједору, Добоју, Бијeљини, 
Зворнику и Власеници. Испоручена је савремена опрема за школски ресторан 
Угоститељско-економске школе у Приједору и за кабинет угоститељства Центра Сунце 
из Приједора. Подржано је и такмичење ученика из угоститељско-туристичких 
занимања Републике Српске одржано у новоопремљеном кабинету Угоститељско-
економске школе.  
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Организован је и „Школа бар фест“ у оквиру којег је реализована обука и такмичење за 
баристе и вјештине припреме кафе за 8 професора и 40 ученика средњих угоститељских 
школа из Републике Српске. 
Кроз пројекат „Практична настава на радном мјесту – фризери Бијељина“ обновљена 
је школска радионица и обезбјеђена опрема за ово занимање које је уписано након 
пуне 23 године. Иницијативу за упис покренуло је Удружење привредника Бијељина са 
Пољопривредном и медицинског школом у Бијељини, што је подржала локална 
заједница и Министарство просвјете и културе РС. 
Кроз пројекат „Практична настава на радном мјесту – Угљевик“ обезбијеђена је 
опрема за школску радионицу за занимања варилац и бравар, а одржана и је обука за 
менторе из предузећа, као и радионица за измјене наставних програма за ова 
занимања. Опрема за вариоце је такође обезбјеђена средњој стручној и техничкој 
школи у Дервенти, гдје је остварена синергија активности са пројектом који за иста 
занимања проводи Њемачко друштво за техничку сарадњу GIZ.  
Успјешно је проведен и пројекат „Гастрофокус“. Проведена је обука професора и 
организовано такмичење ученика на које су биле позване све средње стручне школе из 
Републике Српске које образују ученике за наведено занимање. У Угоститељско-
трговинско-туристичкој школи Бања Лука одржана је обука ментора из угоститељских 
објеката у које ученици одлазе на практичну наставу, а припремљен је програм обуке 
одраслих за пица мајстора и коктел мајстора/баристу.  
Министарство просвјете и културе Републике Српске подржано је у организацији Трећег 
Сајма занимања Републике Српске који је одржан у марту 2018. године у Приједору. Око 
6800 будућих средњошколаца из 28 локалних заједница, из 131 основне школе, 
посјетило је Сајам према планираном распореду. У току Сајма, одржана је панел-
дискусија „Твоје средњошколско образовање, твоја будућност“, управо са нагласком на 
важном моменту у школовању ученика – одабиру занимања. 
Активности на пољу образовања одраслих 
Завршено је провођење пројекта „Успостављање регионалног центра за обуку 
одраслих и учења на радном мјесту“ у Милићима у оквиру којег је набављена опрема 
за школске радионице, те урађени грађевински радови на објекту у којем ће се центар 
налазити.  
У сарадњи с Градском развојном агенцијом Бања Лука (ЦИДЕА) настављено је 
провођење пројекта „Јачање капацитета образовних установа за провођење 
практичне наставе и оспособљавање радника за дефицитарна занимања у 
секторима кожа/обућа и текстил“, те извршена набавка и стављање у функцију 
опреме за Технолошки факултет Бања Лука (смјер кожа и обућа) и Школу ученика у 
привреди (смјер текстил).  
У исто вријеме, завршено је провођење пројекта „Обука незапослених лица за познатог 
послодавца у металопрерађивачком сектору“, који је такође проводила ЦИДЕА, у 
склопу којег је за познатог послодавца из сектора обраде метала обучено 47 
незапослених лица.  
Завршен је пројекат „Успостављање регионалног центра за образовање одраслих и 
обављање практичне наставе на радном мјесту за ученике у металопрерађивачком 
сектору у Бањој Луци, Лакташима, Градишци и Теслићу“ у којем је партнер био 
Машински факултет Бања Лука, а кроз који су обезбјеђени услови за квалитетно 
провођење обука одраслих из струке Машинство и обрада метала у наведеним 
школама, као и квалитетно обављање практичне наставе ученика у тим школама. 
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Креирана је мрежа од три средње техничке школе из Бање Луке, Градишке и Теслића и 
Машинског факултета, ради обезбјеђења доступности обука на ширем подручју, а 
укључене су додатно и школе из Приједора и Котор Вароши. Школе су опремљене 
савременом опремом, професори су прошли обуке за рад на тој опреми, а 5 наставника 
и 3 ментора из предузећа је прошло шестомјесечну обуку из ЦНЦ технологија како би се 
едуковали за даље провођење стручног оспособљавања у својим локалним 
заједницама, док би Машински факултет вршио финално тестирање будућих полазника. 
Током трајања пројекта, на Машинском факултету у Бањој Луци оспособљено је преко 
300 полазника, при чему су за вођење евиденције користили дневник рада припремљен 
кроз пројекат. Машински факултет је по моделу „ПриликаПлус“, коришћењем DACUM 
методологије, у сарадњи са послодавцима развио 6 програма стручног оспособљавања 
за одрасле, пратеће тестне инструменте, те вјежбе за сваки програм оспособљавања и 
приручнике који су дистрибиурани у 31 средњу стручну школу и 15 партнерских 
предузећа. Развијени су програми оспособљавања за aлатничара, ЦНЦ оператера, ЦНЦ 
програмера, хидрауличара и пнеуматичара, мехатроничара и CAD дизајнера од којих је 
5 лиценцирано у Заводу за образовање одраслих Републике Српске. 
Сарадња са Министарством просвјете и културе  
У складу са потписаним Писмом намјере Агенција је, кроз програм „Прилика Плус“ 
наставила са пружањем техничке подршке Министарству просвјете и културе Републике 
Српске у процесу трансформације Завода за образовање Републике Српске у Центар за 
стручно образовање и цјеложивотно учење. Текст финалне верзије Студије 
изводљивости за успостављање Центра достављен је Министарству на усвајање у 
априлу 2018. године, припремљена је Информација о реорганизацији која је и усвојена 
на сједници Владе РС јулу2018. године, након чега је припремљена и коначна верзија 
Студије која је од стране аутора достављена Агенцији у септембру мјесецу 2018. године. 
Министарство је у другој половини 2018. године већ покренуло неке активности на 
реорганизацији институција. 
 

6. ЕУНОРС – Европска мрежа предузетништва  
Током 2018. године, Агенција је као координатор Европске мреже предузетништва Републике 

Српске (ЕУНОРС) провела велики број активности које се односе на овај механизам 
подршке предузећима као што су: 
Организација и коорганизација пословних сусрета, односно посредничких догађаја 
који окупљају већи број предузећа из више земаља на једном мјесту:  

 Међународни пословни сусрети у Београду који су одржани у оквиру конференције 
„ЕУ – Србија 2018: инвестиције, раст и запошљавање; 

 “Co-Matching'18 International Bilateral Meetings for Industrialist” у Коацелију, Турска у 
организацији ABIGEM East Marmara и Привредна комора Коацели, под 
покровитељством ЕЕН. 

 Међународна конференцији „Meet4Business MEGRA 2018” која је одржана у 
Словенији у оквиру Међународног сајма за изградњу, енергетику, комуналне услуге, 
и трговину МЕГРА 2018. 

 Пословни сустрети у оквиру Редете конференције, једног од најважнијих догађаја 
ове врсте у Републици Српској, чији је циљ привлачење предузећа, истраживача, 
банкара, представника јавног сектора из БиХ и других земаља из Европе и шире. 
Организатор конференције је Економски факултет у Бањој Луци. 

 Пословни сусрети под називом “Будућност градње” у Бечу, Аустрија, 
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 Представници Агенције су као коорганизатори учествовали и на Балканској ИТ 
конференцији и пословним сусретима који су одржани у Скопљу, Македонија,  у 
оквиру којих су пружили подршку привредним субјектима из Републике Српске да 
се повежу са потенцијалним иностраним партнерима у области информационе и 
комуникационе технологије, истраживања, развоја и иновација.  

 Учешће на пословном форуму у Београду у организацији Привредне коморе Србије 
и Европског инвестиционог фонда у оквиру ЕУ програма за подршку сектору МСП на 
Западном Балкану (WBEDIF), а у сарадњи са Министарством привреде Републике 
Србије. Основни циљ овог форума је био да се МСП на Западном Балкану представе 
могућности за финансирање из WBEDIF програма кроз повољније услове 
финансирања.   

 Организација привредне мисије Република Српска/Пољска у сарадњи са 
Универзитетом за науку и технологију Вроцлав, а уз подршку Владe Републике 
Српске и Војводства Доња Шлеска, у августу 2018. године у Бањој Луци. Више од 50 
привредника из обје земље имало је прилику да размјени искуства и успостави 
пословну сарадњу. 

 организација студијске посјете/привредне мисију кластеру у Тиролу, Република 
Аустрија и одлазак на пословне сусрете у оквиру Међународног сајма дрвета у 
Клагенфурту. Представници кластера „Дрво Приједор“ и „Дрина дрво“ имали су 
прилику да представе своју понуду и упознају са потенцијалним пословним 
партнерима из Аустрије.  

 Коорганизација пословних сусрета одржаних у турском граду Самсун  и позив 
заинтересованим пословним субјектима у области пољопривреде и сточарства да 
учествују на пословним сусретимa. 

