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У В О Д 

Годишњи  извјештај  за  област  МСП  и  занатско‐предузетничку  дјелатност  у  Републици 
Српској  за  2009.  годину  предвиђен  је  Програмом  рада  Владе  Републике  Српске  за  2010. 
годину.  Извјештај  представља  свеобухватну  анализу  достигнутог  нивоа  развијености  МСП  и 
занатско‐предузетничких радњи као и остварених резултата пословања у овој области.  

Годишњи  извјештај  за  област  МСП  и  занатско‐предузетничку  дјелатност  у  Републици 
Српској за 2009. годину је урадила Републичка агенција за развој МСП у сарадњи са Ресором за 
МСП  и  производно  занатство  Министарства  индустрије,  енергетике  и  рударства  Републике 
Српске. 

Подршка развоју малих и средњих предузећа у Републици Српској добила је на значају 
2002.  године усвајањем Програма развоја мале привреде за период 2002‐2005. година након 
чега  је  усвојен  Закон  о  подстицању  развоја  малих  и  средњих  предузећа  (МСП).  Усвајањем 
Закона створене су претпоставке за законодавну, институционалну и финансијску подршку овој 
области.  Током  2004.  године  на  основу  Закона  формирани  су  Ресор  за  МСП  и  производно 
занатство  при  тадашњем Министарству  привреде,  енергетике  и  развоја  Републике  Српске  и 
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа. Истовремено су на локалном нивоу 
осниване  локалне  агенције  за  развој МСП  тако  да  је  до  2009.  године  формирано  укупно  18 
локалних  агенција,  а  одређени  број  општина  је  исказао  интерес  за  успостављање  истих. 
Подршку развоју МСП на локалном нивоу такође пружају и општинска одјељења за развој која 
заједно са горе наведеним институција чине мрежу за подршку развоју МСП. 

Приступањем  Босне  и  Херцеговине  провођењу  Европске  повеље  за  мала  предузећа, 
Република Српска је добила могућност да извјештава о постигнутом напретку у примјени овог 
документа  од 2003.  године.  Извјештај  се  доставља  Европској  комисији  као  збирни  извјештај 
ентитета, Брчко дистрикта и нивоа БиХ. 

Током 2006. и 2008. године измјенама Закона о подстицању развоја МСП извршено је 
дјелимично усклађивање дефиниције МСП са ЕУ дефиницијом,  те дефинисан већи дјелокруг 
задатака  Агенције  и  прецизније  дефинисани  начин  оснивања  и  рад  локалних  развојних 
агенција. Такође, измјенама су дефинисани појмови предузетничке инфраструктуре. 

Усвајањем  Развојног  програма  Републике  Српске  за  период  2007‐2010.  година  и 
формирањем  Инвестиционо‐развојне  банке  Републике  Српске  2007.  године  створен  је  и 
финансијски оквир за подстицање развоја МСП. 

Такође,  у  2007.  години  Народна  скупштина  Републике  Српске  усвојила  је  Стратегију 
развоја МСП у Републици Српској за период 2006‐2010. година којом су дефинисани стратешки 
и оперативни циљеви те програми подстицаја за развој МСП. 

Развој  предузетничке  инфраструктуре  значајно  доприноси  локалном  економском 
развоју  што  је  Влада  Републике  Српске  препознала  усвајањем  Акционог  планa  подршке 
успостављању  и  развоју  пословних  зона  у  Републици  Српској  2009  ‐2013.  година.  Тиме  су 
покренуте  активности  утврђивања  потенцијалних  локација  за  пословне  зоне  у  Републици 
Српској као и израда пројектне документације и изградња инфраструктуре. 

У 2009. години формиран је Савјет за развој МСП и предузетништва Републике Српске у 
циљу  интегрисања  предузетничке  и  конкурентске  димензије  у  остале  политике,  правне  и 
регулаторне  промјене  у  законодавству  руководећи  се  принципом  „фокусирања  на  мала 
предузећа“.  Чланови  Савјета  су  представници  Министарства  индустрије,  енергетике  и 
рударства,  Министарства  финансија,  Републичке  агенције  за  развој  МСП,  Инвестиционо‐
развојне банке Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Агенције за локални 
развој општине Приједор и Агенције за развој општине Требиње. 
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Као  коначни  резултат  свих  наведених  активности  може  се  закључити  да  је  Влада 
Републике Српске активно допринијела развоју МСП и стварању неопходних претпоставке за 
економски развој Републике Српске. 

Поред  свега  наведеног  битно  је  споменути  да  је  област  развоја МСП  препозната  и  у 
другим стратешким документима: 

 

Стратегије Републике Српске 

1. Стратегија развоја МСП у Републици Српској за период  2006‐2010; 
2. Акциони  план  подршке  успостављању  пословних  зона  у  Републици  Српској  2009‐2013. 

година; 
3. Програм реструктуирања Занатско‐предузетничке коморе РС, 2009. година; 
4. Секторска стратегија развоја индустрије Републике Српске у период 2009 – 2013. година; 
5. Развојни програм Републике Српске 2007‐2010. године; 
6. Стратегија Инвестиционо‐развојне банке РС, 2007‐2013. година; 
7. Стратегија  подстицања  и  развоја  страних  улагања  у  Републици  Српској  за  период  2009‐

2012. године; 
8. Стратегија подстицања извоза Републике Српске за период 2009‐2012. године; 
9. Стратегија образовања Републике Српске; 
10. Стратегија локалне управе и самоуправе Републике Српске 2009‐2015. година; 
11. Стратегија запошљавања Републике Српске 2010‐2014. година; 
12. Стратегија развоја трговине Републике Српске 2010‐2015. година; 
13. Стратешки план руралног развоја РС до 2015. године. 

 
Стратегије Босне и Херцеговине 
1. Стратегија развоја МСП у Босни и Херцеговини, 2009‐ 2011. година  
2. Стратешки план развоја локалне самоуправе у Босне и Херцеговине, 2006. године; 
3. Стратегија развоја Босне и Херцеговине, (радна верзија); 
4. Стратегија запошљавања Босне и Херцеговине, 2010‐ 2014. година (нацрт). 
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РЕЗИМЕ 
 

Програмом  рада  Владе  Републике  Српске  за  2010.  годину  предвиђена  је  израда  Годишњег 
извјештаја за   област МСП и занатско‐предузетничку дјелатност у Републици Српској за 2009. 
годину. Извјештај је урадила Републичка агенција за развој МСП у сарадњи са Министарством 
индустрије, енергетике и рударства. 
У даљем тексту навешћемо најосновније показатеље за ову област у посматраном периоду. У 
овом резимеу наводимо: 
Макроекономски амбијент 
Бруто друштвени производ за 2009.годину у Републици Српској износи 8,243 милијарди КМ. 
Годишња стопа инфлације износила  је 0,3%. Обим робне размјене у 2009.  години износио  је 
5,24  милијарди  КМ  док  је  покривеност  увоза  извозом  износила  46,9%.  Укупне  бруто  стране 
директне  инвестиције  износиле  су  122,3  милиона  КМ.  У  2009.  години  физички  обим 
индустријске  производње  већи  је  за  19%  у  односу  на  претходну  годину.  Укупан  број 
запослених  у  Републици  Српској  износио  је  252.026  лица  док  је  број  незапослених  износио 
141.100 лица. Просјечна нето плата износила је 788 КМ а просјечна пензија 320 КМ. 
Међународни извјештаји о сектору МСП 
Према Извјештају о имплементацији Европске повеље за мала предузећа  Република Српска 
најзначајније  резултате  има  у  области  образовања  и  области  која  се  односи  на  боље 
законодавство и регулативу. Што се тиче осталих докумената који су битни за ову област битно 
је напоменути да ће Република Српска односно Босна и Херцеговина од 2010.  године почети 
извјештавати Европску комисију о провођењу Акта о малим и средњим предузећима који  је 
Европска  унија  усвојила  2008.  године.  Према  ГЕМ  истраживању  (Глобални  монитор 
предузетништва) предузетништво је пожељан избор за каријеру, страх од покретања бизниса 
је  најмањи  у  регији  а  показало  се  и  да  испитаници  сматрају  да  имамо  довољно  знања  и 
вјештина. Међутим, врло мало почетника у пословању очекује отварање нових радних мјеста а 
број  постојећих  предузетника  који  планирају  увођење  нових  производа  је  такође  најнижи  у 
регији (8,49%). Што се тиче предузетничке активности БиХ има највиши ниво у региону али и 
највиши индекс  прекида  пословања.  Према  извјештају Doing business 2010  БиХ  је  најлошије 
рангирана од свих земаља у региону. 
Стање МСП  и занатскопредузетничкој радњи  
Према  подацима  Пореске  управе  у  Републици  Српској  у  2009.  години  је  пословало  14.321 
предузећа  од  чега  је  14.266  или  99,62%  МСП.  У  структури  МСП  највећи  број  чине  микро 
предузећа  12.049  или  84,14%,  затим  мала  предузећа  1.805  или  12,60%  док  број  средњих 
предузећа износи 412  или 2,88%. 
Према структури дјелатности највећи број МСП је и даље у области трговине на велико и мало 
42,18%  и  у  сектору  прерађивачке  индустрије  20,31%.  Према  регионалној  заступљености 
највећи број МСП је у привредним подручјима  Бања Лука 46,96% и Бијељина 16,56%. 
Број  запослених у   МСП  у 2009.  години у Републици Српској износио  је 99.430  лица од чега 
63.939  мушкараца  и  35.941  жена.  МСП  су  у  2009.  години  просјечно  запошљавала  7  лица. 
Гледано  по  дјелатностима  највише  запослених  је  било  у  области  прерађивачке  индустрије 
29,80 % и области трговине на велико и мало и одржавање 28,55%.  
У  2009.  години  број  новоотворених  МСП  према  подацима  Пореске  управе  је  износио  735 
предузећа док је 800 предузећа угашено. 
МСП су у 2009.  години остварила укупан приход у износу од 11,632 милијарди КМ што чини 
78,64% укупног прихода свих предузећа. Укупно је остварено 369,344 милиона КМ добити док 
је порез на добит износио 70,459 милиона КМ или 72,63%. 
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Што се тиче занатско‐предузетничке дјелатности веома значајна активност у 2009.  години  је 
доношење  Програма  реструктирања  занатско‐предузетничког  коморског  система  и 
финансијска подршка од стране Владе Републике Српске који су допринијели ревитализацији 
структуре републичке и подручних комора те општинских удружења предузетника. 
Према  подацима  Пореске  управе  у  Републици  Српској  је  у  2009.  години  пословало  28.228 
занатско‐предузетничких  радњи  (у  даљем  тексту:  радњи).  Према  структури  дјелатности 
највећи  број  радњи  послује  у  области  трговине  на  велико  и  мало  40,84%  те  у  области 
саобраћаја,  складиштења и комуникација 22,07%.  Гледано према регионалној  заступљености 
највећи број радњи је у привредним подручјима  Бања Лука 40,46%, Бијељина 16,48% и Добој 
14,36%. 
У 2009. години регистровано је 3.250 нових радњи док је угашено 5.616 радњи. 
Укупан  број  запослених  у  радњама  је  износио  40.837  лица  од  чега  су  мушкарци  20.357  а 
20.480  жене.  Просјечан  број  запослених  радника  по  радњи  је  износио  1,45.  Највећи  број 
запослених је у трговини 40,2% и саобраћају, складиштењу и угоститељству 21,42%. 
Радње које запошљавају максимално три радника чине 93,28% укупног броја радњи. 
Према подацима Пореске управе преко фискалног система остварен је укупан промет у износу 
од 990,15 милиона КМ од чега малопродаја износи 964,29 милиона КМ. Према подацима из 
годишњих пријава за порез на доходак радње су пријавиле 16,28 милиона КМ на име пореза 
од прихода од самосталне дјелатности. 
Институционални оквир 
Што  се  тиче  институција  за  подршку  МСП  у  2009.  години  се  радило  на  јачању  постојећих 
капацитета  док  је  на  локалном  нивоу  дошло  до  нових  иницијатива  за  успостављање 
међуопштинских агенција за развој МСП. 
Финансијска подршка развоју МСП и радњама 
МСП  и  радње  су  у  2009.  години  добијала финансијску  подршку  путем  кредитних  линија    и 
бесповратних средстава. Најзначајнију подршку за МСП у 2009.  години дало је Министарство 
индустрије,  енергетике  и  рударства  за  подршку  извозу  у  износу  од  10  милиона  КМ  за  215 
предузећа,  затим  4,56  милиона  КМ  за  укупно  79  предузећа  корисника  из  области  текстила, 
коже  и  обуће  на  име  субвенције  за  ову  грану  те  600.000  КМ  за  80  мала  предузећа  на  име 
успостављање система квалитета. 
Министарство породице,спорта и омладине је за подршку запошљавању младих додјелило је 
укупно 1,24 милиона КМ за 253 пословна субјекта који су на овај начин запослили 444 лица. 
Поред  наведеног  значајни  су  и  подстицаји  Министарства  науке  и  технологије  које  је  за 
иноваторство  и  нове  технологије  додјелило  4,24  милиона  КМ.  Министарство  трговине  и 
туризма  је финансирало пројекте 21 МСП у износу од 319.000 КМ на име подршке туризму и 
угоститељству. 
Инвестиционо‐развојна банка Републике Српске је у 2009. години пласирало 181,17 милиона 
КМ за 626 корисника (предузећа). Од укупног износа кредита 91,11% су кредити за МСП. 
На нивоу локалне управе Републике Српске у 2009. години, пласирано је 6,85 милиона КМ за 
957 корисника. Од овог износа 42,8% су бесповратна средства а остало су кредитна средства. 
Према подацима Министарства финансија и  трезора БиХ у 2009.  години остварене донације 
износе 11,66 милиона евра.  
Анализа легислативе и пословног окружења 
Након анализе легислативе и пословног окружења за МСП може се закључити да је неопходно 
веће  укључивање  пословне  заједнице  током  израде  прописа,  да  је  регистрација  пословних 
субјеката и даље компликован,  дуготрајан и  скуп поступак  те да институције  које  учествују  у 
поступку регистрације нису повезане. Значајне активности ка поједностављењу формалности 
и инспекцијских мјера су окончане „гиљотином прописа“ којима је укинуто 40% формалности 
и преко 50% инспекцијских поступака те увођење RIA методологије (процјена учинка прописа). 
Како би се умањио значај пореских обавеза као препреке развоју МСП‐а, потребно је не само 
умањити  ниво  пореза  и  такси,  већ  и  број  формалности  повезаних  са  плаћањем  пореских 
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обавеза.  Поред  наведеног  важно  је  радити  на  убрзању  рјешавања  привредних  спорова, 
повећању ефикасности стечајног поступка, бржој регистрацији имовине. 

 

Предузетничка инфраструктура 
Развој  предузетничке  инфраструктуре  је  нешто  успоренији  у  Републици  Српској  и  Босни  и 
Херцеговини с обзиром на финансијске могућности за подстицаје, стање пословног окружења, 
легислативног  оквира  и  других  фактора.  Такође  треба  рећи  да  не  постоји  довољан 
сензибилитет у друштву и пословном окружењу за развој предузетничке инфраструктуре.  
Тренутно  у  Републици  Српској  ради  5  пословних  инкубатора,  и  то  у  Бања  Луци,  Приједору, 
Требињу, Шамцу и Модричи. 
Влада Републике Српске је препознала вишеструки значај пословних зона те је у априлу 2009. 
године  усвојила  Акциони  план  подршке  успостављању  и  развоју  пословних  зона  у 
Републици Српској 2009 ‐2013. година, гдје су дефинисани појмови и врсте пословних зона, те 
потребне  мјере  и  инструменти  подршке.    У  2009.  години,  пројектом  мапирања  локација  за 
развој  пословних  зона    обезбјеђени  су  важни  подаци  за њихово  дугорочно  планирање.  Као 
резултат  истраживања  достављени  су  подаци  за  117  локација  из  61  општине  и  2  града.  Уз 
примјену  селективних критерија  као перспективно оцјењено  је 57  локација на  територији 39 
општина.  Неке  локације  су  већ  спремне  за  инвестициону  понуду  и  маркетинг  као  нпр.: 
Лакташи – Александровац, Бијељина – Индустријска зона 2 и зона 3, Приједор – Целпак, Нови 
Град – Индустријска зона Пољавнице.  
 Најзначајнији  кластери  у  Републици  Српској  су  Кластер  „Дрво‐ПД“  из  Приједора,  Кластер 
„КОЖА“ из Бања Луке  (у оснивању), Удружење „Дрво‐Г” из Градишке, Удружење произвођача 
намјештаја  „ДРВО‐КЛАСТЕР“  Бања  Лука,  Кластер  “Solar  group”  Бања  Лука,  Кластер  Добој, 
Кластер Дрина дрво Сребреница.  
Образовање и обука 
У  мају  2009.  године  Агенција  је  провела  истраживање  ефеката  увођења  предмета  „Увод  у 
предузетништво“ у средњим стручним школама у Републици Српској. Резултати истраживања 
су  показали  оправданост  увођења  предмета  у  средње  стручне школе,  потребу  за  увођењем 
предмета у простале школе, потребу за  јединственим уџбеником и дораду наставног плана и 
програма те увођење практичне наставе. У току је увођење ученичких предузећа кроз Business 
Innovation  Programs  (BIP)  на  основу  којег  ће  се  код  младих    људи  развити  осјећај  за 
предузетништво. Ученичка предузећа ће бити уведена у све средње школе Републике Српске 
од  наредне школске  године.  У  току 2009.  године  усвојен  је  Закон  о  образовању  одраслих  и  
успостављен  Завод  за  образовање  одраслих  који  има  за  циљ  организовање  програма 
преквалификација,  оспособљавања  за  запошљавање  одраслих  лица  за  занимања  који  су 
потребни на тржишту Републике Српске и омогућавање даљег образовања.  
Агенција  је  током  2009.  године  у  сарадњи  са  различитим  пружаоцима  тренинг  услуга 
организовала  семинаре  за  оснивање  нових  и  унапређење  постојећих  МСП  на  којима  је 
учествовало  укупно  790  учесника.  Агенција  је  у  2009.  години  започела  имплементацију 
пројекта "Едукација за самозапошљавање" чији општи циљ је подршка свим младим људима у 
Републици  Српској  који  имају  пословну  идеју,  да  је  кроз  стручну  обуку  провјере,  те  да  је  у 
случају економске оправданости претворе у исплатив посао. Обуку  је успјешно завршило 268 
младих,  креирано  је  67  пословних  планова,  представљен  51  пословни  план  а  9  учесника  је 
покренуло властити посао. 
У  сарадњи  са  Агенцијом,  која  је  домаћин  Глобалне  седмице  предузетништва  за  Босну  и 
Херцеговину,  5  организација  из  Босне  и  Херцеговине  се  укључило  у  мрежу  партнерских 
организација, реализовано је 12 активности у којима је активно учествовало 220 младих. 
Пословно савјетовање 
Не  постоје  свеобухватне  анализе  потреба  за  консултантским  услугама  на  подручју  БиХ. 
Различити  међународни  пројекти  су  у  овиру  својих  мандата  радили  одређене  анализе. 
Њемачко друштво за техничку сарадњу  (GTZ)  је током 2006. и 2007.  године субвенционисало 
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консултантске  услуге  у  123  предузећа  у  сјеверној  БиХ  и  утврдило  сљедећи  обим  потражње 
испитаних предузећа за консултантским услугама: производња и технологија (47%), припрема 
увођења  система  квалитета  (14,8%),  припрема  студије  утицаја  на  животну  средину  (11,8%), 
развој  властитих  производа  (8,8%),  припрема  бизнис  плана,  приступ  финансијама  (8,8%)  и 
маркетинг и продаја (8,8%).  
Најразвијеније  консултантско  тржиште  је  за  имплементацију  система  квалитета  на  бази 
стандарда  ISO  9001  а  локални  консултанти  теже  да  развију  своју  стручност  ка  управљању 
околином (ISO 14001) и управљању здрављем и сигурности на раду  (OHSAS 18000). Полако се 
развија и сегмент управљања ризицима у производњи хране (HACCP). Такође, доста је развијен 
и  сегмент  „Менаџмента  информационих  система  (софтвери)“  као  и  инжињеринг  студија  у 
поређењу са другим подручјима стручности.  
Подршка извозу и страним улагањима у сектор МСП 
У 2009. години усвојена је Стратегија подстицања извоза Републике Српске 2009‐2012. година 
и  Акциони  план  за  спровођење  наведене  Стратегије.  Организоване  су  и  посјете  појединим 
страним компанијама те заједнички сајамски наступ предузећа. 
У 2009. години усвојена Стратегија подстицања и развоја страних улагања у Републике Српске 
2009‐2012.  Година  и  Акциони  план  за  спровођење  наведене  Стратегије.  Након  усвајања 
Стратегије  мапиране  су  и  увезане  институције  које  се  тичу  страних  улагања  у  РС  (како  на 
републичком тако и на локалном нивоу ‐ на локалном нивоу то су често агенције за развој 
МСП) те одржано  седам  обука/радионица из  свих области страних улагања за надлежне 
институције  на  републичком и  локалном нивоу  (на  локалном нивоу  по  принципу  пилот 
градова/општина ‐ Бањалука, Источно Сарајево, Приједор, Добој, Бијељина, Требиње). 
Предузетништво социјално искључених група 
Према  подацима  Фонда  за  професионалну  рехабилитацију  и  запошљавање  инвалида  РС 
(април  2010.  године),  22  предузећа  имају  статус  предузећа  за  запошљавање  лица  са 
инвалидитетом и користе законске повољности. У овим предузећима запослено је 195 лица са 
инвалидитетом.  
У Републици Српској до сада су реализоване само двије заштитне радионице. Још увијек није 
регистрован  нити  један  радни  центар  осим  Завода  дистрофичара  Бањалука.  У  заштитним 
радионицама ради 7 лица са инвалидитетом.   
На основу Међудржавног споразума између Владе Републике Финске и Савјета министара БиХ  
у  периоду  2006‐2009.  година  реализован  је  пројекат  „Подршка  развоју  Политике  у  области 
инвалидности  у  БиХ“.  У  оквиру  пројекта  реализоване  су  активности  припреме  ентитетских 
стратегија  и  акционих  планова  за  имплементацију  Политике  у  области  инвалидности  те  је 
израђен  Нацрт  Стратегије  и  акционих  планова  за  унапређење  друштвеног  положаја  лица  са 
инвалидитетом у РС 2010‐2015.година. 

Међународни пројекти  
Значајни  пројекти  везано  за  област  МСП  чија  имплементација  је  трајала  или  започела  у 
2009.години: 

• Подршка ЕУ политици МСП и развоју институционалних капацитета у БиХ 
• Помоћ ЕУ у изградњи регионалних институционалних капацитета у МСП у БиХ 
• Унапређење локалне и регионалне привреде у БиХ (GTZ) 
• ФИРМА (USAID) 
• Стартешко планирање и развој јавних политика (UNDP) 
• Програмирање IPA 2009 
• Стварање  оквира  за  успостављање  индустријских  зона  у  Републици  Српској  (Свјетска 

банка) 
• Пројекат јачања подршке структури МСП у БиХ (JICA, Јапан) 
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I МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ  
У периоду  од 2006.  до 2008.  године бруто домаћи производ  у  Републици Српској  је 

стално растао  по  реалној  стопи од 5,8%  до 6,7%, што  је  знатно изнад остварења  у  земљама 
ширег  регионалног окружења. Међутим,  економска  криза  је  успорила  тај  раст  те номинална 
стопа раста бруто домаћег производа за 2009. годину износи ‐2,8. 

