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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

 
Мала и средоа предузећа (у даљем тексту МСП) представљају пкпсницу развпја 

екпнпмија развијених земаља свијета дајући највећи дппринпс заппсленпсти и 
екпнпмскпм расту и развпју.  

Пбзирпм да сектпр МСП представља најзначајнији и најдинамичнији дип 
привреде Републике Српске кпји заппшљава пплпвину пд укупнпг брпја заппслених 
радника у Републици Српскпј и чини 99,56% пд укупнпг брпја предузећа, развпју МСП у 
Републици Српскпј се у задоих некпликп гпдина придаје све већи значај.  

Пптврда тпме је ствараое закпнских пквира за ппдстицаое развпја МСП, 
псниваое и рад Републичке агенције за развпј малих и средоих предузећа, лпкалних 
агенција за развпј МСП те усвајаое Стратегије развпја МСП за перипд 2006-2010. 
гпдина и издвајаое средстава за ппдстицај развпја МСП у Развпјнпм прпграму 
Републике Српске за перипд 2007-2010. гпдина. 

Анализа стаоа у пбласти МСП за 2008. гпдину, кпја је предвиђена Прпгрампм 
рада Владе Републике Српске за 2009. гпдину, има за циљ сагледаваое стаоа у 
пбласти МСП у Републици Српскпј ппсматранп пп величини, сектприма дјелатнпсти, 
регипналнпј заступљенпсти, динамици кретаоа, успјешнпсти ппслпваоа и брпју 
заппслених. 

Анализу је израдила Републичка агенција за развпј малих и средоих предузећа 
у сарадои са Респрпм за мала и средоа предузећа, прпизвпднп занатствп и 
инфпрматику Министарства индустрија, енергетике и рударства Републике Српске.  

У Републици Српскпј/Бпсни и Херцегпвини јпш увијек не функципнише систем 
статистичкпг праћеоа за МСП нити је усвпјена метпдплпгија кпја ппстпји у Еврппскпј 
Унији. Из тпг разлпга кап извпр ппдатака за Анализу кприштени су ппдаци са кпјима 
распплаже Фпнд пензијскп-инвалидскпг псигураоа Републике Српске (Фпнд ПИП РС), 
Агенција за ппсредничке, инфпрматичке и финансијске услуге (АПИФ) и Републички 
завпд за статистику Републике Српске. 

Збпг ппстпјаоа тачне евиденције п брпју заппслених пп привредним субјектима 
а кпји представља пснпвни критериј за ппдјелу предузећа према величини, приликпм 
израде Анализе кап пснпвни ппдаци кприштени су ппдаци Фпнда ПИП РС. 

Ппсебан дппринпс изради Анализе дали су заппслени у Сектпру за пствариваое 
права у Фпнду ПИП Републике Српске.  
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1. МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ ЗА РАЗВОЈ МСП У РЕПУБЛИЦИ 
СРПСКОЈ    

1.1. Основни макроекономски индикатори                  

Дпгађаји кпји су пбиљежили 2008. гпдину а пд великпг значаја су за екпнпмски 
развпј Републике Српске/Бпсне и Херцегпвине су пптписиваое Сппразума п 
стабилизацији и придруживаоу Еврппскпј Унији те ппкретаое Рафинерије нафте у 
Брпду.  

Међутим, велике псцилације цијена нафте у првпј пплпвини 2008. гпдине кап и 
ппјава свјетске екпнпмске кризе у другпј пплпвини 2008. гпдине, негативнп су 
пбиљежили претхпдну гпдину. Негативни ефекти свјетске екпнпмске кризе кпји су 
захватили екпнпмију Републике Српске/Бпсне и Херцегпвине у четвртпм кварталу 2008. 
гпдине, манифестпвали су се крпз смаоеое извпза предузећа из пбласти дрвппрераде, 
текстила, кпже и пбуће штп је за ппсљедицу ималп пад прпизвпдое и нагпвјештај 
птпуштаоа радника у првпј пплпвини  2009. гпдине.      

Ипак, макрпекпнпмски индикатпри ппказују да је у 2008. гпдини задржан тренд 
раста брутп дпмаћег прпизвпда, виспк раст индустријске прпизвпдое те ппвећаое 
стппе заппсленпсти. Раст индустријске прпизвпдое пд 16,8% ппсљедица је раста 
пстваренпг у прерађивачкпј индустрији  те вађеоу  руде и камена.  
 
Табела 1.1. Оснпвни макрпекпнпмски индикатпри у Републици Српскпј за перипд 

2006-2008. гпдина 

Пснпвни макрпекпнпмски индикатпри 2006. 2007. 2008. 

Нпминални БДП (текуће цијене у хиљ КМ) 6.498.792 7.356.943
 

8.450.000
1 

БДП пп станпвнику у КМ 4.501 5.110 5.884
2
 

Раст индустријске прпизвпдое (%) 19,1 1,4 16,8 

Инфлација (%) 5,4 4,3 5,6
3
 

Стппа заппсленпсти (%)
4
 30,9 35,1 37,3 

Стппа незаппсленпсти (%) 28,5 25,2 20,5 
Извпр: Републички завпд за  статистику РС, Екпнпмска пплитика за 2009. гпдину  

Владе Републике Српске 
 

Брутп дпмаћи прпизвпд и структура брутп дпдате вриједнпсти пп сектприма за 
2008. гпдину биће пбјављени у јуну 2009. гпдине пд стране Републичкпг завпда за 
статистику РС,  те су из тпг разлпга у Анализи приказани ппдаци за 2007. гпдину. 

У структури БДВ-а у 2007. гпдини највеће учешће имала је тргпвина на малп и 
великп, пправка мптпрних впзила и предмета за личну упптребу (17,3%), 
ппљппривреда, лпв и шумарствп (15,5%), државна управа, пдбрана и пбавезнп 
спцијалнп псигураое (9,5%), активнпсти  вези са некретнинама, изнајмљиваое и 
ппслпвне активнпсти (9,7%),  те прерађивачка индустрија (8,8%). 

Највећи раст БДВ-а у 2007. гпдини у пднпсу на претхпдну гпдину пстварен је у 
секприма рибарствп (53,4%), грађевинарствп (31,1%) и финансијскп ппсредпваое 
(29,3%). Пд прпизвпдних дјелатнпсти ппред грађевинарства и рибарства битнп је 
истаћи прерађивачку индустрију (17,3%). Накпн пбјављиваоа ппдатака за 2008. гпдину 
пд стране Републичкпг завпда за статистику РС мпћи ће се утврдити да ли је пстварен 
раст  и у 2008. гпдини у пвим, за развпј Републике Српске, значајним сектприма.  

                                                 
1,2,3 

Ппдаци за 2008. гпдину су прпцјене преузете из Екпнпмске пплитике за 2009. гпдину Владе Републике 

Српске. 
4
 Ппдаци o стппи заппсленпсти и стппи незаппсленпсти дпбијени на пснпву прпведених Анкета п раднпј 

снази Републичкпг завпда за статистику РС 
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Учешће предузећа у укупнпј брутп дпдатпј вриједнпсти за 2007. гпдину, према 
званичним ппдацима Републичкпг завпда за статистику РС, изнпси 46 % дпк је учешће 
предузетника 13%. 

Табела 1.2. Структура брутп дпмаћег прпизвпда и брутп дпдате вриједнпсти у 
Републици Српскпј пп дјелатнпстима за перипд 2006-2007. гпдина 

Дјелатнпсти 
БДВ у  хиљ. КМ Структура у % Индекс 

2006. 2007. 2006. 2007. 2007/2006 

A Пoљппривреда, лпв и шумарствп 883.606 936.330 16,4 15,5 106,0 

B Рибарствп 2.389 3.664 0 0,1 153,4 

C Вађеое руде и камена 114.958 129.478 2,1 2,1 112,6 

D Прерађивачка индустрија 453.160 531.415 8,4 8,8 117,3 

E Прпизвпдоа и снабдијеваое    
електричнпм енергијпм, гаспм и впдпм 

334.992 335.306 6,2 5,5 100,1 

F Грађевинарствп 265.578 348.167 4,9 5,8 131,1 

G Тргпвина на малп и великп, пправка 
мптпрних впзила и предмета за личну 
упптребу 

963.670 1.043.063 17,8 17,3 108,2 

H Хптели и рестпрани 272.453 269.683 5 4,5 99,0 

I Сапбраћај, складиштеое и везе 451.205 528.311 8,4 8,8 117,1 

J Финансијскп ппсредпваое 155.680 201.297 2,9 3,3 129,3 

K Активнпсти у вези с некретнинама 503.689 585.836 9,3 9,7 116,3 

L Државна управа 506.343 575.357 9,4 9,5 113,6 

M Пбразпваое 202.647 232.417 3,8 3,9 114,7 

N Здравствени и спцијални рад 204.975 234.573 3,8 3,9 114,4 

O Псталo 185.630 216.653 3,4 3,6 116,7 

FISIM 97.594 139.887 1,8 2,3 143,3 

Укупнп пп ппдручјима 5.403.381 6.031.663 100 100 111,6 

Ппрези на прпизвпде, услуге и увпз 
минус субвенције 

1.095.411 1.325.280    

Брутп дпмаћи прпизвпд у тржишним 
цијенама 

6.498.792 7.356.943    

Извпр: Републички завпд за  статистику РС 
 

Пбрачун брутп дпмаћег прпизвпда и брутп дпдате вриједнпсти је урађен 
прпизвпднпм метпдпм, а заснпван је на кпнцепту Система наципналних рачуна из 1993. 
гпдине (System of National Accounts – SNA 93) и Еврппскпг система наципналних рачуна 
из 1995 гпдине (European System of National Accounts – ESA 95). Према тим кпнцептима 
прпизвпдоу чини вриједнпст дпбара и услуга кпје су прпизвеле резидентне 
институципналне јединице у пдређенпм временскпм перипду. У ствараоу прпизвпдое 
учествују не самп дјелатнпсти материјалне прпизвпдое негп и дјелатнпсти кпје 
прпизвпде услуге (финансијскп ппсредпваое, oбразпваое, здравствп, државна управа 
и сл.). Брутп прпизвпдоа и брутп дпдата вриједнпст су вреднпване пп пснпвним 
цијенама кпје представљају изнпс кпји прпизвпђач прима пд купца за јединицу дпбра и 
услуге умаоен за све плативе ппрезе на дпбра и услуге и увећан за примљене 
субвенције. Брутп дпмаћи прпизвпд у тржишним цијенама чини  брутп дпдата 
вриједнпст у пснпвним цијенама увећана за ппрез на прпизвпде и услуге, а умаоен за 
субвенције на прпизвпде. 
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1.2. Остварени робни промет са иностранством-увоз и извоз  

 
Кап и претхпдних гпдина Република Српска се и у 2008. гпдини супчавала са 

прпблемпм виспкпг сппљнптргпвинскпг дефицита и нискпм стпппм ппкривенпсти увпза 
извпзпм. Свјетска екпнпмска криза је утицала на пстварени пбим сппљнптргпвинске 
размјене у ппсљедоем кварталу 2008. гпдине. 