 Агенција је била коорганизатор пословних сусрета „Open4Business Matchmaking 
Event Pécs“ у Печују, Мађарска. Пословни сусрети су одржани у организацији 
Привредне коморе Барање, под окриљем ЕЕН. Фокус догађаја је био на машинској 
индустрији, пројектној и сарадњи између кластера, креативним индустријама, 
женском предузетништву и сектору ИТ. На пословним сусретима је учествовало 
преко 170 учесника из 19 земаља. 

 Агенција је за домаће привреднике организовала студијску посјету/привредну 
мисију на Међународни сајам хране у Бечу, Аустрија. На пословним сусретима је 
учествовало више од 300 компанија из преко 40 земаља, са одржаних више од 
хиљаду билатералних састанака. Фокус је био на остваривању међународне 
сарадње у сектору производње хране и пића између компанија из Аустрије и 
иностраних партнера. 

Поред наведеног Агенција , Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије 
организовали су 4. Међународни форум о сарадњи на Златибору, Србија (више о 
Форуму се може наћи у дијелу Извјештаја о реализацији Стратгеије развоја МСП РС за 
период 2016-2020).  
 
Конзорцијум ЕУНОРС-а организовао је 13. децембра 2018. године „IT Conference Banja 
Luka 2018“ која је окупила више од 100  учесника из Републике Српске, Федерације БиХ, 
Србије, Црне Горе, Хрватске, Македоније и других земаља. Конференцији су 
присуствовали и представници Европске агенције за МСП (EASME), као и  представници 
Делегације ЕУ у БиХ. У оквиру конференције одржани су билатерални пословни сусрети, 
на којима су учествовали привредници из Републике Српске и земаља чланица ЕЕН-а, са 
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циљем успостављања потенцијалне сарадње и промоције њихових производа и услуга 
на међународном тржишту. 
Организовање радионица, семинара и студијских посјета под називом „Управљање 
квалитетом/смјернице за припрему стандарда ИСО 9001:2015“, „Заштита 
интелектуалног власништва у складу са ЕУ стандардима као елемент и предуслов 
подстицајног пословног окружења“, семинар за пословне субјекте у циљу унапређења 
њихових капацитета за пријављивање за МСП Инструмент програма HORIZON 2020.  
Промоција услуга ЕЕН - почетком 2018. године урађен је нови вебсајт ЕУНОРС-а у складу 
са обрасцем предвиђеним од стране Европске комисије (http://eunors.org/)  
Припрема и дистрибуција информативног билтена са информацијама о понуди и 
тражњи за пословном, технолошком и истраживачко-развојном сарадњом, те другим 
информацијама од значаја за МСП - током 2018. године објављена су четири Билтена 
пословне сарадње који садрже преглед међународних компанија које траже пословне 
партнере на подручју наше земље. Билтен излази једном мјесечно, а циљ је да се 
домаћим предузећима, посебно извозно оријентисаним, омогући што лакши 
проналазак и успостављање контаката са иностраним предузећима. Билтен садржи 
понуду и потражњу пословне сарадње предузећа из свих земаља које су чланице ЕЕН-а, 
а доступан је за предузећа и остале потенцијалне кориснике путем сајта ЕУНОРС-а, као 
и сајта Агенција. . 
Израда профила за базу међународне пословне сарадње – како би МСП из Републике 
Српске могли да успоставе сарадњу са потенцијалним партнерима из региона и шире. 
Профили садрже податке за сарадњу, као и област њиховог интересовања с циљем 
успостављања партнерства и потписивања партнерских уговора.  
Подршка развоју иновација у оквиру које је припремљена је документација на 
енглеском језику из области заштите интелектуалне својине која је намијењена 
иноваторима који желе да заштите своја права у пословању (патент, жиг, дизајн, 
пословна тајна, и сл.) у циљу комерцијализације. Припремљен је и документ 
„Методологија подршке брзорастућим предузећима у Републици Српској кроз 
инструменте ЕЕН-а“ гдје су дефинисани циљеви и стратегија подршке брзорастућим 
предузећима у Републици Српској. Такође, у оквиру пројекта „Унапређивање 
капацитета за иновативни менаџмент МСП у Републици Српској“ који се реализује у 
оквиру програма HORIZON 2020 за период 2017-2018. година, реализоване су редовне 
активности на изради извјештаја о процјени капацитета предузећа по IMP3ove 
методологији, као и изради акционих планова за унапређење иновативних капацитета 
и процјене њиховог утицаја на пословање пословних субјеката.Више детаља у 
активностима ЕУНОРС-а дато је у поглављу о реализацији Стратегије. 
 

7.  „Challenge to Change“, донатор Сида Шведска 

Пројекат представља подршку иновативним предузећима у Републици Српској/БиХ за 
период 2017 - 2020. година, а исти реализују Агенција и Сарајевска регионална развојна 
aгенција СЕРДА. Циљ пројекта је успостављање фонда за подршку иновативним 
домаћим предузећима. Укупни иницијални буџет пројекта износи 3.231.625 евра, од 
чега је 2.326.770 евра предвиђено за грантове за предузећа и предузетнике, односно за 
микро предузећа са подручја БиХ и Шведске, као и почетнике у пословању са 
иновативним идејама, производима или услугама које могу довести до смањења 
незапослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја 

http://eunors.org/
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у БиХ. У току 2018. године, за потребе Другог јавног позива за додјелу грант средстава 
из Challenge фонда, који је био отворен од 28. фебруара до 10. априла 2018. године, у 
Републици Српској организовано је 6 инфо дана којима је присуствовао 301 привредни 
субјекат. Инфо дани организовани су у сарадњи са локалним развојним aгенцијама у 
марту 2018. године у Бањој Луци, Приједору, Добоју, Источном Сарајеву, Бијељини и 
Требињу. На Други јавни позив пријављено је укупно 599 пројектних приједлога, од чега 
је 206 пријава кандидовано из Републике Српске (или 34,39% од укупног броја).  
Из Републике Српске грант средства у другом позиву је добило 11 пројеката, односно 
29,72% од укупног броја предложених пројеката. Укупни планирани инвестициони 
циклус за 11 предложених пројеката износи 756.285 ЕУР (или 29,91% од укупног 
инвестиционог циклуса за други позив). Од овог износа, средства апликаната износе 
482.223 ЕУР, а средства планирана корз учешће С2С фонда износе 274.062 ЕУР. 
У оквиру реализације Трећег јавног позива, који је био отворен од 07. новембра до 17. 
децембра 2018. године, крајем новембра 2018.  године у сарадњи са локалним 
развојним aгенцијама одржани су инфо дани у Бијељини, Добоју, Требињу, Бањој Луци, 
Источном Сарајеву и Приједору. Након затварања Трећег јавног позива за додјелу грант 
средстава из Challenge фонда од 17. децембра 2018. године, установљено је да су се 
успјешно пријавила 502 пословна субјекта из цијеле БиХ. Преглед пријава је започет 
непосредно након завршене административне контроле преко електронског система и 
треба бити завршен до 10. фебруара 2019. године.  
 

8. „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за 
иновативна МСП“ ACCELERATOR 

Током 2018. године Агенција је у оквиру пројекта ACCELERATOR провела два 
акцелератор пилот програма намијењена иновативним почетницима у пословању. 
Ријеч је о сасвим новој врсту подршке почетницима у пословању, а обухвата пружање 
подршке иновативним почетницима у пословању у виду обука, савјетодавне подршке, 
коришћења простора за рад у оквиру пословног инкубатора/co-working простора, 
административну и техничку подршку за коришћење средстава из различитих програма 
финансирања, могућност представљања пред потенцијалним инвеститорима, те 
промоцију и међународно повезивање. Током 2018. године проведена су два 
акцелератор пилот програма у Бањој Луци и у Приједору. Двадесет три тима и појединца 
са иновативним пословним идејама прошло је кроз интензивну едукативно-
савјетодавну обуку која је трајала по 2,5 мјесеца. Уз подршку домаћих и међународних 
предавача и ментора успјешно су овладали знањима из области предузетничких 
компетенција, препознавања пословних прилика, истраживања тржишта, израде 
маркетинг и финансијског плана, извора финансирања, интернационализације 
пословања и презентацијских вјештина. Двије најбоље пословне идеје Агенција је 
наградила су новчаним износом од по 3.000 КМ, док је пет пословних идеја награђено 
инкубацијом у Иновационом центру Бања Лука и co- working простору у Агенцији за 
економски развој града Приједора – ПРЕДА ПД. 
 