Учешће Републике Српске у бруто домаћем производу Босне и Херцеговине je у благом 
порасту  са 34.2% у 2006. на 34.4% у 2009. години.  

Табела 1.1. Бруто домаћи производ за период 2006‐2009. година 

 
БДП у мил. КМ 
(текуће цијене)  % РС у 

БиХ 

Индекс 
(текуће цијене) 

Стопе раста
(сталне 
цијене) 

БДП per capita 
у КМ (текуће 

цијене) 

БДП per capita
у € (текуће 
цијене) 

РС  БиХ  РС БиХ РС БиХ РС БиХ  РС  БиХ
2006  6,544  19,121  34,2%  113.6 113.0 5.8 7.2 4,533 4,976  2,318  2,545
2007  7,351  21,759  33,8%  112.3 113.8 6.7 6.0 5,106 5,663  2,611  2,895
2008  8,489  24,716  34,3%  115.5 113.6 6.2 5.7 5,895 6,435  3,015  3,290

2009  8,243  23,994  34,4%  97.1 97.1 ‐2.8 ‐2.9 5,744 6,244  2,937  3,192
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске, Бања Лука и Агенција за статистику БиХ, Сарајево 

У  2009.  години  годишња  стопа  инфлације  износила  је  0,3%  док  је  у  2008.  години  иста 
износила 3,6%. 

Обим робне размјене у Републици Српској у 2009. години је износио 5,24 милијарди КМ.  
Укупан извоз роба из Републике Српске у 2009.  години је износио 1,67 милијарди КМ што је 
мање за 13,0% у односу на 2008. годину док  је истовремено увоз роба износио 3,57 милијарди 
што је мање за 14,0% у односу на 2008. годину. Покривеност увоза извозом је износила 46,9% 
што је на нивоу покривености увоза извозом из 2008. године.   

У структури извоза највеће учешће имају разни готови производи 20,8%1, затим  производи 
разврстани  према  материјалу  20,4%,  те  минерална  горива  и  мазива  са  20,3%.  Према 
дјелатностима доминантан је извоз производа из области прерађивачке индустрије 80,9%. 

Што се тиче увоза структура је слична те  је највише увезено минералних горива и мазива 
22,2%, затим производа разврстаних по материјалу 18%  те машина и траснпортних средстава 
15,9%. Према дјелатностима највећи увоз је остварен у области прерађивачке индустрије 75%. 

Највећи  обим  размјене  остварен  је  са  Србијом  те  је  извоз  остварен  у  износу  од  335 
милиона КМ, док је истовремено увоз износио 787 милиона КМ.  

У  2009.  години  укупне  бруто  стране  директне  инвестиције  у  Републици  Српској  су 
износиле  122,3  милиона  КМ  док  су  нето  инвестиције  износиле  104,5  милиона  КМ.  Нето 
вриједност страних инвестиција је у односу на 2008. годину мања за 37%. 
 

Табела 1.2. Нето инвестиције у Републику Српску/Босну и Херцеговину у периоду 2005‐
2009. година     (у 000 КМ) 

Година  Република Српска БиХ Учешће 
2005  263.218 474.752 55,44 
2006  103.223 356.815 28,92 
2007  1.946.688 2.393.804 81,32 
2008  165.675 577.792 28,67 
2009  104.500 472.997 22,09 

                                         Извор: Економски институт РС, Економска политика за 2010. годину 

У  2009.  години обим  индустријске  производње  у  Републици  Српској  већи  је  за  19,0%  у 
односу на 2008.  годину.  Највећи допринос  расту индустријске производње  у 2009.  години,  у 
односу претходну годину дало је повећање производње у прерађивачкој индустрији од 35,1%. 
                                                            
1 Републички завод за статистику РС, Саопштење спољнотрговинска размјена, трговинска класификација 
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Графикон 1.1. Индекси физичког обима индустријске производње у периоду 2005‐2009. 
година 

 
                Извор: Републички завод за статистику РС 

Према подацима Републичког завода за статистику укупан број запослених у 2009. години  
(стање са септембром) износио је 252.026 лица што је у односу на 2008. годину мање за 2,8%. 
Укупан  број  запослених  у  Републици  Српској  чини  36,6%  запослених  лица  у  БиХ.  Стопа 
запослености у 2009. години је према анкети радне снаге износила 37,2% што је на нивоу 2008. 
године када је она износила 37,3%.  

Графикон 1.2. Запосленост  у Републици Српској у периоду 2005‐2009. година 

 
                        Извор: Републички завод за статистику РС 

Од укупног броја  запослених 106.639  су жене или 42,31%. Према облику  својине највећи 
број  лица  је  запослен  у  субјектима  у  приватном  власништву  51,8%,  затим  у  државном 
власништву 26,7%,  у мјешовитом власништву 21%  те  у задружном 0,5%. Највећи број лица  је 
запослен у четири сектора: прерађивачкој индустрији 21,3 %, трговини 19,8%,  државној управи 
8,8% и образовању 7,5%. 

Укупан број незапослених лица у Републици Српској у 2009. години (стање са септембром 
2009. године) износио је 141.100 лица што је у односу на 2008. годину више за 6% у односу на 
2008.  годину.  Број незапослених  у Републици Српској  чини 28,1%  незапослених  у БиХ.  Стопа 
незапослености у 2009. години у Републици Српској  је према Анкети о радној снази износила 
21,4%, док је у 2008.години она износила 20,5%.  
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Графикон 1.3. Незапосленост  у Републици Српској у периоду 2005‐2009. година 

 
                           Извор: Републички завод за статистику РС 

Просјечна нето плата је у децембру 2009. године у Републици Српској износила је 788 КМ 
док  је у децембру претходне године износила 755 КМ. Номинални индекс плата у децембру 
2009. годину је растао у односу на 2008.годину за 4,4%. 

 
Графикон 1.4. Просјечне плате у Републици Српској у периоду 2005‐2009. година 

 
                             Извор: Републички завод за статистику РС 

Просјечна пензија у 2009.  години  је износила 320 КМ и већа је за 7,7% у односу на 2008. 
годину. Учешће просјечне пензије у просјечној плати је у 2009. години износило 40,6% а у 2008. 
години  39,3%  док  учешће  просјечне  пензије  за  пуни  радни  стаж  у  просјечној  плати  у  2009. 
години износи 54,3%. 
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II МЕЂУНАРОДНИ ИЗВЈЕШТАЈИ О СЕКТОРУ МСП 
У  наредном  тексту  приказана  је  позиција  Босне  и  Херцеговине  у  међународним 

извјештајима који се директно или индиректно односе на сектор МСП. 

2.1. Европска повеља о малим предузећима 
У јуну 2000. године на самиту у Лисабону, Европска унија је поставила циљ да постане 

најконкурентнија  и  најдинамичнија  привреда  на  свијету,  базирана  на  знању,  способности  за 
одржив  привредни  раст,  већем  и  бољем  запошљавању  и  бољој  социјалној  кохезији.  Као 
главни  покретачи  ка  остварењу  постављеног  циља,  препозната  су  мала  предузећа.  С  тим  у 
вези, на поменутом самиту, усвојена  је Европска повеља за мала предузећа  (у даљем тексту: 
Повеља).  Повеља  представља  политички  оквир  који  омогућава  земљама  потписницима  да 
помажу мала предузећа и систематично прате, оцјењују и упоређују напредак у остваривању 
тих циљева у годишњем  цикличном процесу.                                                                                                                            

Повеља обухвата десет области које су битне за развој малих предузећа: образовање и 
обука  за  предузетништво,  јефтинији  и  бржи  start‐up,  бољи  закони  и  регулативе,  доступност 
вјештина, побољшање on‐line приступа, излазак на јединствено тржиште, порези и финансије, 
јачање технолошких капацитета малих предузећа, модел успјешног електронског пословања и 
врхунска  подршка  пословању  те  развој  бољег,  ефикаснијег  представљања  интереса  малих 
предузећа. 

Земље  чланице  Европске  уније  прате  напредак  у  наведеним  областима  и  о  томе 
достављају  извјештај  Европској  комисији.  Извјештај  о  имплементацији  Повеље  достављају  и 
земље  које  нису  чланице  Европске  уније што  од  2003.  године  чини  и  Босна  и  Херцеговина, 
достављајући обједињен извјештај ентитета и Брчко дистрикта Европској комисији.  

Коначни извјештај о имплементацији Европске повеље за мала предузећа под називом 
Индекс политике МСП сачињавају институције Европске уније за све земље Западног Балкана. 
Извјештај представља синтезу самооцјењивања и независне евалуације за све земље Западног 
Балкана.  

У  наредном  тексту  су  наведени  резултати  самооцјењивања  и  резултати  обједињеног 
документа које су урадиле горе наведене институције Европске уније. 

 
Графикон 2.1. Индекс Европске повеље за мала предузећа у Републици Српској 

 

Извор: Министарство индустрије, енергетике и рударства РС и Републичка агенција за развој МСП 
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Из  наведеног  дијаграма  видљиво  је  да  Република  Српска  најбољи  напредак  има  у 
областима образовања и  јачања технолошких капацитета који износи 3,42, затим у области 3 
која се односи  на боље законодавство и регулативу која има просјечну оцјену 3,34. Сљедећа 
просјечна оцјена је 3,0 и односи се на област 2 jефтинији и бржи start up и област 6 излазак на 
јединствено тржиште. Област 2 се односи на регистрацију предузећа и занатских радњи.  

У  дијелу  Извјештаја  Индекс  МСП  политике  који  се  односи  на  Босну  и  Херцеговину 
наведен  је  напредак  ентитета  и  Брчко  дистрикта  у  усвајању  Стратегије  за  развој  МСП,  те 
напредак  Републике  Српске  у  развоју  институционалних  капацитета  (Ресор  за  МСП  и 
производно  занатство  при  Министарству  индустрије,  енергетике  и  рударства  Републике 
Српске, Републичка агенција за развој МСП, локалне агенције) те план за успостављање Савјета 
за  развој  МСП.  У  извјештају  је  такође  наведено  да  је  Привредна  комора  Републике  Српске 
претрпјела  реформски  процес  враћања  обавезног  чланства.  Поред  наведеног  наглашен  је 
напредак Републике Српске   у поједностављењу постојећих законских   процедура  (Гиљотина 
прописа) те примјени  RIA методологије на два закона. 

У  Индексу  је  такође  наведено  смањење  процедура  за  регистрацију  занатске 
дјелатности (СПИРА). Подршка развоју кластера на нивоу ентитета такође се сматра значајном. 
У  индексу  се  још  наводи  и  одређени  напредак  Републике  Српске  код  предавања  захтјева 
Пореској  управи  везано  за  порезе.  Успостављање  регистра  консултаната  и  план  њихове  
цертификацијом је такође веома значајан. 

Што  се  тиче  образовања  у  Извјештају  се  наводи  да  је  посвећена  пажња 
предузетничком  знању  увођењем  предмета  Предузетништво  у  настaвне  програме  75% 
средњих школа у Републици Српској. 

Графикон 2.2. Индекс МСП политике 

 
                                                      Извор: OECD SME Index Policy 
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2.2. Акт о малим и средњим предузећима2 
Савjет  Европе  је  марта  2008.  године  изразио  велику  подршку  иницијативи  за  даље 

јачање одрживог развоја и конкурентности МСП сектора која је преточена у „Акта о малим и 
средњим  предузећима“  („Small  Business  Act“  ‐  SBA).  SBA  се  надовезује  и  надограђује  на 
досадашње  резултате  Европске  повеље  за  мала  предузећа  које  су  оствариле  Европска 
комисија  и  земље  чланице  креирајући  нови  оквир  политике  развоја  МСП  а  који  интегрише 
постојеће инструменте политике предузећа и предузетништва.  

Овим документом је наглашена политичка спремност да се препозна централна улога МСП 
у економији ЕУ и да  се  покрене по први пут  свеобухватан механизам политике развоја МСП 
сектора  у  ЕУ  и  земљама  чланицама.  Слично  Европској  повељи,    Акта  о  малим  и  средњим 
предузећима дефинише 10 принципа: 

1. Стварање окружења у коме предузетници и породичне фирме могу да функционишу и 
гдје се предузетништво стимулише и награђује; 

2. Омогућавање предузетницима  који  су  се  суочили  са банкротом да  брзо добију другу 
шансу; 

3. Креирање правила у складу са принципом „Прво мисли  на мале“; 
4. Брже реаговање јавне администрације на потребе МСП; 
5. Прилагођавање  механизама  политике  МСП  стварним  потребама  МСП:  олакшавање 

учешћа МСП у јавним набавкама и коришћења државне помоћи; 
6. Омогућавање  приступа  МСП  изворима  финансирања  и  изградња  законодавног  и 

пословног окружења које ће  у  комерцијалним  трансакцијама подстицати плаћање  тј. 
измирења обавеза на вријеме; 

7. Помоћ  МСП  да  остваре  веће  користи  од  пословних  шанси  које  нуди  јединствено 
тржиште; 

8. Промовисање  унапређења  знања  и  вештина  запослених  у  МСП  као  и  свих  облика 
иновација; 

9. Омогућавање МСП да изазове окружења претворе у пословне шансе и 
10.  Охрабривање и подржавање МСП да остваре користи од раста тржишта. 
На регионалној министарској конференцији о Европској повељи о малим предузећима за 

Западни Балкан у Бриселу, која је одржана у јуну 2009. године одлучено је да и земље региона 
крену у процес спровођења „Акта о малим и средњим предузећима“. 

 

2.3.  Глобални монитор предузетништва3 
Босна  и  Херцеговина  је,  од  2008.  године,  укључена  у  Глобални  монитор 

предузетништва  (Global  Entrepreneurship  Monitor‐GEM)  који  представља  највећи  свјетски 
академски истраживачки пројекат  о  предузетништву.  Истраживање GEM  се  проводи на бази 
годишње  процјене  националног  нивоа  предузетничких  активности,  а  базирано  је  на 
хармонизованом  приступу  који  користе  све  земље  учеснице  да  би  се  сагледала  улога 
предузетништва у расту националне економије. 
GEM истраживање има три основна циља: 

1. Мјерити разлике у нивоу ране фазе предузетничких активности; 
2. Открити факторе који одређују ниво предузетничких активности; 
3. Идентификовати политике које могу повећати ниво предузетничких активности. 

Резултати GEM истраживања пружају велики допринос у давању одговора на питања: 
1. Колико  су  разлике  у  предузетничкој  активности  повезане  са  укупним  економским 

растом неке земље? 
2. Шта власти могу учинити како би утицале на нове предузетничке активности у земљи? 

                                                            
2 Извор: www.ec.europa.eu/small‐business/index_en.htm 
3 ГЕМ БиХ 2008, Центар за развој предузетништва и Универзитет у Тузли  
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Истраживање GEM  се базира на подацима прикупљеним анкетирањем репрезентативног 
узорка одрасле популације, података прикупљеним анкетирањем и интервјуисањем експерата 
из подручја предузетништва као и подацима прикупљеним из стандардизованих секундарних 
међународних база података. 

 
Земље  које  су  учествовале  у  GEM  истраживању  груписане  су  у  земље  чији  развој  је 

заснован  на  природним  ресурсима,  земље  чији  је  развој  заснован  на  ефикасности  и  земље 
засноване  на  иновацијама  (класификација  извршена  на  основу  Глобалног  извјештаја  о 
конкурентности). БиХ је једина од земаља југоисточне Европе сврстана у групу земаља чији је 
привредни  развој  заснован на  природним ресурсима.  У  извјештају  се  посматра  као  земља  у 
транзицији  чији  се  привредни развој  налази између  групе  земаља  чији  се  развој  заснива  на 
природним ресурсима и земаља чији се развој заснива на ефикасности. 

 
Извјештај  за  2008.  годину  показује  какав  је  предузетнички  дух  становништва  и  какви  су 

услови  за  развој  предузетништва  у  Босни  и  Херцеговини  у  поређењу  са  осталим  државама 
свијета. 
• Предузетнички ставови се дефинишу као генерални став становништва једне земље према 

препознавању  прилика,  личном  познавању  предузетника,  придавању  високог  статуса 
предузетницима,  преузимању  ризика  повезаног  са  покретањем  властитог  бизниса  и 
посједовању неопходних вјештина за успјешно покретање бизниса. 
Резултати  истраживања  упућују  на  то  да  се  предузетништво  у  БиХ  сматра  пожељнијим 
избором  каријере.  Страх  за  покретање  бизниса  је  најмањи  у  регији,  а  мишљење  да 
посједујемо довољно  знања и  вјештина  је  највећи.  Број  грађана  који очекују да покрену 
бизнис у сљедеће три године је нижи у односу на Србију и Македонију, али и знатно виши 
у  односу  на  Хрватску  и  Словенију.  Грађани  БиХ  имају  најбоље  мишљење  о  себи  као 
потенцијалним  предузетницима  у  регији.  У  поређењу  са  сусједним  државама,  према 
мишљењу грађана медијска пажња усмјерена на предузетништво је најнижа. 

• Предузетничка тежња се дефинише као напор предузетника да уводи нове производе или 
нове  производне  процесе,  да  уђе  на  инострана  тржишта,  планира  повећање  броја 
запослених  и  да  буде  способан  да  финансира  бизнис  са  формалним  и/или  ризичним 
капиталом.  
Тежње  босанскохерцеговачких  предузетника  су  међу  најнижим  у  Европи.  Само  15,33% 
оних који су укључени у „start‐up“‐ове или нове фирме, очекује раст (10 или више радних 
мјеста или 50% раста). Проценат оних који планирају да уведе нови производ и комбинују 
га  са новим  тржиштем  је  такође,  најнижи у регији и  само 8,49%  оних  који  су  укључени у 
„start‐up“‐ове  или  нове фирме  имају  такве  нове  планове.  Проценат  оних  који  очекују  да 
покрену бизнис у сљедеће три године је међу највећим у Европи. 

• Предузетничка  активност  се  дефинише  као  стопа  покретања  нових  подухвата, 
прилагођена  ефекту  престанка  пословања  и  затварања  предузећа,  иницирана  од  стране 
образованих предузетника и покренута због перципиране прилике. 
У  односу  на  сусједне  државе  Босна  и  Херцеговина  има  највиши  ниво  предузетничке 
активности  према  Индексу  укупне  предузетничке  активности,  али  и  највиши  индекс 
прекида  пословања.  То  је  иначе  карактеристика  земаља  чији  је  развој  заснован  на 
природним ресурсима са малим локалним бизнисима и сличан ниво имају државе Египат, 
Иран,  Чиле,  Мексико  али  и  неке  развијеније  државе  попут  Финске,  Исланда  и  САД. 
Финансијски  проблеми  су  наведени  као  најчешћи  разлог  за  обустављање  пословања. 
Негативност овог индекса је одредио индекс „нужности“ започињања бизниса у односу на 
број  оних  који  се  одлучују  покренути  бизнис  да  би  искористили  обећавајућу  пословну 
прилику. Највећи број грађана БиХ се одлучује покренути бизнис јер нема другог начина да 
се  запосли  (нужда),  док  је  у  Словенији  ситуација  супротна  и  грађани  Словеније  покрећу 
бизнис да би искористили одређене прилике. 



  18

 

Презентовани  резултати  у  GEM  извјештају  указују  на  потребу  креирања  и 
имплементације  читавог  сета  програма  и  политика  ради  побољшања  предузетничке 
активности  чији  ће  ефекти  омогућити  подизање  нивоа  предузетничке  активности  у  Босни  и 
Херцеговини  а  самим  тиме  и  њен  економски  раст.  Према  најнижим  оцјенама  стручњака,  у 
Извјештају  за 2008.  годину предложено  је  неколико најзначајнијих  програма или  активности 
дјеловања  институција  у  Босни  и  Херцеговини  као  што  су:  убрзање  процеса  регистрације, 
увођење  широког  спектра  владиних  услуга  подршке  за  нова  и  растућа  предузећа  преко 
владине агенције, фаворизовање нових предузећа кроз политике влада, увођење адекватних 
субвенција  за  нова  и  растућа  предузећа  за  увођење  нових  технологија  и  смањење  пореза 
новим и растућим предузећима.  

2.4. Doing business 20104 
Извјештај  „Doing business 2010“  је  седми  годишњи извјештај  који истражује  правила 

која  повећавају  пословну  активност  и  она  која  је  ограничавају.  Извјештај  представља 
квантитативне индикаторе везано за пословну регулативу и  заштиту имовинских права која се 
могу  поредити  кроз  183  земље  од  Афганистана  до  Зимбабвеа  током  времена.  Извршено  је 
мјерење утицаја прописа који утичу на 10 фаза у пословању су: почетак пословања, добијање 
грађевинских  дозвола,  запошљавање  радника,  регистрација  имовине,  добијање  кредита, 
заштита  инвеститора,  плаћање  пореза,  прекогранично  пословање,  спровођење  уговора  и 
затварање посла. Индикатори се користе за анализу економских резултата и идентификацију 
извршених реформи. Према Doing business 2010 најбоље рангираних 10  земаља су Сингапур, 
Нови Зеланд, Хонг Конг, САД, Велика Британија, Данска, Ирска, Канада, Аустралија и Норвешка. 

 
Према  подацима  из  извјештаја  „Doing  business  2010“,  видљиво  је  да  је  Босна  и 

Херцеговина најлошије рангирана у области покретања посла с обзиром на потребно вријеме 
(4,6 пута више у односу на OECD земље5 али и окружење), трошкове (3 пута већи трошкови у 
односу  на  земље  ОECD  али  и  90%  више  у  односу  на  окружење),  те  број  процедура  и 
минимални капитал. Сљедећа област у којој је БиХ лоше рангирана је регистрација имовине с 
обзиром на  потребно  вријеме,  број  процедура и  трошкове  који  су  значајно  већи од  земаља 
OECD‐а  али  и  земаља  у  окружењу.  Код  добијања  грађевинске  дозволе  су  направљени 
одређени помаци али је БиХ и даље лоше рангирана. Проблем представљају трошкови али и 
потребно вријеме за добијање дозволе. Код плаћања пореза су позитивна смањења пореских 
стопа  али  је  и  даље  остао  велики  број  плаћања  током  године  те  утрошено  вријеме  за  иста. 
Судски  спорови  у  БиХ  дуго  трају  и  стварају  значајне  трошкове  што  је  довело  до  тога  да  у 
области спровођења уговора БиХ буде рангирана као 124 од 183 посматране земље. У области 
запошљавања  радника  такође  постоје  одређени  проблеми  када  се  посматрају  процедуре 
запошљавања и отпуштања радника.  БиХ има релативно добре резултате  у  области  заштита 
инвеститора,  робној  размјени  (област  прекогранично  пословање),  затварању  посла  и 
добијању кредита. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 www.doingbusiness.org 
5 Табела 1. у Анексу  
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Када  се  посматрају  резултати  земаља  из  региона,  највише  реформи  је  урадила  БЈР 
Македонија што је видљиво из табеле 2.1 

 

Табела 2.1. Упоредни приказ БиХ и земаља у окружењу о лакоћи пословању према 
Извјештају Doing business 2010 

   БЈР Македонија Словенија Ц.Гора Србија  Хрватска БиХ
Лакоћа пословања‐ ранг  32 53 71 88  103  116
Почетак послoвaња  6 26 85 73  101  160
Добијање грађевинске дозволе  138 59 160 174  144  136

Запошљавање радника  58 162 46 94  163  111

Регистрација имовине  63 108 131 105  109  139

Добијање кредита  43 87 43 4  61  61

Заштита инвеститора  20 20 27 73  132  93
Плаћање пореза  26 84 145 136  39  129
Прекогранично пословање  62 84 47 69  96  63

Спровођење уговора  64 60 133 97  45  124

Затварање посла (предузећа)  115 40 44 102  82  63
Извор: www.doingbusiness.org 
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III СТАЊЕ МСП И ЗАНАТСКОПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ  
  У овом поглављу Годишњег извјештаја приказани су подаци о стању МСП и занатско‐
предузетничких радњи. 