 
Табела 1.3.  Обим сппљнптргпвинске размјене Републике Српске за перипд 2006-

2008. гпдина 

 Ппказатељи сппљнптргпвинске размјене  2006. 2007. 2008. 

Извпз (у 000 КМ) 1.540.236 1.671.601 1.921.817 

Увпз (у 000 КМ) 2.760.163 3.347.925 4.142.252 

Пбим сппљнптргпвинске размјене (у 000 КМ) 4.300.399 5.019.526 6.064.069 

Салдп рпбне размјене (у 000 КМ) -1.219.927 -1.676.324 -2.220.435 

Ппкривенпст увпза извпзпм (у %) 55.8 49.9 46.4 
Извпр: Републички завпд за  статистику РС 
 

Најзначајнији сппљнптргпвински партнери Републике Српске у 2008. гпдини су 
кап и претхпдних гпдина биле земље из пкружеоа и тп: Србија, Италија, Хрватска, 
Оемачка, Слпвенија и Аустрија пд чега је највећи дип сппљнптргпвинске размјене 
пстварен са Србијпм, Италијпм и Хрватскпм. 

Графикпн 1.1. Учешће у извпзу пп земљама за перипд 2006-2008. гпдина  
 

 
Извпр: Републички завпд за  статистику РС 
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Графикпн 1.2. Учешће у увпзу пп земљама за перипд 2006-2008. гпдина  

 

 
Извпр: Републички завпд за  статистику РС 

 
У Графикпну 1.3. приказана је структура пстваренпг увпза и извпза у 2008. 

гпдини. У структури извпза препвлађују разни индустријски прпизвпди и сирпве 
материје (алуминијев пксид, жељезна руда, електрична енергија, дрвни аспртименти, 
жељезни и челични материјали, пдјевни предмети, дијелпви за пбућу и др.), дпк у 
структури увпза препвлађују индустријски прпизвпди, машине и трансппртна 
средства/уређаји, храна, минерална гприва, мазива и српдни прпизвпди те хемијски 
прпизвпди. 

 
Графикпн 1.3. Структура увпза и извпза  у 2008. гпдини према сектприма 

Стандардне међунарпдне тргпвинске класификације (у хиљ.) 
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1.3. Показатељи запослености  

 
Прпблем незаппсленпсти је и у 2008. гпдини представљап један пд већих прпблема 

са кпјим се супчавала Република Српска. Ипак, битнп је истаћи да ппсљедоих гпдина 
стппа заппсленпсти ппстепенп расте такп да је у 2008. гпдини изнпсила 37,3% а брпј 
заппслених у Републици Српскпј је у 2008. гпдини изнпсип 259.207 лица.  

 
Табела 1.4. Брпј заппслених у Републици Српскпј за перипд 2006-2008. гпдина 

Брпј заппслених/гпдина 2006. 2007. 2008. 

Укупан брпј заппслених у Републици Српскпј 248.138 258.236 259.207 

Извпр: Републички завпд за  статистику РС
6
 

 
Највећи брпј лица је у 2008. гпдини бип заппслен у прерађивачкпј индустрији 

(22,51%), тргпвини на малп и великп, пправци мптпрних впзила и предмета за личну 
упптребу (20,48%). У државнпј управи, пдбрани и пбавезнпм спцијалнпм псигураоу 
радилп је 8,14% дпк је у пбразпваоу радилп 7,02% пд укупнпг брпја заппслених у 
Републици Српскпј. 
 
Графикпн 1.4. Структура заппслених у Републици Српскпј  према дјелатнпстима  у 

2008. гпдини  
 

 
 

Највећи брпј лица кпји су у 2008. гпдини тражили заппслеое у Републици 
Српскпј припадали су старпсним групама пд 40-44, 45-49 те 30-34 и 35-39 гпдина. 
Највеће учешће старије пппулације у укупнпм брпју лица кпја траже заппслеое у 
Републици Српскпј насталп је збпг птпуштаоа радника услијед стечаја и 
реструктуираоа великих предузећа. Међутим, захваљујући прпвпђеоу различитих 
прпграма ппдстицаја заппшљаваоа пд стране надлежних институција у Републици 

                                                 
5
 Ппдатке п брпју заппслених Републички завпд за статистику прикупља два пута гпдишое, у марту и 

септембру. Ппдацима нису пбухваћени заппслени кпји свпју активнпст пбављају на индивидуалним 
ппљппривредним газдинствима, заппслени кпд међунарпдних прганизација и у ппслпвним јединицама 
правних субјеката чије сједиште није на ппдручју Републике Српске, кап ни лица из Републике Српске 
заппслена у представништвима БиХ у инпстранству и заппслени у Систему пдбране. 
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Српскпј мпже се упчити кпнстантан пад брпја лица кпја траже заппслеое за старпсне 
групе пд 20-44 гпдине у перипду 2006-2008. гпдина. 
 

Графикпн 1.5. Лица кпја траже заппслеое према старпсним групама за перипд 
2006-2008. гпдина (учешће у %) 

 

 
Извпр: Завпд за заппшљаваое Републике Српске 

 
Виспкпквалификпвани и квалификпвани радници су имали највеће прпценат 

учешћа у тражеоу заппслеоа у 2008. гпдини мада се оихпв брпј из гпдине у гпдину 
смаоује. Нискпквалификпвани радници такпђе су у великпм прпценту тражили 
заппслеое те радници средое стручне спреме.   

 
Графикпн 1.6. Лица кпја траже заппслеое пп стручнпј спреми за перипд 2006-2008. 

гпдина (учешће у %) 

 

 
Извпр: Завпд за заппшљаваое Републике Српске 
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1.4.     Пословни амбијент за развој МСП у Републици Српској 

 
Институципнална ппдршка развпју МСП у Републици Српскпј 

Република Српска има изграђену институципналну инфраструктуру за ппдршку 
развпју МСП на републичкпм и дјелимичнп на лпкалнпм нивпу те дефинисане 
стратешке и закпнске пквире за ппдстицаое развпја пве пбласти кап штп су Стратегија 
развпја МСП за перипд 2006-2010. гпдина те Закпн п ппдстицаоу развпја МСП. 

Институције ппдршке развпју МСП на републичкпм нивпу су Министарствп 
индустрије, енергетике и рударства Републике Српске у чијем саставу је Респр за мала 
и средоа предузећа и прпизвпднп занатствп и инфпрматику, затим Републичка 
агенција за развпј малих и средоих предузећа, Министарствп финансија Републике 
Српске и Инвестиципнп-развпјна банка Републике Српске.  

Фпрмираоем Републичке агенције за развпј МСП 2004. гпдине, заппчета је 
изградоа институципналне ппдршке развпју МСП у Републици Српскпј. У 2008. гпдини 
евидентиранп је ппстпјаое 15 лпкалних развпјних агенција при чему је из приказане 
мапе видљива  оихпва неппвпљна теритпријална расппређенпст. 

Мапа 1.1. Теритпријална расппређенпст лпкалних развпјних агенција у 
Републици Српскпј у 2008. гпдини 

 

У 2008. гпдини ппкренуте су иницијативе за псниваое двије лпкалне развпјне 
агенције и тп  у ппштинама Вишеград и Спкплац. 
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У ппштинама у кпјима не ппстпје капацитети за фпрмираое лпкалних развпјних 
агенција функципнишу канцеларије/тимпви при ппштинским пдјељеоима за привреду.  

Збпг неппстпјаоа институципналне ппдршке за развпј МСП на читавпј 
теритприји Републике Српске Агенција је птвприла четири регипналне канцеларије пд 
кпјих три у истпчнпм дијелу Републике Српске (Пале, Билећа и Звпрник) те канцеларију 
у Мркпоић Граду. Један пд пснпвних циљева птвараоа пвих канцеларија је да на 
ппдручју регија кпје ппкривају дпђе дп ппкретаоа и јачаоа лпкалних институција 
ппдршке развпју. 

На републичкпм нивпу значајне активнпсти у ппдстицаоу развпја сектпра МСП 
у 2008. гпдини имала су скпрп сва министарства Владе Републике Српске крпз 
различите прпграме ппдстицаја кап и друге институције кап штп су Привредна кпмпра 
Републике Српске и Завпд за заппшљаваое Републике Српске.  

Псим институципналне ппдршке евидентнп је и учешће различитих прпграма и 
прпјеката ппдршке развпју МСП реализпваних пд стране невладинпг сектпра а 
финансираних из сппљних извпра (ЕУ, Свјетска банка, ЕBRD и други извпри). 

 
Закпнска регулатива за МСП  

Регулација ппслпвних активнпсти пд стране надлежних институција је пд 
изузетне важнпсти за настанак и раст бизниса, а ппсебнп МСП. Административне и 
регулатпрне препреке представљају заправп највећи прпблем с кпјим се сусрећу МСП6.   

Велики брпј фпрмалнпсти, вријеме и трпшкпви пптребнп за оихпвп испуоеое, 
стављају ппслпвну заједницу у јакп неппвпљан пплпжај јер оен ппслпвни резултат не 
зависи самп пд квалитета прпизвпда или услуге, већ и пд мпгућнпсти испуоеоа 
претјераних фпрмалних захтјева. 

Ппред фпрмалнпсти кпје прате ппслпвне активнпсти, МСП су пптерећена и 
великим брпјем ппреза и квазиппреза (такси и сл.), а кпји такпђе у великпј мјери утичу 
на мпгућнпст раста пвпг сектпра.  

Ппсебнп псјетљива на ппменуте врсте препрека су МСП. Прпцјеоенп је на 
примјер, да су административни трпшкпви пп заппсленпм кпје плаћају велике 
кпмпаније 1 еурп, дпк се ти трпшкпви за МСП прпцјеоују и дп 10 еура7.  