9. Успостављање и промоција менторинг услуга за МСП у земљама Западног 
Балкана – Србија, БиХ и Црној Гори – фаза 2 

Почетком 2018. године, Агенција је у координацији са Министарством започела 
активности у вези прве обуке ментора у Републици Српској у оквиру пројекта 
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„Успостављање и промоција менторинг услуга за МСП  у земљама Западног Балкана - 
Србија, БиХ и Црна Гора“ – фаза 2.  
Обуку у учионици (Classroom Training) су током фебруара и марта 2018. године успјешно 
завршила 23 представника локалних развојних агенција и јединица локалних 
самоуправа којима су на свечаној додјели диплома организованој 30. марта 2018. 
године додијељени сертификати.  
Након стицања сертификата из теоретског дијела обуке, у септембру 2018. године  
настављена је практична обука ментора (On the job training) у оквиру које су 
сертификовани ментори пружали услуге менторинга предузећима уз подршку тренера 
са вишегодишњим искуством из Србије и експерата из Јапана. 
Стандардизоване услуге менторинга пружене су у 17 предузећа из Републике Српске 
која су одабрана на основу пријаве на Јавни позив за пружање стандардизоване услуге 
менторинга МСП у Републици Српској који је Агенција објавила у јулу 2018. године. 
 

10.  „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Дунавској регији“- DanubeChance2.0 

Пројекат има за циљ развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој 
практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао 
„губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника 
који су банкротирали у Дунавској регији. Буџет пројекта је 94.750,00 КМ а финансира га 
Европска Унија у оквиру Interreg Дунавског транснационалног програма из средстава 
Европског регионалног развојног фонда, Инструмената за предприступну помоћ IPA и 
Европског инструмента за сусједску сарадњу ENI, а имплементираће се у периоду од 01. 
јул 2018. – 30. јун 2021. године. Пројекат је намијењен предузетници  чији први пословни 
подухват није успио, али су спремни за нови почетак, предузетници са потешкоћама у 
пословању, почетници у пословању,  креатори политика и  доносиоци одлука. 

Током 2018. године, у оквиру пројекта DanubeChance2.0 у складу са дефинисаном 
заједничком пројектном методологијом припремљена је свеобухватна анализа стања о 
пружању „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској. Агенција је у Бањој Луци 
организовала први пословни доручак на којем су учествовали представници 
Министарства , Привредне коморе, Занатско-предузетничке коморе, Уније удружења 
послодаваца, АПИФ-а, локалних развојних агенција и других институција од кључног 
значаја за овај пројекат. Том приликом представљен је сам пројекат, а учесници су 
упознати и са стањем у пружању „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској у 
погледу важећег законодавног и стратешког оквира. У складу са дефинисаном 
заједничком пројектном методологијом, Агенција је радила на интервјуисању актера 
који су од значаја за провођење пројекта, а односе се на доносиоце закона, стручњаке 
из области предузетништва, представнике развојних Агенција, институција за пружање 
подршке предузетништву, инвеститоре, те успјешне и неуспјешне предузетнике. Циљ 
интервјуисања је био да се прикупе релевантне информације у пољу пружања „друге 
шансе“ предузетницима у Републици Српској. 
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11.  „ResInfra@DR“ (Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic 
actors of Research Infrastructure in the Danube Region)/ у оквиру „Interreg“ 
(Danube Transnational Programme). 

Укупан буџет пројекта je 2.154.989,36 еура, од чега је буџет  Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информацоно друштво  Републике 
Српске 111.591,27 еура, пројекат финансира Европска унија имплементира се од јануара 
2017. године до јуна 2019. године. Корисници пројекта су научноистраживачке 
организације, привредне организације и јавна администрација. Пројекат има за циљ 
унапређење стратешког оквира за сарадњу у контексту истраживачке инфраструктуре у 
Дунавској регији; стварање услова за квалитетнију ex-ante процјене улагања у 
истраживачку инфраструктуру и њену регионалну употребу и повезивање постојеће и 
планиране истраживачке инфраструктуре са привредом и јавном администрацијом. У 
току 2018. године одржани су Training to Build Capacity for Evaluation, Planning, 
Monitoring, Operation and Management of Research Infrastructures, Бања Лука, 24-27. 
априла 2018. године. Као и PEER LEARNING ACTIVITY /1st pilot visit Banja Luka/ 24-25. 
октобра 2018. године. 
 

12. „Моја пракса“ 
Министарство породице, омладине и спорта је у сарадњи са Универзитетом у Бањалуци 
спровело пројекат «Моја пракса», с циљем стварања предуслова за успостављање 
сарадње између послодаваца и стиудената завршних година првог циклуса студија с 
циљем повећања конкурентности младих људи на тржишту рада; обављање праксе за 
студенте завршних година на Универзитету у Бањалуци у трајању од 160 радних сати те 
раеализацији обуке 3Д академије. Пројекат је реализован 2018.године са буџетом од 
7.000,00 КМ. Након спроведеног јавног позива, и избора кандидата спроведена је обука 
из области пројектног менаџмента и тимског рада након чега су обавили практичан рад 
у компанијама. Програм је трајао 30 радних дана. Након завршеног програма 
презентовани су завршни пројекти и одржан округли сто на тему праксе и запошљавања 
и како да овакав пројекат заживи и постане пројекат који ће се релаизовати у 
континуитету. 
 

13.   Business friendly certification BFC SEE (Привредна комора РС) 

У Републици Српској има 10 сертификованих локалних самоуправа (Бања Лука, 
Бијељина, Приједор, Добој, Требиње, Лакташи, Градишка, Kотор Варош, Мркоњић Град 
и Теслић). У процесу су Прњавор, Нови Град и Угљевик. Градови Бањалука и Бијељина и 
општина Брод су у процесу ресертификације и чекају верификацију према новом 
стандарду. Теслић је такође на почетку процеса ресертификације. У Котор Вароши, 
Градишци и Добоју су спроведене надзорне провере, а сви учесници у процесу БФЦ 
сертификације успешно користе платформу и изражавају посебно задовољство због 
унапређења процеса и коришћења електронске платформе. У сарадњи с НАЛЕД-ом, 
одржане су обуке за техничке секретаријате, евалуаторе и општинске тимове, у вези са 
захтевима новог стандарда, BFC програма и коришћења електронске платформе. У 
погледу промоције BFC SEE програма и сертификованих општина, РС је спровела низ 
запажених активности: Обезбјеђени су интервјуи са градоначелницима и начелницима 
у Независним новинама, промоција сертификованих општина и инвестиционих 
потенцијала у оквиру привредних сусрета са Русијом, Аустријом, Мађарском и сајмова 
у Новом Саду, Аустрији и Црној Гори, припремљен промотивни ЦД привредних и 
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инвестиционих потенцијала у сарадњи са BFC општинама, у оквиру манифестације 
„Избор најуспешнијих у привреди РС“ промовисане су сертификоване општине, у 
сарадњи са НАЛЕД-ом и USAID Раст програмом организована је студијска посета Србији, 
у сарадњи са USAID Раст програмом организоване су обуке за представнике општина у 
циљу унапређења промоције, те је наставњена континуирана промоција у коморском 
часопису ПреРС. 
 

14. Пројекат USAID WHAM (Програм подршке за привредна друштва из сектора 
дрвопрераде, металопрераде, текстила и обуће) 

Пројекат подршке је намјењен МСП  (привредним друштвима), групи привредних 
друштава или организацијама које врше услугу за привредна друштва (нпр. центри за 
обуку, развојне агенције, и сл.) која послују у сектору дрвопрераде, металопрераде, или 
текстила/обуће за суфинансирање обуке радне снаге кроз програме доквалификације, 
преквалификације или кроз ангажман консултаната/тренера за одређену област, 
увођење, сертификација или ресертификација система управљања квалитетом и/или 
производа и приступ тржиштима, односно активности које ће директно утицати на 
повећање обима продаје и извоза (нпр. израда промотивних материјала, излагања на 
сајмовима, Б2Б, и сл.).9 Средства Пројекта подршке, у укупном износу од 202.000,00 КМ, 
обезбјеђена су кроз уговоре са USAID Пројектом развоја радне снаге и приступа 
тржиштима, Владом Републике Српске-Министарство . те сљедећим BFC SEEградовима 
и општинама: Бања Лука, Добој, Требиње, Градишка, Теслић, Котор Варош и Лакташи.   
Реализацијом пројектних активности до сада су остварени резултати: Десет  привредних 
друштава успјешно је имплементирало активности, у складу са потписаним 
споразумима. Девет привредних друштава je, на основу одобрења WHАМ-а, добило 
средства, док једно привредно друштво (Медитеран Инокс) мора да достави додатну 
документацију. Шест  привредних друштава је сертификовало стандарде квалитета и 
производе (ISO 9001: 2015, EN 3834, EN 1090, CE знак, NDT, ...) 150 нових радника обучено 
у различитим областима, као што су: производни процеси, OHSAS, LEAN методологија и 
технике управљања, итд. Три предузећа  подржана за развој  промотивних материјала. 
Формирано 159 нових радних мјеста у подржаним  предузећима. 
 