Мала    и  средња  предузећа  у  Републици  Српској  дефинисана  су  према  Закону  о 
подстицању развоја МСП („Службени гласник Републике Српске“ 64/02, 34/06 и 119/08). 

Мала предузећа су правна лица која: 
1. запошљавају просјечно годишње од 10 до 49 радника 
2. остварују  укупни  годишњи  приход  од  продаје  до  10.000.000  КМ,  или  имају  збир 

биланса активе у вриједности до 10.000.000 КМ. 
У оквиру малих предузећа су микро предузећа која запошљавају просјечно годишње мање 

од десет радника. 
Средња предузећа су правна лица која: 
1. запошљавају просјечно годишње од 50 до 249 радника 
2. остварују  укупни  годишњи  приход  од  продаје  до  50.000.000  КМ,  или  имају  збир 

биланса активе у вриједности до 43.000.000 КМ. 
У Европској унији  микро, мала и средња предузећа су предузећа која запошљавају мање 

од 250  радника и  чији  укупни  годишњи приход не  прелази  50  милиона  евра,  и  /или  укупни 
годишњи биланс не прелази 43 милиона евра. Према препорукама Европске комисије („Official 
Journal of the European Union“ L 124/03, Commission Recommendation 2003/361/EC, 6. May 2003) 
под  предузећем  се  подразумјева  било  који  субјекат  који  је  ангажован  у  економским 
активностима без обзира на његов правни облик, укључивши и субјекте ангажоване у занатској 
и другим активностима  који  су на  индивидуалној  или породичној  основи,  као и партнерства 
или удружења редовно ангажована у економским активностима. 

Дефиниција МСП у Републици Српској  је дјелимично усклађена са препорукама Европске 
комисије.  У  наредном  периоду  измјенама  и  допунама  Закона  о  подстицању  развоја  МСП 
потребно  је  извршити  усклађивање исте  са  дефиницијом  у  ЕУ.  То  се  првенствено односи на 
укључивање занатско‐предузетничких радњи у дефиницију МСП, према препорукама Европске 
комисије.  Иначе,  одредбе  Закона  о  подстицању  развоја МСП  („Службени  гласник  РС“ 64/02, 
34/06  и  119/08)  односе  се  на  занатско‐предузетничку  дјелатност  само  у  погледу  циљева, 
стратегије развоја, подстицајних мјера и носиоца стратегије. 

3.1.  Статистичко  праћење  МСП  и  занатскопредузетничких  радњи  у 
Републици Српској 

Као  и  претходних  година  највећи  проблем  приликом  анализирања  стања  МСП  и 
занатско‐предузетничких  радњи  представљало  је  непостојање  прецизних  података  о  броју 
привредних субјеката у Републици Српској. 

Републичка агенција за развој МСП је од 2005‐2008.  године користила за ове потребе 
базе података више институција као што су Републички завод за статистику РС, Фонд ПИО РС, 
Пореска  управа  РС,  АПИФ  и  општине  Републике  Српске.  Проблем  у  утврђивању  броја  МСП 
представљала је месусобна некомпатибилност података у базама наведених институција. 

Због  постојања  тачне  евиденције  о  броју  запослених  по  привредним  субјектима  који 
представља  главни  критериј  за  подјелу  предузећа  по  величини,    за  потребе  израде  анализа 
стања МСП  и  занатско‐предузетничких  радњи  за  2007.  и  2008.  годину  кориштени  су  подаци 
Фонда ПИО РС док су за финансијске показатеље успјешности пословања кориштени подаци 
АПИФ‐а. 

Стање  МСП  и  занатско‐предузетничких  радњи  у  2009.  години  за  потребе  овог 
Извјештаја  сагледано  је  на  основу  података  Пореске  управе  Републике  Српске  која  од 
01.01.2010.  године  располаже  са  јединственом  базом  података  пореских  обвезника  и 
обвезника  уплата  доприноса.  Захваљујући  Пројекту  промовисања  покретљивости  тржишта 
рада (ЕLMO) који је финансирао Америчка агенција за међународни развој (USAID) створен је 
јединствени  систем  за  регистрацију,  контролу  и  наплату  пореза  и  доприноса  у  Пореској 
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управи.  Тиме  су  Пореска  управа  и  ванбуџетски  фондови  (Фонд  ПИО,  Фонд  здравственог 
осигурања,  Завод  за  запошљавање  и  Јавни  фонд  дјечије  заштите)  добили  јединствену  базу 
података која садржи све информације о пријављеним и уплаћеним порезима и доприносима. 

На овај начин база података Пореске управе РС  је постала  једини свеобухватни извор 
података за израду анализу стања МСП и занатско‐предузетничких радњи.  

С  обзиром  да  је  ажурирање  базе  података  Пореске  управе  још  увијек  у  току  због 
спајања  различитих  евиденција  горе  наведених  институција,  подаци  кориштени  у  даљој 
анализи представљају тренутни пресјек стања који се још увијек ажурира.  

3.2. Стање МСП  
Према подацима Републичког завода за статистику РС, учешће предузећа у укупној бруто 

додатој  вриједности  за  2008.  годину  је  износило  44,9%  од  чега  се  на МСП  односило  27,9%. 
Учешће предузетника је износило 5,5%.6 

Као основни критериј за подјелу предузећа по величини кориштен је број запослених, што 
према  препорукама  Европске  комисије  2003/361/EC  представља  један  од  најзначајнијих 
критерија за подјелу предузећа по величини. 

Према  подацима  Пореске  управе  РС  коју  су  обрадили  Министарство  индустрије, 
енергетике  и  рударства  РС  и  Републичка  агенција  за  развој  МСП  укупан  број  предузећа7  у 
Републици Српској је 2009. године износио 14.321.  

Табела 3.1. Структура предузећа према величини у 2009. години 

Предузеће  Број предузећа 
Учешће у укупном броју 

предузећа  (%) 
МИКРО (до 9 зап.)  12.049 84,14 
МАЛА (10‐49 зап.)  1.805 12,60 
СРЕДЊА (50‐249 зап.)  412 2,88 
УКУПНО МСП  14.266 99,62 
ВЕЛИКА (од 250 зап.)  55 0,38 
УКУПНО  14.321  100,00 

Извор: Пореска управа РС 

Укупан  број  МСП  у  Републици  Српској  у  2009.  години  је  износио  14.266  што 
представља  99,62%  од  укупног  броја  предузећа.  У  структури  предузећа  највише  је  микро 
предузећа односно 12.049 са доминантним учешћем од 84,14%, док је 1.805 малих предузећа 
са  12,60%  и  412  средњих  предузећа  са  2,88%  учешћа  у  укупном  броју  предузећа.  Велика 
предузећа чине само 0,38% од укупног броја предузећа у Републици Српској. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Табела у Анексу 
7 У категорију предузећа укључене су и задруге и друга правна лица који обављају економску активност. 
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Графикон 3.1. Структура предузећа према величини у 2009. години 

 

Извор: Пореска управа РС 

Највише МСП  је регистровано као друштво са ограниченом одговорношћу 12.292 или 
86,16% док је акционарских друштава у сектору МСП 6,35% или 906 МСП. 

Табела 3.2. Структура МСП према облику организовања 

Облик 
организовања 

Микро Мала Средња Укупно 
Број  Број Број Број Структура (%) 

АД  517  233 156 906 6,35 

ДОО  10.592 1.462 238 12.292 86,16 
Остало8  940  110 18 1.068 7,49 

Укупно  12.049 1.805 412 14.266 100 

Извор: Пореска управа РС 

3.2.1. Број запослених у МСП 
У Републици Српској је у 2009. години у сектору МСП радило 99.430 радника. Највећи 

број запослених радника у МСП у 2009.  години је у средњим  (41,57%) и малим предузећима 
(36,62%). Микро предузећа су запошљавала 21,81% од укупног броја запослених у МСП. 

Табела 3.3. Број запослених у МСП у 2009. години  

Предузећа  Број МСП 
Број  

запослених 
у МСП 

Учешће  
запослених 
у МСП (%) 

Просјечан 
број  

запослених 
по једном 

МСП 
МИКРО (до 9 зап.)  12.049 21.687 21,81 2 
МАЛА (10‐49 зап.)  1.805 36.413 36,62 20 
СРЕДЊА (50‐249 зап.)  412 41.330 41,57 100 

УКУПНО  14.266 99.430 100,00 7 
Извор: Пореска управа РС 

 

 

 

 

                                                            
8 Обухвата: ортачко друштво, задруге, јавна предузећа, апотеке 
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3.2.2. Структура МСП према секторима дјелатности 

Највећи број МСП у Републици Српској сконцентрисан је у сектору трговине на велико 
и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу ‐ 6.018 предузећа или 42,18%,  
прерађивачкој  индустрији  ‐  2.898  предузећа  или  20,31%  те  пословање  некретнинама, 
изнајмљивање 1.168 или 8,19% и саобраћају, складиштењу и везама 1.091 или 7,65%. 

Велика предузећа су највише сконцентрисана у секторима прерађивачке индустрије те 
производњи и снабдјевању са електричном енергијом, гасом и водом. 

Графикон 3.2. Структура МСП и запослених у МСП по дјелатностима у % 

 

Извор: Пореска управа РС 

Највећи  број  радника  у  МСП  запослен  је  у  прерађивачкој  индустрији  (29,80%)  и 
трговини на велико и мало, оправци моторних возила и предмета за личну употребу (28,55%). 
Грађевинарство  запошљава  11,34%  од  укупног  броја  запослених  у МСП,  док  је  у  пословању 
некретнинама, изнајмљивању и пословним дјелатностима 5,99% од укупног броја запослених 
у МСП. 

Подаци показују такође и веће учешће мушке радне снаге у укупном броју запослених 
у МСП 63.939 мушкараца или 64,31% док 35,69% или 35.491 жена ради у сектору МСП. 
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Графикон 3.3. Структура запослених у МСП према полу и дјелатностима у 
%

 

3.2.3. Регионална заступљеност МСП 
Приликом  анализе  регионалне  заступљености  МСП  кориштена  је  подјела  по 

привредним подручјима дефинисаним Просторним планом Републике Српске до 2015. године:  
Приједор, Бања Лука, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње. 

Подаци  показују  да  је  као  и  претходних  година  највећи  број МСП  сконцентрисан  на 
подручју Бања Лука  (46,96%). Бијељинско подручје има 16,56% МСП, подручје Добој 12,69% а 
слиједе  их  подручје  Источно  Сарајево  са  10,62%  и  подручје  Приједор  са  8,35%.  Подручје  
Требиње има најмање учешће МСП у укупном броју МСП у Републици Српској (4,81%). 

Графикон 3.4. Територијална заступљеност МСП по привредним подручјима Републике 
Српске 

 

Извор: Пореска управа РС 
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3.2.4. Новоотворена и затворена МСП у 2009. години по дјелатностима 
Укупан број новоотворених МСП је у 2009. години износио 735 од чега је највећи број 

као  и  претходних  година  у  сектору  трговина  на  велико  и  мало,  оправка  моторних  возила  и 
предмета  за  личну  употребу  40,82%.  Слиједи  сектор  прерађивачке  индустрије  са  13,74%  и 
пословање  некретнинама,  изнајмљивање и  пословне дјелатности  са 10,75%  у  укупном броју 
новоотворених МСП. Број затворених предузећа у 2009. години је износио 800 од чега се више 
од половине односи на предузећа из  сектора  трговина на  велико и мало,  оправка моторних 
возила, предмета за личну употребу (414 предузећа или 51,75%). 

Табела 3.4. Новоотворена и затворена МСП у 2009. години по дјелатностима 

Сектор дјелатности  Новоотворена 
Учешће у 
укупном 
броју (%) 

Затворена 
Учешће у 
укупном 
броју (%) 

Пољопривреда, лов и шумарство  32 4,35 28  3,50
Рибарство  1 0,14 ‐  0,00

Вађење руде и камена  5 0,68 7  0,88
Прерађивачка индустрија  101 13,74 130  16,25

Производња и снабдијевање са електричном  10 1,36 4  0,50

Грађевинарство  48 6,53 42  5,25

Трговина на велико и мало, оправка моторних  300 40,82 414  51,75

Хотели и ресторани  20 2,72 20  2,50
Саобраћај, складиштење и комуникације 45 6,12 63  7,88

Финансијско посредовање  6 0,82 8  1,00

Пословање некретнинама, изнајмљивање  и  79 10,75 72  9,00

Остале дјелатности  88 11,97 12  1,50

УКУПНО  735 100 800  100,00
Извор: Пореска управа РС 

3.2.5. Показатељи успјешности пословања МСП  у Републици Српској у 2009. 
години 

Показатељи  успјешности  пословања  МСП  у  Републици  Српској  у  2009.  години 
приказани  су  на  основу  података  садржаним  у  годишњим  пореским  пријавама  за  порез  на 
добит.  

Према подацима Пореске управе РС, укупан приход који су пријавила предузећа која су 
предмет  посматрања  у  овом  Извјештају,  за  2009.  годину  путем  подношења  годишњих 
пореских  пријава  за  порез  на  добит  је  износио  14.792.120.605  КМ.  Од  тог  износа  78,64%  се 
односи на МСП а 21,36% на велика предузећа. На МСП се односи и 75,28 % укупно пријављене 
добити док је 72,63% укупно плаћеног пореза на добит из сектора МСП. 

 
Табела 3.5. Подаци из Годишње пореске пријаве за порез на добит  

   Укупан приход   % Добит/Губитак % Порез на добит  %

Микро  2.796.527.916  18.91 101.545.479 20.70 21.576.836  22.24
Мала   4.056.738.054  27.42 196.146.132 39.98 26.240.968  27.05

Средња  4.779.303.045  32.31 71.652.509 14.60 22.641.839  23.34
УКУПНО МСП  11.632.569.015  78.64 369.344.119 75.28 70.459.643  72.63

Велика  3.159.551.590  21.36 121.294.208 24.72 26.548.488  27.37

УКУПНО  14.792.120.605  100.00 490.638.328 100.00 97.008.131  100.00

Извор: Пореска управа РС 



  26

У  структуру  укупног  прихода  највеће  је  учешће  трговине  на  велико  и  мало,  оправка 
моторних  возила,    мотоцикала  и  предмета    за  личну  употребу  и  домаћинство  42,20%  и 
прерађивачкој  индустрији  17,32%  Највећа  добит  остварен  је  у  трговини,  грађевинарству  и 
саобраћају, складиштењу и везама.  

Укупан приход по запосленом у великим предузећима је знатно нижи у односу на МСП. 
Највећи  укупни  приход  по  запосленом  у  2009.  години  имала  су  микро  предузећа.  Највећи 
укупни приход по предузећу имала су велика и средња предузећа. 

Табела 3.6. Показатељи продуктивности предузећа по величини предузећа  за 2009. 
годину 

  Укупан приход 
по предузећу       

(у КМ) 

Укупан приход по запосленом 

(у КМ) 

Микро  232.096 128.950

Мала   2.247.500 111.409

Средња  11.600.250 115.638
Укупно МСП  815.405 116.993

Велика   57.446.393 80.537

Укупно 517.442 106.678

Извор: Пореска управа РС 

3.3.  Показатељи  стања    у    занатскојпредузетничкој  дјелатности  у  2009. 
години 

У циљу сагледавања стања и пружања подршке занатско‐предузетничкој дјелатности у 
Републици Српској, Ресор за МСП и производно занатство Министарства индустрије, енергетике 
и  рударства  РС  је  2009.  године  израдило  посебну  Анализу  стања  у  области  занатско‐
предузетничке  дјелатности  за  2008.  годину  која  је  усвојена  од  стране  Владе  РС  у  јуну  2009. 
године.  На  основу  Анализе  Влада  РС  је  задужила  Министарство  индустрије,  енергетике  и 
рударства  РС  да  предложи  измјене  законске  регулативе  која  ће  омогућити  побољшање 
статистичког праћења занатско‐предузетничких радњи и да припреми Програм реструктуирања 
занатско‐предузетничког коморског система Републике Српске. 

С  тим  у  вези,  припремљен  је  Програм  реструктуирања  занатско‐предузетничког 
коморског система у Републици Српској којег  је Влада  Републике Српске усвојила  у новембру 
2009. године те је одобрена и финансијска помоћ Занатско‐предузетничкој комори РС у износу 
од  50.000  КМ  за  провођење  истог.  Занатско‐предузетничка  комора  Републике  Српске  је 
активирала  рад  регионалних  занатско‐предузетничких  комора  и  преко  40  општинских 
занатских удружења у којима су проведене изборне активности и успостављени органи комора 
односно удружења.  

Према анкети коју је у току 2009. године провео Ресор за МСП и производно занатство 
Министарства  индустрије,  енергетике  и  рударства  РС,  општинска  одјељења  за  привреду  као 
основну  препреку  развоју  занатско‐предузетничких  дјелатности  виде  у  недовољно  уређеној 
законској регулативи у овој области те недостатку финансијске подршке за развој овог сектора. 

Програмом  рада  Владе  Републике  Српске  за  2010.  годину  предвиђена  је  израда 
измјена  и  допуна  постојећег  Закона  о  занатско‐предузетничкој  дјелатности  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 72/07  ‐ пречишћени текст).   Израдом измјена и допуна овог 
закона могуће  је  у  значајној мјери  утицати и на  унапређење процеса  регистрације  занатско‐
предузетничких радњи као и на  боље статистичко праћење занатско‐предузетничких радњи у  
складу са важећом  класификацијом дјелатности. 
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3.3.1. Стање занатскопредузетничких радњи 
У Републици Српској је крајем 2009. године пословало 28.228 занатско‐предузетничких 

радњи.  Радње које имају до  три запослена радника чине 93,28%  од  укупног броја радњи у 
Републици Српској док је број радњи које запошљавају више од десет радника занемарљив. 

 

Табела 3.7. Предузетничке радње према броју запослених 

Радње према броју запослених Број радњи %
До 3 запослена 26.332 93,28

Од 4 ‐ 9 запослених 1.690 5,99
Од 10 ‐ 49 запослених 203 0,72
Од 50 ‐ 249 запослених 3 0,01
УКУПНО  28.228 100.00

Извор: Пореска управа РС 

Један од разлог за овакву појаву су и релативно мале пореске обавезе (2% од наплаћеног 
прихода  и  не  мање  од  600  КМ)  малог  предузетника  који  запошљава  до  три  радника  и 
једноставан  начин  вођења  књиговодства.  Мали  предузетници  дужи  период  остају  на  овом 
нивоу  броја  запослених  (најчешће  породична  радња)  те  самим  тим  изостаје 
заинтересованост  власника  за  раст  и  развој  радњи,  односно  прерастање  у  предузеће.  За 
предузетнике који запошљавају више од 3 раднике пореске обавезе су 4 пута веће тј износе 8% 
од наплаћеног прихода. Иначе, мали предузетник је лице које испуњава сљедеће услове:  има 
промет мањи од 50.000 КМ годишње, има до три запослена и чија се активност не односи на 
финансијске услуге и организовање игара на срећу. 9 

3.3.2. Број занатскопредузетничких радњи према структури дјелатности 
Највеће учешће у укупном броју предузетничких радњи има сектор  трговине са 11.527 

радњи или 40,84%, слиједи саобраћај са 6.231 радњи или 22,07%  те угоститељска дјелатност  
са  5.096  радњи  или  18,05%.  У  наредној  табели  дат  је  преглед  радњи  према  структури 
дјелатности. 

Табела 3.8. Број предузетничких радњи по дјелатностима 

Сектор дјелатности  Број радњи 
Структура 

 (%) 
Пољопривреда, лов и шумарство 301 1,07 
Рибарство  9 0,03 
Вађење руде и камена  37 0,13 
Прерађивачка индустрија  1.264 4,48 
 Грађевинарство  404 1,43 
Трговина на велико и трговина на мало 11.527 40,84 
Хотели и ресторани  5.096 18,05 
Саобраћај, складиштење и   комуникације 6.231 22,07 
Пословање некретнинама 798 2,83 
Образовање  134 0,47 
Здравствени и социјални рад 413 1,46 
Остале јавне, комуналне  дјелатности 2.014 7,13 
УКУПНО  28.228 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

                                                            
9 Закон о порезу на доходак („Службени гласник РС, број 91/06 и 120/08) 
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3.3.3. Запосленост у занатскопредузетничким радњама 
Укупан број  запослених  у  предузетничким радњама  у  Републици  Српској  износи 40.837 

лица. Просјечан број запослених у једној радњи је 1,45 запослених.  
Највећи  број  запослених  је  у  самосталним  трговачким  радњама  (16.418  радника  или 

40,20%), самосталним угоститељским радњама (8.748 запослених или 21,42%) и радњама које 
се баве саобраћајем  (7.326 запослених или 17,94%). 

 

Табела 3.9.: Запосленост у предузетничким радњама према дјелатностима 

Сектор дјелатности  Број 
радњи 

Структура
% 

Пољопривреда, лов и шумарство 261  0,64 
Рибарство  5  0,01 
Вађење руде и камена 96  0,24 
Прерађивачка индустрија 2.881  7,05 
Грађевинарство  525  1,29 
Трговина на велико и трговина на мало 16.418  40,20 
Хотели и ресторани 8.748  21,42 
Саобраћај, складиштење и комуникације 7.326  17,94 
Пословање некретнинама 938  2,30 
Образовање  207  0,51 
Здравствени и социјални рад 957  2,34 
Остале јавне, комуналне дјелатности 2.475  6,06 

УКУПНО 40.837 100,00 
Извор: Пореска управа РС 

Структура  запослених  према  привредним  подручјима  је  неуједначена  те  је  на 
бањалучкком  подручју  у  предузетничким  радњама  било  запослено  15.850  лица  односно 
38,81%,  затим  у  бијељинском  подручју  7.405  лица  односно  18,13%  и  Добој  6.618  лица 
односно 16,21%. 