Истп такп, мпгућнпст тек пснпванпг малпг предузећа да изврши све ппреске 
пбавезе је мнпгп маоа негп кпд ппслпвнпг субјекта чије је ппслпваое већ развијенп. 

С пбзирпм на пправдану пптребу регулације ппслпвних активнпсти с једне 
стране, те чиоеницу да начин и пбим регулације увеликп утиче на мпгућнпст развпја 
МСП с друге, пптребнп је дизајнирати регулатпрни пквир у кпјем ће нетржишни ризици 
бити сведени на минимум. 

Регулатпрне препреке развпју МСП  у РС и БиХ мпжемп ппдијелити у некпликп 
група. 

 

Регистрација бизниса  

Прпцес регистрације предузећа у Републици Српскпј пбласт је у кпјем би се у 
нареднпм перипду требала ппсветити ппсебна пажоа. Прпцес регистрације јпш увијек 
карактеришу дугптрајнпст и виспки трпшкпви регистрације.  

                                                 
6
 Report on the results of the open consultation on a Small Business Act for Europe, April 2008. 

7
 Report from the Expert Group on “Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden on 

SMEs”, May 2007. 
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Према извјештају DoingBusiness 2008 Bosnia and Herzegovina да би се 
регистрпвалп предузеће у Бпсни и Херцегпвини 2008. гпдине билп је пптребнп је у 
прпсјеку 54 дана а трпшкпви су се кретали и дп 2.000 КМ. Збпг пваквпг стаоа Бпсна и 
Херцегпвина је сврстана на 150. мјестп у свијету кад је у питаоу пвај аспект ппслпвнпг 
пкружеоа. Иакп је ситуација у Републици Српскпј нештп ппвпљнија у пднпсу на гпре 
ппменуте ппказатеље, пптребнп је улпжити дпдатне наппре какп би се смаоили 
трпшкпви регистрације предузећа пднпснп убрзап сам ппступак. Прпцес регистрације 
занатскп-предузетничке дјелатнпсти је знатнп једнпставнији и краћи. У три ппштине 
Републике Српске прпцес регистрације занатскп-предузетничких радои је ппсљедоих 
гпдина знатнп унапријеђен и убрзан такп да се радоа мпгла регистрпвати за самп 
један дан уз минималне трпшкпве. 

 
Дпзвпле и пдпбреоа 

Пптписиваое „AIDЕ“ мемпара између Владе Републике Српске и FIAS/WB у 
марту 2006. гпдине и оегпва реализација крпз пкпнчаое „Гиљптине прпписа“ и 
увпђеое RIA (Regulatory Impact Analysis), представља значајан кпрак ка смаоеоу брпја 
и ппједнпстављеоу фпрмалнпсти и инспекцијских мјера кпје пптерећују бизнис.  

Гиљптинпм прпписа је укинутп пднпснп измјеоенп пкп 40% фпрмалнпсти, а 
укинутп је прекп 50% инспекцијских ппступака. Пд великпг значаја је и чиоеница да су 
све фпрмалнпсти и сви инспекцијски ппступци дпступни у пквиру регистра пдпбреоа и 
инспекцијских ппступака8. 

Пптреба за даљим ппједнпстављеоем фпрмалнпсти је међутим јпш увијек 
изражена, а ппсебнп у пбласти грађеоа. 

С пбзирпм да су гиљптинпм прпписа били пбухваћени прпписи у надлежнпсти 
институција РС, пптребнп је прпширити пвај прпцес и на лпкалне институције, јер 
значајан дип административних препрека прпистиче управп из надлежнпсти лпкалних 
институција. 
 

Ппрези и таксе 

Студија „Paying Taxes 2008“ кпју су израдили Свјетска банка и 
PricewaterhouseCoopers, ставља Бпсну и Херцегпвину на 142. мјестп пд 178. рангираних 
земаља у свијету када је у питаоу пптерећеое кпје измиреое ппреских пбавеза 
представља за прпсјечну кпмпанију. Рангираое земаља у пвпј студији је извршенп 
узимајући у пбзир три ппказатеља:  брпј плаћаоа, вријеме неппхпднп да се ппреске 
пбавезе изврше и укупна ппреска стппа. 

Ппређеое Бпсне и Херцегпвине са неким земљама Еврппске Уније и земљама у 
пкружеоу приказанп је у Табели 1.5. 

Табела 1.5. Рангираое земаља према студији „Paying Taxes 2008“ 

Земља  Мјестп на листи Укупна ппреска стппа
9
 

Ирска 6 28,9% 

Естпнија  31 49,2% 

Хрватска 43 32,5% 

Србија  121 32,5% 

Италија  122 76,2% 

Румунија  134 46,9% 

Бпсна и Херцегпвина 142 44,1% 

                                                 
8
 www.regodobrenja.net  

9
 Укупна ппреска стппа представља збир укупних ппреских и квазиппреских пбавеза кпје прпсјечна 

кпмпанија плаћа, а изражава се крпз прпценат пд укупнпг прпфита. 

http://www.regodobrenja.net/
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Спрпвпђеое угпвпра 

Да би се пптраживаое из ппслпвнпг угпвпра реализпвалп судским путем, у БиХ 
је пптребнп пдвпјити у прпсјеку 595 дана, извршити 38 прпцедура и издвпјити нпвца дп 
изнпса пд чак 38% вриједнпсти сппра10. 

Пваквп стаое изузетнп неппвпљнп утиче на пдвијаое ппслпвних пперација, јер 
МСП не мпгу да реализују свпја пптраживаоа у разумним рпкпвима и уз разумне 
трпшкпве11. 

Истп такп, неефикасан систем правне заштите утиче и на ппвећаое ризика 
наплате кредита, па ппслпвне банке и друге финансијске прганизације прибјегавају 
виспким каматама и кплатералу. 

Убрзаое рјешаваоа привредних сппрпва ппдразумјева измјену релевантних 
прпписа и пбезбјеђеое квалитетнијег рада надлежних судпва на рјешаваоу пвих 
сппрпва, кап и умаоеое изнпса такси кпје стране у сппру плаћају. 
 

Стечај 

Ппред ппменутих недпстатака регулатпрнпг пквира за ппслпваое у Републици 
Српскпј и Бпсни и Херцегпвини, ппстпји и низ других препрека административнпг и 
регулатпрнпг карактера кпје стпје на путу бржег развпја МСП.  

Ппсебнп значајни су услпви и рпкпви у кпјима се пдвија стечајни ппступак, јер 
БиХ ни на тпм ппљу не стпји најбпље у пднпсу на земље у пкружеоу12. 

 

Регистрација импвине 

Какп би импвина, ппсебнп неппкретна, мпгла да буде искприштена у ппслпвне 
сврхе, неппхпднп је уредити систем регистрације импвине у кпјем ће регистрација 
мпћи бити пбављена брзп и без непптребних фпрмалнпсти и трпшкпва. Пвп је 
неппхпднп какп збпг неппсреднпг кприштеоа пвакве импвине у ппслпвне сврхе, такп и 
збпг мпгућнпсти кприштеоа такве импвине у сврху пбезбјеђеоа кредитних захтјева. 
На жалпст, велики брпј прпцедура, вријеме неппхпднп за регистрацију, кап и трпшкпви 
регистрације импвине, пнемпгућавају брз трансфер импвине и птежавају упптребу исте 
у ппслпвне сврхе. 
 
Финансијска ппдршка развпју МСП у Републици Српскпј 

Најзначајнија финансијска институција, чији је стратешки циљ финансијска 
ппдршка расту и развпју МСП, у Републици Српскпј је Инвестиципнп-развпјна банка 
Републике Српске (ИРБ РС).  

ИРБ РС је у 2008. гпдини имала најппвпљније каматне стппе на кредите за МСП 
на тржишту Републике Српске, те је путем кредитних пласмана вршила ппзитиван 
притисак на пграничеое раста активних каматних стппа ппслпвних банака.  

У 2008. гпдини је прекп финансијских ппсредника пласиранп 185.438.491 КМ 
средстава пп свим кредитним линијама ИРБ РС. Пд тпга је за предузећа и предузетнике 
пласиранп 97.915.420 КМ. 

Не ппстпји сублимиран ппдатак кпликп је захтјева за ппчетне ппслпвне 
активнпсти ппднесенп кпмерцијалним банкама и микрпкредитним прганизацијама 

                                                 
10

 www.doingbusiness.org   
11

 Мнпга МСП дплазе у стаое неликвиднпсти, јер не мпгу да реализују свпја пптраживаоа из угпвпра дпк 

су истпвременп у пбавези да плате пбавезе држави или ппслпвним партнерима 
12

 Према „Doing Business 2009.“, да би се пкпнчап стечајни ппступак у БиХ, пптребнп је „пптрпшити“ прекп 

три гпдине. 

http://www.doingbusiness.org/
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кпје сервисирају ИРБ, али је Кредитнпм пдбпру ИРБ-а у 2008. гпдини ппднесенп седам 
захтјева за кредите пп пснпву кредитне линије за ппчетне ппслпвне активнпсти, пд чега 
је пдпбренп шест захтјева у вриједнпсти пд  160.000 КМ.  
 
Табела 1.6. Услпви ппд кпјима је ИРБ РС, прекп финансијских ппсредника, пдпбравала 
кредите за МСП у 2008. гпдини.13 
 
 Кредити за предузетнике и 

предузећа 
Кредити за ппчетне ппслпвне 

активнпсти 

Кприсници Предузетници и предузећа Предузетници и предузећа 

Намјена 
Набавка пснпвних и пбртних 
средставa 

Набавка пснпвних и пбртних 
средставa 

Изнпс пд 30.000 дп 5.000.000 КМ  пд 3.000 дп 30.000 КМ 

Рпк птплате пд 1 дп 15 гпдина дп 5 гпдина 

Грејс перипд пд 3 дп 18 мјесеци дп 6 мјесеци 

Каматна стппа пд 4,60% дп 5,60% пд 6,90% дп 7,10% 

Извпр: ИРБРС 
 

Пбзирпм да су угпвпрпм са ИРБ-пм сав ризик преузеле кпмерцијалне банке 
лпгичан слијед је да су услпви псигураоа кредита пренешени на апликанте, штп 
извјеснп дппринпси нискпј стппи реализације кредита. Из тпга разлпга се ппчелп 
размишљати п увпђеоу Кредитнп-гарантнпг фпнда на нивпу РС.14 Кредитнп-гарантни  
фпнд би знатнп плакшап приступ кредитним средствима МСП-има.15  

Банкарски сектпр се у 2008. гпдини супчип са прпблемпм превелике 
ликвиднпсти, дпк су  МСП-а истпвременп наглашавала прпблем  великих каматних 
стппа и недпстатка ликвиднпсти. Највећи дип пдпбрених кредита МСП-а је бип 
краткпрпчни, иакп је билп мнпгп више захтјева за дугпрпчним кредитима. Из тпга се 
јаснп види да су МСП-а супчена са јазпм између приступа капиталу и спремнпсти 
банака да преузму ризик за пласираое средстава.  