15.  „Локални интегрисани развој“ (LID) 
Пројекат финансира Европска унија (EU), проводи Развојни програм Уједињених нација 
(UNDP). Циљ пројекта је економски развој кроз интегрисани локални развој. Пројектом 
је предвиђена директна подршка МСП са подручја партнерских јединица локалне 
самоуправе, која дјелују у приоритетним секторима (обрада дрвета, обрада метала и 
обрада текстила) и одабраним ланцима вриједности. Активности се односе на 
суфинасирање обуке радне снаге и побољшање технолошке опремљености. Привредна 
комора је доставила позив привредним друштвима, која испуњавају услове овог позива 
и у сарадњи са Пројектом организовала Инфо дан. У 2018. години објављен је трећи 

                                                           

9 Средства Пројекта подршке, у укупном износу од 202.000,00 KМ, су обезбјеђена кроз уговоре са USAID  
Пројектом развоја радне снаге и приступа тржиштима (WHAM - 160.000,00KМ), Владом Републике Српске 
- Министарство (10.000,00KМ), те слиједећим БФЦ СЕЕ градовима и општинама: Бања Лука (10.000,00KМ), 
Добој (5.000,00KМ), Требиње (5.000,00KМ), Градишка (5.000,00KМ), Теслић (3.000,00KМ), Kотор Варош 
(2.000,00KМ) и Лакташи (2.000,00KМ). 
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циклус грант шеме, гдје је запримљено 11 пројектних приједлога, од чга су на бази 
претходно утврђених критерија одабрана и подржана два пројекта у општинама 
Градишка и Модрича. Подржано је 283 корисника и укључени у ланац вриједности 
производњ соје, савјетодавна подршка осигурана је за 70 фармера. Реализована је 
обука за 41 новог предузетника и пословно савјетовање за 5 предузетника. 
 

16. Developpp.de  
Од септембра 2017. године NALED је, у сарадњи са GIZ ORF MMS-ом и партнерима из 
региона (BFC SEE мрежа), започео имплементацију пројекта Развијање партнерстава са 
приватним сектором у BFC SEE општинама. Пројекат је усмјерен на подршку 
сертификованим општинама и градовима у стварању конкурентнијег и бољег пословног 
окружења и то кроз директно учешће привреде у развоју једне локалне заједнице. 
Њемачка Влада у оквиру DeveloPPP програма подржава развојну сарадњу између јавног 
сектора и приватног партнера - компаније која жели да инвестира у своје пословање. 
Њемачка влада обезбеђује финансијско учешће до максимално 50% трошкова 
вриједности пројекта, као и подршку током припреме и имплементације самог пројекта. 
Привредна комора подржава привредна друштва у смислу помоћи у идентификацији, 
припреми и реализацији пројекта. Током 2018. године одржано је 11 инфо дана, на 
којима је учествовало више од 50 страних инвеститора, припремљени концепти 
пројеката за Kолектор д.о.о Лакташи, Сано д.о.о Лакташи, ПМП Јелшинград д.о.о 
Градишка и за Сим техник Kотор Варош. Kолектор је прихваћен и даље се ради на 
разради пројекта. Наставља се сарадња са НАЛЕД-ом и ГИЗ-ом за развој стратешке 
алијансе са компанијом Сага доо Београд и Сага РС доо Бања Лука. 
 

17. Њемачки програм за развој – „CIM интегрисани експерти“ 
Током 2018. године, анганжовани CIM експерт радио је на пољу унапређења 
конкурентности и интернационализацији малих и средњих предузећа у металној и 
дрвној индустији, посебно на пољу повезивања привредних друштава са привредом , 
јачању капацитета Коморе и компетенција запослених у Комори, као и унапређњу 
сарадње са међународним организацијама и донаторима посебно са њемачким 
организацијама.   

  
18. Пројекти Европске банке за обнову и развој (ЕБРД)  

ЕБРД имплементира различите програме подршке развоју МСП у БиХ, с циљем подршке 
МСП у усаглашавању са домаћим прописима и ЕУ Директивама и стандардима у области 
заштите животне средине, заштите на раду и квалитета и сигурности производа. ЕБРД 
имплементира кредитну линију за повећање конкурентности МСП у БиХ у износу од 20 
милиона еура из фондова ЕУ. ЕБРД БАС програм има доступна два пројекта, а то су: 
Програм “Жене у бизнису Западног Балкана” и Пројекат “Подршка конкурентности МСП 
у Босни и Херцеговини”. 

19. Пројекат Jaчaњe прoцeсa интeлeктуaлнe свojинe и тeхнoлoшкoг трaнсфeрa у 
сeктoримa зeлeнe мoбилнoсти (Strengthening Intellectual Property and 
Technology Transfer Processes in Green Sea Mobility Sectors” – SHIPmEnTT)  

Прojeкaт SHIPmEnTT сe oдвиja у склoпу Прoгрaмa eврoпскe тeритoриjaлнe сaрaдњe 
Interreg V - Б Jaдрaнскo - joнски прoгрaм (AДРИOН), a пoчeo je у jaнуaру 2018. године и 
трajaћe дo 31.12.2020. гoдинe.  Циљ oвoг прojeктa je дa сe нaпрaви прeсjeк стaњa у 
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плaвим eкoнoмиjaмa рeгиoнa и утврди мoгући сцeнaриo рaзвoja oвoг сeктoрa, кao и дa 
сe дajу прeпoрукe кaкo дa сe тeхнoлoшки трaнсфeр и инoвaциje зaштитe кaдa je у питaњу 
oвa oблaст. Пoдручje дjeлoвaњa би oсим мoрa oбухвaтилo jeзeрa и риjeкe. Прojeкaт je 
пoдиjeљeн у нeкoликo рaдних пaкeтa.  У тoку 2018. гoдинe рeaлизoвaнe су aктивнoсти из 
РП M кoje сe oднoсe нa свaкoднeвни прojeктни мeнaџмeнт, кooрдинaциjу и интeрну 
кoмуникaциjу, тe учeшћe у сaстaнцимa прojeктинх пaртнeрa (Хeрaклиoн, Maрибoр) и 
учeшћe у тeлe-кoнфeрeнциjaмa прojeктних пaртнeрa. Taкoђe, рeaлизoвaнe су aктивнoсти 
из РП T1 у вeзи сa рaзвиjaњeм стрaтeгиje зa пoдршку инoвaциjaмa и прoцeсe трaнсфeрa 
тeхнoлoгиja у oблaсти Aдриoнa, a oднoсe сe нa рaзвoj сцeнaриja кojи сe тичу плaвoг рaстa 
и плaвих тeхнoлoгиja у oблaсти Aдриoнa; мaпирaњe MСП и зaинтeрeсoвaних стрaнa кoje 
сe бaвe инoвaтивнoшћу прeмa рaзвиjeним сцeнaриjимa. У oквиру РП К рeaлизoвaнe су 
пoчeтнe прojeктнe aктивнoсти кoje сe oднoсe нa кoмуникaциoну стрaтeгиjу и интeрнeт 
стрaницу. Свe нaвeдeнe aктивнoсти су имaлe брojнe пoдaктивнoсти и рeзултaтe. 

 

20. Пројекaт SIPPO  
Прojeкaт, који је започео 2017. године, настављен је и током 2018. године, а намијењен 
је унапређењу и промоцији извоза у области текстилне индустрије и тeхничкoг дрвeтa у 
Рeпублици Српскoj. Приврeднa кoмoрa Рeпубликe Српскe je jeдaн oд пaртнeрa у 
прojeкту. 
 

21. Пројекат QF LLL – Развој квалификационог оквира за цјеложивотно учење 
Пројекат је посвећен развоју и примјени Квалификационог оквира у БиХ са фокусом на 
стручно образовање и образовање одраслих. Посебна пажња је усмјерена ка 
систематичном приступу развоју осигурања квалитета у стручном образовању (ВЕТ) и 
образовању одраслих, унапређењу идентификације квалификација релевантних за 
тржиште рада и механизме финансирања стручног образовања. Пројект доприноси 
јачању квалитета и ефикасност система стручног образовања  укључујући  образовања 
одраслих и допринос упоредивости образовних система у БиХ са образовним 
системима у ЕУ на основу ЕУ стратегије 2020 и Европског квалификацијског оквира ЕQF. 
Пројекат се одвија кроз 4 компоненте: развој и тестирање Квалификацијског оквира, 
осигурање квалитета ВЕТ-а и образовање одраслих, идентификација потребних 
вјештина и финансирање ВЕТ-а. Министарства су предложила средње стручне школе и 
институције за образовање одраслих из цијеле Бих (укупно 20) које су парнтери у 
пројекту. Оне ће уједно и бити пилот школе гдје ће се проводити компонента осигурања 
квалитета средњег стручног образовања и образовања одраслих укључујући и екстерну 
евалуацију. 
 