Табела 3.10.: Структура запослених по привредним подручјима  

Подручје   Број радњи 
Структура 

% 
Бања Лука 15.850  38,81 
Бијељина  7.405  18,13 
Добој  6.618  16,21 
Источно Сарајево 3.107  7,61 
Приједор  5.461  13,37 
Требиње  2.396  5,87 

УКУПНО  40.837  100,00 

Извор: Пореска управа РС 

Према  родној  структури  запослених  у  предузетничким  радњама  је  подједнак  број 
запослених    мушкараца  и  жена.  Посматрано  по  секторима  дјелатности  у  предузетничким 
радњама број запослених мушкараца је изразито већи у рибарству, грађевинарству и вађењу 
руде и камена док су жене бројније у услужним дјелатностима, трговини и здравству. 
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Табела 3.11.: Родна структура запослених у предузетничким радњама по  дјелатностима 

Сектор дјелатности  Запослени Мушкарци М% Жене  Ж%
Пољопривреда, лов и шумарство  261 182 69,73 79  30,27
Рибарство  5 5 100,00  0  0,00
Вађење руде и камена  96 84 87,50 12  12,50
Прерађивачка индустрија  2.881 1.832 63,59 1.049  36,41
Грађевинарство  525 504 96,00 21  4,00
Трговина на велико и трговина на мало 16.418 6.085 37,06 10.333  62,94
Хотели и ресторани  8.748 4.627 52,89 4121  47,11
Саобраћај, складиштење и комуникације 7.326 5.495 75,01 1.831  24,99
Пословање некретнинама  938 393 41,90 545  58,10
Образовање  207 157 75,85 50  24,15
Здравствени и социјални рад  957 321 33,54 636  66,46
Остале јавне, комуналне дјелатности 2.475 672 27,15 1.803  72,85

УКУПНО  40.837 20.357 49,85 20.480  50,15

Извор: Пореска управа РС 

3.3.4. Број занатскопредузетничких радњи по подручјима 
Највећи  број  радњи  у  Републици  Српској  се  налази  у  подручју  Бања  Лука  11.421 

односно 40,46%, слиједи подручје Бијељина 4.762 радњи односно 16,87%  те подручје Добој 
са 4.054 радње односно 14,36%. Подручје Требиње са 1.596 предузетничких радњи односно 
5,65% има најмањи број предузетничких радњи. 
 

Табела 3.12.: Број предузетничких радњи по подручјима 

Подручје  Број радњи 
Структура

 % 

Бања Лука  11.421  40,46 

Бијељина  4.762  16,87 

Добој  4.054  14,36 

Источно Сарајево  2.427  8,60 

Приједор  3.968  14,06 

Требиње  1.596  5,65 

УКУПНО  28.228  100,00 
Извор: Пореска управа РС 

3.3.5. Број затворених и новооснованих радњи  структура по дјелатностима 
На број  затворених и новоснованих предузетничких радњи у 2009.  години значајно 

је утицала економска криза која  је довела до смањења производње и извоза, пада куповне 
моћи  становништва,  смањења  инвестиција,  пораста  финансијске  недисциплине  и  отежаног 
приступ кредитним средствима.  

Поред  тога  на  пословање  занатско‐предузетничких  радњи  утицали  су  већ  постојећи 
проблеми:  улазак  великих  трговачких  ланаца  на  тржиште,  нелојална  конкуренција  увозних 
роба,  сиво  тржиште,  рад  на  црно  те  процес  фискализације  што  је  све  додатно  усложило 
услове пословања у 2009. години. Висока цијена прикључка на електродистрибутивну мрежу,  
као  и  цијена  потрошене  електричне  енергије,  телефонских  и  комуналних  услуга,  које  се 
предузетницима   обрачунавају по истој тарифи као и предузећима  је исто тако оптерећавало 
пословање. 
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У  току 2009. године у Републици Српској  је са радом је престало 5.616 предузетничких 
радњи а отворено 3.250 нових предузетничких радњи.  

Табела 3.13. Број затворених и новооснованих радњи по дјелатностима 

Сектор дјелатности  Затворене  Новоосноване 
Затворене 

(%) 
Новоосноване

(%) 
Пољопривреда, лов и шумарство  90  92  1,60  2,83 
Рибарство  3  5  0,05  0,15 
Вађење руде и камена  6  4  0,11  0,12 
Прерађивачка индустрија  225  173  4,01  5,32 
Грађевинарство  101  74  1,80  2,28 
Трговина на велико и трговина на мало 2.512  1.126  44,73  34,65 
Хотели и ресторани  1.129  899  20,10  27,66 
Саобраћај, складиштење и комуникације 1.010  472  17,98  14,52 
Пословање некретнинама, 
изнајмљивање  и пословне дјелатности 

64  58  1,14  1,78 

Образовање  31  16  0,55  0,49 
Здравствени и социјални рад  36  33  0,64  1,02 
Остале јавне, комуналне дјелатности  409  298  7,28  9,17 

УКУПНО  5.616  3.250  100,00  100,00 

Извор: Пореска управа РС 

Ако  посматрамо новоосноване  радње  према  структури  дјелатности  највише  радњи  је 
основано у области трговине 1.126 односно 34,65%, затим у области угоститељства 899 радњи 
или 27,66% те у области саобраћаја 472 односно 14,52%. 

Упоредни приказ затворених и новооснованих радњи у току 2009. године показује да су 
сектори  трговине,  угоститељства  и  саобраћаја  најатрактивнији  за  отварање  нових 
предузетничких радњи и поред великог броја радњи које су затворене у тим секторима. Ове 
дјелатности не захтијевају посједовање посебног знања или вјештине и обезбеђују релативно 
лак поврат уложеног капитала.  

 
Графикон 3.5. Упоредни приказ затворених и новооснованих предузетничких радњи у 2009. 

 години 

 

Извор: Пореска управа РС 
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Када  се  посматра  успјешност  пословања  предузетничких  радњи  које  су  почеле  са 
радом  у  2009.  години  њих  356  односно  10,95%  није  успјело  да  „преживи“  прву  годину 
пословања. Навише радњи је затворено у секторима угоститељства, трговине и саобраћаја. 

Табела 3.14.: Успјешност пословања радњи у првој години пословања 

Сектор дјелатности Новоотворене Затворене 

Пољопривреда, лов и шумарство 92 9 

Рибарство  5 2 

Вађење руде и камена  4 0 
Прерађивачка индустрија  173 15 

Грађевинарство  74 6 

Трговина на велико и трговина на мало 1.126 99 

Хотели и ресторани  899 139 

Саобраћај, складиштење и комуникације 472 47 
Пословање некретнинама  58 2 

Образовање  16 0 

Здравствени и социјални рад 33 1 

Остале јавне, комуналне дјелатности 298 36 

УКУПНО 3.250 356 

Извор: Пореска управа РС 

3.3.6. Регионална заступљеност новооснованих радњи 

Преглед броја новооснованих радњи по подручјима у Републици Српској дат  је на  сљедећем 
графикону. 

Графикон 3.6.: Преглед броја новооснованих радњи по подручјима у 2009. години 

 
Извор: Пореска управа РС 

Највећи  број  новооснованих  радњи  је  у  бањалучком  подручју  и  то  1.258  радње  или 
38,71%  од  укупног  броја  новооснованих  радњи,  док  је  у  подручју  Требиње  најмањи  број 
новоснованих радњи 159 или 4,89%.  

3.3.7. Показатељи пословања занатскопредузетничких радњи 
Као показатељи успјешности пословања предузетничких радњи као и њиховог доприноса 

прикупљању  јавних  прихода  приказани  су  подаци  о  оствареном  промету  у  предузетничким 
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радњама  преко  фискалних  система,  пријављеном  порезу  на  приходе  од  самосталне 
дјелатности и уплаћеним таксама. 

Промет предузетничких радњи преко фискалних система 

Према  Закону о фискалним касама  („Службени  гласник РС“,  број 69/07  )  лице  које  је 
уписано  у  одговарајући  регистар  за  промет  робе,  односно  за  пружање  услуга,  дужно  је  да 
региструје сваки појединачни промет робе и услуга преко фискалних система (фискалне касе). 
Ова  обавеза  се  не  односи  на  власнике  самосталних  занатских  радњи  у  случају  продаје 
сопствених производа умјетничког и старог занатства и домаће радиности на пијачним тезгама 
и сличним објектима. Циљ увођења фискалних система  је повећања степена наплате пореза, 
па  тиме и повећање прилива средстава у буџет. Уједно се осигурава значајно смањење сиве 
економије и спрјечава нелојална конкуренције. 

У  предузетничким  радњама  у  току  2009.  године  је  преко  фискалних  система 
евидентиран укупан промет од   990.149.831,81 КМ. Преко малопродајних фискалних система 
остварен је укупан промет од  964.288.814,04 КМ а преко велепродајних 25.861.017,77 КМ. 

Табела 3.15. Промет евидентиран фискалним системима у предузетничким радњама  у 
2009. години 

Врста промета  Пореска 
стопа 

Малопродаја  Велепродаја

Промет  обвезника који нису ПДВ обвезници А 482.144.407,02  11.153,65

Промет  ПДВ обвезника артиклима по стопи од 17% Е 479.369.436,19  25.008.042,49

Промет  ПДВ обвезника артиклима који су ослобођени од 
плаћања ПДВ 

К 
2.774.970,83  841.821,63

Укупан промет  964.288.814,04  25.861.017,77

Извор: Пореска управа РС 

Пријава порез на доходак 

Предузетници су дужни да, до 31. марта текуће године за предходну године, поднесу Годишњу 
пореску  пријаве  за  порез  на  доходак  и  уплате  износ  пореза  на  приходе  од  самосталне 
дјелатности  (713111). На основу података из Годишњих пријава за порез на доходак за 2010. 
годину,  предузетничке  радње  су  пријавиле  укупан  приход  у  износу  од  611.653.529  КМ,  при 
чему порез на добит износи 16.280.708 КМ. 
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Табелa 3.16.: Пријављени укупан приход и порез на добит према секторима дјелатности у 
2009. години 

Сектор дјелатности  Укупан приход  %  Порез на 
добит 

Пољопривреда, лов и шумарство  3.043.401 0,50  82.537

Рибарство  80.041 0,01  2.398
Вађење руде и камена  1.520.514 0,25  23.984
Прерађивачка индустрија  18.416.169 3,01  485.173
Грађевинарство  8.145.985 1,33  218.773
Трговина на велико и трговина на мало 273.852.040 44,77  6.900.129
Хотели и ресторани  108.198.888 17,69  2.787.654
Саобраћај, складиштење и комуникације 103.668.525 16,95  3.151.045
Пословање некретнинама, изнајмљивање  и пословне 
дјелатности 

28.709.003  4,69  670.481 

Образовање  4.694.817 0,77  107.462
Здравствени и социјални рад  15.901.411 2,60  349.720
Остале јавне, комуналне и личне услужне дјелатности 45.422.735 7,43  1.501.351

УКУПНО  611.653.529 100,00  16.280.708

Извор: Пореска управа РС 

Табела 3.17: Пријављени укупан приход и порез на добит по привредним подручјима  у 
2009. години 

Подручје   Приход % Порез на 
добит 

Бања Лука  242.459.859 39,64 6.504.639 
Бијељина  146.764.976 23,99 3.693.052 
Добој 86.766.195 14,19 2.297.629 
Источно Сарајево  44.966.578 7,35 1.220.751 
Приједор  57.562.835 9,41 1.696.480 
Требиње  33.133.085 5,42 868.157 

УКУПНО  611.653.529 100,00 16.280.708 

                                                          Извор: Пореска управа РС 

У току 2009. години по истом основу прикупљена су средстава од 14.924.065 КМ, што је 
представљало  око 30%  од  свих  прикупљених  средстава  на  име  пореза  од  грађана  (порез  на 
доходак, порез на имовину, пореза на приходе остварене од самосталне дјелатности и др). 

Средства  прикупљена  од  порез  на  приходе  од  самосталне  дјелатности  дијеле  се 
између буџета Републике и буџета општина и градова у размјери 75:25. 

 
Уплаћене таксе 

У 2009. години од укупно 9.814.716,74 КМ уплаћених на име Посебне републичке таксе 
(722112),  3,245,388.78  КМ  или  33.07%  су  уплатили  предузетници.  Од  укупно  уплаћених 
10,912,968.42 КМ на име Комуналне такса за фирму  (722312) у 2009.  години,   3,653,932.97КМ 
или 33.48% су уплатили предузетници! 
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3.4. Поређење стања МСП у Републици Српској са стањем у Европској унији  

Основни показатељи МСП у Европској унији10: 

1. Нефинансијски пословни сектор у Европској унији обухвата око 20 милиона предузећа, 
преко  99%  их  чине  МСП.  Унутар  сектора  МСП,  већина  су  микро  предузећа  (92%), 
предузећа која имају мање од 10  запослених. Типично европско предузеће  је микро 
предузеће. 

2. Између 2002.  и 2007.  године,  број МСП  је  повећан  за  преко 20  милиона,  док  је  број 
великих  предузећа  повећан  за  само 2.000.  Нове  чланице  Европске  уније  имају  веће 
стопе отварања и гашења предузећа него старе чланице. Већина нових предузећа се 
отвара у услужном сектору и већина су микро предузећа. 

3. Око двије трећине од укупног броја запослених у приватном сектору су у МСП. Микро 
предузећа  (она  која  имају  просјечно  2  запослена  радника)  запошљавају  30%  од 
укупног броја запослених у приватном сектору. 

4. Допринос  МСП  расту  запослености  између  2002.  и  2007.  године  (84%)  је  био  много 
већи него што се могло очекивати од њиховог укупног учешћа у укупној запослености 
(67%). 

5. МСП имају нижу продуктивност запослених него велика предузећа. Према томе, МСП 
доприносе  разумљиво  мањем  удјелу  у  доданој  вриједности  (58%)  него  у 
запошљавању  (67%).  Продуктивност  запослених  је  најнижа  у  микро  предузећима. 
Такође, МСП  (и микро предузећа посебно) показују нижу профитабилност и накнаду 
запослених него велика предузећа. 

6. Микро  предузећа  показују  да  имају  склоност  да  инвестирају  што  је  значајно  изнад 
просјека у нефинансијском пословном сектору. 

7. У  глобалној  економији,  са  великим  предузећима  која  користе  outsourcing  i  offshore 
производњу  и  послове  да  би  смањили  трошкове,  МСП  су  значајан  извор  стварања 
радних мјеста. 

8. МСП служе као кључни механизам који помаже трансферу  знања. 

Табела 3.18. Број предузећа и запослених у предузећима, по величини у Европској унији, 
2007. година 

  Микро Мала Средња МСП Велика  Укупно

Број предузећа  18.788.000 1.402.000 220.000 20.409.000 43.000  20.452.000

У процентима  92  7 1 100 0  100

Број запослених по 
предузећу 

2  19  100  4  1,003  6 

Извор: EIM Business & Policy Research, First Section of the Annual Report  
on EU Small and Medium‐sized Enterprises, 2009. 

Трговина и пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне активности су сектори 
са највећим бројем предузећа у Европској унији; такође број запослених по предузећу је мањи 
него  просјек  нефинансијског  пословног  сектора.  Слиједе  сектори  грађевинарство,  хотели  и 
ресторани.  С  друге  стране  производња  електричне  енергије,  рударство,  прерађивачка 
индустрија  и  саобраћај  и  везе  су  сектори  у  којима  доминирају  велика  предузећа  у  погледу 
просјечног броја запослених по предузећу који је изнад просјека у нефинансијском пословном 
сектору. 

 

                                                            
10 EIM Business & Policy Research, First Section of the Annual Report on EU Small and Medium‐sized Enterprises, 2009. 
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Графикон 3.7. Структура МСП у Европској унији по дјелатностима, 2007. година 

 

Извор: EIM Business & Policy Research, First Section of the Annual Report  
on EU Small and Medium‐sized Enterprises, 2009 

 

3.4.1. Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској 
према броју становника 
Број МСП у нефинансијском‐пословном сектору на  1.000 становника у Републици Српској је у 

2009.  години  износио  26,6  што  је  знатно  мање  у  односу  на  просјек  39,9  МСП  на  1.000 
становника у ЕУ. 

Табела 3.19. Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици 
Српској за 2009. годину 

Сектори дјелатности  Број МСП 
Број занатско‐
предузетничких 

радњи 

C  Вађење руде и камена  137 37 
D  Прерађивачка индустрија  2.898 1.264 

E  Производња и снабдијевање са електричном 
енергијом, гасом и водом 

162  ‐ 

F  Грађевинарство  1.048 404 

G  Трговина на мало и велико, оправка моторних 
возила и предмета за личну употребу 

6.018  11.527 

H  Хотели и ресторани  275 5.096 

I  Саобраћај, складиштење и везе 1.091 6.231 

K  Активности у вези са некретнинама, 
изнајмљивање и пословне активности 

1.168  798 

  УКУПНО  12.797 25.357 

Укупно МСП и занатско‐предузетничке радње 38.154 

Број становника  1.435.179 

Број МСП на 1.000 становника  26,6 

 

Напомена:  у  категорију  МСП  уврштена  МСП  и  занатско‐предузетничке  радње  у 
нефинансијском пословном сектору. 
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IV ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ ЗА РАЗВОЈ МСП У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

4.1. Институционални оквир 
Институционална  подршка  сектору  МСП  представља  једну  од  стратешких  приоритета  у 

укупном систему подршке  сектору МСП. Из  тог  разлога,  у  Закону о подстицању развоја МСП 
(„Службени гласник РС“: 23/09, пречишћен текст), те Закону о локалној самоуправи („Службени 
гласник  РС“  101/04  и  118/05)  дефинисане  су  могућности  организовања  институционалне 
подршке сектору МСП, те носиоци имплементације стратегије развоја овог сектора. 

Посматрајући институционалну подршку развоју сектора МСП, разликујемо подршку са 
два нивоа власти: републичког и локалног.  

У Закону о подстицању развоју МСП,  у члану 14. дефинисани су носиоци спровођења 
Стратегије  развоја МСП,  од  којих  су  на  нивоу  Републике  Српске  најзначајнији Министарство 
индустрије, енергетике и рударства и Републичка агенција за развој МСП. 

Битно је истаћи да је Влада Републике Српске крајем марта 2009. године именовала Савјет 
за  развој  МСП  и  предузетништва  Републике  Српске  чија  је  надлежност  интегрисање 
предузетничке и конкурентске димензије у остале политике, правне и регулаторне промјене у 
законодавству  руководећи  се  принципом  „фокусирања  на  мала  предузећа“  и  усаглашавање 
постојећих  циљева  и  приоритета  из  Стратегије  развоја МСП  у  Републици  Српској  за  период 
2006‐2010. са потребама финансирања програма подстицаја.  

Чланови  Савјета  су  представници  Министарства  индустрије,  енергетике  и  рударства, 
Министарства  финансија,  Републичке  агенције  за  развој  МСП,  Инвестиционо‐развојне  банке 
Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Агенције за локални развој општине 
Приједор и Агенције за развој МСП општине Требиње односно институција чија дјелатност има 
утицај  на  развој  МСП  и  предузетништва  у  Републици  Српској.  Савјет  је  конституисан 
15.05.2009. године. 

Како се процеси локалног економског развоја дешавају у оквиру  локалних нивоа власти, а 
процесима  европских  интеграција  локални  ниво  има  све  већу  и  активнију  улогу  у  креирању 
повољног  пословног  окружења  на  локалном  нивоу,  јачање  институционалне  подршке  и 
инфраструктуре за управљање процесима развоја све више добија на значају. Из тог разлога, 
Републичка агенција за развој МСП је током протекле године обавила посјете свим јединицама 
локалне  управе  на  територији  Републике  Српске,  те  на  основу  прикупљених  података 
направила  Анализу  инфраструктуре  за  управљање  процесима  развоја  на  локалном  нивоу. 
Према  резултатима  те  анализе  у  Републици  Српској  постоји  раширена мрежа  за  управљање 
процесима развоја. У овој мрежи се налазе: 

1. Локалне развојне агенције; 
2. Одјељења за локални економски развој (или стручне службе); 
3. Реферат за локални економски развој. 

Према  Закону  о  подстицању  развоја МСП  („Службени  гласник  РС“  број 23/09,  члан 26)  и 
Закону  о  систему  јавних  служби  („Службени  гласник  РС“  број  68/07),  јединице  локалне 
самоуправе могу основати локалне развојне агенције за развој МСП (постојање два Закона се 
односи  прије  свега  на  немогућност  регистрацијских  судова  да  према  једном  закону  сврстају 
локалне  развојне  агенције  у  неку  од  регистрацијских  категорија,  па  из  тог  разлога  се  мора 
орган локалне управе позвати на други закон). 

Према овим законима једна од основних активности локалних развојних агенција јесте да у 
свом  раду  спроводи  утврђене  стратегије  подстицања  развоја  МСП  на  републичком  нивоу. 
Међутим, у пракси, често се дешава да локалне развојне агенције превасходно имају задатак 
да врше координацију и олакшају процес локалног економског развоја свеобухватно.  

Сама улога локалних развојних агенција проистиче из потреба одређене јединице локалне 
управе  која  је  оснивач  ових  агенција.  Са  једне  стране  постоје  агенције  које  су  уско 
специјализоване  за  одређене  видове  помоћи  сектору  МСП,  до  агенција  које  за  циљ  имају 
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општи  развој  општине  и  представљају  основне  имплементаторе  цјелокупних  локалних 
развојних стратегија.   

Према  подацима  из  Анализе  инфраструктуре  за  управљање  процесима  развоја  у 
Републици  Српској  постоји  18  локалних  развојних  агенција  или  у  28,57%  од  укупног  броја 
јединица локалне власти.  
Локалне развојне агенције у Републици Српској: 

1. Локална агенција за развој општине Нови Град; 
2. Локална агенција за развој општине Козарска Дубица; 
3. Приједорска асоцијација за економски развој‐ПРЕДА, Приједор; 
4. Агенција за локални развој АЛОРГ Градишка; 
5. Градска развојна агенција Бања Лука; 
6. Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град; 
7. Локална развојна агенција „Шипово‐пројект“; 
8. Агенција за развој малих и средњих предузећа АПИС Србац; 
9. Локална развојна агенција општине Челинац; 
10. Општинска агенција за развој малих и средњих предузећа Модрича; 
11. Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Добој; 
12. Агенција за развој малих и средњих предузећа Бијељина; 
13. Агенција за развој малих и средњих предузећа Угљевик; 
14. Локална развојна агенција Рудо; 
15. Агенција за развој малих и средњих предузећа Требиње; 
16. Општинска развојна агенција Љубиње; 
17. Агенција за развој источне Херцеговине; 
18. Развојна агенција Источно Сарајево. 

 
Овдје  је  неопходно  напоменути  и  међуопштинске  иницијативе  чије  се  предности  огледају  у 
сљедећем: 

• обједињавали  би  се  послови  за  више  општина  и  не  би  требало  да  долази  до 
„дуплирања“ административних послова (локални и субрегионални ниво);  

• при  општинама  би  било  довољно  да  ради  једна  особа  (координатор)  за  ту 
општину, а на „регионалном“ нивоу мањи број  стручно оспособљеног кадра који 
се не би бавио дневним пословима;  

• на  значају  би  добили  пројекти међуопштинске  сарадње,  јер  би    се  лакше могло 
аплицирати према изворима финансирања; 

• промоција потенцијала регија и територијални маркетинг би били ефикаснији, јер 
мали  број  општина  појединачно  има  „производе“  (понуду)    којом може  изаћи  у 
међународне оквире и да буде атрактиван у привлачењу инвеститора; 

• лакше обезбјеђивање средстава за развојне пројекте, јер сваки од учесника може 
партиципирати  са  мањим  износом  средстава,  а  удружена  средства 
мултипликована  могу  да  донесу  већу  корист  општинама  појединачно  него  да 
самостално аплицирају на неки од извора финансирања; 

• јача улога и преговарачка „моћ“ међуопштинских развојних тимова (и пројеката) у 
заступању интереса општина и привредника;  

• једноставније  и  ефикасније  кориштење  свих  инструмената  локалног  еконосмког 
развоја  и  увођење  интегралног  процеса  управљања  локалним  економским 
развојем.  