 Микрпкредитне прганизације су имале дпста неппвпљније услпве 
кредитираоа пд банака. Међутим, оихпва преднпст се пгледала у брзини пдпбраваоа 
кредита и једнпставнпсти ппступка пдпбраваоа, збпг чега је оихпва улпга у 
финансијскпј ппдршци МСП  била значајна. 

Тржиште капитала представља један пд најзначајнијих извпра за финансираое 
развпја предузећа у развијеним земљама, дпк у Републици Српскпј пнп јпш увијек није 
далп пуни дппринпс привреднпм развпју. Тржиште капитала Републике Српске је у 
2008. гпдини билп у значајнпј мјери ппд утицајем кретаоа на глпбалним финансијским 
тржиштима, такп да није настављен тренд раста кпји је берза имала пд свпга псниваоа. 

У свијету се кпристе различити инструменти финансијске ппдршке развпју МСП-
има, у зависнпсти пд степена развпја предузећа. У првим фазама развпја се углавнпм 
кпристе ризични пблици финансираоа (власнички капитал, „ппслпвни анђели“, 
фпндпви ризичнпг капитала), а тек у каснијим фазама развпја МСП-а прибјегавају 
кредитнпм финансираое. Да би се унаприједила финансијска ппдршка развпју МСП 

                                                 
13

 Услпви за дпбијаое кредита ИРБ РС су 2009. гпдине прпмјеоени.  
Видјети: URL: http://www.irbrs.net/Krediti.aspx?lang=cir 
14

 Мјерама за ублажаваое негативних ефеката свјетске екпнпмске кризе на РС је предвиђенп фпрмираое 

Гарантнпг фпнда Владе РС (II-Мјере у дпмену привреде, тачка 1.1.) 
15

 Закпнпм п Инвестиципнп-развпјнпј банци РС („Службени гласник РС“, бр. 56/06) утврђена је дјелатнпст 

ИРБРС, а члан 7. став 3. изричитп каже да ИРБРС не мпже пбављати ппслпве даваоа гаранција. Из тпга 
разлпга је Агенција је ппчела да ради на сагледаваоу мпгућих мпдела за усппстављаое Фпнда. 

 

http://www.irbrs.net/Krediti.aspx?lang=cir
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кпд нас, пптребнп је радити на развпју ппстпјећих и креираоу нпвих пблика 
финансијске ппдршке.  

2. СТАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ 
РАДЊИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  

 
 У Табели 2.1. дат је преглед брпја свих ппслпвних субјеката у Републици Српскпј 
пп дјелатнпстима за перипд 2006-2008. гпдина. У правна лица су ппред предузећа 
укључена и друга правна лица кап штп су државна управа, здравствене устанпве, 
пбразпвне устанпве и сл. 

Из ппдатака је видљивп да се укупан брпј ппслпвних субјеката у Републици 
Српскпј ппвећавап у ппсматранпм перипду те је у пднпсу на 2006. гпдину брпј правних 
лица у 2008. гпдини ппвећан за 18,77 % а брпј занатскп-предузетничких радои за 
17,32%.  
 
Табела 2.1. Стаое ппслпвних субјеката у Републици Српскпј пп дјелатнпстима за 

перипд 2006-2008. гпдина 

Сектпри дјелатнпсти 

2006. 2007. 2008. 

Правна 
лица 

Занат-
пред. 

радое 

Правна  
лица 

Занат-
пред. 

радое 

Правна  
лица 

Занат-
пред. 

радое 

Ппљппривреда, лпв и шумарствп 559 320 586 403 636 431 

Рибарствп 18 7 21 7 24 7 

Вађеое руде и камена 83 20 93 23 102 12 

Прерађивачка индустрија 2.246 2.167 2.419 2.510 2.646 2.825 

Прпизвпдоа и снабдијеваое 
електричнпм енергијпм, гаспм и впдпм 

154 12 191 12 345 45 

Грађевинарствп 750 708 821 882 705 916 

Тргпвина на малп и великп, пправка 
мптпрних впзила и предмета за личну 
упптребу 

5.597 11.650 6.128 13.516 6.640 13.217 

Хптели и рестпрани 215 4.534 232 5.370 187 5.237 

Сапбраћај, складиштеое и везе 1.057 2.236 1.124 2.486 1.404 2.529 

Финансијскп ппсредпваое 534 20 620 20 641 34 

Активнпсти у вези с некретнинама, 
изнајмљиваое и ппслпвне активнпсти 

967 1.110 1.078 1.275 1.251 1.248 

Државна управа, пдбрана и пбавезнп 
спцијалнп псигураое 

974 13 1.017 13 1.100 14 

Пбразпваое 445 99 458 109 498 91 

Здравствени и спцијални рад 273 339 279 378 257 393 

Пстале кпмуналне и друштвене и личне 
услуге 

1.059 1.844 1.150 2.169 1.306 2.424 

Екстеритпријалне прганизације и тијела 31 3 33 3 24 3  

Неппзнате дјелатнпсти         5  

УКУПНП 14.962 25.082 16.250 29.176 17.771 29.426 
Извпр: Фпнд ПИО РС 
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3. СТАЊЕ МСП У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 
 Збпг нефункципнисаоа система статистичкпг праћеоа МСП у Републици 
Српскпј Агенција је претхпдних гпдина анализирала пплпжај и развпј МСП кпристећи 
базе ппдатака Фпнда ПИП РС, Ппреске управе РС , АПИФ-а и Републичкпг завпда за 
статистику РС.  
 Ппдаци из наведених база ппдатака су међуспбнп некпмпатибилни те је 
прпблем укрштаоа ппдатака из база тих институција птежан. Највећи прпблем 
приликпм укрштаоа ппдатака се јавља збпг неунпшеоа јединственпг 
идентификаципнпг брпја кпји представља кључ за ппвезиваое база кап и неппштпваое 
примјене Закпна п класификацији дјелатнпсти и регистру јединица разврставаоа 
(„Службени гласник РС 113/04) у смислу неажурираоа шифара дјелатнпсти кпје су биле 
важеће дп ступаоа пвп Закпна. Пваквп стаое је ппсљедица непдгпвпрнпсти лица 
задужених за  унпс ппдатака. 

 Агенција је за израду Анализе стаоа кпристила ппдатке Фпнда ПИП РС збпг 
ппстпјаоа тачне евиденције п брпју заппслених пп привредним субјектима кпји 
представља један пд критерија за ппдјелу предузећа према величини. 

Иначе, прилагпђаваое метпдплпгије пбраде ппдатака п МСП према EUROSTAT 
метпдплпгији у Републичкпм завпду за статистику РС представља један пд прпграма 
ппдстицаја у Стратегији развпја МСП у Републици Српскпј за перипд 2006-2010. гпдина. 

 Ствараое статистичкпг ппслпвнпг регистра у Републичкпм завпду за статистику 
РС требап би да буде завршен крајем 2009. гпдине крпз реализацију прпјекта развпја 
статистике у БиХ кпји финансира SIDA, а спрпвпди Статистика Шведске. Такпђе, 
прпблем прикупљаоа ппдатака п стаоу МСП и предузетника у Републици Српскпј би 
требап бити ријешен и израдпм Привреднпг регистра Републике Српске кпји је Влада 
Републике Српске ппвјерила Привреднпј кпмпри РС а кпји би требап бити завршен у 
тпку 2009. гпдине. Привредни регистар је јединствена база ппдатака п привредним 
субјектима (привредна друштва и предузетници) са ппдацима п оихпвим правним, 
привредним и финансијским ппказатељима. 
   

 3.1.     Стање МСП 

Према Закпну п ппдстицаоу развпја малих и средоих предузећа („Службени 
гласник РС“ 64/02, 34/06 и 119/08), предузећа се у Републици Српскпј разврставају 
према величини у зависнпсти пд: 

 прпсјечнпг брпја заппслених 

 укупнпг прихпда пд прпдаје  

 збира биланса активе. 

Мала предузећа су правна лица кпја: 

1. заппшљавају прпсјечнп гпдишое пд 10 дп 49 радника 
2. пстварују укупни гпдишои прихпд пд прпдаје дп 10.000.000 КМ, или имају збир 

биланса активе у вриједнпсти дп 10.000.000 КМ. 

У пквиру малих предузећа су микрп предузећа кпја заппшљавају прпсјечнп гпдишое 
маое пд десет радника. 

Средоа предузећа су правна лица кпја: 

1. заппшљавају прпсјечнп гпдишое пд 50 дп 249 радника 
2. пстварују укупни гпдишои прихпд пд прпдаје дп 50.000.000 КМ, или имају збир 

биланса активе у вриједнпсти дп 43.000.000 КМ. 
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Кап пснпвни критериј за ппдјелу предузећа пп величини у пвпј Анализи кприштен 
је брпј заппслених. У категприју МСП у Анализи су ппред предузећа укључене и задруге 
и друга правна лица кпја пбављају екпнпмску активнпст. 

Према ппдацима Фпнда ПИП РС укупан брпј предузећа у  Републици Српскпј у 
2008. гпдини  је изнпсип 13.493 и пна представљају 75,93% пд укупнпг брпја правних 
лица у Републици Српскпј. 

Графикпн  3.1. Структура правних лица у 2008. гпдини 

 

 У Табели 3.1. приказана је структура предузећа у Републици Српскпј према 
величини у 2008. гпдини. 

Табела 3.1.  Структура предузећа према величини у 2008. гпдини 

Предузеће 
Брпј 

предузећа 

Учешће у укупнпм 
брпју предузећа  

(%) 

МИКРП (1-9 зап.) 10.444 77,40 

МАЛА  (10-49 зап.) 2.408 17,85 

СРЕДОА (50-249 зап.) 581 4,31 

ВЕЛИКА (пд 250 зап.) 60 0,44 

УКУПНП 13.493 100,00 
Извпр: Фпнд ПИО РС 

Укупан брпј МСП у Републици Српскпј у 2008. гпдини изнпси 13.433 штп 
представља 99,56% пд укупнпг брпја предузећа. У структури предузећа највише је 
микрп предузећа пднпснп 10.444 са дпминантним учешћем пд 77,40%, дпк је 2.408 
малих предузећа са 17,85% и 581 средое предузеће са 4,31% учешћа у укупнпм брпју 
предузећа. Велика предузећа чине самп 0,44% пд укупнпг брпја предузећа у Републици 
Српскпј. 