22. Мрежа СЕЕВЕТ - Промоција учења кроз рад и развој заједничких стандарда 
занимања 

Мрежа СЕЕВЕТ је регионална мрежа фокусирана на модернизацију средњег стручног 
система у региону, посебно у проналалажењу потенцијала за ближу сарадњу између 
средњег стручног образовања и пословне заједнице. Рад Мреже СЕЕВЕТ је уско везан за 
„Савез Западног Балкана за учење кроз рад“ у оквиру Берлинског процеса, те 
функционише под окриљем Иницијативе за реформу образовања за Југоистичну Европу 
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(ЕРИ СЕЕ). Мрежу чине представници ВЕТ центара10, те представници привредних 
комора с циљем ближе сарадње пословне заједнице и образовања кроз креирање 
заједничких пројеката. Изражена је jaснa пoтрeбa зa jaчaњeм пaртнeрствa и зajeдничкe 
oдгoвoрнoсти измeђу привaтнoг сeктoрa и стручнoг oбрaзoвaњa рaди пружaњa 
висoкoквaлитeтнoг стручнoг oбрaзoвaњa, те пoвeћaње кaпaцитeта зa зajeднички рaзвoj 
прoфилa зaнимaњa кojи oдгoвaрajу пoтрeбaмa тржиштa рaдa. Имajући у виду мoбилнoст 
рaднe снaгe у рeгиoну, зajeднички рaзвoj прoфилa зaнимaњa би пружиo прилику дa сe 
oвa мoбилнoст пoдржи.11  
 

23. GIZ интернационализација 

Привредна комора Републике Српске је један од партнера у оквиру пројекта Изградње 
капацитета и развоја пружалаца услуга за метални и сектор дрвопрераде. Осим ПКРС, 
партнери у пројекту су СТК БиХ, П/ГК ФБиХ, и Технолошки парк ИНТЕРА. Циљ пројекта је 
креирање нових пакета пословних услуга и имплементација техничке подршке 
привредним друштвима у овим секторима која желе да унаприједе своју сарадњу и 
наступ на иностраним тржиштима.  
 

5.2 Пројекти на локалном нивоу 
 
Посматрајући пројекте који су финансирани од стране међународних и домаћих 
донатора, а које проводе ЈЛС за подршку сектору МСП и запошљавању, може се 
закључити да је ситуација различита на територији Републике Српске. Оно што се може 
примјетити је пораст броја пријављених и одобрених пројеката, али и обим средстава 
које су ЈЛС добиле провођењем различитих активности и пројеката а који је значајно 
повећан у односу на претходне године. Од укупног броја достављених података, 19 ЈЛС 
је доставило податке о проведеним пројектима за подршку сектору МСП и 
предузетништва (или 51,35% од укупног броја ЈЛС које су доставиле податке). 
Различити степен капацитета за припрему и провођење развојних пројеката довео је до 
тога да одређене ЈЛС имају већи број пројеката у односу на остале ЈЛС. Ови капацитети 
се, прије свега, односе на инфраструктуру за управљање процесима развоја, било да се 
ради о локалним развојним агенцијама или одјељењима/секторима за локални развој 
и ове ЈЛС припремају и проводе пројекте на бази стварних потреба сектора МСП. 
Агенција наставља са провођењем обука за јачање капацитета ЈЛС за припрему и 
провођење развојних пројеката, према методологији коју траже међународни донатори 
и институције. 
Током 2018. године, у 19 ЈЛС које су проводиле пројекте укупно је реализовано 40 
пројеката који су се односили на сектор МСП и локални економски развој.  
 

                                                           

10 Босна и Хецеговина, Србија, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Албанија и Молдавија, Косово, Руминија 
и Бугарска.  

11 У циљу повећања зaпoслења и мoбилнoсти млaдe рaднe снaгe крoз унaпрeђивaњe квaлитeтa и 
рeлeвaнтнoсти стручнoг oбрaзoвaњa зa тржиштe рaдa у рeгиoну сачињен је заједнички пројекат који је 
упућен АДА-и Равојној агенцији Аустрије на разматрање и исти је позитивно оцјењен, те се очекују даљи 
кораци у 2019. години. 
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Преглед донатора и извора финансијске подршке за провођење пројеката 

Назив институције/организације 
Број 

подржаних 
пројеката 

Износ  
(у КМ) 

Влада Швајцарске 11 782.981,29 

Развојни програм Уједињених нација - UNDP  6 222.346,29 
Европска унија 4 585.665,63 
Влада Републике Српске, Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске и Завод за запошљавање РС 

4 5.119.088,00 

Агенција за међународни развој Сједињених 
Америчких Држава - USAID 

3 128.851,34 

Међународна организација рада (ILO) 3 1.020.227,43 
Фондација "Wings of Hope" 2 18.987,98 
Европска банка за обнову и развој (EBRD) 1 12.450,00 
Њемачка организација за техничку помоћ и сарадњу 
(GIZ) 

1 182.288,92 

Институт за развој младих КУЛТ/Амбасада Краљевине 
Шведске 

1 50.000,00 

Catholic Relief Services (CRS) 1 13.000,00 

Локални пројекти 1 380.000,00 
Муслимаид 1 52.000,00 

Јапанска Агенција за међународну сарадњу (JICA) 1 
нема финансијских 

показатеља 

УКУПНО 40 8.567.886,88 

 
Највећи број пројеката се односи на јачање конкурентности и иновативности, промјену 
пословног окружења, уређење предузетничке и пословне инфраструктуре и 
побољшање услуга сектору МСП. Провођењем ових пројеката директним или 
индиректним мјерама стварају се услови за лакше пословање МСП, као и континуирано 
јачање конкурентности сектора МСП и институција за подршку. Најдоминатније  области 
дјеловања: 

 Усклађивање система образовања са потребама тржишта рада – укупна 
вриједност пројеката је 832.482,2 КМ, а реализовани су у ЈЛС: Бања Лука, Требиње, 
Добој, Градишка, Лакташи.  

 Подршка иновацијама, јачању конкурентности и економском развоју, укупна 
вриједност пројеката 552.056,22 КМ. 

 Подстицање процеса запошљавања и самозапошљавања и развоја пословних 
идеја – укупна вриједност пројеката је 5.117.487,32 КМ, а пројекти су реализовани у 
ЈЛС: Бања Лука, Приједор, Требиње, Угљевик, Лопаре, Фоча, Рудо, Сребреница, 
Зворник, Модрича. 

 Унапређење пословног окружења – укупна вриједност пројеката је 274.008,03 КМ, а 
реализовани су у ЈЛС:  Приједор, Теслић, Нови Град, Добој, Градишка, Србац, Рудо, 
Козарска Дубица. 

 Туристичка инфраструктура и промоција туризма – пројекат вријендости 
6.820,00КМ релаизован на територији града Требиње.  

 
Према обиму и финансијској вриједности пројеката, може се издвојити неколико 
пројеката који су остварили значајне резултате, који имају позитивно искуство и 
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представљају примјере добре праксе за друге ЈЛС. Подаци о овим пројектима дати су у 
даљем тексту. 
 

Град Бања Лука 

Оспособљавање незапослених лица према потребама послодаваца у сектору метала 

Донатор  
Програм "Прилика Плус" који je проводила Агенција, а 
финансирала Влада Швајцарске 

Период провођења октобар 2017. – јун 2018. године. 

Корисници пројекта  
Предузећа из сектора метала из градова Бања Лука, Градишка и 
општине Лакташи 

Циљ пројекта 

Јачање партнерстава између кључних актера (јединица локалне 
самоуправе, образовних институција и центара за обуку) како би се 
организовали одговарајући програми обуке према потребама МСП 
у дефинисаним секторима. 

Кратак опис пројекта 
Оспособљавање незапослених лица према потребама послодаваца 
у сектору метала. 

Буџет 137.343,20 КМ 

Јачање капацитета образовних установа за провођење практичне наставе и оспособљавање 
радника за дефицитарна занимања у секторима кожа/обућа и текстил 

Донатор  
Програм "Прилика Плус" који je проводила Агенција, а 
финансирала Влада Швајцарске. 

Период провођења децембар 2017. -  септембар 2018. године 

Корисници пројекта  
Приватна предузећа која се баве производњом текстила, коже и 
обуће, ученици и студенти. 

Циљ пројекта 

Побољшано запошљавање ученика средњих стручних школа и лица 
регистрованих на евидинцији Завода за запошљавање и 
обезбјеђење радне снаге за потребе развоја текстилне индустрије и 
ндустрије коже и обуће. 

Кратак опис пројекта 
Набавка опреме за потребе оспособљавања радне снаге за сектор 
кожа, обућа и текстил. 

Буџет 121.183,09 КМ 

Јачање капацитета образовних установа за провођење практичне наставе и оспособљавање 
радника за дефицитарна занимања у секторима кожа/обућа и текстил 

Донатор  ILO – Међународна организација рада 

Период провођења јун 2018. – фебруар 2019. године 

Корисници пројекта  
Незапослена лица, приватна предузећа која се баве производњом 
текстила, коже и обуће, ученици и студенти. 

Циљ пројекта 

Побољшано запошљавање ученика средњих стручних школа и лица 
регистрованих на евидинцији Завода за запошљавање и ученика 
завршних година средњих школа кроз одржив оквир вођен 
партнерством на локалном нивоу. 

Кратак опис пројекта 

Јачање оперативних капацитета координационог центра у Градској 
развојној агенцији Бања Лука - ЦИДЕА уз координацију рада локалне 
партнерске групе за сектор текстила/коже. Пилот пројекти за 
запошљавање у сектору текстила и коже ће бити проведени. 

Буџет 
126.332,93 КМ 
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Оспособљавање радника у сектору угоститељства „Гастрофокус“ 

Донатор  
Програм "Прилика Плус" који je проводила Агенција, а 
финансирала Влада Швајцарске 

Период провођења јун – октобар 2018.  

Корисници пројекта  
Привредници из сектора угоститељства и хотелијерства, школе и 
ученици. 