  Као  примјери  ових  иницијатива  издвајају  се  Агенција  за  развој  општина  Источне 
Херцеговине  која  обједињује  рад  са  седам  јединица  локалне  управе  и  Развојна  агенција 
Источно  Сарајево,  која  покрива  својим  радом шест  општина  Источног  Сарајева.  Постоји  још 
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неколико  иницијатива  међуопштинске  сарадње  за  регије  као  што  су:  Семберија  и  Бирач, 
Приједорска и Добојска.  
  Мање  јединице  управе  нису  формирале  посебне  организационе  јединице  ван 
институције локалне управе, већ су у склопу самих институција формирале одјељења за развој 
(или стручне службе), а у изразито малим и неразвијеним јединицама локалне управе постоји 
само  реферат  који  обавља  улогу  „инфраструктуре“  за  управљање  процесима  локалног 
економског развоја. Јединице локалне управе које имају овакав облик уређења институције за 
управљање процесима локалног економског развоја  је 31 или 49,18% укупног броја  јединица 
локалне управе у Републици Српској. 

Одређени број јединица локалне управе није развио нити један организациони облик 
инфраструктуре  за  управљање процесима  развоја,  односно 15  јединица  локалне  управе или 
23,84% од укуног броја јединица локалне управе у Републици Српској. 
 

Mапа 4.1. Институционална подршка МСП у Републици Српској 
 

 

Пословни инфо центри 
Пословни информациони центри су мјеста гдје предузећа и предузетници могу добити 

бесплатно савјетовање или асистенцију. У међународној пракси је дат велики значај подршци 
малим  предузећима,  како  код  припреме  за  регистрацију,  тако  и  за  касније  савјетовање, 
повезивањем са другим предузећима, информације о подстицајима, савјетовање о порезима, 
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маркетинг,  помоћ  при  организовању  сајмова  и  семинара,  информације  о  конкурсима  за 
међународне пројекте, јавне набавке и др.   

Кроз  бројне  међународне  пројекте  (нпр.  Governance  Accountability  Project  GAP), 
иницирани  су  бизнис  информациони  центри  у  општинама  Републике  Српске  као  што  су: 
Зворник, Шамац, Градишка, Бања Лука, Лакташи, Приједор и др.     

Републичка  агенција  за  развој  МСП  је  2007.  године  покренула  пројект  „Успостављање 
бизнис инфо пулта и центра за привлачење инвестиција у општини Источна Илиџа“.  Пројекат 
су  заједно  реализовали  општина  Источна  Илиџа  и  РАРС.  Пројект  је  такође  реализован  и  у 
општини Источно Ново Сарајево.  

Привредна комора РС 

Унапређење  привредно–правног  амбијента,  афирмација  домаће  производње  кроз 
супституцију  увоза,  повећања  конкурентности  и  извоза,  опредјељења  су  Привредне  коморе 
Републике Српске и привредне заједнице Републике Српске.   Као сервис привреде и партнер 
Владе, Привредна комора  има улогу  најважнијег  генератора економских реформи у оквиру 
најављених  програма  и  мјера  привредног  развоја,  примјене  ЦЕФТА  и  Споразума  о 
стабилизацији  и  придруживању,  као  и  глобалних  економских  поремећаја  узрокованих 
свјетском финансијском кризом. Комора се заједно са својим партнерима, активно укључује у 
процесе регионалних и европских интеграција, с циљем да допринесе припреми предузећа за 
улазак  на  тржиште  Европске  уније  примјеном  стандарда  и    инвестирањем  у  нова  знања  и 
технологије.  

У  циљу  развоја  и  унапређења  пословања  МСП‐а,  а  кроз  програме  стручног  и 
професионалног образовања, Комора указује на важност робних марки, домаћих брендова и 
принципа  корпоративног  управљања,  који  су  неизоставни  фактори  на  путу  успјеха  ка  
иностраним тржиштима. Врши промоцију наших предузећа у земљи и иностранству,   помаже 
им  да  усагласе  своје  пословање  са  европским  стандардима,  организује  семинаре  и  друге 
видове стручног образовања, пружа услуге пословног савјетовања и информисања, као и друге 
пословне услуге у складу са актуелним потребама привреде. 

Пројекти  који  су  свакако  обиљежили  активности  Привредне  коморе  током  2009. 
године  године су:  

• „Привредни  регистар  РС“  који  је  дефинисан  Законом  о  Привредној  комори  и  који 
омогућава  привредним  друштвима,  предузетницима  и  трећим  лицима  да  путем 
интернет портала www.business‐rs.ba пронађу своје партнере, док  га институције РС у 
потпуности  могу  користити  у  своме  раду  и  пронаћи  макроекономске  показатеље. 
Стручне  службе  Коморе  активно  раде  на  ажурирању  података  у  регистру,  те  је  тако 
доступна актуелна слика стања у привреди. 

• На  иницијативу  домаћих  произвођача  Привредна  комора  је  покренула  Пројекат 
промоције  домаће  производње  под  називом  „НАШЕ  ЈЕ  БОЉЕ“.  Главни  циљеви 
Пројекта су подизање свијести становништва о квалитету домаћих производа и значају 
њихове  куповине,  побољшање  квалитета  производа,  унапређење  пословања 
предузећа из Републике Српске и подизање нивоа њихове конкурентности у односу на 
стране произвођаче. Пројекат обухвата цјелокупну  територију Републике Српске и од 
стратешког је значаја за нашу привреду.  
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4.2. Финансијска подршка развоју МСП  
Сви извори финансирања сектора МСП у Републици Српској приказани су у наредном 

текст. 

4.2.1. Подршка из Буџета Републике Српске 
Ресорна Министарства Владе Републике Српске су кроз своју финансијску подршку, а у 

складу са циљевима Економске политике за 2009.  годину и Мјера за ублажавање негативних 
ефеката свјетске економске кризе Владе РС, вршиле континуирану дистрибуцију финансијских 
средстава према сектору МСП и на тај начин успјели да амортизују дио негативних ефеката на 
привреду Републике Српске које је изазвала свјетска економска криза. 

Министарство индустрије, енергетике и рударства од 2005. године додјељује 
подстицајна средства за успостављање система квалитета у малим и средњим производним 
предузећима. Средства предвиђена у Министарству за ову намјену додјељују се за трошкове 
ангажовања  консултаната  на  успостављању  система  управљања  квалитетом  према  серији 
стандарда  ISO  и  добијање  CE  знака,  те  потребне  документације,  осим  путних  трошкова  и 
трошкова  дневница  за  службена  путовања.  Максимална  висина  додјељених  средстава  по 
једном  предузећу  је  10.000  КМ.  Обавеза  предузећа  је  да  по  истеку  једне  године  од  дана 
потписивања  уговора  са  министарством  уведе  предвиђене  стандарде  и  то  докажу 
одговарајућим цертификатом надлежне институције. У 2009. години за ове намјене издвојено 
је 600.000 КМ (преглед пласмана ових средстава у табеларном прилогу на стр. 85). 

У циљу подстицаја извоза у октобру 2009. године из Буџета Републике Српске одобрена 
су  средства  за  суфинансирање  подстицаја  извоза  за  2009.  годину  у  укупном  износу  од 
10.000.000  КМ,  за 215  предузећа  која  запошљавају  24.316  радника.  Средства  су  намијењена 
извозно  оријентисаним  предузећима  из  области  производње  и  услуга  за  суфинансирање 
изградње производних објеката,увођења савремених технологија, набавке савремене опреме, 
набавке кноw‐хоw, јачања људских ресурса, развоја и иновативне дјелатности и промоције. 

Индустрији  текстила  коже  и  обуће,  која  је  тешко  погођена  свјетском  економском 
кризом,  Закључком  Владе  Републике  Српске  у  2009.  години  одобрена  су  средства  за 
превазилажење проблема у овој грани и одржавања броја запослених на нивоу 2008. године. 
Средства  су  одобрена  предузећима  која  измирују  обавезе  по  основу  пореза  и  доприноса,  у 
износу од 50 КМ по раднику за сваки мјесец током 2009. године. За суфинансирање предузећа 
из  области  текстила,  коже  и  обуће  укупно  је  додјељено  4.559.400  КМ  за  79  предузећа 
корисника, која су просјечно запошљавала 8.253 радника, што је 88,3% од укупно запослених у 
индустрији  текстила,  коже  и  обуће.  Додјељена  средства  су  у  потпуности  оправдала  свој 
основни  циљ  ‐  задржавање  броја  радника,  тј.  није  дошло  до  отпуштања  радника  упркос 
изразито негативном утицају свјетске економске и финансијске кризе на пословање предузећа 
из ове области. 

Министарство науке и технологије према посебним правилницима: Правилник о 
поступку  и  критеријумима  за  финансијску  подршку  пројектима  развоја  технологије,  набавке 
опреме  и  учешће  н  стручним  скуповима  о  развоју  технологије  („Службени  гласник  РС“,  бр. 
45/08),  Правилником  о  поступку  и  критеријумима  за  финансијску  подршку  иноваторства  у 
Републици  Српској  (Службени  гласник  РС“,  бр.  122/06,  11/07)  и  прописаним  процедурама 
врши  подстицање  увођења  нових  технологија  и  иновација.  Такође,  у  сарадњи  са 
Републичком  агенцијом  за  развој  МСП  од  2007.  године  реализује  пројекта  „Такмичење  за 
најбољу технолошку иновацију“. (преглед пласмана у табеларном прилогу). 

Министарство трговине и туризма је у 2009. години из буџета за финансирање 
пројеката  из  области  туризма  финансирало  пројекте  за  21  мало  и  средње  предузеће 
регистровано за област туризма и угоститељства укупне вриједности од 319.000,00 КМ. 
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Министарство породице, омладине и спорта  је  кроз имплементацију пројекта  
„Директан подстицај послодавцима за запошљавање младих у Републици Српској“ додјелило 
укупно 1.240.700 КМ за 253 МСП,  установе и удружења грађана. На овај начин запослено  је 
444 лица од чега 397 са средњом стручном спремом, 1 лице са вишом стручном спремом и 46 
са високом стручном спремом. 

4.2.2. Инвестиционоразвојна банка Републике Српске 
Влада  Републике  Српске  основала  је Инвестиционо‐развојну  банку  Републике  Српске 

(ИРБ РС) с основним циљем ефикасног и ефективног управљања средствима фондовима који 
су  у  власништву  Републике  Српске.      Корисници  средстава  фондова  којима  управља ИРБ  РС 
могу бити правна и физичка лица са сједиштем, односно пребивалиштем у Републици Српској, 
за  пројекте  који  се  реализују  на  територији  Републике  Српске.  Пласман  средстава  врши  се 
путем посредника или директно, на кредитној основи, куповином хартија од вриједности или 
на бесповратној основи.  

У  оквиру    постојеће  архитектуре финансијског  система  у  Републици Срској, ИРБ РС  је 
једна  од  најзначајних  институција  која  активно  дјелује  у  правцу  стимулисања  развоја 
предузећа  и  предузетништва  у  Републици  Српској,  што  и  и  њен  основни  задатак.  Наиме, 
стратешки  циљеви  ИРБ  РС  су  повећање  инвестиција  и  развој,  а  од  једанаест  приоритетних 
циљева,  седам  се  односи  на  директну,  а  три  на  индиректну  подршку  предузећима  и 
предузетницима у Републици Српској.  

С  тим у  вези,  конципиран и  је  и начин и  услови пласмана  средстава фондова  којима 
управља ИРБ РС, кроз које ова институција реализује напријед наведене циљеве.    
 
Пласман средстава путем кредитних линија 

ИРБ  РС  врши  пласман  средставана  крeдитној  основи  путем  кредитних  линија 
корисницима (предузећа, предузетници, јединице локалне самоуправе, грађани) посредством 
финансијских посредника (комерцијалне банке и микрокредитна друштва). На дан 31.12.2009. 
године, у мрежи финансијских посредника ИРБ РС било је девет комерцијалних банака и три 
микрокредитна друштва. 

 Влада  Републике  Српске,  у  функцији  Скупштине  акционара  ИРБ  РС,  утврђује 
јединствене услове за све кориснике кредита који се односе на:  

▫ Износ средстава по кредитним линијама, 
▫ Период отплате (укључујући и тзв. grace period) и начин отплате, 
▫ Каматну  стопу  (начин  формирања,  максимални  износ  за  корисника  кредита, 

максималну маржу финансијског посредника и сл.), 
▫ Трошкове обраде и остале трошкове за корисника кредита (максимални износ), 
▫ Валуту, 
▫ Намјену и сврху кредита и др.   
ИРБ  РС  доноси  остале  акте  којима  се  регулишу  питања  у  вези  оперативног  пласмана 

средстава,  врши  избор  финансијских  посредника  путем  којих  се  врши  пласман  средстава, 
реализује  завршну  фазу  у  процесу  одобравања  кредита  (након  одлуке  финансијског 
посредника о одобравању кредита) те врши контролу намјенске употребе средстава.  

Финансијски  посредник  обавља  први  контакт  са  заинтересованим  корисником,  врши 
обраду захтјева за кредит, утврђује потребне инструменте обезбјеђења, доноси одговарајуће 
одлуке и контролише намјенску употребу средстава. Финансијски посредник одговоран  је  за 
поврат средстава ИРБ РС, без обзира на уредност у отплати од стране корисника кредита.  

Финансијска  подршка  ИРБ  РС  предузетницима  и  предузећима  остварена  је  кроз  пет,  од 
укупно  седам  кредитних  линија,  а  преглед  услова  у  2009.  години  сумарно  је  приказан  у 
наредној табели. 
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Табела бр. 4.1. : Преглед услова по кредитним линијама ИРБ РС за предузетнике и 
предузећа 

Назив кредитне линије  Каматна/ 
дисконтна 
стопа (у %) 

Пер.отплате 
(у год.)/ grace 
period (у мј.) 

Износ кредита 

(у КМ) 

Намјена 

Почетне пословне 
активности 

5,10 ‐ 5,90  7/12  5.000 ‐ 50.000  основна и обртна средства 

Микробизнис у 
пољопривреди 

5,10 ‐ 5,90  10/36  5.000 ‐ 50.000  основна и обртна средства 

Пољопривреда  4,30 ‐ 5,10 

15/36  30.000 ‐ 5.000.000  правна лица, осн, обр. 
сред. и рефинансир. 

5/12  10.000 ‐ 2.000.000  правна лица, само за 
обртна средства 

15/36  5.000 ‐ 500.000  предузетници, осн., обр. 
сред. и рефинанс. 

5/12  5.000 ‐ 100.000  предузетници, само за 
обртна средства 

Предузетници и 
предузећа 

4,40 ‐ 5,40 

15/24  30.000 ‐ 5.000.000  правна лица, осн, обр. 
сред. и рефинансир. 

5/12  10.000 ‐ 2.000.000  правна лица, само за 
обртна средства 

15/24  5.000 ‐ 500.000  предузетници, осн, обр. 
сред. и рефинанс. 

5/12  5.000 ‐ 100.000  предузетници, само за 
обртна средства 

1/12  50.000 ‐ 2.000.000  припрема извоза 

Откуп потраживања 
6,00  једнокр.доспј. 

до 12 мјесеци 
10.000 ‐ 2.000.000  за откуп потраживања 

Извор: ИРБ РС 

Основне  предности  кредитних  линија  ИРБ  РС  у  односу  на  остале  производе  намјењене 
предузетницима и предузећима на финансијском тржишту у Републици Српској су: 

▫ ниске  каматне  стопе:  каматне  стопе  по  кредитим  линијама  ИРБ  РС  у  2009.  години 
износиле су 4,4% до 5,9% на годишњем нивоу, док је пондерисана номинална каматна 
стопа на  сличне производе у  комерцијалним банкама у Републици Српској износила 
7,8%, а у микрокредитним организацијама 17, 71%11. 

▫ дужи периоди отплате: период отплате за инвестиционе кредите(који подразумијевају 
и опцију рефинансирања постојећих задужења)  је 15 година са grace периодом до 36 
мјесеци,  у  зависности  од  привредне  гране,  док  је  период  отплате  за  кредите 
намјењене само обртним средствима до 5  година,  са grace периодом до 12 мјесеци; 
периоди отплате за почетне пословне активности су до 7  година, а за микробизнис у 
пољопривреди до 10 година; 

                                                            
11 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2009. године, Агенција за банкарство 
Републике Српске. 
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▫ ниски  трошкови  обраде  и  остали  трошкови  који могу  настати  у  вези  с  одобрaвањем 
кредита: за правна лица, максимално 1% од износа кредита, а за физичка лица 0,5% од 
износа кредита, једнократно и др.  

Укупно  пласирана  средства  предузећима  и  предузетницима  у  2009.  години  износе 
181.174.789 КМ за 626 корисника. Структура пласмана по кредитним линијама, по пласираним 
износима и броју корисника приказани су на наредним графиконима.  

Графикон бр.4.1. : Преглед пласмана ИРБ РС по кредитним линијама предузетницима и 
предузећима, по износима 

 
Извор: ИРБ РС 

 
Номинално  највећи  износ  средстава  пласиран  је  путем  кредитне  линије  за 

предузетнике  и  предузећа,  просјечно  688.000  КМ  по  кориснику  или  14%  од  максимално 
расположивог износа  кредита,  затим    за пољопривреду,  просјечно 738.000  КМ по кориснику 
или  15%  од  максимално  расположивог  износа,  за  микробизнис  у  пољопривреди,  просјечно 
18.800  КМ  по  кориснику  или  0,38%  од  максимално  расположивог  износа  те  за  почетне 
пословне  активности,  просјечно  33.800  КМ  по  кориснику  или  0,68%  од  максимално 
расположивог износа.  

Са аспекта алокације средстава по кредитним линијама за предузетнике и предузећа у 
2009. години,  износ по кредитној линији за предузетнике и предузећа искоришћен је 89%, за 
микробизнис  у  пољопривреди  50%,  за  пољопривреду  47%,  док  је  за  почетне  пословне 
активности искоришћено тек 12% од расположивог износа. 

Из  напријед  наведеног  можемо  закључити  да  су  и  максимални  износи  кредита  по 
кредитним  линијама  и  алоцирана  средства  у  2009.  години  била  у  функцији  корисника  и  у 
потпуности су задовољавали потражњу на тржишту. 
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Графикон бр.4.2. : Преглед пласмана ИРБ РС по кредитним линијама предузетницима и 
предузећима, по броју корисника 

 
Извор: ИРБ РС 

 
Као што је приказано на претходном графикону, највећи интерес у 2009. години био за 

кредите  за  микробизнис  у  пољопривреди,  што  представља  повећање  броја  корисника  у 
односу на претходну годину за 182%, а потом за предузетнике и предузећа, гдје је забиљежено 
повећање  броја  корисника  за  167%,  за  почетне  пословне  активности  за  600%  те  за 
пољопривреду за 174%.  

Напријед наведени подаци указују на закључак да су активности ИРБ РС на унапређењу 
кредитних  линија  и  њиховом  прилагођавању  захтјевима  и  потребема  предузетника  и 
предузећа  у  Републици  Српској  уродиле  плодом  те  да  су  постигнути  резултати,  посебно  са 
аспекта  повећања  броја  корисника,  значајан  индикатор  стабилног  повјерења  и  растућег 
интереса за производима које нуди ова институција.  

Пласмани  ИРБ  РС  на  кредитној  основи  у  2009.години,  према  величини  предузећа, 
приказани су у наставку. 

Табела бр.4.2.  : Преглед пласмана ИРБ РС на кредитној основи у 2009.годни према 
величини предузећа 

Врста 
предузећа 

Укупан износ пласираних 
средстава 

Укупан број корисника  Просјечно улагање по 
кориснику кредита  

(у КМ) у КМ  %  Број 
корисника 

% 

Микро  33.028.073  18,23  473  75,56  69.826 

Мала  57.165.821  31,55  98  15,65  583.325 

Средња  74.880.896  41,33  48  7,66  1.560.019 

Велика  16.100.000  8,89  7  1,13  2.300.000 
Извор: ИРБ РС 
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Са  аспекта  секторске  алокације  пласираних  средстава  у  2009.  години,  структура 
пласмана на кредитној основи је слиједећа:  

Графикон бр.4.3. : Преглед пласмана ИРБ РС по кредитним линијама предузетницима и 
предузећима,са аспекта секторске алокације 

 

 
Извор: ИРБ РС 

Учешће средстава ИРБ РС у укупној структури извора банкарског сектора у Републици 
Српској у 2009. години износи око 410 милиона КМ, што је око 73% од укупно узетих кредита 
од  стране банкарског  сектора и представља раст  за око 103%  у  односу на претходну  годину. 
Када  је ријеч о микрокредитном сектору, фондови којима управља ИРБ РС су у 2009.  години 
учествовали  са  9,2  милиона  КМ  или  око  4%  у  укупним  кредитима  чији  су  корисници 
микрокредитне организације (друштава)12. Банке и микрокредитне организације су корисници 
кредита фондова којима управља ИРБ РС као финансијски посредници у пласману средстава 
крајњим корисницима.  

Разлог  високом  удјелу  средстава  ИРБ  РС,  односно  фондова  којима  управља  ИРБ  РС,  у 
структури извора финансијског  сектора  у  Републици Српској  су  првенствено повољни  услова 
кредитирања,  али и правовремена и адекватна реакција и прилагођавање постојећих услова 
кредитирања  новонасталим  околностима  узрокованим  економском  и  финансијском  кризом. 
ИРБ  РС  је  успјешно  реализовала Мјере  Владе  Републике  Српске  на  ублажавању  негативних 
ефеката свјетске економске кризе, првенствено у сегменту пружања подршке предузећима и 
предузетницима кроз: 

▫ обезбјеђење додатних средстава по кредитним линијама за предузетнике и предузећа, 
посебно у пољопривреди, 

▫ формирање нове кредитне линије за откуп потраживања,  
▫ увођење могућности рефинансирања постојећих задужења,  
▫ повећање расположивог износа за обртна средства,  
▫ убрзавање процеса доношења одлуке о кредиту, 

                                                            
12 ibid 
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▫  условљавање  добијања  кредита  новим  запошљавањем  и  одржавањем  постојећег 
броја запослених и сл.    

Пласманом  средстава  по  овим  кредитним  линијама  у  2009.години  остварен  је  значајан 
допринос побољшању макроекономских параметара Републике Српске: 

▫ запошљавање 1.576 нових и одржавање 10.926 постојећих радних мјеста, 
▫ повећавање инвестиције и, аналогно, бруто домаћег производа, 
▫ стимулисање извоза.  
Поред  наведеног,  ИРБ  РС  је  значајно  допринијела  унапређењу  постојеће  структуре 

привредног  амбијента  у  Републици  Српској  кроз  повољније  услове  кредита  за  привредне 
гране у којима Република Српска има компаративне предности, фаворизовање кластеризације, 
уравнотежењу регионалног развоја, развоју неразвијених и изразито неразвијених општина и 
сл. 

ИРБ РС у  континуитету прати  тржишна кретања и посједује механизме за ефикасно и 
ефективно реаговање на тржишне прилике,  а у циљу пружања подршке привредном развоју 
Републике  Српске.  Поред  тога,  у  непосредном  контакту  са  (потенцијалним)  корисницима, 
финансијским  посредницима  и  осталим  релевантним  субјектима,  идентификује  проблеме  у 
пласману средстава и подузима активности на њиховом ублажавању и/или отклањању. 

С  тим у вези, реализоване су активности на  стимулисању предузетника за покретање 
пословних дјелатности, формирању Гарантног фонда Републике Српске, обезбјеђењу додатних 
извора  средстава  за  подршку  малим  и  средњим  предузећима  из  средстава  Европске 
инвестиционе банке и Свјетске банке и сл.  