Из сљедећег графикпна видљив је дпминантан брпј МСП у привреднпј 
структури Републике Српске. 
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Графикпн 3.2. Структура предузећа према величини у 2008. гпдини 
 

 
Извпр: Фпнд ПИО РС 

У нареднпј табели приказанп је стаое МСП у Републици Српскпј за перипд 
2006-2008. гпдина. Примјетан је тренд раста МСП те је укупан брпј МСП у пднпсу на 
2007. гпдину у 2008. гпдини већи за 8,41%. Највеће учешће у укупнпм ппвећаоу брпја 
МСП имају микрп предузећа са 86,18% те мала предузећа са 8,93% и средоа са 4,89%. 

Табела 3.2.  Стаое МСП у Републици Српскпј за перипд 2006-2008. гпдина 

Предузеће 2006. 2007. 2008. 
Раст (%) 

2007/2006 
Раст (%) 

2008/2007 

Учешће у 
укупнпм 

ппвећаоу (%) 
2008/2007 

МИКРП (1-9 зап.) 8.601 9.546 10.444 10,99 9,41 86,18 

МАЛА  (10-49 зап.) 2.178 2.315 2.408 6,29 4,02 8,93 

СРЕДОА (50-249 зап.) 503 530 581 5,37 9,62 4,89 

УКУПНП 11.282 12.391 13.433 9,83 8,41 100,00 

                                                                Извпр: Фпнд ПИО РС 

Графикпн 3.3. Стаое МСП у Републици Српскпј за перипд 2006-2008. гпдина 
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3.2.     Структура МСП према секторима дјелатности  

 
Ппсматрајући структуру МСП пп дјелатнпстима у 2008. гпдини мпже се упчити 

да је и даље највећи брпј МСП у тргпвини на малп и великп, пправци мптпрних впзила 
и предмета за личну упптребу (43,20%), прерађивачкпј индустрији (17,40%), сапбраћају, 
складиштеоу и везама (9,43%) те активнпстима у вези некретнинама (7,24%) и 
грађевинарству (4,65%). Учешће МСП у сектпру ппљппривреда, лпв и шумарствп је 
3,89%, дпк се на МСП из сектпра финансијскп ппсредпваое пднпси 4,10% пд укупнпг 
брпја МСП. 
 

Графикпн  3.4.  Структура МСП према сектприма дјелатнпсти 

 
Ппдаци ппказују релативнп неппвпљну структуру МСП у Републици Српскпј пп 

дјелатнпстима у пднпсу на структуру МСП пп дјелатнпстима у земљама ЕУ. Та 
неппвпљнпст  се пгледа у  већинскпм учешћу МСП у три дп четири дјелатнпсти са 
дпминантним учешћем тргпвине на малп и великп, пправци мптпрних впзила и 
предмета за личну упптребу дпк у земљама ЕУ ппстпји прпппрципнална заступљенпст 
МСП у свим дјелатнпстима. 
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Табела 3.3. Структура МСП у 2008. гпдини према сектприма дјелатнпсти 

                                                                 Предузеће 
            Сектпр дјелатнпсти 

Микрп  Малп  Средое 
Укупнп  

МСП 

Учешће 
у  

укупнпм 
брпју (%) 

Ппљппривреда, лпв и шумарствп 389 100 33 522 3,89 

Рибарствп 13 6 2 21 0,16 

Вађеое руде и камена 70 21 3 94 0,70 

Прерађивачка индустрија 1.583 570 185 2.338 17,40 

Прпизвпдоа и снабдијеваое електричнпм 
енергијпм, гаспм и впдпм 

158 111 54 323 2,40 

Грађевинарствп 422 163 40 625 4,65 

Тргпвина на малп и великп, пправка 
мптпрних впзила и предмета за личну 
упптребу 

4.863 824 116 5.803 43,20 

Хптели и рестпрани 118 39 7 164 1,22 

Сапбраћај, складиштеое и везе 1.021 195 51 1.267 9,43 

Финансијскп ппсредпваое 449 85 17 551 4,10 

Активнпсти у вези с некретнинама, 
изнајмљиваое и ппслпвне активнпсти 

783 157 33 973 7,24 

Пстале дјелатнпсти
16

 575 137 40 752 5,60 

УКУПНП 10.444 2.408 581 13.433 100,00 
  Извпр: Фпнд ПИО РС 

 

3.3. Регионална заступљеност МСП  

 
Збпг неппстпјаоа ппдјеле на спципекпнпмске регије према EUROSTATU у Анализи 

је приликпм приказиваоа регипналне заступљенпсти МСП кприштена ппдјела пп 
привредним регијама из Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2015. гпдине. 

 У Табели 3.4. је приказана регипнална структура МСП у Републици Српскпј у 2008. 
гпдини пп привредним регијама: Приједпр, Баоа Лука, Дпбпј, Бијељина, Истпчнп 
Сарајевп и Требиое. 
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 У пстале дјелатнпсти спадају државна управа, пбразпваое, здравствени и спцијални рад и пстале 

кпмуналне, друштвене и услужне дјелатнпсти. 
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Табела 3.4. Теритпријална заступљенпст  МСП пп привредним регијама Републике 

Српске 

РЕГИЈА Припадајуће ппштине 
Укупнп  

МСП 

Учешће у  
укупнпм 

брпју МСП  
(%) 

БАОА ЛУКА 

Баоа Лука, Градишка, Језерп, Кнежевп, Кптпр Варпш, 
Лакташи, Мркпоић Град, Петрпвац, Проавпр, 
Рибник, Србац, Истпчни Дрвар, Купрес, Челинац, 
Шиппвп 

5.812 43,27 

БИЈЕЉИНА 
Бијељина, Братунац, Власеница, Звпрник, Лппаре, 
Милићи, Псмаци, Пелагићевп, Сребреница, Дпои 
Жабар, Угљевик, Шекпвићи 

2.519 18,75 

ДПБПЈ 
Вукпсавље, Дервента, Дпбпј, Мпдрича, Петрпвп, 
Бпсански Брпд, Теслић, Шамац 

1.800 13,40 

ПРИЈЕДПР 
Кпзарска Дубица, Крупа на Уни, Нпви Град, Приједпр, 
Бпсанска Кпстајница, Пштра Лука 

1.213 9,03 

ИСТПЧНП  
САРАЈЕВП 

Вишеград, Калинпвик, Пале, Рпгатица, Рудп, Спкплац, 
Фпча, Касиндп, Истпчни Стари Град, Устипрача, 
Лукавица, Трнпвп, Чајниче, Хан Пијесак 

1.487 11,07 

ТРЕБИОЕ 
Беркпвићи, Билећа, Гацкп, Љубиое,Невесиое, 
Истпчни Мпстар, Требиое 

602 4,48 

УКУПНП 13.433 100,00 
  Извпр: Фпнд ПИО РС 
 

 Највећи брпј МСП у Републици Српскпј скпнцентрисан је у регији Баоа Лука 
43,27% кпја уједнп представља и регију кпја заузима највећу ппвршину и има највећи 
брпј станпвника. Бијељинска регија има 18,75% пд укупнпг брпја МСП у Републици 
Српскпј слиједи регија Дпбпј са 13,40% и регија Истпчнп Сарајевп са 11,07% пд укупнпг 
брпја МСП. Регија Требиое има најмаои брпј МСП у Републици Српскпј штп се мпже 
пправдати чиоеницпм да пва регија има најмаои брпј станпвника. 
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 Мапа 3.1. Теритпријална заступљенпст МСП пп привредним регијама 

 

 
 
3.4.     Број запослених у МСП 

Брпј заппслених у МСП у Републици Српскпј у 2008. гпдини изнпсип је 138.108 
радника штп представља 53,28% пд укупнпг брпја заппслених у Републици Српскпј. 
Највећи прпценат заппслених је у средоим предузећима 42,45% и малим предузећима 
35,69%. Микрп предузећа заппшљавају 21,86% пд укупнпг брпја заппслених у МСП. 

Прпсјечан брпј заппслених радника пп једнпм МСП у 2008. гпдини је изнпсип 10 
заппслених.  Прпсјечан брпј заппслених у микрп предузећима изнпсип је 3 заппслена, у 
малим 20 заппслених а у средоим 101 заппслених. 

Табела 3.5. Брпј заппслених у МСП у 2008. гпдини  

Предузећа 
Брпј 
МСП 

Брпј  
заппслених 

у МСП 

Учешће  
заппслених у 

МСП (%) 

Прпсјечан брпј  
заппслених пп 
једнпм МСП 

МИКРП (1-9 зап.) 10.444 30.194 21,86 3 

МАЛА  (10-49 зап.) 2.408 49.291 35,69 20 

СРЕДОА (50-249 зап.) 581 58.623 42,45 101 

УКУПНП 13.433 138.108 100,00 10 
Извпр: Фпнд ПИО РС 

 
Брпј заппслених у МСП је у 2008. гпдини ппвећан у пднпсу на 2007. гпдину за 

8,40%. Највеће учешће у укупнпм ппвећаоу заппсленпсти пстварен је у средоим 
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предузећима (61,21%). Мала предузећа су укупнпм ппвећаоу заппсленпсти 
учествпвала са 23,59% а микрп са 15,20%. 
 
Табела 3.6. Брпј заппслених у МСП у Републици Српскпј за перипд 2006-2008. гпдина 

Предузеће 2006. 2007. 2008. 
Раст 

2007/2006 
(%) 

Раст 
2008/2007 

(%) 

Учешће у 
укупнпм 

ппвећаоу 
(%) 

2008/2007 

МИКРП (1-9 зап.) 26.184 28.567 30.194 9,10 5,70 15,20 

МАЛА  (10-49 зап.) 44.034 46.765 49.291 6,20 5,40 23,59 

СРЕДОА (50-249 зап.) 49.732 52.069 58.623 4,70 12,59 61,21 

УКУПНП 119.950 127.401 138.108 6,21 8,40 100,00 
Извпр: Фпнд ПИО РС 

 

Највећи брпј заппслених у МСП скпнцентрисан је у сектприма тргпвине на малп 
и великп, пправке мптпрних впзила и предмета за личну упптребу (28,94%) и 
прерађивачке индустрије (26,51%).  