Циљ пројекта 
Општи циљ пројекта је повезивање сектора образовања и привреде, 
те унапређење услова за побољшање квалитета пружених услуга за 
ученике који уписују школу за одређене професије. 

Кратак опис пројекта 
Градска развојна Агенција „Бања Лука“ потписала је Уговор о 
провођењу и додјели грант средстава, а основни циљ пројекта је 
побољшање квалитета практичне наставе. 

Буџет 
 
 

45.000,00 КМ 

„YEP INKUBATOR“ – Пројекат запошљавања младих 

Донатор  
YEP реализује њемачка консултантска кућа GOPA, а подржава Влада 
Швајцарске. 

Период провођења Трећа фаза пројекта 2016.-2020. 

Корисници пројекта  Млади до 30 година. 

Циљ пројекта 
Успостављање партнерстава локалних актера у изградњи 
предузетничког екосистема и окружења које стимулише 
потенцијалне предузетнике на покретање пословних подухвата. 

Кратак опис пројекта 

На крају процеса инкубације, полазници ће своје пословне идеје 
представити стручној комисији. Пословним подухватима који добију 
позитивни оцјену биће понуђен пакет подршке који укључује 
инвестициона средства за покретање посла, те менторску подршку 
у областима у којим се за то идентификује потреба. Посебна пажња 
биће посвећена пословним идејама које рјешавају друштвене 
проблеме. 

Буџет 50.000,00 КМ 

 

Град Бијељина 

Успостављање и промоција менторинг услуга за мала и средња предузећа на Западном 
Балкану (фаза 2) 

Донатор  
Јапанска Агенција за међународну сарадњу (JICA). Пројекат проводи 
Агенција. 

Период провођења 2017. - 2020. 

Корисници пројекта  
Микро, мала и средња предузећа и предузетници који се баве 
производњом или пружањем услуга. 

Циљ пројекта 

Циљ пројекта је да се успостави континуирана менторинг подршка 
домаћим предузећима. 
Менторинг услугом се идентификује кључни проблем у предузећу, а 
потом се менаџмент, уз подршку ментора, са потребним ресурсима 
усмјери ка рјешењу, чиме се побољшава развој предузећа. 

Кратак опис пројекта 

Процес менторинга одвија се према методологији Републичке 
агенције развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за 
међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке којe  
ментор проводи у директном контакту и раду са одговорним лицем 
предузећа, одређени број сати (највише до 50 сати по кориснику). 
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Буџет 
 
Редовна средства 
 

 

Град Добој 

„Практична настава на радном мјесту“ 

Донатор  
Програм "Прилика Плус" који je проводила Агенција, а 
финансирала Влада Швајцарске 

Период провођења 8 мјесеци 

Корисници пројекта  

У оквиру пројекта идентификоване су 3 средње стручне школе и 7 
малих и средњих предузећа који су изразили спремност да учествују 
у реализацији ученичке праксе на радном мјесту за занимања 
аутомеханичар, инсталатер, бравар, варилац. 

Циљ пројекта 
Повезивање средњих стручних школа и предузећа како би се 
унаприједили услови за реализацију ученичке праксе на радном 
мјесту. 

Кратак опис пројекта 
Кроз реализацију пројекта пружена је подршка сарадњи стручних 
школа и предузећа, а све у циљу побољшања квалитета практичне 
наставе у школским радионицама и на радном мјесту. 

Буџет 171.380,00 КМ 

ЛИР – Локални интегрисани развој 

Донатор  Европска Унија 

Период провођења 3 године (2016-2018) 

Корисници пројекта  Пословни сектор. 

Циљ пројекта 
Подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у БиХ 
путем инклузивног одрживог социоекономског развоја, те 
стимулација економских активности. 

Кратак опис пројекта 

Једна од компоненти овог пројекта јесте стимулација економске 
активности, те је с тим у вези спроведено неколико јавних позива 
који су имали за циљ креирање нових радних мјеста и генерисање 
прихода у локалној заједници. 

Буџет 300.000,00 КМ 

 

Град Зворник 

Пројекат запошљавања и самозапошљавања приправника високе, више и средње стручне 
спреме и других незапослених лица 

Донатор  Град Зворник 

Период провођења 1 година 

Корисници пројекта  
Заинтересована правна лица, предузетници и лица која први пут 
заснивају радни однос. 

Циљ пројекта Повећање броја запослених радника. 

Кратак опис пројекта 
Град Зворник обезбјеђује финансијска средства за подстицај 
самозапошљавања и запошљавања лица која први пут заснивају 
радни однос. 

Буџет 380.000,00 КМ 

 

 



V  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА 

 

57 

 

Град Приједор 

Професионална оријентација практична обука и стручно оспособљавање („Про-Посо“) 

Донатор  Фондација „Wings of hope Deutschland“ 

Период провођења мај-октобар 2018. године 

Корисници пројекта  МСП 

Циљ пројекта 
Пружање практичне обуке/дообуке младим незапосленим 
особама, старости између 18 и 35 година, са фокусом на занатска 
занимања. 

Кратак опис пројекта 

Пројекат пружа подршку сарадњи између фирми и школа, са циљем 
да се ученицима и младим, одраслим, омогући боља 
професионална орјентација, али и да се покрене конструктиван 
дијалог између теорије и праксе на различитим нивоима. На овај 
начин се даје подстицај образовној политици која је орјентисана 
према актуелним потребама тржишта рада у Босни и Херцеговини. 
Пројекат такође даје подршку и послодавцима у запошљавању и 
обуци нових радника. Кроз пројекат је током 2018. године 
запослено и обучено 8 младих у 4 пословна субјекта. 

Буџет 18.987,98 КМ 

Додјела подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкуретности МСП 

Донатор  
Пројекат општинског, еколошког и економског управљања (МЕГ) 
који финансира Влада Швајцарске, а проводи програм Уједињених 
нација у БИХ (УНДП БиХ) 

Период провођења мај-децембар2018. године 

Корисници пројекта  Пословни субјекти из дјелатности дрвопрераде и металопрераде. 

Циљ пројекта 
Унапређење подстицајних мјера Града Приједора, односно 
креирање новог  инструмента подршке економском развоју и 
запошљавању. 

Кратак опис пројекта 

У Буџету Града Приједора за 2018. годину уведена је нова буџетска 
линија подстицаја чији је циљ био да се креирају нова радна мјеста 
јачањем конкурентности МСП кроз подршку за набавку машина, 
опреме и алата за потребе производних процеса у секторима 
дрвопрераде и металопрераде. Овим подстицајем, у виду 
бесповратних грант средства у висини до 20.000,00 КМ, подржано је 
5 пословних субјеката из дјелатности металопрераде и 
дрвопрераде, при чему су пословни субјекти имали обавезу да 
додатно обезбједе властито учешће у износу од  минимално 40% 
додијељених средстава. 

Буџет 99.200,00 КМ 

Програм подршке конкурентности малих и средњих предузећа кроз развој људских ресурса, 
бољи приступ тржиштима и сертификацијским процесима. 

Донатор  USAID 

Период провођења 11.04.2018. – 26.03.2019. 

Корисници пројекта  
МСП из области металопрераде, дрвопрераде, текстила, коже и 
обуће. 

Циљ пројекта 
Јачање конкурентности МСП у областима развоја људских ресурса, 
приступу тржиштима и сертификацијским процесима. 

Кратак опис пројекта 
Намјенска грант шема за суфинансирање трошкова обуке, 
маркетинга и сертификације.   

Буџет 
38.791,34 КМ 
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Конкурентна знања и вјештине за одржива радна мјеста 

Донатор  Међународна орагнизација рада-ИЛО 

Период провођења 15.6.2017. – 15.3.2019. 

Корисници пројекта  
Незапослена лица са евиденције Завода за запошљавање РС - биро 
Приједор, као и предузетници и МСП. 

Циљ пројекта 

Циљ пројекта је побољшање система функционисања локалног 
тржишта рада на бази јавно-приватног партнерства и 
координисаних интервенција у стратешким секторима локалне 
економије. 

Кратак опис пројекта 

Намјера је да се на што конкретнији начин подстакну процеси 
запошљавања и самозапошавања, тако што ће се незапосленим 
лицима омогућити стицање неопходних знања и развој 
одговарајућих компетенција кроз формалне и неформалне 
програме образовања. Развијаће се приступ којим се кроз 
институционално партнерство, краткорочно и дугорочно постиже 
већа равнотежа између потреба/захтјева приватног сектора и 
понуде локалног тржишта рада и тиме доприноси стратешком 
развоју тржишта рада Босне и Херцеговине. 

Буџет 459.479,23 KM 

Умрежавање локалне металопрераде за примјену нових технологија и јачање конкурентности 

Донатор  EU ProLocal у сарадњи са GIZ 

Период провођења 01.09.2017-15.02.2019. 

Корисници пројекта  Агенција ПРЕДА-ПД, Cromex, Полис и Ливница. 

Циљ пројекта 
Циљ пројекта је поновно успостављање и јачање конкурентности 
одабраних пословних локалитета и малих и средњних предузећа, са 
фокусом на град Приједор и сектор металопрераде. 