Пласман средстава путем куповине хартија од вриједности 
Средства фондова којима управља ИРБ РС могу се, у складу с условима и начином који 

утврђује  Влада  Републике  Српске  у  функцији  Скупштине  акционара  ИРБ  РС,  корисити  и  за 
куповину хартија од вриједности.  

Недовољно  развијено  тржиште  капитала  у  Републици  Српској  и  генерални  пад 
активности  на  берзама,  условило  је  да  предузећа  у  Републици Српској  нису  у  великој мјери 
користила  емисије  хартија  од  вриједности  као  начин  за  обезбјеђење  средстава  за 
финансирање инвестиција. 

ИРБ РС је инвестирала укупно 18.407.479 КМ у хартије од вриједности чији су емитенти 
привредни субјекти или око 23% од расположивог износа за 2009.  годину. Пласман у хартије 
од вриједности привредних субјеката је, у поређењу с претходном годином, повећан за око 2% 
што се, у контексту општег пада активности на тржиштима капитала, може сматрати као веома 
солидан резултат. 

Секторска  алокација  пласмана  у  хартије  од  вриједности  привредних  субјеката 
одражава  опредјељеност  ИРБ  РС  да  подржава  стратешке  инвестиције  у  секторима  у  којима 
Република  Српска  има  компаративне  предности.  С  тим  у  вези,  око  95%  наведеног  износа 
инвестирано је у туризам, док је преостали дио инвестиран у телекомуникације. 

На овај начин, као и учешћем у куповини обвезница чији су емитенти јединице локалне 
самопуправе  и  Република  Српска,  ИРБ  РС  се  позиционирала  као  најзначајнији 
инститцуионални  инвеститор  у  Републици  Српској,  чиме  је  истовремено  и  потврдила  своју 
улогу  у  креирању  и  реализацији  савремених  свјетских  трендова  у  финансијском  сектору 
Републике Српске.  

Пласман средстава на бесповратној основи 
ИРБ  РС  пласира  дио  средстава  и  на  бесповратној  основи,  у  оквиру  имплементације 

пројеката Свјетске банке. Са аспекта предузетника и предузећа, од посебног значаја  је Други 
пројекат подршке запошљавању (eng. Second Employment Support Project).  

Корисници средстава у оквиру овог пројекта су лица која су старија од 40 година и која, 
према  евиденцији  Завода  за  запошљавање  Републике  Српске,  дуже  од  три  мјесеца  имају 
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статус незапосленог. У 2009. години, закључено 154 уговора са послодавцима за запошљавање 
или директно са корисницима за самозапошљавање, чиме је са запослено укупно 203 лица. 

4.2.3. Пласмани пословних банака, микрокредитних организација, лизинга и 
и штедно кредитних задруга 

Агенција за банкарство Републике Српске не прати посебно кредите за МСП тако да је у 
следећој  табели  дата  секторска  и  рочна  структура  кредита  грађана  (у  кредите  грађанима 
укључени су и кредити предузетника) за банкарски сектор Републике Српске и то са стањем на 
дан  31.12.2006.,2007.,2008,  и  2009.  године.  Видљиво  је,  да  је  преко  60%  укупних  пласмана 
отишло  за општу потрошњу,  односно близу 982 милиона КМ   док  је око 8%,  односно нешто 
мало више од 123 милиона КМ, пласирано за обављање дјелатности. 

Табела 4.3. Рочна и секторска структура укупних пласмана банака РС 
                    ( 000 КМ) 

 
31.12.2006.  31.12.2007.  31.12.2008.  31.12.2009. 

О П И С 

1  2  3  4  5 

1.Краткорочни кредити грађанима   
а.‐за општу потрошњу  83.698 149.656 190.301  180.803
б.‐за стамбене потребе  47.653 9.078 9.636  5.583
в.‐за обављање дјелатности  14.692 23.207 21.704  17.506
Укупно (1):  146.043 181.941 221.641  203.892
2.Дугорочни кредити грађанима   
а.‐за општу потрошњу  496.013 633.167 831.187  801.021
б.‐за стамбене потребе  194.126 322.573 384.347  415.719
в.‐за обављање дјелатности  47.736 78.427 102.994  105.644
Укупно (2):  737.875 1.034.167 1.318.528  1.322.384

УКУПНО (1.+2.):  883.918 1.216.108 1.540.169  1.526.276
Извор: Агенција за банкарство Републике Српске 

 
Према подацима Агенције за банкарство Републике Српске у Републици Српској на дан 

31.12.2009. године је пословало 7 микрокредитних организација (3 микрокредитна друштва и 
4 микрокредитне фондације), као и 146 организациона дијела микрокредитних фондација са 
сједиштем у Федерацији БиХ.  

Укупни кредити које су пласирале микрокредитне организације  (МКО) са сједиштем у 
Републици Српској са 31.12.2009. године износили су близу 270 милиона КМ. Према секторској 
структури 96% од укупних кредита је пласирано физичким лицима, а 4% правним лицима. На 
основу  анализе  гранске  структуре  произилази  да  је  микрокредитирање  највећим  дијелом 
усмјерено на кредитирање пољопривредне производње и услужних дјелатности и углавном се 
односи на дугорочне кредите физичким лицима.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  48

Табела 4.4. Рочна и секторска структура укупних пласмана МКО РС 
                                               (у 000 КМ) 
Ред. број  Микрокредити Краткорочни Дугорочни  Укупно

кредити кредити 
1  2  3 4 5=(3+4)
1.  Правним лицима   
а)    услужне дјелатности  704 4.463 5.167
б)    трговину   1.223 5.004 6.227
в)    пољопривреду  66 637  703
г)    производњу  479 4.642 5.121
д)    остало  5 85   90
  УКУПНО 1:  2.477 14.831  17.308
2.  Физичким лицима  0  
а)    услужне дјелатности  2.337 47.082  49.419
б)    трговину   2.456 29.361  31.817
в)    пољопривреду  4.141 82.378  86.519
г)    производњу  1.052 16.992  18.044
д)    стамбене потребе  161 1.022 1.183
ђ)    остало  6.518 57.458  63.976
  УКУПНО 2:  16.665  234.293  250.958 

  УКУПНО (1+2):  19.142 249.124  268.266
Извор: Агенција за банкарство Републике Српске 

Према подацима Агенције за банкарство Републике Српске, у Републици Српској је на 
дан  31.12.2009.  гoдине  пословао  1  давалац  лизинга  са  сједиштем  у  Републици  Српској  и  5 
послoвних јединица које су у саставу 3 друштва за послове лизинга са сједиштем у Федерацији 
БиХ.  Структура  потраживања  по  основу финансијског  лизинга  даваоца  лизинга  из  Републике 
Српске  и  финансијског  и  оперативног  лизинга  јединица  даваоца  лизинга  са  сједиштем  у 
Федерацији БиХ дата је у сљедећем прегледу са 31.12.2008. године и са 31.12.2009 године. 
 
Табела 4.5.. Структура потраживања по основу финансијског лизинга даваоца лизинга из 

Републике Српске и финансијског и оперативног лизинга јединица даваоца лизинга са 
сједиштем у Федерацији БиХ са 31.12.2008. године и са 31.12.2009 године                (у 000 

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске 

Р.
бр 

ОПИС 

31.12.2008 31.12.2009 

Индекс Лизинг РС 
Финансиј. 

Јединице ДЛ из 
Федерације БиХ 

Укупно 
Лизинг РС 
Финансиј. 

Јединице ДЛ из 
Федерације БиХ 

Укупно 
Фин. 
лизинг 

Опер. 
лизинг 

Фин. 
лизинг 

Опер. 
лизинг 

1.  2.  3.  4. 5. 6. 7. 8.  9.  10. 11= 
10/6 

А  СТРУКТУРА ПРЕМА ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА 
1.  Путничка возила  1.329  8.143  284  9.756  1.168  9.435  368  10.971  112 
2.  Возила за об. дјелатн. теренска и 

путничка  1.319  41.517  468  43.304  611  34.271  476  35.359  82 

3.  Машине и опрема  2.042  35.877 0 37.919 1.908 29.941  0  31.849 84
4.  Некретнине  1.380  0  0  1.380  1.086  0  0  1.086  79 
5.  Шинска возила, пловни  

ваздухопловни објек. 
0  319  0  319  0  253  0  253  79 

6.  Апарати за домаћинст.  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
7.  Остало  0  151 0 151 0 387  0  387 256
  Укупно  6.070  86.007 752 92.829 4.773 74.288  844  79.905 86
Б  СТРУКТУРА ПРЕМА ПРИМАОЦУ ЛИЗИНГА 
1.  Правна лица  4.174  79.311  752  84.237  3.154  68.238  844  72.236  86 
2.  Предузетници  270  1.038  0  1.038  228  565  0  793  61 
3.  Физичка лица  1.603  5.319  0  6.922  1.373  5.438  0  6.811  98 
4.  Остало  23  339 0 362 18 47  0  65 18
  Укупно:  6.070  86.007 752 92.829 4.773 74.288  844  79.905 86
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Укупна пoтраживања по основу финансијског и оперативног лизинга на дан 31.12.2009. 
године износила су 79,905 милиона КМ, од чега потраживања по финансијском лизингу износе 
79,061  милиона  КМ.  Од  укупног  потраживања  по  финансијском  лизингу  5,97%  или  4,773 
милиона КМ се односи на једног даваоца лизинга из РС, а 94,03% или 74,228 милиона КМ на 
пословне јединице давалаца лизинга са сједиштем у Федерацији БиХ.  

Према предмету лизинга највећи износ потраживања по основу финансијског лизинга 
односи се на возила за обављање дјелатности 44%,  те на машине и опрему 40%. У структури 
потраживања  финансијског  лизинга,  на  правна  лица  се  односи  90%,  физичка  лица  8%  и 
предузетнике 1%. 

Што  се  тиче  штедно‐кредитних  организација  (ШКО),  преко  66%  укупно  пласираних 
кредита  отишло  за  пољопривреду  док  је  око  14%  пласирано  у  трговину  и  исти  проценат  за 
услужне дјелатности. 

Табела 4.6.. Рочна и секторска структура укупних пласмана ШКО РС 

(у 000 КМ) 

Ред. 
број 

О П И С 
Краткорочни 

кредити <1 год. 
Дугорочни 

кредити >1 год.  Укупно 

1  2  3 4 5=3+4
1.   За  услужне дјелатности  42 23   65 
2.   За трговину   66 0   66 
3.  За   пољопривреду  197 112  309 
4.  За  производњу  0 0    0 
5.  За стамбене потребе  4 0    4 
6.  Oстало  9 15   24 
  УКУПНО  318 150  468 

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске 

4.2.4. Финансијска подршка са локалног нивоа 
Са  друге  стране  и  јединице  локалне  управе  из  својих  буџета  пружају  финансијску 

подршку  сектору МСП.  У  општинама  Републике  Српске  које  имају  накнаду  за  експлоатацију 
природних  богатстава  (накнада  за  потопљено  земљиште,  експлоатација  шума,  камена  или 
руда)  постоји  и  законска  основа  да  се  дио  средстава  које  општине  добијају  по  овом  основу 
усмјере према подршци сектору МСП. Средства која издвајају локални нивои власти су свакако 
значајна јер она су према намјени „најближа“ корисницима, односно најбоље могу директно 
задовољити специфичне потребе локалних предузећа. 

Јединице  локалне  управе  (општине  и  градови)  у  Републици  Српској  према  Закону  о 
локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  број.101/04,  118/05),  те  Закону  о  подстицању 
развоја МСП („Службени гласник РС“ бр. 23/09 ‐ Пречишћен текст), осим реализације изворних 
надлежности  имају  и  дио надлежности  који  се  односи на  управљање  процесима  развоја,  те 
пружање финансијске подршке сектору МСП. 

Са  друге  стране,  одређени  број  јединица  локалне  управе  има  и  законску  обавезу  да 
дио средстава које добија на основу накнаде за експлоатацију природних богатстава пласира у 
подстицај овом сектору. 

Према  подацима  анкете,  која  је  прослијеђена  у  све  јединице  локалне  управе  у 
Републици  Српској,  одговор  је  прослиједило  48  јединица  локалне  управе  (или  76,2%  од 
укупног  броја  јединица  локалне  управе).  Од  овог  броја  само 26  јединица  локалне  управе  је 
рализовало неки од подстицаја према сектору МСП у предходној години или планира неки од 
подстицаја у текућој години. (табеларни приказ у прилогу). 

Збирни износ пласираних  средстава  у 2009.  години  је 6.583.251,02  КМ,  док  је  укупан 
број  корисника  ових  средстава  957.  Кроз  неповратну  додјелу  средства  је  добило  606 
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корисника  у  укупном  износу  од  2.815.288,02  КМ,  док  је  кроз  кредитне  линије  пласирано 
3.722.963 КМ за 351 корисника кредита. 

Охрабрује  податак  да  је  за  2010.  годину  укупно  планирана  средства  износе 
11.630.958,03 КМ,  од чега се на  грантовској основи планира додјелити 2.410.958,03  КМ,  а на 
кредитној основи 9.220.000 КМ. 

Из  наведеног  је  примјетно  да  се  јединице  локалне  власти  све  више  и  активније 
укључују  у  финансијску  подршку  сектору  МСП,  јер  су  локални  нивои  власти  најдиректније 
укључени у идентификацију проблема са којима се сусреће овај сектор у пословању. 

4.2.5 Финансијска подршка међународних донатора 
Велики  број  међународних  пројеката  и  донатора  врши  директну  или  индиректну 

финансијску подршку сектору МСП. 
За  потребе  имплементације  Споразума  о  стабилизацији  и  придруживању,  Босна  и 

Херцеговина  је  сачинила  акциони  план  и  именовала  заједничка  тијела,  чији  су  чланови 
представници институција  са  државног  и  ентитеског  нивоа.  Један  од  тих  сектора  је  и  сектор 
Економског развоја и социјалне заштите који је био директно укључен у активности планирања 
и имплементације пројеката и програма помоћи. 

Помоћ  коју  БиХ  остварује  преко Инструмената  предприступне  помоћи  је  дефинисана 
Вишегодишњим индикативним планским документом,  који се односи на период од 2008. до 
2010.  године,  са  јасно  прецизираним  областима  у  којима  се  врши  интервенција.  Како  БиХ 
тренутно има приступ само у прве двије компоненте, тек од треће компоненте ће бити могућ 
приступ озбиљнијим финансијским средствима за МСП. 

Посматрајући  активности  других  донатора,  осим  ЕУ  фондова  (донатори  у  саставу 
Форума  за  координацију  донатора)  остварена  су  укупна  издвајања  за  Сектор  економског 
развоја и социјалне заштите од 222.18 милиона евра у 2008. години и 110,66 милиона евра у 
2009. години (извор: Министарство финансија и трезора БиХ). 

4.3.  Легислатива, бирократија и пословно окружење за МСП 
Регулација  пословних  активности  од  стране  надлежних  институција,  од  изузетне  је 

важности  за  настанак  и  раст  бизниса,  а  посебно  МСП.  Административне  и  регулаторне 
препреке  представљају  заправо  највећи  проблем  с  којим  се  сусрећу  МСП13.    Велики  број 
формалности,  вријеме  потребно  за њихово  испуњење,  као  и  трошкови  које  подразумјевају, 
стављају пословну заједницу у јако неповољан положај,  јер њен пословни резултат не зависи 
само  од  квалитета  производа  или  услуге,  већ  и  од  могућности  испуњења  претјераних 
формалних захтјева. Поред формалности које прате пословне активности, МСП су оптерећена 
и великим бројем пореза и квазипореза  (такси и сл.),  а  који  такође у великој мјери утичу на 
могућност раста овог сектора.  

Посебно осјетљива на поменуте врсте препрека су МСП. Процјењено је на примјер, да 
су административни трошкови по запосленом које плаћају велике компаније 1 еуро, док се ти 
трошкови  за  МСП  процјењују  и  до  10  евра14.  Исто  тако,  могућност  тек  основаног  малог 
предузећа да изврши све пореске обавезе је много мања него код пословног субјекта чије  је 
пословање већ развијено. С обзиром на оправдану потребу регулације пословних активности с 
једне  стране,  те  чињеницу  да  начин  и  обим  регулације  увелико  утиче  на  могућност  развоја 
МСП‐а с друге, потребно је дизајнирати регулаторни оквир у којем ће нетржишни ризици бити 
сведени на минимум. 

 

                                                            
13 Report on the results of the open consultation on a Small Business Act for Europe, April 2008. 
14 Report from the Expert Group on “Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden on SMEs”, May 2007. 
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Према  извјештају  „Doing  Business  2010“  БиХ  се  налази  чак  на  116.  мјесту  од  183. 
рангиране  земаље  по  условима  за  обављање  пословних  активности.  Тај  податак  довољно 
говори о неопходности наставка регулаторних реформи у области пословног окружења.   
 

Табела 4.7. Рангирање земаља према извјештају „Doing Business 2010“ 
Редни број  Земља  Ранкинг  

1.  Босна и Херцеговина 116 
2.  Хрватска  103 
3.  Србија 88 
4.  Албанија  82 
5.  Словенија 53 
6.  Финска  16 
7.  Сингапур  1 

 

Креирање  повољнијег  административног  окружења  за  настанак  и  развој  МСП‐а  од 
изузетног је значаја. Израда прописа који утичу на пословање МСП‐а, подразумјева ригорозну 
претходну  анализу15  утицаја  конкретних  прописа  на  пословање  МСП‐а,  а  посебно  анализу 
трошкова  које  ће  примјена  прописа  изазвати.  Укључивање  пословне  заједнице  у  поступак 
израде  прописа  такође  је  од  суштинске  важности.  У  том  смислу,  неопходно  је  обезбједити 
правовремено обавјештавања о доношењу нових прописа, како би пословна заједница могла 
бити консултована на адекватан начин. Иако су регулаторне препреке присутне у готово свим 
аспектима пословних активности, могуће је, као најважније, издвојити сљедеће: 

4.3.1. Регистрација пословних субјеката 
Регистрација  пословних  субјеката  у  РС  представља  компликован,  дуготрајан  и  скуп 

поступак.  Код  регистрације  пословних  субјеката  потребно  је  направити  разлику  између 
регистрације привредног друштва (правно лице) и предузетника (физичко лице), јер се ради о 
различитим  пословним  субјектима  чије  су  оснивање  и  пословање  уређени  различитим 
прописима.  Без  обзира  међутим  на  врсту  пословног  субјекта,  све  поступке  регистрације 
карактеришу  веома  високи  трошкови,  дужина  поступка,  те  велики  број  надлежних  органа  и 
неопходних докумената. 

Једна  од  основних,  негативних,  карактеристика  тих  поступака  јесте  готово  потпуна 
неповезаност  органа  и  институција  надлежних  у  поступку  регистрације,  тако  да  се  терет 
доказивања великог броја чињеница и испуњености прописаних услова за обављање бизниса 
пребацује на странку у поступку, која  је самим тим приморана предузме много корака,  те да 
прикупи обимну документацију. 

Анализе  показују  да  ригидна  правила  регистрације  бизниса  не  утичу  много  на 
законитост  рада  МСП‐а  у  погледу  заштите  радника,  животне  средине,  испуњења  пореских 
обавеза,  или  на  квалитет  производа  или  услуга,  док  с  друге  стране  представљају  један  од 
јасних узрока појаве сиве економије. 

Убрзање  поступка  и  смањење  трошкова  регистрације  пословних  субјеката 
претпоставља  измјене  и  допуне  релевантних  прописа,  те  посебно,  измјену  праксе  органа 
укључених у поступак, како би се терет формалности пребацио управо на те органе. 

Посебну  важност  у  томе  има  електронско  повезивање  органа  укључених  у  поступак 
регистрације,  јер ће се на тај начин омогућити размјена података између истих, а самим тим 
странка ће се ослободити многих формалности везаних за регистрацију. 

Поред  тога  неопходно  је  смањити  износе  прописаних  такси,  посебно  судских,  јер 
њихова висина у сваком случају не одговара обиму и квалитету услуга за које се такса плаћа. 

                                                            
15 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/docs/sba/iag_2009_en.pdf  
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Што  се  тиче  регистрације  привредних  друштава,  треба  рећи  да  је  ступањем на  снагу 
Закона о привредним друштвима уведена новина која ће убрзати поступак регистрације ових 
субјеката. Поменутим законом је предвиђено да ће привредно друштво обављати дјелатност 
у,  за  ту  дјелатност,  адекватним  просторијама,  што  се  провјерава  у  редовном  инспекцијском 
поступку, а не у поступку регистрације16.  

Исто  тако,  од  01.01.2010.  године,  пословни  субјекти  у  поступку  регистрације  који  се 
пријављују  за  упис  у  регистар  пореских  обвезника,  аутоматски  ће  бити  регистровани  и  као 
обвезници  уплате  доприноса,  тако  да  неће  морати  да  врше  никакве  формалне  радње  пред 
надлежним фондовима17. 

Ово су само примјери могућности убрзања поступка и смањења трошкова регистрације 
бизниса  кроз  пребацивање  терета  доказивања  са  странке  у  поступку  на  надлежни  орган, 
односно  кроз  одговарајући  облик  повезивања  органа  укључених  у  поступак  регистрације  и 
аутоматске размјене информација. Поред наведених примјера који указују на правце могућег 
дјеловања  с  циљем  убрзања  поступка  регистрације  бизниса,  неопходно  је  омогућити  и 
поступак регистрације по принципу „све на једном мјесту“18, као и on line19 приступ. 

4.3.2. Дозволе и одобрења 
Потписивање „AIDЕ“ мемоара између Владе Републике Српске и FIAS/WB у марту 2006. 

године  и његова  реализација  кроз  окончање  „гиљотине  прописа“  и  увођење RIA  (Regulatory 
Impact  Analysis),  представља  значајан  корак  ка  смањењу  броја  и  поједностављењу 
формалности и инспекцијских мјера које оптерећују бизнис.  

Гиљотином прописа је укинуто односно измјењено око 40% формалности, а укинуто је 
преко 50% инспекцијских поступака. Од великог значаја је и чињеница да су све формалности и 
сви инспекцијски поступци доступни у оквиру регистра одобрења и инспекцијских поступака20. 

Исто  тако, према студији „Doing Business 2010“ у БиХ  је примјетан напредак када  је у 
питању  вријеме  неопходно  за  добијање  одговарајућих  грађевинских  дозвола  и  регистрацију 
објеката. 

Иако  су  у  РС  и БиХ  учињени одређени позитивни  кораци  када  је  у  питању редукција 
неопходних дозвола и одобрења,  потреба  за даљим поједностављењем формалности  још  је 
увијек итекеко изражена, а посебно у области грађења. 

Посебно осјетљив на  ове  препреке  је  грађевински  сектор.  Испуњење огромног  броја 
формалности везаних за изградњу и употребу објеката, као и утрошак времена при добијању 
истих, један су од основних узрока корупције, сиве економије и појаве „заобилажења прописа“ 
у овој области. То доводи до повећања цијена некретнина, па су самим тим погођени и остали 
сектори,  јер  су  и  њихово  трошкови  повећани.  Такође,  заобилажење  прописа  често  има  за 
посљедицу  изградњу  и  употребу  објеката  који  нису  изграђени  у  складу  са  прописима,  па  се 
проблеми  преносе  на  кориснике  тих  објеката,  јер  не  могу  да  докажу  испуњење  услова  за 
обављање  дјелатности.  Поред  дозвола  и  одобрења,  грађевински  сектор  је  оптерећен  и 
чињеницом  да  велики  дио  трошкова  који  настају  приликом  изградње  објекта  представљају 
таксе  и  друге  накнаде,  тако  да  компаније  нису  у  могућности  да  се  користе  механизмом 
одбитка улазног пореза у систему ПДВ‐а. 