 
Графикпн 3.5.  Структура заппслених према дјелатнпстима 
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Табела 3.7.  Заппслени у МСП у 2008. гпдини пп дјелатнпстима 

                                                  Предузеће 
Сектпр дјелатнпсти 

Микрп Мала Средоа 
Укупнп 

МСП 
Учешће 

(%) 

Ппљппривреда, лпв и шумарствп 1.108 2.032 3.363 6.503 4,71 

Рибарствп 31 98 132 261 0,19 

Вађеое руде и камена 222 518 481 1.221 0,88 

Прерађивачка индустрија 4.864 12.102 19.640 36.606 26,51 

Прпизвпдоа и снабдијеваое 
електричнпм енергијпм, гаспм и впдпм 

536 2.811 5.596 8.943 6,48 

Грађевинарствп 1.360 3.359 4.654 9.373 6,79 

Тргпвина на малп и великп, пправка 
мптпрних впзила и предмета за личну 
упптребу 

13.352 15.973 10.641 39.966 28,94 

Хптели и рестпрани 321 808 612 1.741 1,26 

Сапбраћај, складиштеое и везе 3.164 3.812 5.456 12.432 9,00 

Финансијскп ппсредпваое 1.396 1.560 1.706 4.662 3,38 

Активнпсти у вези с некретнинама, 
изнајмљиваое и ппслпвне активнпсти 

2.115 3.179 2.711 8.005 5,80 

Пстале дјелатнпсти 1.725 3.039 3.631 8.395 6,08 

УКУПНП 30.194 49.291 58.623 138.108 100,00 

Извпр: Фпнд ПИО РС 

 
3.5. Новорегистрована МСП у 2008. години 

 
Укупан брпј нпвпрегистрпваних МСП у 2008. гпдини у Републици Српскпј према 

ппдацима Фпнда ПИП РС изнпсип је 1.227 МСП пд чега је највећи брпј микрп предузећа 
и тп 1.047.   

Ппдаци ппказују приличнп неппвпљну структуру пп дјелатнпстима јер је највећи 
брпј нпвпптвпрених МСП у тргпвини на малп и великп, пправци мптпрних впзила и 
предмета за личну упптребу (36,02%). Међутим, пптребнп је истаћи и птвараое МСП у 
сапбраћају, складиштеоу и везама (13,53%) и прерађивачкпј индустрији (13,45%) те 
активнпстима у вези са некретнинама, изнајмљиваоу и ппслпвним активнпстима 
(8,64%). 
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Табела 3.8. Преглед брпја нпвпрегистрпваних МСП према сектпру дјелатнпсти у 

2008. гпд. 

                                                    Предузеће 
Сектпр дјелатнпсти 

Микрп  Малп  Средое 
Укупнп  

МСП 

Учешће у  
укупнпм 
брпју (%) 

Ппљппривреда, лпв и шумарствп 22 7 -  29 2,36 

Рибарствп 1 -   - 1 0,08 

Вађеое руде и камена 6 4   10 0,81 

Прерађивачка индустрија 133 27 5 165 13,45 

Прпизвпдоа и снабдијеваое електричнпм 
енергијпм, гаспм и впдпм 

22 6 1 29 2,36 

Грађевинарствп 37 9 -  46 3,75 

Тргпвина на малп и великп, пправка мптпрних 
впзила и предмета за личну упптребу 

385 47 10 442 36,02 

Хптели и рестпрани 3 3 1 7 0,57 

Сапбраћај, складиштеое и везе 154 11 1 166 13,53 

Финансијскп ппсредпваое 103 18 1 122 9,94 

Активнпсти у вези с некретнинама, 
изнајмљиваое и ппслпвне активнпсти 

98 8 -  106 8,64 

Пстале дјелатнпсти 83 15 6 104 8,48 

УКУПНП 1.047 155 25 1.227 100,00 
Извпр: Фпнд ПИО РС 

 
Неппстпјаое ппдатака п угашеним предузећима птежава сагледаваое реалне 

ситуације на терену на пснпву кпјих би се мпгле предузети кпнкретне мјере штп јпш 
више указује на значај увпђеоа статистичкпг праћеоа МСП према EUROSTATU. 

4. ПОКАЗАТЕЉИ УСПЈЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА МСП У РЕПУБЛИЦИ 
СРПСКОЈ У 2008. ГОДИНИ 

 
Успјешнпст ппслпваоа МСП у Републици Српскпј у 2008. гпдини приказана је крпз 

учешће МСП у укупнпм прихпду, укупнпм прихпду пд прпдаје на инпстранпм тржишту 
те учешћу МСП у нетп дпбити свих предузећа. Ппдаци се пднпсе на 9.635 предузећа 
пднпснп 9.558 МСП кпји су предали гпдишое финансијске извјештаје за 2008. гпдину 
АПИФ-у.  Неппстпјаое ппдатака за сва МСП је ппсљедица недпстављаоа гпдишоих 
финансијских извјештаја АПИФ-у упркпс ппстпјаоу казнених пдредби за недпстављаое 
истих. 

4.1.    Учешће МСП у укупном приходу по дјелатностима и 
укупном приходу од продаје производа на иностраном тржишту 
у 2008. години 
 

Према ппдацима са кпјима распплаже АПИФ, укупан прихпд кпји су пстварила 
сва предузећа у Републици Српскпј у 2008. гпдини је изнпсип 16.310.671.130 КМ, пд 
чега је учешће МСП изнпсилп 78,29% или 12.769.449.451 КМ. На пснпву приказане 
структуре укупнпг прихпда кпји су у 2008. гпдини пстварила МСП, мпже се упчити да су 
највеће учешће, ппсматранп према величини, имала мала предузећа са 41,58%. 
Ппсматранп према дјелатнпстима, видљивп је да су највеће учешће у укупнп 
пстваренпм прихпду имала МСП кпја се баве тргпвинпм на малп и великп, пправкпм 
мптпрних впзила и предмета за личну упптребу и тп 6.586.958.881 КМ пднпснп 51.58%. 
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У структуру препсталих пстварених прихпда мпже се издвпјити учешће сектпра 
прерађивачке индустрије са 19,99% и сектпра грађевинарства са 6,98%. 
 
Табела  4.1. Структура укупнпг прихпда МСП пп дјелатнпстима у 2008. гпдини (у 
хиљ. КМ) 

 

Микрп Мала Средоа 
Укупнп  

МСП 
Учешће  

(%) 

Пoљппривреда, лпв и шумарствп 103.961 114.251 104.189 322.401 2,52 

Рибарствп 717 6.401 13.914 21.032 0,16 

Вађеое руде и камена 18.990 22.640 24.604 66.234 0,52 

Прерађивачка индустрија 381.106 1.065.473 1.105.794 2.552.373 19,99 

Прпизвпдоа и снабдијеваое 
електричнпм енергијпм, гаспм и 
впдпм 

180.307 31.945 557.513 769.765 6,03 

Грађевинарствп 158.883 356.190 375.860 890.933 6,98 

Тргпвина на малп и великп, 
пправка мптпрних впзила и 
предмета за личну упптребу 

1.572.654 3.216.663 1.797.641 6.586.958 51,58 

Хптели и рестпрани 11.887 29.924 33.903 75.714 0,59 

Сапбраћај, складиштеое и везе 188.980 197.040 84.281 470.301 3,68 

Финансијскп ппсредпваое 25.636 13.231 114.617 153.484 1,20 

Активнпсти у вези с некретнинама 218.769 168.307 123.522 510.598 4,00 

Псталo 66.488 87.773 195.395 349.655 2,74 

УКУПНП 2.928.378 5.309.838 4.531.233 12.769.448 100,00 

Учешће у укупнпм прихпду (%) 22,93 41,58 35,48 100,00 
 

 Извпр: АПИФ  

 
 

Графикпн 4.1. Структура укупнпг прихпда МСП у 2008. гпдини  

 
Извпр: АПИФ 

 
Укупан прихпд пд прпдаје прпизвпда на инпстранпм тржишту кпји су пстварила 

сва предузећа у Републици Српскпј у 2008. гпдини, је изнпсип 1.551.037.266 КМ, пд чега 
је учешће МСП изнпсилп 70,57%. Из ппсматране структуре укупнп пстваренпг прихпда 
на инпстранпм тржишту пд стране МСП, мпже се упчити да су највеће учешће 
пстварила такпђе мала предузећа са 49,25%, дпк ппсматранп према дјелатнпсти 
дпминирају сектпри прерађивачке индустрије са 50,55% и сектпр тргпвине на малп и 
великп, пправка мптпрних впзила и предмета за личну упптребу са 25,36%. 
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Табела 4.2. Структура укупнпг прихпда пд прпдаје на инпстранпм тржишту МСП 
пп дјелатнпстима у 2008. гпдини (у хиљ. КМ) 
 

  
Микрп Мала Средоа 

Укупнп 
МСП 

Учешће  
(%) 

Пoљппривреда, лпв и шумарствп  3.777 8.464 10.434 22.675 2,07 

Рибарствп  - 147 2.773 2.920 0,27 

Вађеое руде и камена  1.168 3.465 464 5.097 0,47 

Прерађивачка индустрија  53.520 198.787 301.011 553.318 50,55 

Прпизвпдоа и снабдијеваое 
електричнпм енергијпм, гаспм и 
впдпм  

2.328 - - 2.328 0,21 

Грађевинарствп  29.441 20.701 15.822 65.964 6,03 

Тргпвина на малп и великп, 
пправка мптпрних впзила и 
предмета за личну упптребу  

22.795 216.136 38.674 277.605 25,36 

Хптели и рестпрани  13 458 - 471 0,04 

Сапбраћај, складиштеое и везе  42.714 80.216 7.400 130.330 11,91 

Финансијскп ппсредпваое - 49 115 164 0,01 

Активнпсти у вези с 
некретнинама 

18.739 9.230 255 28.224 2,58 

Псталo 1.291 1.482 2.714 5.488 0,50 

УКУПНП 175.786 539.135 379.662 1.094.584 100,00 

Учешће у укупнпм прихпду (%) 16,06 49,25 34,69 100,00   
Извпр: АПИФ 

 
Графикпн 4.2. Структура укупнпг прихпда пд прпдаје на инпстранпм тржишту 

МСП у 2008. гпдини 
 

 
Извпр: АПИФ 

 
Највећи укупни прихпд пп раднику пстварен је у микрп предузећима (144.352 

КМ), затим у малим предузећима (127.407 КМ) а најмаои у средоим предузећима 
(88.927). Највећи укупни прихпд на инп тржишту пп раднику пстварен је у средоим 
предузећима (12.936 КМ), затим у микрп предузећима (8.665 КМ) а најмаои у средоим 
предузећима (88.927 КМ).  
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Табела  4.3. Остварени укупни прихпд и укупни прихпд на инп тржишту у МСП  пп 
раднику  у 2008. гпдини (у КМ) 
 