Кратак опис пројекта 

Пројекат „Умрежавање локалне металопрераде за примјену нових 
технологија и јачање конкурентности“ кофинансира Еворпска Унија 
у оквиру заједничког програма Европске Уније и Владе Њемачке за 
локалну самоуправу и економски развој, EU ProLocal. 

Буџет 182.288,92 КМ 

 

Град Требиње 

Оспособљавање радника у сектору угоститељства „Гастрофокус“ 

Донатор  
Програм "Прилика Плус" који je проводила Агенција, а 
финансирала Влада Швајцарске. 

Период провођења 01.01.2017.-31.08.2017. 

Корисници пројекта  Центар средњих школа Требиње и послодавци/предузетници. 

Циљ пројекта 

Унапређење процеса извођења практичне наставе у Центру 
средњих школа Требиње и предузећима за образовне профиле 
кувар, конобар, посластичар. Утицај на измјену уписних политика и 
наставних планова и програма у средњим стручним школама и 
мотивисање учесника завршних разреда основних школа да упишу 
стручна занимања. 

Кратак опис пројекта 
Процес унапређења практичне наставе у средњим школама 
оставрује се путем набавке неопходне опреме за њено извођење, 
едукацију ментора у предузећима и професора практичне наставе. 

Буџет 
40.875,00 КМ 
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Афирмација пољопривредних ресурса у сврху побољшања социо-економског положаја 
становника руралних подручја 

Донатор  Инвестиционо - развојна банка Републике Српске 

Период провођења 28.12.2017. – 30.10.2018. године 

Корисници пројекта  
Незапослене особе са евиденције Завода за запошљавање РС, биро 
Требиње – активни тражиоци посла. 

Циљ пројекта 
Подршка расту и стабилности прихода пољопривредних 
произвођача кроз развој пластеничке производње. 

Кратак опис пројекта 

Пројекат је приоритетно намијењен незапосленим особама са 
подручја руралних мјесних заједница Града Требиња, са акцентом 
на економско и социјално осјетљиве категорије становништва 
(жене, млади, тешко запошљиве категорије, вишечлане породице). 

Буџет 104.481,00 КМ 

Нове перспективе туризма у Требињу 

Донатор  Министарство трговине и туризма РС 

Период провођења 01.12.2017. – 01.12.2018. 

Корисници пројекта  
Предузетници који обављају дјелатност старих и умјетничких заната 
и домаће радиности. 

Циљ пројекта 
Оснаживање капацитета предузетника који обављају дјелатност 
старих и умјетничких заната и домаће радиности и оснаживање 
капацитета пословних субјеката/предузетника. 

Кратак опис пројекта 

Пројекат је приоритетно усмјерен на предузетнике који обављају 
дјелатност старих и умјетничких заната и домаће радиности, али ће 
пројектне активности обухватити и све остале заинтересоване 
пословне субјекте/предузетнике. 

Буџет 6.820,00 КМ 

YEP инкубатор пословних идеја 

Донатор  Влада Швајцарске 

Период провођења 2017. -  2018. године 

Корисници пројекта  

Незапослени; Запослени који би хтјели да покрену властити посао; 
Млади; Жене; Организације цивилног друштва заинтересоване за 
ангажман у области социјалног предузетништва. 
Привредни субјекти/самостални предузетници чија регистрована 
дјелатност није старија од 6 (шест) мјесеци, од дана објављивања 
Јавног позива. 

Циљ пројекта 

Подршка младим кандидатима у јачању предузетничких вјештина, 
развоју пословне идеје, развоју и тестирању прототипа производа и 
/или услуга, повезивању са циљним тржиштима, те оснивању и 
покретању рада пословних субјеката. 

Кратак опис пројекта 

Кроз Инкубатор пословних идеја, YЕP и Град Требиње учесницима 
пројекта осигуравају подршку у јачању личних предузетничких 
капацитета, развоју модела и пословног плана за њихов подухват, 
техничкој реализацији производа и/или услуга, те менторство у 
регистрацији и развоју посла. 

Буџет 50.000,00 КМ 

Предузетнички фонд за младе 

Донатор  Институт за развој младих КУЛТ/Амбасада Краљевине Шведске 

Период провођења 2018.-2019. 

Корисници пројекта  
Незапослене особе од 18 до 35 година, са евиденције Завода за 
запошљавање РС, биро Требиње – активни тражиоци посла. 
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Циљ пројекта 
Допринијети креирању амбијента у којем млади желе остати, 
помоћи у покретању посла, понудити једногодишње менторство и 
подршку у развоју пословања. 

Кратак опис пројекта 

Финансијском и стручном подршком предузетничким активностима 
и подухватима младих доприноси се рјешавању проблема њиховог 
запослења, али и других младих људи за које ће нови бизниси 
генерисати радна мјеста. Такође, млади тако постају економски 
независни и оснажени. 

Буџет 
50.000,00 КМ 
 

 

Општина Братунац 

 
Подршка привредним субјектима за стварање нових радних 
мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди 

Донатор  УНДП 

Период провођења 2018. година 

Корисници пројекта  Предузетници и предузећа која се баве производном дјелатности. 

Циљ пројекта 
Циљ ових накнада  је подршка послодаваца који су већ показали 
капацитет за проширење дјелатности, улагање у младу радну снагу 
и инклузивно запошљавање. 

Кратак опис пројекта 

Подстицајна средства се додјељују привредним субјектима из 
прерађивачке индустрије који су регистровани или врше своје 
производне или прерађивачке дјелатности на територији општине 
Братунац, а који су у периоду између 31. аугуста 2016. и 31. аугуста 
2017. запошљавањем повећали број радних мјеста у општини 
Братунац. 

Буџет 39.000,00 КМ 

 

Општина Козарска Дубица 

Међуопштинска сарадња Приједора, Козарске Дубице и Градишке на развоју инструмената 
локалног економког развоја „МОС-ЛЕР 

Донатор  ЕУ, Влада Њемачке 

Период провођења новембар 2017. - март 2018. 

Корисници пројекта  Локалне заједнице, одсјеци за привреду, агенције за развој. 

Циљ пројекта 

Успостављање и јачање конкурентности одабраних пословних 
локалитета и малих и средњих предузећа, кроз искориштење 
потенцијала међуопштинске сарадње на развоју и примјени 
политика локалног економског развоја. 

Кратак опис пројекта 

Општи циљ пројекта „Међуопштинска сарадња Приједора, Козарске 
Дубице и Градишке на развоју инструмената локалног економског 
развоја МОС-ЛЕР“  је поновно успостављање и јачање 
конкурентности одабраних пословних локалитета и малих и 
средњих предузећа, кроз искориштење потенцијала 
међуопштинске сарадње на развоју и примјени политика локалног 
економског развоја. 

Буџет 177.257,60 KM 
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Општина Лопаре 

YEP-Инкубатор пословних идеја 

Донатор  Влада Швајцарске, GOPA, Општина Лопаре 

Период провођења јануар 2018. године 

Корисници пројекта  Будући предузетници. 

Циљ пројекта 
Отварање нових радних мјеста и смањење броја незапослених 
(запошљавање радника). 

Кратак опис пројекта 

На Јавни позив су се пријавила незапослена лица за која су вршене 
обуке кроз 3 радионице, у трајању од 9 дана. Након завршетка обуке 
вршен је одабир корисника са којима су потписани уговори и 
додијељена средства у износу од по 5.000,00 КМ по предузетнику, а 
затим је услиједила и регистрација привредника. 

Буџет 
 
 
 

25.000,00 КМ 

 

Општина Нови Град 

Припрема и стицање BFC сертификата за општину са повољним пословним окружењем (2018) 

Донатор  CRS 

Период провођења 2017-2018. гoдинa 

Корисници пројекта  
Општина Нови Град, потенцијални инвеститори, постојећи 
привредници. 

Циљ пројекта Стицање BFC сертификата. 

Кратак опис пројекта 

BFC сертификација – сертификација општина са повољним 
пословним окружењем је процес који промовише стандарде и 
омогућава оцјену квалитета услуга и информација које локалне 
самоуправе пружају привредницима. Стварање привлачне 
пословне климе не значи само да се нуде финансијске повластице 
инвеститорима. Иако је то важан дио одлуке, инвеститори узимају у 
обзир и квалитет комуникације коју остварују са локалним властима, 
професионализам, прецизност, као и утисак и очекивања о могућем 
партнерском односу у будућности. 

Буџет 13.000,00 КМ 

Развијање капацитета за производњу традиционалног сира на подручју општине Нови Град 

Донатор  
UNDP (Финансијски механизам за интегрисани и одрживи локални 
развој-ИРБРС) 

Период провођења 2017.-2018. гoдинa 

Корисници пројекта  
Незапослене жене са села, пољопривредна газдинства, чланови 
домаћинства пољопривредних газдинстава, чланице удружења 
жена ,,Плодови села“. 

Циљ пројекта 
Развој прерађивачких капацитета за традиционалне млијечне 
производе у руралном подручју општине Нови Град. 

Кратак опис пројекта 

Пројекат је усмјерен на развијање прерађивачких капацитета за 
традиционалне млијечне производе и то првенствено сира 
специфичног за подручје новског Подгмечја и Поткозарја. Примарна 
циљна група пројекта су жене са села које су већ ангажоване у 
производњу сира и млијечних производа мањег обима. Пројектом 
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су  покренуте 3 мини сиране, те стварање услова за одрживост и 
повећање обима производње у будућности. 