С  обзиром  да  су  гиљотином  прописа  били  обухваћени  прописи  у  надлежности 
институција РС, потребно је проширити овај процес и на локалне институције, јер значајан дио 
административних препрека проистиче управо из надлежности локалних институција. 

                                                            
16 Према ранијем Закону о предузећима, странка је, у поступку регистрације предузећа, доказивала испуњеност услова за 
обављање регистроване дјелатности, што је изискивало много времена и новца. 
17 Ово унапређење настало је током успоставе јединственог система  за регистрацију, контролу и наплату доприноса, а у оквиру 
пројекта ELMO који у РС проводи USAID у сарадњи са Пореском управом и надлежним фондовима. 
18 http://www.mpo.cz/dokument66707.html  
19 http://www.cro.ie/  
20 www.regodobrenja.net  
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Посебно значајно средство умањења негативног  утицаја прописа на МСП представља 
увођење принципа „Think Small First“21 („Прво мисли на мале“) у поступак израде прописа.  

Исто тако, неопходно је механизме које подразумјева метода RIA и други прихваћени 
„алати“ израде „добрих прописа“ увести као опште правило поступања при изради и усвајању 
прописа.  Укључивање  пословне  заједнице  у  циклус  израде,  примјене  и  контроле  прописа, 
такође је неопходно. 

4.3.3. Порези и таксе 
Студија „Paying Taxes 2010“ коју су израдили Свјетска банка и PricewaterhouseCoopers, 

ставља БиХ на 129. мјесто од 183. рангираних земаља у свијету када је у питању оптерећење 
које измирење пореских обавеза представља за просјечно предузеће.  

Рангирање  земаља  у  студији  „Paying  Taxes  2010“  извршено  је  узимајући  у  обзир  три 
показатеља: 

1. Број плаћања, 
2. Вријеме неопходно да се пореске обавезе изврше и 
3. Укупна пореска стопа. 

Како би се  умањио  значај пореских обавеза као препреке развоју МСП‐а,  потребно  је не 
само умањити ниво пореза и такси, већ и број формалности повезаних са плаћањем пореских 
обавеза.  При  креирању  повољнијег  пореског  окружења  за  пословање  у  РС,  неопходно  је 
водити  рачуна  о  чињеници да  пореска  обавеза много  теже  погађа МСП,  а  поготово  start up 
(предузећа  која  почињу  са  пословним  активностима)  него  велике  компаније.  Посебно  треба 
нагласити да у РС не постоје посебне пореске олакшице за start up. 

Увођење посебног пореског третмана за тек основана привредна друштва, односно тек 
регистроване  предузетнике,  као  и  смањење  износа  осталих  пореза  и  такси  које  пословни 
субјекти плаћају представљало би значајну олакшицу. 

 
Табела 4.8. Рангирање земаља према студији „Paying Taxes 2010“ 

Редни број   Земља  Ранкинг  Број плаћања Вријеме (сати)  УПС22

1.  Италија   136 15 334 68,4%
2.  Босна и Херцеговина  129 51 442 27,1%
3.  Мађарска   122 14 330 57,5%
4.  Грчка   76 10 224 47,4%
5.  Хрватска   39  17  196  32,5%
6.  Ирска   6 9 76 26,5%
7.  Малдиви   1 1 0 9,1%

4.3.4.Реализација уговора  
Да  би  се  потраживање  из  пословног  уговора  реализовало  судским  путем,  у  БиХ  је 

потребно одвојити у просјеку 595 дана, извршити 38 процедура и издвојити новца до износа 
од чак 38,4% вриједности спора23. 

Велики број процедура, вријеме неопходно да се реализују,  судски и други трошкови 
које  покретање  спора  производи,  представљају  веома  негативан  фактор  на  преузимање 
пословних операција, јер пословна заједница не ужива одговарајући ниво правне сигурности и 
извјесности. Исто тако, чак и добијен спор не значи нужно да је добијен новац, јер су присутни 
и велики проблеми при извршењу судских пресуда. 

                                                            
21 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small‐business‐act/think‐small‐first/  
22 УПС  ‐ укупна пореска стопа, према методологији студије, добије се када се збир свих пореза, доприноса и квазипореза (таксе и 
сл.) изрази као проценат од добити коју просјечна компанија остварује.  
23 www.doingbusiness.org   
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Овакво стање изузетно неповољно утиче на одвијање пословних операција, јер МСП не 
могу да реализују своја потраживања у разумним роковима и уз разумне трошкове24. 

Поред  тога,  неефикасан  систем правне  заштите  утиче и  на  повећање ризика  наплате 
кредита, па пословне банке и друге финансијске организације прибјегавају високим каматама 
и колатералу. 

Убрзање рјешавања привредних спорова подразумјева измјену релевантних прописа и 
обезбјеђење  квалитетнијег  рада  надлежних  судова  на  рјешавању  ових  спорова,  као  и 
умањење износа такси које стране у спору плаћају. 

Почетак рада привредних  судова  у  РС  свакако представља разлог  због  којег  се може 
очекивати  убрзање  поступка  рјешавања  привредних  спорова  и  ослобађање  великог  износа 
новца који је заробљен у покренутим судским поступцима. 

Поред тога, упознавање пословне заједнице са могућношћу мирног рјешавања спорова 
кроз  поступак  медијације  такође  је  значајно,  јер  према  многим  истраживањима  овакав 
поступак често може да буде јако брз, а иначе подразумјева мале трошкове. 

4.3.5. Стечај 
Поред поменутих недостатака регулаторног оквира за пословање у РС и БиХ, постоји и 

низ  других  препрека  административног  и  регулаторног  карактера  које  стоје  на  путу  бржег 
развоја МСП‐а.  Посебно значајни су услови и рокови у којима се одвија стечајни поступак, јер 
БиХ ни на том пољу не стоји најбоље у односу на земље у окружењу25. 

Неефикасност  стечајног  поступка  онемогућава  реорганизацију  виталних  дијелова 
предузећа, нити брзу релокацију људских и других ресурса „заробљених“ у предузећу које не 
може да  „преживи“,  а  производи и  велике  трошкове,  како  за  пословну  заједницу,  тако  и  за 
јавна тијела. 

Према документу Акт о малим и средњин предузећима (Small Business Act) све државе 
треба  да  теже  томе  да  се  поступак  стачаја  оконча  унутар  једне  године.  Ово  ће  омогућити 
употребу  заробљеног  капитала  у  пословне  сврхе,  смањење  административних  трошкова,  те 
посебно, пружање „друге шансе“26 власницима затворених бизниса. 

4.3.6. Регистрација имовине 
Земљиште  је  једно  од  фундаменталних  добара  која  се  користе  у  пословне  сврхе. 

Уколико  је  систем  управљања  земљиштем/некретнинама  лош,  или  уколико  су  имовинска 
права слабо уређена, веома је отежана могућност да се имовина користи у продуктивне сврхе. 

Како би имовина, посебно непокретна, могла да буде искориштена у пословне сврхе, 
неопходно  је  уредити  систем  регистрације  имовине  у  којем  ће  регистрација  моћи  бити 
обављена  брзо  и  без  непотребних  формалности  и  трошкова.  Ово  је  неопходно  како  због 
непосредног кориштења овакве имовине у пословне сврхе, тако и због могућности кориштења 
такве  имовине  у  сврху  обезбјеђења  кредитних  захтјева.  На  жалост,  велики  број  процедура, 
вријеме неопходно за регистрацију, као и трошкови регистрације имовине, онемогућавају брз 
трансфер  имовине  и  отежавају  употребу  исте  у  пословне  сврхе,  па  долази  до  стварања  тзв. 
мртвог капитала. 

БиХ  се  налази  на  139  мјесту  од  183  рангиране  земље  када  је  у  питању  ефикасност 
регистрације имовине. 

 
 
 

                                                            
24  Многа  МСП  долазе  у  стање  неликвидности,  јер  не  могу  да  реализују  своја  потраживања  из  уговора  док  су  истовремено  у 
обавези да плате обавезе држави или пословним партнерима 
25 Према „Doing Business 2010.“, да би се окончао стечајни поступак у БиХ, потребно је „потрошити“ преко три године. 
26  Један од основних  принципа  „Small Business Act“    („Акт о малим  и  средњин  предузећима“)  је  да  се  предузетницима  који  су 
банкротирали  пружи  друга  шанса  кроз  ефикасност  стечајног  система  и  пружање  идентичне  подршке  оној  која  се  пружа 
почетницима у бизнису. 
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Табела 4.9. Рангирање земаља према извјештају „Doing Business 2010“ 
Редни 
број  

Земља  Ранкинг  Број процедура Вријеме 
(дани) 

Трошкови/проценат 
од вриједности 

имовине 

1.  Белгија   167 7 79 12,7% 
2.  Босна и 

Херцеговина 
139 7 84 5,2% 

3.  Словенија    108 6 391 2% 
4.  Шпанија    48 4 18 7,2% 
5.  Русија    45  6  43 0,1% 
6.  САД  12 4 12 0,5% 
7.  Нови Зеланд   3 2 2 0,1% 

 

Увођење on  line  процедура,  скраћење  прописаних  рокова  у  којима  надлежни  органи 
морају  да  донесу  одговарајуће  акте,  смањење  захтјева  у  погледу  нотарске  и  друге  овјере 
аката,    увођење  обавезне  размјене  информација  између  надлежних  органа,  смањење 
прописаних такси и сл, су начини на које је могуће убрзати поступак регистрације имовине, те 
самим тим омогућити употребу имовине у пословне сврхе. 

4.3.7. Домаће тржиште 
Тржиште  јавних  набавки  је,  због  великог  удјела  у  укупном  домаћем  тржишту,  веома 

значајно  за  МСП.  Како  би МСП  могла  што  више  искористити  домаће  тржиште,  потребно  је 
уредити систем јавних набавки на начин да се омогући МСП фер приступ уговорима којима се 
додјељују  послови  од  стране  субјеката  који  јавне  набавке  примјењују  (органи  и  институције 
јавног карактера). 

Потребно  је  упознати  МСП  са  могућностима  учешћа  на  тржишту  јавних  набавки, 
њиховим  правима  и  обавезама,  те  их  охрабрити  да  учествују  у  јавним  набавкама.  С  друге 
стране, неопходно је да уговорни органи покажу више осјетљивости на стање и потребе МСП 
када су у питању јавне набавке. Смањење административних захтјева за учешће на тендерима, 
подјела  уговора  на  лотове  и  омогућавање  подуговарања,  смањење  захтјева  везаних  за 
финансијске  гаранције,  креирање  адекватних  критеријума  за  избор понуђача,  правовремено 
плаћање уговорних обавеза су само неки од примјера којима се индиректно пружа подршка 
МСП‐у.  

4.3.8. Активности Владе Републике Српске на реформи пословног окружења 
Крајем  јануара  2009.  године,  Влада  Републике  Српске  је  именовала  радну  групу  за 

реформу  пословног  окружења,  чији  је  задатак  био  да  у  сарадњи  са  ресорним 
министарствима,  предложи  најмање  20  формалности  за  поједностављење  у  току  2009. 
године, према обавезама утврђеним у документу „Мјере за ублажавање негативних ефеката 
економске  кризе  на  Републику  Српску".  У  ову  активност  укључени  су  и  представници 
приватног  сектора,  те  су,  у  сарадњи  са  Привредном  комором  Републике  Српске  и 
регионалним привредним коморама,  у марту 2009.  године,  одржане  јавне расправе у Бањој 
Луци, Бијељини и Требињу. 

У јулу 2009. године, Влада Републике Српске је усвојила Информацију о препорукама 
радне  групе  за  реформу  пословног  окружења,  а  које  се  односе  на  унапређење  пословног 
амбијента  у  Републици  Српској  и  донијела  закључак  којим  се  надлежна  министарства 
обавезују  да  поступе  по  препорукама.  Препоруке  су  се  односиле  на  поједностављење 
административних  процедура  из  области  испуњавања  услова  код  покретања  пословања  за 
одређене  привредне  дјелатности,  давање  приједлога  за  смањење  судских  такси  за 
регистрацију  привредног  друштва,  смањење  нотарских  накнада  и  награда,  отклањање 
дуплирања  потребне  документације  и  сл.  Наведене  активности  нису  у  потпуности 
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реализоване,  а  за неке  још није ни  постигнута  сагласност  од  стране надлежних институција. 
Наиме,  сматрамо  да  од  стране  појединих  министарстава  није  исказана  спремност  и 
очекивано  разумијевање,  како  би  се  боље  размотрила  предложена  поједностављења,  те 
постигла сагласност, а тиме и реализација предложених мјера. 

Посебна  пажња дата  је  примјени новог  Закона  о  привредним друштвима,  односно 
процедури  усаглашавања  посебних  закона,  који  предметну  материју  регулишу  на  други 
начин  са  овим  системским  и  основним  законом  из  области  привредног  права,  што  ће 
директно  утицати  на  смањење  и  поједностављење  административних  процедура  и  тиме 
олакшати пословање у Републици Српској. 

Министарство  за  економске  односе  и  регионалну  сарадњу  редовно  упознаје  Владу 
Републике  Српске  са  извјештајима  Свјетске  банке  о  оцјени  инвестиционе  климе  у  БиХ  и 
предлаже мјере за побољшање пословног окружења у Републици Српској. Информација о 
провођењу  активности  по  препорукама  Свјетске  банке  биће  упућена  Влади  Републике 
Српске на разматрање крајем ове године. 

У фебруару 2009.  године, на снагу  је  ступио нови Пословник о раду Владе Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске" број 10/09), који је у члану 17. став 1. тачка б) и 
37.  став  1.  тачка  в)  дефинисао  обавезу  Министарства  за  економске  односе  и  регионалну 
сарадњу  да  даје  мишљења  на  прописе  који  су  у  раној  фази  израде,  у  сврху  контроле 
оправданости увођења нових и измјене постојећих формалности. У јуну исте године, Влада 
је  донијела Одлуку  о  поступку  и  критеријумима  контроле  и  процјене  утицаја  закона,  других 
прописа и општих аката на  увођење нових,  измјену и  укидање постојећих формалности које 
оптерећују  привредно  пословање  („Службени  гласник  Републике  Српске"  број  61/09).  У 
складу  са  овом  одлуком,  Министарство  за  економске  односе  и  регионалну  сарадњу  прати 
новообјављене  прописе,  као  и  измјене  и допуне  прописа,  те  врши  контролу  у  току израде 
нацрта  и  приједлога  закона,  других  прописа  и  општих  аката,  у  сврху  идентификовања 
административних  оптерећења  која  утичу  на  отпочињање  и  обављање  привредне 
дјелатности, те даје мишљења на исте. Министарство је до сада укупно издало 68 мишљења. 

Регистар  одобрења  и  инспекцијских  поступака  и  предмета  контроле,  који  се  може 
наћи на интернет страници Владе Републике Српске, Министарства за економске односе и 
регионалну  сарадњу  и  на  интернет  страници www.regodobrenja.net,  и  чије  је  функционисање 
прописано Уредбом о регистру одобрења и инспекцијских поступака и предмета контроле у 
привреди  („Службени  гласник  Републике  Српске",  број  25/08),  представља  материјалну  и 
електронску  базу  података  која  садржи  сва  одобрења  која  издају  надлежни  републички 
органи,  пословне  дозволе  потребне  за  покретање  и  обављање  привредних  дјелатности  и 
инспекцијске  поступке  и  предмете  контроле  које  спроводе  контролни  органи  Републике 
Српске. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу сваких шест мјесеци врши 
преглед  и  контролу  свих  регистрованих  одобрења,  сагласности  и  дозвола,  као  и  прописа 
којима  се  исти  прописују,  те  о  извршеном  прегледу  обавјештава  Владу  Републике  Српске  и 
предлаже  мјере  за  отклањање  евентуалних  пропуста,  неправилности  и  непотребних 
административних процедура које оптерећују привредне субјекте у Републици Српској. 

Крајем децембра  2009.  године,  Влада  Републике  Српске  је  усвојила Информацију  о 
стању формалности у Регистру одобрења и инспекцијских поступака и предмета контроле са 
економском  анализом  административних  оптерећења  за  пословање  у  2009.  години,  с 
циљем  да  се  утврди  колико  формалности  које  издају  надлежне  републичке  институције 
оптерећују  привреду.  Примјењујући  модел  стандардних  трошкова  на  453  формалности 
(дозволе, сагласности, потврде и сл.), утврђени су директни трошкови у висини од 92.743.757 
КМ  и  индиректни  трошкови  у  висини  од  83.066.142  КМ,  са  потенцијалним  уштедама  од 
10.554.240 КМ, тако да је однос уштеда и директних трошкова остао на нивоу од 11,38%, какав 
је  био  након  спровођења  гиљотине  прописа.  Ово  значи  да  није  дошло  до  додатног 
повећања  трошкова  пословања  у  Републици  Српској.  Ова  анализа  представља  обрачун 
трошкова  подносиоца  захтјева  за  сваку  појединачну  формалност,  исказаних  кроз  директне 
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трошкове  (таксе  и  накнаде,  потребна  документација,  вријеме  неопходно  за  прикупљање 
документације  и  сл.)  и  индиректне  трошкове  (вријеме  потребно  за  прикупљање 
документације која се претходно прибавља како би се поднио захтјев и вријеме потребно за 
одговор  надлежног  органа  на  поднесени  захтјев).  Сврха  ове  анализе  је  пресјек  стања 
директних  и  индиректних  трошкова  сваке  формалности,  анализа  и  идентификовање  тзв. 
„скупих"  формалности,  као  и  процјена  уштеда  које  би  се  могле  остварити  имплементацијом 
препорука за поједностављење или укидање одабраних формалности. 

Године 2008. Влада Републике Српске је донијела Одлуку о покретању пилот‐пројекта 
анализе  утицаја  Нацрта  закона  о  туристичкој  накнади  на  пословно  окружење  („Службени 
гласник  Републике  Српске",  број  72/08).  Овај  пилот‐пројекат  је  спроведен  2009.  године,  у 
сарадњи са Свјетском банком. За спровођење овог пилот‐пројекта именована је радна група, 
чији  је  задатак  био  спровођење  процедуре  анализе  утицаја,  која  се  односи  на  процјену 
тренутне  ситуације  са  различитих  аспеката,  прикупљање  међународних  искустава, 
консултације  и  јавне  расправе  са  заинтересованим  странама,  предлагање  регулаторних 
опција и процјену њихових ефеката, учешће у изради економске анализе утицаја прописа,  те 
израда  завршног  извјештаја.  Влада  Републике  Српске  је  усвојила  Извјештај  о  процјени 
утицаја Нацрта  закона  о  туристичкој  накнади  у  августу  2009.  године.  Извјештај  је  пропраћен 
економском анализом трошкова и користи, која доказује чињенице о потреби доношења овог 
прописа.  Овај  пројекат  је  спроведен  у  тијесној  сарадњи  са  пословном  заједницом, 
посредством Привредне коморе Републике Српске и регионалних привредних комора. 

У септембру 2009. године, потписан је Споразум о сарадњи између Владе Републике 
Српске и Међународне финансијске  корпорације,  чланице  групације  Свјетске  банке,  у 
циљу  наставка  активности  на  унапређењу  пословног  амбијента  у  Републици  Српској, 
успостављања адекватног процеса регулаторног управљања и реформи и потребног правног и 
институционалног  оквира  за  пропјену  утицаја  прописа.  Споразум  предвиђа  сарадњу  на 
спровођењу једног пилот‐пројекта процјене утицаја прописа на пословно окружење. 

Влада  Републике  Српске  је  у  октобру  2009.  године,  донијела  Одлуку  о  покретању 
пилот‐пројекта процјене утицаја различитих опција у области рада и радних односа. Кроз 
овај пројекат ће се анализирати садашње стање и дефинисати проблеми у области рада и 
радних  односа  у  Републици  Српској,  те  анализирати  потреба  доношења  новог  закона  или 
другог прихватљивог рјешења у овој области у  сврху отклањања дефинисаних проблема. Ова 
анализа ће бити пропраћена дубинском економском анализом трошкова и користи понуђених 
алтернативних  опција  као  доказ  одабира  најповољније  опције.  Осим  пилот‐пројекта,  у 
Споразуму  је  предвиђена  израда  Стратегије  регулаторне  реформе  у  Републици  Српској, 
која  ће  понудити  смјернице,  институционални оквир и  основне  принципе даљег  рада  са 
планом  активности  за  одређени  временски  период.  Реализација  свих  активности 
предвиђених  у  Споразуму  је  у  току.  Извјештај  о  процјени  утицаја  различитих  опција  у 
области рада и радних односа и Стратегија регулаторне реформе у Републици Српској ће бити 
упућени Влади Републике Српске на разматрање до краја ове године. 

4.3.9.  Активности  Републичке  агенције  за  развој  МСП  на  увођењу  брзе 
регистрације занатскопредузетничке дјелатности  
Као  резултат  споразума  између  USAID‐а  Босне  и  Херцеговине,  Министарства  за  економске 
односе и регионалну сарадњу и Републичке агенције за развој МСП, у Републици Српској је у 
току  увођење  брзе  регистрације  предузетничке  дјелатности.  Тај  концепт  првобитно  је 
проведен у општинама Лакташи и Мркоњић Град, а касније је настављен у другим општинама 
које су изразиле заинтересованост. 

Поједностављен  концепт  регистрације  предузетника  састоји  се  у  томе  што  провјеру 
испуњености  великог  броја  услова  за  обављање  дјелатности,  као  и  испуњење  формалности 
везаних за почетак рада предузетника, обавља службеник надлежног одјељења за привреду. 
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Поред  тога,  успостављањем  комуникације  између  надлежних  органа  и  служби,  престала  је 
потреба да сам предузетник обилази све те органе и службе. 

Коначан резултат ове иницијативе је сљедећи: 

1. Читав поступак оснивања траје један дан, 
2. Број докумената неопходан за регистрацију је сведен на минимум27, 
3. Свеобухватна регистрација (предузетник постаје оперативан након регистрације), 
4. „ONE STOP SHOP“ подносиоц захтјева иде само на једно мјесто. 

Увођење брзе регистрације предузетничке дјелатности проводи Републичка агенција за развој 
МСП  у  сарадњи  са  надлежним  општинским  органима  и  другим  субјектима  укљученим  у 
поступак регистрације предузетника. 

У  2009.  години  концепт  брзе  регистрације  у  Републици  Српској  уведен  је  у  Граду  Источно 
Сарајево у чијем су саставу сљедеће општине: 

1. Пале, 
2. Источни Стари Град, 
3. Источно Ново Сарајево, 
4. Источна Илиџа, 
5. Соколац, 
6. Трново. 

Поред Источног Сарајева,  брза регистрација  је  у 2009.  години уведена и у општине Зворник, 
Билећа, Вишегерад, Невесиње, Челинац и Ново Горажде. 