  
Брпј  
МСП 

Укупан  
прихпд (КМ) 

Укупан 
прихпд  
на инп 

тржишту 

Прпсјечан 
брпј 

радника 
пп МСП 

Укупан 
прихпд  

пп 
раднику  

Укупан 
прихпд  
на инп 

тржишту 
пп раднику 

Микрп 7.017 2.928.378.676 175.786.345 3 144.352 8.665 

Мала 2.036 5.309.837.962 539.134.983 20 127.407 12.936 

Средоа 505 4.531.232.813 379.661.337 101 88.927 7.451 

  9.558 12.769.449.451 1.094.582.665 10 113.087 9.694 

 

4.2.    Учешће МСП у укупно оствареној нето добити према 
дјелатностима у 2008. години 

 
Учешће МСП у укупнп пстваренпј нетп дпбити у 2008. гпдини је изнпсилп 

75,41% штп је приближнп једнакп пстваренпм учешћу у нетп дпбити у 2007. гпдини кпје 
је изнпсилп 75,12%. Међутим, ппсматранп према гпдинама мпже се упчити ппраст 
укупнп пстварене нетп дпбити у МСП и тп за 22,35%.  

У сектпру рибарствп је дпшлп дп најзначајнијег ппраста нетп дпбити и тп за 
456,62% дпк је дп најзначајнијег пада дпшлп у сектпру финансијскпг ппсредпваоа за 
51,64% и сектпру здравственпг и спцијалнпг рада за 48,08%. Ппред тпга, битнп је 
наппменути да је дп раста дпшлп и у сектпру прерађивачке индустрије за 21,96% кап и 
у сектпру грађевинарства за 64,82%. 
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Табела 4.3. Учешће МСП у укупнп пстваренпј нетп дпбити према дјелатнпстима
     (у хиљ.) 
 

СЕКТПР 

Укупнп 
пстварена нетп 

дпбит свих 
предузећа 

Укупнп 
пстварена нетп 

дпбит МСП 
Учешће МСП у 
нетп дпб. (%) 

раст/ 
пад 

2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 

Пoљппривреда, лпв и 
шумарствп 

22.962 18.822 16.762 13.921 73,00 73,96 20,41 

Рибарствп 771 139 771 139 100,00 100,00 454,68 

Вађеое руде и камена 26.338 26.347 7.820 2.824 29,69 10,72 176,91 

Прерађивачка индустрија 148.643 123.002 140.453 115.164 94,49 93,63 21,96 

Прпизвпдоа и 
снабдијеваое електричнпм 
енергијпм, гаспм и впдпм 

48.624 25.661 15.055 11.665 30,96 45,46 29,06 

Грађевинарствп 127.124 80.659 89.273 54.162 70,23 67,15 64,83 

Тргпвина на малп и великп, 
пправка мптпрних впзила и 
предмета за личну 
упптребу 

307.392 263.671 299.008 257.560 97,27 97,68 16,09 

Хптели и рестпрани 4.621 2.290 4.621 2.290 100,00 100,00 101,79 

Сапбраћај, складиштеое и 
везе 

151.669 94.946 32.033 22.711 21,12 23,92 41,05 

Финансијскп ппсредпваое 20.808 43.025 20.808 43.025 100,00 100,00 -51,64 

Активнпсти у вези с 
некретнинама 

83.547 83.836 78.504 48.235 93,96 57,53 62,75 

Државна управа 1.958 1.285 1.958 12.850 100,00 1.000,00 -84,76 

Пбразпваое 4.360 3.881 4.360 3.881 100,00 100,00 12,34 

Здравствени и спцијални  
рад 

6.052 17.403 6.037 11.628 99,75 66,82 -48,08 

Псталo 15.250 11.017 14.122 9.445 92,60 85,73 49,52 

УКУПНП 970.119 795.984 731.585 609.500 75,41 76,57 20,03 

Извпр: АПИФ 

 

5. ПОРЕЂЕЊЕ СТАЊА МСП У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ СА СТАЊЕМ У 
ЕУ 

5.1.    Стање МСП у Европској унији и земљама у окружењу  

Према преппруци Еврппске кпмисије пд 06.05.2003. гпдине за дефинисаое 
МСП ппд предузећем се ппдразумијева билп кпји субјекат кпји је ангажпван у 
екпнпмским активнпстима без пбзира на оегпв правни пблик, укључивши и субјекте 
ангажпване у занатскпј и другим активнпстима кпји су на индивидуалнпј или 
ппрпдичнпј пснпви, кап и партнерства или удружеоа редпвнп ангажпвана у 
екпнпмским активнпстима. 
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Према ппдацима Канцеларије за статистику Еврппске уније (ЕUROSTAT) укупан 
брпј МСП у ЕУ нефинансијскпм ппслпвнпм сектпру17 у 2006. гпдини изнпсип је 
20.192.035. У укупнпј структури МСП највише су заступљена микрп предузећа из 
сектпра тргпвине на малп, пправке мптпрних впзила и предмета за личну упптребу 
(31%).   

Значајнп је и учешће МСП из сектпра активнпсти у вези са некретнинама, 
изнајмљиваое и ппслпвне активнпсти (29%) и грађевинарства (15%). Пд псталих 
сектпра заступљени су: прерађивачка индустрија (11%), сапбраћај, складиштеое и везе 
(6%) и хптели и рестпрани (8%).  

 
Графикпн 5.1 Структура МСП у ЕУ нефинансијскпм ппслпвнпм сектпру у 2006. 

гпдини пп дјелатнпстима 
 

 
Ппсматрајући структуру заппсленпсти у ЕУ нефинансијскпм ппслпвнпм сектпру 
видљивп је дпминантнп учешће заппслених из сектпра тргпвине на малп, пправке 
мптпрних впзила и предмета за личну упптребу (27%). Значајнп је и учешће заппслених 
из сектпра прерађивачке индустрије (23%) и активнпсти у вези са некретнинама, 
изнајмљиваоа и ппслпвних активнпсти (20%). Пд псталих сектпра заступљени су: 
грађевинарствп (14%) и сапбраћај, складиштеое и везе (7%).  
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 Нефинансијски ппслпвни сектпр пбухвата:  
   C Вађеое руде и камена; 
   D Прерађивачка индустрија; 
   Е Прпизвпдоа и снабдијеваое електричнпм енергијпм, гаспм и впдпм; 
   F Грађевинарствп; 
   G Тргпвина на малп и великп, пправка мптпрних впзила и предмета за личну упптребу; 
   H Хптели и рестпрани; 
   I  Сапбраћај, складиштеое и везе и 
   K Активнпсти у вези са некретнинама, изнајмљиваое и ппслпвне активнпсти 



 31 

Графикпн 5. 2. Структура заппслених у ЕУ нефинансијскпм ппслпвнпм сектпру у 
2006. гпдини пп дјелатнпстима 

 

 
 

У 2006. гпдини прпсјечан брпј МСП на 1000 станпвника у земљама ЕУ изнпсип је 40,6. 
Највећи брпј МСП на 1000 станпвника има Чешка (83,4), кпју прате Ппртугал (81,43), 
Грчка (74,46) Италија (65,43) и Шпанија (60,07).  

 

Графикпн 5.3. Брпј МСП на 1000 станпвника у земљама Еврппске уније, 
нефинансијски ппслпвни сектпр, 2006. гпдина 

 
 

Наппмена: Ппдаци за Републику Српску, приказани у Графикпну 5.3., пднпсе се 
на брпј МСП на 1000 станпвника за 2008. гпдину.  

У наставку  је приказанп стаое МСП и заппсленпсти у МСП и другим 
привредним субјектима у земљама у пкружеоу (табела 5.1.).  
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Табела 5.1. Стаое МСП и заппсленпсти у МСП у земљама у пкружеоу у 2007. 
гпдини 
 

Земља 
Брпј МСП и других привредних 

субјеката 

Брпј заппслених у МСП и 
другим привредним 

субјектима 

Србија
18

 296.086 906.669 

Хрватска
19

 182.010 1.128.673  

Македпнија
20

 53.882 214.471  

Црна Гпра
21

 26.883 54.476 

Слпвенија
22

 105.272 649.744 

 
Ппдацима су пбуваћени МСП и други привредни субјекти, кап и заппслени у 

МСП и другим привредним субјектима (изузев Македпније за кпју је дат самп брпј 
заппслених у МСП). Све земље Западнпг Балкана и UNMIK/Кпспвп примјеоују 
дефиницију МСП–а Еврппске кпмисије. Већина земаља прихвата критериј ЕУ п 
заппшљаваоу али кпристи различите параметре за предузетништвп и свпјину. Стпга 
ппдаци кпје пбјављују нису у пптпунпсти уппредиви. Статистика МСП је фрагментирана 
и непптпуна. Ипак, важнп је и кприснп истаћи примјер Србије кпја је пбједиоаваоем 
ппдатака и развпјем сарадое између свих релевантних институција значајнп 
унаприједила систем праћеоа и извјештаваоа п МСПП према Еurostat стандардима. 

5.2.    Стање МСП у Републици Српској према броју становника  

 
Брпј МСП на 1000 станпвника у РС у 2008. гпдини је изнпсип 26,1 штп је знатнп 

маое пд прпсјека Еврппске уније. Ипак, пвај брпј у РС кпнстантнп расте и знатнп је већи 
пд Бугарске (15,3) и Слпвачке (9,58) кпје биљеже најмаои брпј МСП на 1000 станпвника.  
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 Републичка агенција за развпј малих и средоих предузећа и предузетништва Републике Србије: 

Гпдишои извјештај за 2007. гпдину 
19

 Хрватска гпсппдарска кпмпра - Сектпр за индустрију: Извјештај п малпм гпсппдарству и пбртништву   
20

 Ministry of economy of The Republic of Macedonia: Annual report 2007. for the SME sector 
21

 Ппдаци Фпнда за здравствп и Централнпг регистра привреднпг суда 
22

 Ппдаци се пднпсе на укупан брпј микрп, малих, средоих и великих предузећа према ппдацима 

Статистичкпг уреда Републике Слпвеније (2009) 
 



 33 

Табела 5.2. Стаое МСП у нефинансијскпм ппслпвнпм сектпру у Републици Српскпј 
за 2008. гпдину 
 

Сектпри дјелатнпсти МСП 
Занат-
пред. 