Буџет 82.520,33 КМ 

 

Општина Рудо 

Пројекат подршке маргинализованим групама жена 

Донатор  USAID 

Период провођења 2017-2018. гoдинa 

Корисници пројекта  
7 жена (млади, жене из руралног подручја, жене са дјецом са 
потешкоћама у развоју). 

Циљ пројекта Подршка пословима који запошљавају маргинализоване жене 

Кратак опис пројекта 

У сарадњи са USAID PPMG програмом расписан је позив за додјелу 
средстава за покретање посла од стране жена из категорије 
маргинализованих. Подржано је укупно 7 бизниса који су 
реализовани у области пољопривреде (набавка крава 3 кориснице, 
набавка оваца за једну корисницу, набавка садница малине и 
машина за рад у малињацима за 3 кориснице). 

Буџет 
 
 

58.860,00 КМ 

Пројекат подјеле пластеника 

Донатор  Муслимаид 

Период провођења 2018. гoдинa 

Корисници пројекта  20 корисника (из социјалних категорија). 

Циљ пројекта 
Развој капацитета за бављење пољопривредом локалног 
становништва на простору општине Рудо. 

Кратак опис пројекта 

У сарадњи са Муслимаид организацијом расписан је позив за 
додјелу пластеника од 100 м2 са засадом за прву сјетву ради 
покретања пластеничке производње. Подијељено је укупно 20 
пластеника заједно са  садним материјалом и одржана је обука за 
све кориснике гранта. 

Буџет 52.000,00 КМ 

 

Општина Србац 

KOOPLokal – Јачање сарадње Привредне коморе и Општина на пружању подршке економском 
развоју на локалном нивоу 

Донатор  
Европска унија и Влада Њемачке за локалну самоуправу и 
економски развој у БиХ – EU ProLocal. 

Период провођења 1.12.2017. – 30.11.2018., продужен до 31.12.2018. 

Корисници пројекта  Општинске службе, привредници, Привредна комора. 

Циљ пројекта 

Пружити допринос јачању конкурентности МСП унапређењем 
управљачких капацитета за локални економски развој општина 
Прњавор, Србац и Лакташи кроз изградњу и увођење инструмената 
економског развоја на локалном нивоу и пружање подршке 
приватно-јавном дијалогу и међуопштинској сарадњи. 

Кратак опис пројекта 

Пројектом ће се унаприједити ниво сарадње између општина 
Прњавор, Лакташи и Србац и Подручне привредне коморе Бања 
Лука (ППК БЛ). Капацитети ових општина и Коморе за управљање 
пројектима биће такође унапријеђени. Биће креиран 
стандардизован пакет услуга ППК БЛ "Услуге за подршку ЈЛС при 



V  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА 

 

63 

 

привлачењу инвестиција", као инструмент побољшања имиџа 
локалних заједница и привлачења инвестиција. 

Буџет 108.408,03 КМ 

 

Општина Теслић 

Партнерством до нових радних мјеста 

Донатор  ILO - Међународна организација рада 

Период провођења 18 мјесеци, јун 2017. - децембар 2018. 

Корисници пројекта  Физичка лица, МСП, предузетници, образовне институције. 

Циљ пројекта Повећање запослености. 

Кратак опис пројекта 

Општи циљ пројекта - смањење стопе незапослености на подручју 
општине Теслић за 1%, или минимално 38 новозапослених, планира 
се постићи испуњењем конкретних циљева пројекта: 
• Смањење незапослености запошљавањем преквалифико-
ваних и доквалификованих особа у складу са исказаним потребама 
послодаваца са подручја Општине Теслић 
• Повећање конкурентности незапослених особа са подручја 
Општине Теслић. 
• Јачање ЛПЗ кроз развој капацитета ЈУ Средња Школа 
„Никола Тесла“ Теслић и Удружења „ИНТЕРФОБ“ за пружање 
програма обука, доквалификације и преквалификације у складу са 
потребама послодаваца са подручја општине Теслић. 

Буџет 434.415,27 КМ 

Пројекат MarketMakers 

Донатор  Влада Швајцарске 

Период провођења јун 2017. - јун 2018. 

Корисници пројекта  МСП и физичка лица/предузетници 

Циљ пројекта Јачање подручја пословних услуга. 

Кратак опис пројекта 

У јуну 2017. године потписан је уговор и започета реализација 
пројекта Marketmakers вриједности 20.000,00 КМ (учешће Општине 
10.000,00 КМ) којим је реализовано 5 нових радних мјеста у подручју 
пословних услуга, у оквиру  чега је дошло до оснивања двије нове 
предузетничке дјелатности (појединачни подстицај 4.000,00 КМ по 
радном мјесту). У оквиру пројекта запослено је 5 младих особа до 
35 година старости, од чега једна особа са ВСС, 3 жене и 2 мушкарца. 
Циљ пројекта је развој пословних услуга, посебно орјентисаних ка 
извозу, што је веома слабо развијено привредно подручје, посебно 
у мањим срединама. 

Буџет 20.000,00 КМ 

Пројекат МЕГ - Пројекат јавне грант шеме подстицаја привреди 

Донатор  УНДП 

Период провођења август  2018. - август 2019. 

Корисници пројекта  МСП  

Циљ пројекта Прво радно искуство лица са ВСС 

Кратак опис пројекта 

У оквиру пројекта МЕГ, подржаног од стране УНДП,  дефинисана је 
линија подстицаја у привреди и у складу са оствареним напретком 
Општине током 2017. одине, а према критеријумима које је 
дефинисао Пројекат, МЕГ је одобрио износ од 40.000,00 КМ за овај 
Фонд. Укупан износ Фонда је 80.600,00 КМ, учешће Општине 
40.600,00 КМ. Одсјек за привреду, уз сагласност начелника 
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Општине, доставио је пројектни приједлог којим је предвиђено 
стицање првог радног искуства за лица са ВСС. Исти је прихваћен, а 
реализација пројекта отпочела је у јуну 2018. године потписивањем 
уговора са УНДП и расписивањем јавног позива. Додјела 
подстицајних средстава има за циљ стицање радног искуства и 
компетенција за лица са високом стручном спремом у циљу њиховог 
лакшег запослења и смањења незапослености у општини Теслић. 

Буџет 80.600,00 КМ 

Пројекат унапређења радне снаге и већег приступа тржиштима 

Донатор  USAID WHAM пројекат 

Период провођења Дефинисан појединачним уговорима са корисницима 

Корисници пројекта  МСП  

Циљ пројекта Јачање привредних активности 

Кратак опис пројекта 

Пројекат унапређења радне снаге и већег приступа тржиштима, 
финансиран од стране УСАИД-а, је трогодишњи програм који има за 
циљ повећање броја радних мјеста и нивоа прихода кроз 
унапређење трговинске експанзије Босне и Херцеговине у Европску 
унију и на регионална тржишта. Пројекат ово намјерава остварити 
првенствено путем програма додјеле бесповратних средстава 
домаћим малим и средњим предузећима, те организацијама које 
представљају предузећа с извозним потенцијалом у секторима 
дрвопрераде, металопрераде и текстила/обуће/коже.   

Буџет 31.200,00 КМ 

 

Општина Угљевик 

Пројекат запошљавања младих (YEP) 

Донатор  Консултантска кућа GOPA, уз подршку Владе Швајцарске 

Период провођења 2016.-2020. 

Корисници пројекта  Покретачи пословања (до 10 нових радних мјеста). 

Циљ пројекта Подршка предузетништву. 

Кратак опис пројекта 

Пројекат запошљавања младих се реализује на подручју општине 
Угљевик и Лопаре. Циљ је да се подржи и подстакне оснивање нових 
предузећа и отварање нових радних мјеста. Овим пројектом 
покренуто је самозапошљавање. Позитивно је оцијењено девет 
пословних идеја. Са подручја општине Угљевик подршку су добиле 
три пословне идеје: отварање електросервиса, проширење дјечијег 
вртића и узгој цвијећа у пластеничким условима. 

Буџет 
 

15.000,00 КМ 

 

Општина Фоча 

Про посао 

Донатор  WINGS OF HOPЕ- њемачка фондација 

Период провођења мaj – oктобар 2018. године 

Корисници пројекта  
4 пословна субјекта општине Фоча (УТР кафе пицерија „Моцарт, 
Камп „Тара 87“, Спортско рекреативни рафтинг центар „Тара –рафт“ 
и КП „Комуналац“ а.д. 

Циљ пројекта Практична обука радника и запошљавање 

Кратак опис пројекта 
У сарадњи са њемачком невладином организацијом “Wings of hope” 
и Удружењем „Прогрес“, Општина Фоча је реализовала пројекат 
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кроз који је осам младих незапослених лица добило посао – обуку у 
трајању од шест мјесеци,  с тим што је плату обезбједио донатор и 
Општина Фоча, а доприносе је плаћао послодавац. 

Буџет 9.000,00 КМ из буџета Општине Фоча 

 