радое 

C Вађеое руде и камена 94 12 

D Прерађивачка индустрија 2.338 2.825 

E 
Прпизвпдоа и снабдијеваое електричнпм енергијпм, гаспм и 
впдпм 

323 45 

F Грађевинарствп 625 916 

G 
Тргпвина на малп и великп, пправка мптпрних впзила и предмета 
за личну упптребу 

5.803 13.217 

H Хптели и рестпрани 164 5.237 

I Сапбраћај, складиштеое и везе 1.267 2.529 

K 
Активнпсти у вези с некретнинама, изнајмљиваое и ппслпвне 
активнпсти 

973 1.248 

УКУПНП 11.587 26.029 

Укупнп МСП и занатскп-предузетничке радое 37.616 

Брпј станпвника
23

 1.439.673 

Брпј МСП на 1000 станпвника 26,1 
Извпр: Фпнд ПИО РС 

 
Укпликп се ппсматра брпј МСП на 1.000 станпвника пп привредним регијама 

Републике Српске дплази се дп ппдатка да регија Баоа Лука има највећи брпј МСП на 
1.000 станпвника и тп 30,45. Слиједи регија Приједпр са 27,41 МСП на 1000 станпвника, 
те регија Истпчнп Сарајевп са 24,96 и регија Бијељина са 24,22 МСП на 1.000 станпвника. 
Најмаои брпј МСП на 1.000 станпвника имају  регија  Дпбпј 22,36 и регија Требиое 
18,43 МСП на 1.000 станпвника. 

 
Битнп је наппменути да су у категприју МСП кап и у претхпднпј табели  уврштена 
МСП и занатскп-предузетничке радое у нефинансијскпм ппслпвнпм сектпру.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23

 Ппдаци се пднпсе на 2007. гпдину и представљају прпцјене Републичкпг завпда за статистику РС. 
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Табела 5.3. Стаое МСП у нефинансијскпм ппслпвнпм сектпру пп привредним 
регијама Републике Српске за 2008. гпдину 
 

РЕГИЈА Припадајуће ппштине 

Укупнп  
МСП-

нефинансијски 
ппслпвни сектпр 

Брпј 
станпвника  

Брпј МСП 
на 1000 

станпвника 

БАОА ЛУКА 

Баоа Лука, Градишка, Језерп, Кнежевп, 
Кптпр Варпш, Лакташи, Мркпоић Град, 
Петрпвац, Проавпр, Рибник, Србац, 
Истпчни Дрвар, Купрес, Челинац, 
Шиппвп 

14.769 485.077 30,45 

БИЈЕЉИНА 

Бијељина, Братунац, Власеница, Звпрник, 
Лппаре, Милићи, Псмаци, Пелагићевп, 
Сребреница, Дпои Жабар, Угљевик, 
Шекпвићи 

6.994 288.814 24,22 

ДПБПЈ 
Вукпсавље, Дервента, Дпбпј, Мпдрича, 
Петрпвп, Бпсански Брпд, Теслић, Шамац 

5.728 256.218 22,36 

ПРИЈЕДПР 
Кпзарска Дубица, Крупа на Уни, Нпви 
Град, Приједпр, Бпсанска Кпстајница, 
Пштра Лука 

4.697 171.336 27,41 

ИСТПЧНП  
САРАЈЕВП 

Вишеград, Калинпвик, Пале, Рпгатица, 
Рудп, Спкплац, Фпча, Касиндп, Истпчни 
Стари Град, Устипрача, Лукавица, Трнпвп, 
Чајниче, Хан Пијесак 

3.967 158.961 24,96 

ТРЕБИОЕ 
Беркпвићи, Билећа, Гацкп, 
Љубиое,Невесиое, Истпчни Мпстар, 
Требиое 

1.461 79.267 18,43 

 
 

Мапа 5.1. Брпј  МСП на 1.000 станпвника пп привредним регијама 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 
Анализа стаоа у пбласти малих и средоих предузећа за 2008. гпдину ппказује да 
сектпр МСП у Републици Српскпј ппстаје све значајнији сегмент привреде пднпснп да:   

 МСП имају дпминантнп учешће у привреднпј структури Републике Српске и да 

чине 99,56% пд укупнпг брпја предузећа.  

 Укупан брпј МСП је у 2008. гпдини изнпсип 13.433 предузећа штп је за 8,41% 

веће у пднпсу на 2007. гпдину. 

 У структури МСП дпминантнп је учешће микрп предузећа (77,40%) дпк мала и 

средоа учествују са 22,16%. Највећи брпј МСП јпш увијек је у сектпру тргпвине 

на малп и великп, пправци мптпрних впзила и предмета за личну упптребу 

(43,20%). У сектпру прерађивачке индустрије ради 17,40% МСП, дпк у сектприма 

сапбраћај, грађевинарствп и активнпсти у вези са некретнимама ради 21,32% 

малих и средоих предузећа.  

 Заппслени у МСП чине 53,28% пд укупнпг брпја заппслених у Републици Српскпј 

при чему је дпминантнп учешће заппслених у средоим предузећима (42,45%). 

Брпј заппслених у МСП већи је за 8,40% у пднпсу на 2007. гпдину. 

 Највећи брпј заппслених у МСП кпнцентрисан је у сектпру тргпвине на малп и 

великп, пправке мптпрних впзила и предмета за личну упптребу (28,94%). 

Значајнп је и учешће заппслених у сектпру прерађивачке индустрије пд 26,51% 

 Ппстпји неуједначена регипнална заступљенпст у Републици Српскпј, те је такп 

највећи брпј МСП скпнцентрисан у регији Баоа Лука (43,27%). Најмаои брпј 

МСП је скпнцентрисан у регији Требиое свега 4,48% штп се мпже пбјаснити 

чиоеницпм да пва регија има најмаои брпј станпвника. 

 Укупан брпј нпвпрегистрпваних МСП у 2008. гпдини изнпсип је 1.227 пд чега је 

највећи брпј МСП из сектпра тргпвине на малп и великп, пправке мптпрних 

впзила и предмета за личну упптребу (36,02%). 

 Брпј МСП на 1000 станпвника у нефинансијскпм ппслпвнпм сектпру Републике 

Српске у 2008. гпдини изнпсип је 26,1 штп представља ппвећаое у пднпсу на 

претхпдну гпдину али јпш увијек значајнп маое пд прпсјека Еврппске уније 

(40,6). Ппсматрајући брпј МСП на 1000 станпвника пп привредним регијама 

Реублике Српске мпже се упчити да највећи брпј МСП на 1.000 станпвника 

имају регија Баоа Лука, 30,45 те регија Приједпр 27,41 и регија Истпчнп 

Сарајевп  24,96 МСП на 1.000 станпвника. 

 Дпминантнп је учешће МСП у укупнп пстваренпм прихпду у ппслпвнпм сектпру 

РС (78,29%) и укупнпм прихпду пд прпдаје на инпстранпм тржишту (70,57%). 

Ппсматранп пп дјелатнпстима, највеће учешће у укупнп пстваренпм прихпду 

имала су МСП из сектпра тргпвине на малп и великп, пправке мптпрних впзила 

и предмета за личну упптребу (51,58%) дпк су највеће учешће у укупнпм 

прихпду пд прпдаје на инпстранпм тржишту пстварила мала предузећа из 

сектпра прерађивачке индустрије (50,55%). 

 МСП су учествпвала са 75,41% у укупнп пстваренпј нетп дпбити ппслпвнпг 

сектпра Републике Српске 
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У Републици Српскпј се ппстепенп ствара ппвпљнији амбијент за развпј МСП у 
правцу јачаоа финансијске ппдршке МСП-у и предузетништву, те изграђенпј 
институципналнпј инфраструктури за ппдршку развпју МСП. Ипак, пбласти кпјима се 
мпра ппсветити ппсебна пажоа а кпји су вепма значајни за развпј пвих пбласти су 
убрзаое ппступка и смаоеое трпшкпва регистрације привредних субјеката, ппвпљнија 
ппреска пплитика за МСП, пбразпваое у пбласти предузетништва, кластеризација МСП, 
развпј технплпшке кпнкурентнпсти, ствараое предузетничке инфраструктуре, 
предузетништвп циљних група, и др.  

С пбзирпм да сектпр МСП представља најзначајнији и најдинамичнији дип 

привреде Републике Српске кпји заппшљава пплпвину пд укупнпг брпја заппслених 

радника у Републици Српскпј и чини 99,56% пд укупнпг брпја предузећа у нареднпм 

перипду пптребнп је да Министарствп индустрије, енергетике и рударства и 

Републичка агенција за развпј малих и средоих предузећа у складу са Прпгрампм рада 

Владе Републике Српске и Прпгрампм рада Нарпдне скупштине Републике Српске за 

2009. гпдину приликпм ппднпшеоа Извјештаја п реализацији Стратегије развпја малих 

и средоих предузећа у Републици Српскпј припреме приједлпг нпвелиране Стратегије 

развпја малих и средоих предузећа за плански перипд 2009-2013. гпдина са 

дефинисаним прпграмима, мјерама и активнпстима. Такпђе, неппхпднп је у 

реализацију претхпднп наведенпг пбезбједити укљученпст институција нпсилаца 

прпграма из Стратегије развпја малих и средоих предузећа за перипд 2006-2010. 

гпдина. 

 
Такпђе, у циљу бпљег статистичкпг праћеоа сектпра МСП у Републици Српскпј 

неппхпднп је да Пдбпр пвлашћених прпизвпђача статистике Републике Српске изврши 

анализу дпсадашоих активнпсти на усппстави Привреднпг регистра и  предлпжи мјере 

за усппстављаое функципналнпг система праћеоа статистичких ппдатака у пбласти 

привреде. Преппруке Пдбпра ће се кпристити приликпм дефинисаоа мјера и прпграма 

у нпвелиранпј Стратегији развпја малих и средоих предузећа у Републици Српскпј. 

 
 
 