4.4. Предузетничка инфраструктура 

Иако  је  општа  тенденција  и  захтјев  Европске  заједнице  да  држава  што  мање 
интервенише, ниједна држава не сједи скрштених руку, нарочито кад мора заштити малу 
привреду.  Управо,  предузетничка  инфраструктура  обухвата  широки  спектар 
инфраструктуре  која  поспјешује  успостављање  и  развој  малих  предузећа  нарочито тамо 
гдје се то не догађа у довољној мјери природно и спонтано. 28 

У Републици Српској према Закону о подстицању развоја МСП („Службени гласник РС“, 
број  23/09  пречишћен  текст),  у  члановима  41.  до  45.  дефинисана  је  предузетничка 
инфраструктура  у  сврху  унапређивања  рада  и  дјеловања МСП‐а  и  предузетника.  (погледати 
слику 1.) Закон такође дефинише сваки од појединих облика инфраструктуре.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                            
27 То је учињено тако што је терет прибављања документације са странке пребачен на одјељење за привреду. 
28 Предузетништво за 21. вијек, GEA College 
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Слика 4. 1. Облици предузетничке инфраструктуре 
 

 
Развој предузетничке инфраструктуре је нешто успоренији у Републици Српској и Босни 

и  Херцеговини  с  обзиром  на  финансијске  могућности  за  подстицаје,  стање  пословног 
окружења, легислативног оквира и других фактора.  Такође треба рећи да не постоји довољан 
сензибилитет у друштву и пословном окружењу за развојем предузетничке инфраструктуре.  

За  разлику  од  стања  у  Југоисточној  Европи  (ЈИЕ),  у  свијету  је  врло  битан  и  успјешно 
примјењен  концепт  индиректне  подршке  развоју  МСП  и  предузетништва  кроз  физичку 
предузетничку  инфраструктуру,  што  се  показало  врло  сврсисходним,  како  у  развијеним 
земљама, тако и земљама у развоју. Посебно се даје акцент на повезивању приватног сектора 
и научно‐истраживачких институција у циљу повећања иновативности производа и услуга,  те 
њихове  додатне  вриједности,  кроз  високо  технолошке  пословне  инкубаторе,  технолошко‐
иновационе  центре  и  технолошке  паркове.  У  Стратегији  је  извршена  анализа  стања 
предузетничке инфраструктуре на територији Републике Српске.  

4.4.1. Пословни инкубатори 
Општа  дефиниција  пословних  инкубатора  према  NBIA:  „фабрика  нових  предузећа“, 

односно  да  је  стратегија  рада  инкубатора  оснивање,  развој,  подстицај  и  помоћ  новим 
предузећима, те предузећима у првим фазама развоја.29 

Најчешћи  проблеми,  а  тиме  и  ризици,  при  развоју  пословних  инкубатора  су  били 
сљедећи: 

1. недовољно изражен или неиспитан интерес предузетника за покретање новог бизниса, 
2. недовољна спремност управа локалних заједница за подршку пројеката за инкубацију, 
3. неадекватни људски ресурси за припрему и реализацију пројеката  развоја инкубатора 

(менаџмент и организација пословног инкубатора) 
4. нису  обезбјеђена  финансијска  средства  за  инвестирање  у  израду  почетне 

инфраструктуре пословног инкубатора (финансирање почетне инвестиције) 
5. неспремност  локалне  заједнице,  виших  нивоа  власти  и  међународних  пројеката  да 

суфинансирају  оперативне  трошкове  као подршка одрживости инкубатору  (одрживост 
финансирања оперативних трошкова) 

                                                            
29 National Business Incubation Association – NBIA, http://www.nbia.org/ 
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6. нема погодне постојеће инфраструктуре која се може искористити за развој пословних 
инкубатора  (проблем  расположивости  погодне  постојеће  инфраструктуре  –  што  може 
олакшати развој инкубатора и смањити трошкове). 

Сви  фактори  су  подједнако  критични  и  тешко  је  развити  инкубаторе  без  њихове 
синергије.  Нпр.,  показало  се  да,  иако  постоји  погодна  физичка  инфраструктура  (напуштени 
објекти  у  добром  стању  за  реконструкцију),  људски  ресурси  за  менаџмент  пројектом  и 
обезбјеђено  почетно  инвестирање  у  реконструкцију  инфраструктуре  (нпр.  међународни 
грантови), нису се развили пословни инкубатори без подршке општинских управа и њихових 
доносилаца одлука који такође требају обезбједити и суфинансирати оперативне трошкове, те 
покренути убрзано рјешавање имовинско‐правних односа за објекте инкубатора.  

С  обзиром  на  слабости  домаћег  пословног  окружења  и  већи  ризик  за  остварењем 
одрживости инкубатора,  показује се неопходност израде квалитетне студије изводљивости и 
анализу интереса прије успостављања инкубатора.  

4.4.2. Анализа постојећих инкубатора  
Тренутно  у  Републици  Српској  ради  5  пословних  инкубатора,  и  то  у  Бања  Луци, 

Приједору, Требињу, Шамцу и Модричи.  

Табела. 4.10. Преглед постојећих инкубатора у Републици Српској 

Назив  Локација 
Површина 

(м2) 

Година 
формир
ања 

Број 
предузећа 
(и инкуб. 
фази) 

Број 
запослених 

Досадашње 
инвестиције 

Иновациони центар‐Бања Лука‐ 
ИЦБЛ 

Бања 
Лука 

890  2010.  2  15  500.000,00 КМ 

Предузетнички инкубатор‐Приједор  Приједор 1200 2006. 7 41  570.000,00 КМ
Пословни инкубатор Требиње/ 
Линк 

Требиње  530  2009.  7  23  230.000, 00 КМ 

НБР Инкубатор/Шамац  Шамац 1000 2005. 2 11  25.000,00 КМ
НБР Инкубатор/Модрича  Модрича 1450 2003. 9 193  730.000,00 КМ

Из анализе стања појединих случајева успостављања пословних инкубатора може се доћи 
до сљедећих закључака:  

1. Пројекти  успостављања  пословних  инкубатора  су  покренути  из  локалних  заједница 
самоиницијативно,  доминантно  на  локацијама  гдје  је  обезбјеђен  висок  интерес 
доносиоца одлука на локалном нивоу (начелник и скупштина општине);  

2. Сви  досадашњи  пословни  инкубатори  су  формирани  на  постојећим  brownfield 
локацијама,  гдје  се  инвестиције  своде  на  санацију  објеката  и  припрему  појединих 
инкубационих јединица;  

3. Финансирање пројеката је било доминантно из међународних донаторских средстава; 
4. Кључни  фактор  за  припрему  и  имплементацију  пројеката  су  људски  ресурси  на 

локалном нивоу, оспособљени за пројект менаџмент и локални економски развој.  
У  складу  са  закључцима  анализе,  предлаже  се  успостављање  боље  вертикалне 

координације свих учесника у процесу развоја инкубатора на нивоу Републике Српске, израда 
и  имплементација  Акционог  плана  развоја  пословних  инкубатора  и  Програма  за 
суфинансирање развоја пословних инкубатора, што би убрзало коришћење овог врло важног 
инструмента  за  локални  економски  развој,  раст  броја  нових  предузећа  и  смањења 
незапослености.   
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4.4.3. Пословне зоне30   
У  Републици  Српској  је  препознат  вишеструки  значај  пословних  зона  као  једног  од 

важних инструмената економског развоја. Влада РС је у априлу 2009. године усвојила Акциони 
план  подршке  успостављању  и  развоју  пословних  зона  у  Републици  Српској  2009  ‐2013. 
година, гдје су дефинисани појмови и врсте пословних зона, те потребне мјере и инструменти 
подршке. Прије свега, може се активније планирати и усмјеравати економски развој Републике 
Српске,  али и општина појединачно у циљу уравнотеженог  територијалног  развоја. Подстиче 
се  запошљавање,  као  најважнији  циљ  у  вријеме  свјетске  економске  кризе,  спречава  се 
несувисло коришћење урбаног и другог простора кроз ефикасно просторно планирање. Такође 
се повећавају приходи у општинским буџетима и стварају се услови за привлачење секторски 
циљаних  инвестиција.  Планираном  изградњом  пословних  зона  омогућава  се  концентрација 
предузетника  на  једном  мјесту,  заједничко  коришћење  инфраструктуре,  међусобно 
повезивање  и  рјешавање  потребе  за  пословним  простором.  Такође  се  остварује  ефикаснија 
заштита животне средине и смањује девастација пољоприредног и других облика земљишта.  

4.4.4. Законски оквир за развој пословних зона 
Приликом  успостављања  пословних  зона  на  територији  Републике  Српске  мора  се 

имати у виду одређена законска регулатива која третира ову област. Чињеница је да не постоји 
законски  акт  којим  се  уређује  оснивање  и  управљање  пословним  зонама,  тако  да  постоји 
велики број прописа који се бави овом проблематиком;  

Сву законску регулативу везану за пословне зоне, можемо сврстати у двије категорије: 
• која се односи на област формирања и изградње саме зоне, и  
• законе и подзаконске акте које се односе на њен рад и пословно окружење. 

С  обзиром  на  природу  анализе,  задржава  се  пажња  само  на  законима  и  актима  која  се 
односе  на  формирање  и  изградњу  пословних  зона.  Кључни  закони  су  описани  у  сљедећој 
табели: 

Закон  о  уређењу  простора  (“Службени  гласник  Републике  Српске”,  бр.  84/02,  112/06  И  53/07)  који 
дефинише  уређење простора  као  скуп мјера и  активности  у  оквиру  планирања,  пројектовања и  грађења. 
Тренутно  је  у  припреми  нови  Закон  о  уређењу  простора  који  би  увео  поједностављене  процедуре  за 
добијање грађевинских дозвола, увођење локацијских услова и др.  
Закон  о  грађевинском  земљишту  (”Службени гласник Републике Српске”,  бр.  112/06),  којим  се уређују
услови и начин одређивања градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта. 
Закон  о  пољопривредном  земљишту (”Службени гласник Републике Српске”,  бр.  93/06  и  86/07), битан 
због питања трајне или привремене промјене намјене обрадивог пољопривредног земљишта за изградњу 
објеката уз плаћање накнаде за промјену намјене у складу са законом. 
Закон  о  шумама  (”Службени  гласник Републике Српске”,  бр.  75/08) гдје  су  дефинисани  услови  трајне 
промјена намјене шумског земљишта. 
Закон о заштити животне средине  (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 28/07  и 41/08)  којим се 
уређује очување, заштита, обнова и побољшање еколошког квалитета и капацитета животне средине. 
Закон  о  експропријацији  (”Службени  гласник Републике Српске”,  бр.  112/06,  37/07  и  110/08)  којим се
утврђују  начин  и  поступак  експропријације  непокретности  за  извођење  радова  и  изградњу  објеката  од 
општег интереса, који могу бити индустријски и пословни објекти. 
Закон  о  комуналним  дјелатностима (”Службени гласник Републике Српске”,  бр.  11/95  и  52/02) који
прецизира  комуналне  дјелатности  које  су  у  надлежности  локалне  самоуправе,  а  могу  бити  у  функцији 
давања повољнијих улова инвеститорима у пословној зони.  
Закон  о локалној  самоуправи  (”Службени гласник Републике Српске”,  бр. 101/04, 42/05, 118/05  и 70/06)
дефинише  обавезе  општина  и  градова  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања  са  аспекта 
планирања и изградње пословних/индустријских зона.  

 
                                                            
30 „Мапа локација и анализа окружења за развој пословних зона у Републици Српској“, РАРС, 2009. год. 
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4.4.5. Анализа стања локација за развој пословних зона 
У 2009.  години,  пројектом мапирања локација  за  развој  пословних  зона  у  Републици 

Српској  обезбјеђени  су  важни  подаци  за  њихово  дугорочно  планирање.  Све  општине  су 
достављале податке о пословним зонама и општинама, Републичкој агенцији за развој МСП. 
Основни  принцип  при мапирању  је  била  иницијатива  општина  одоздо  према  горе,  односно 
полазило  се  од  локацијских  приједлога  општина.  Као  резултат  истраживања  достављени  су 
подаци за 117 локација 61 општине и 2 града. Уз примјену  селективних критерија добијено је 
57 локација на територији од 39 општина.  

Сљедећа табела приказује листу локација за развој зона.  

Табела 4.11. Преглед мапираних локација које су прошле селективне критерије  

Р. 

бр. 
ОПШТИНА  ЗОНА 

Површина 
(ха) 

Тип локације 

1.  ГРАД БАЊА ЛУКА  1. ТПБ Бања Лука 175 Greenfield + Brownfield

2.  ГРАД ИСТ. САРАЈЕВО   *Локације на 6 општина 
   

3.  БИЈЕЉИНА 
1. Индустријска зона 2  125,94 

Greenfield 
2. Индустријска зона 3 21,99

4.  БИЛЕЋА 
3. Зона 3  15

Greenfield 
4. Зона 4  16 

5.  БРАТУНАЦ  1. Индустријска зона  40  Greenfield 

6.  ДЕРВЕНТА 
1.  Индустријска зона 1 17

Greenfield 
2.  Индустријска зона 2  12 

7.  ФОЧА  1. Маглић  27,5  Brownfield 

8.  ГАЦКО  1. Радна зона 1 18,27 Greenfield 

9.  ГРАДИШКА 

1. Агроиндустријска зона Нова Топола  130 

Greenfield 

2. Пословна радна зона Бок Јанковац  69,3 

3. Пословна радна зона Церовљани 26,6

4.  Пословна радна зона Чатрња 34,6

5. Пословна радна зона  Јелшинград  39,5 

10.  ХАН ПИЈЕСАК  1. Индустријска зона Мекоте 9,75 Greenfield 

11.  ИСТОЧНА ИЛИЏА 
1. Индустријска зона 1 – Војковић 10,8

Greenfield 
2. Индустријска зона 2 – Грлица  15 

12.  ИСТОЧНИ ДРВАР  1. Потоци  30  Greenfield 
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Р. 

бр. 
ОПШТИНА  ЗОНА 

Површина 
(ха) 

Тип локације 

13. 
ИСТ. НОВО 
САРАЈЕВО 

1. Далматинкино поље  5,4  Greenfield 

14.  КОСТАЈНИЦА  1. Блок 3  14,5 Greenfield 

15.  КОЗАРСКА ДУБИЦА  1. Индустријска зона Липова Греда  69  Greenfield 

16.  КРУПА НА УНИ 
1. Балине Баре  20 

Greenfield 
2. Оточка Поља 10

17.  ЛАКТАШИ  1. Индустријска зона Александровац  44  Greenfield 

18.  МИЛИЋИ 
1. Пословна зона Нова Касаба  39,5 

Greenfield 
2. Пословна зона Врточе 24,3

19.  МОДРИЧА  1. Предузетничка зона 175,95 Greenfield 

20.  МРКОЊИЋ ГРАД 
1. Подбрдо  18,5 

Greenfield 
2. Подови  15 

21.  НЕВЕСИЊЕ  1. Килавци  46,9 Greenfield 

22.  НОВИ ГРАД  1. Индустријска зона Пољавнице  75  Greenfield 

23.  ПЕЛАГИЋЕВО 

1. Пословна зона 1 ‐  Привредно – тржна 
зона 

20 
Greenfield 

2. Пословна зона 2  ‐ Индустријска зона  6 

24.  ПЕТРОВАЦ  1. Индустријска зона Громиле  60  Greenfield 

25.  ПРИЈЕДОР 
1. Балтине Баре 58 Greenfield 

2. Целпак  9  Greenfield 

26.  ПРЊАВОР  1. Пословна зона Вијака  332,14  Greenfield 

27.  РИБНИК  1. Пословна зона Растока 22,8 Greenfield 

28.  СРБАЦ 
1. Црнаја  17 

Greenfield 
2. Ситнеши  15 

29.  СРЕБРЕНИЦА 
1. Дрвно‐преређивачка зона Зелени 
Јадар 

8,66  Brownfield 

30.  ШЕКОВИЋИ  1. Пословна зона  10  Greenfield 

31.  ШИПОВО  1. Индустријска зона  Соколац 42 Greenfield 
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Р. 

бр. 
ОПШТИНА  ЗОНА 

Површина 
(ха) 

Тип локације 

32.  ТЕСЛИЋ 

1. Комунално – радна зона Ланара  65  Greenfield 

2. Индустријска зона Борја  5  Brownfield 

3. Индустријско – пословна  зона 
Ружевић 

25,5  Greenfield 

33.  ТРЕБИЊЕ  1. Волујац  1 и Волујац 2  100  Greenfield 

34.  ТРНОВО  1. Пословна зона Пилана 9,06 Greenfield 

35.  УГЉЕВИК  1. Пословна зона  12  Greenfield 

36.  ВИШЕГРАД  1. Предузетничка зона Вардиште  24  Brownfield 

37.  ВЛАСЕНИЦА  1. Пословна зона Кула – Зебан 35,9 Greenfield 

38.  ВУКОСАВЉЕ  1. Пословна зона 81 Greenfield 

39.  ЗВОРНИК  1. Пословна зона Јадар  8,09  Brownfield 

 
Неке  локације  су  већ  спремне  за  инвестициону  понуду  и  маркетинг  (иако  су  остале 

недовршене извјесне фазе), као нпр.: Лакташи – Александровац, Бијељина – Индустријска зона 
2 и зона 3, Приједор – Целпак, Нови Град – Индустријска зона Пољавнице.  

Према анализи стања о пословним зонама дошло се до сљедећих закључака: 

1. Број  локација  већих  површина  које  су  доведене  до  задовољавајућег  степена 
довршености  инфраструктуре  за  директну  инвестициону  промоцију  је  више  него 
скроман.  

2. Постоји  значајан  број  општина  које  тек  крећу  у  идентификацију  локација, 
доношења одлука  и почетак припреме планске документације,  а  тренутно нису  у 
листи  локација  које  су  прошле  селективне  критерије  током  мапирања  или  нису 
доставила податке уопште током 2009. године.  

3. Недовољно  је  искоришћен  потенцијал  brownfield  локација  бивших  привредних 
система. Потребне су измјене пореске политике на имовину, те такси и накнада на 
локалном  нивоу  које  ће  позитивно  утицати  на  убрзан  трансфер  власништва 
brownfield‐а који нису у функцији развоја. 

4. Велики  број  локација  непокретне  војне  имовине  није  у  функцији  развоја 
предузетничке  инфраструктуре,  слично  као  brownfield‐и  привредних  система. 
Предлаже  се  израда  посебног  Програма  развоја  brownfield  конверзија 
неперспективне војне имовине.  

5. Током  мапирања  примјећено  је  да  мало  општина  које  успостављају  зоне  раде 
студије   оправданости/изводљивости.   Лошим избором локације узрокује не само 
инвестициони трошак, него и опортунитетни трошкови, тј. трошкови „непостојања и 
рада“ друге зоне.  

6. Недовољно развијен маркетинг локација на свим нивоима и  за оне  локације које 
већ имају потенцијал за конкретну инвестициону понуду.     
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4.4.6. Стање власништва непокретности за развој зона  
Може  се  примјетити  мали  обухват  парцела  земљишта  са  локацијама  које  су  у  власништву 
општина, као најповољнији облик при развоју пословних зона. Доминантни облик власништва 
се односи на приватна физичка лица. Постоје добре праксе у рјешавању ових проблема, нпр. 
замјене  парцела  једнаке  класе  и  вриједности  између  општине  и  физичких  лица  у  циљу 
концентрације  земљишта  у  власништву  општина,  медијација  општине  између  власника 
парцела  и  потенцијалних  инвеститора,  откупи  земљишта  према  Закону  о  експропријацији  и 
друго.  

Несумњиво  је  да  сложеност  у  рјешавању  имовинско  правних  односа  чини  кључну 
препреку за брзину развоја зона. Као један од битних узрока наведеног проблема је застарјела 
просторно планска документација и неусклађеност катастра са земљишним књигама.  

4.4.7. Капацитети градова и општина за развој пословних зона 

Градови  и  општине  су  главни  иницијатори  и  носиоци  успостављања  пословних 
зона у Републици Српској. При самој припреми и имплементацији пројеката пословних зона, 
од  пресудног  значаја  је  институционални  оквир  и  људски  ресурси  којим    локална 
самоуправа  располаже.  Такође  су  посебно  важни  сљедећи  фактори  на  нивоу  општине  за 
успостављање  и  развој  зоне:  буџетски  капацитет  за  капиталне  инвестиције, 
једноставност  администрирања  у  рјешавању  имовинско‐правних  односа,  добијању 
потребних дозвола, брзина регистрације предузећа и расположивост радне снаге.  

Постоји значајан број зона  које се налазе у просторним плановима општина и градова, 
али нису предузети сљедећи кораци ка успостављању истих. Такође, неке зоне се налазе пред 
изградњом, имају донесен регулациони план и приступиле су рјешавању имовинско‐правних 
односа везаних за земљиште, односно врше пренос власништва на општине и градове. Али је 
врло  мали  број  зона  које  су  фази  изградње  неопходне  инфраструктуре.  Многе  јединице 
локалне самоуправе истичу пословне зоне као приоритет развоја. 

4.4.8. Кластери 
При дефинисању појма  кластера најчешће  се  користи дефиниција Мајкла Портера из 

“Competitive  Advantage  of  Nations”:  географска  концентрација  повезаних  компанија, 
специјализованих  добављача,  услуга  одржавања,  институција  (универзитети,  институти, 
развојне  агенције,  пословна  удружења,  коморе  и  др.),  у  одређеном  сектору  који  су 
истовремено и конкуренти и кооперанти.  

Поред  важности  географске  близине,  вертикалне  и  хоризонталне  повезаности 
предузећа,  у  формирању  кластера  важну  улогу  имају  и  институције  као  развојне  агенције, 
научно‐истраживачки  центри  и  сл.,  који  идентификују  потенцијал  кластера  у  настајању,  те 
подстичу њихов развој.  

Повезивањем у кластере постижу се сљедећи ефекти: 

1. повећање конкурентности предузећа,  
2. олакшава се излазак на нова и већа тржишта, 
3. смањују се трошкови транспорта и други везани трошкови због близине добављача, 
4. позитивни ефекти развоја и за географски ширу регију, 
5. краће везе комуникације, чешћа размјена опреме и људских ресурса кластера, 
6. повећање  иновацијских  и  истраживачких  капацитета  на  територији  кластера,  те  веза 

предузећа и научно‐истраживачке институције.   

Због  свих  набројаних  позитивних  ефеката,  Европска  унија  је  развила  низ  политика, 
програма и иницијатива за развој кластера. У политикама Research & Innovation Policy, Regional 
Policy,  Enterprise  Policy  су  укључени  програми  развоја  кластера.  ЕУ  је  развила  сљедеће 
програме:  Regional  Innovation  Strategy,  Innovation  in  SME’s,  Competitiveness  Innovation 
Programme, 7th Framework Programme, и др.  
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На почетку иницијатива подршке кластера, ЕУ и њене чланице на државном нивоу су 
подржавали  све  кластерске  иницијативе.  Од  2006.  године  подршке  фокусирају  за  већ 
постојеће кластере или  за нове иновативно орјентисане.  У ЕУ  је посебно изражена политика 
подршке тзв. иновативних кластера31. 

Управо  кроз  иновативне  кластере  покушавају  се  повезати  предузећа  са  научно‐
истраживачким институцијама и универзитетима. Тако би се знање научних институција 
комерцијализовало, а предузећа добила вишу додатну вриједност на производу или услузи.  

4.4.9. Анализа кластеризације у Републици Српској32  
У  складу  са  Стратегијом  развоја  МСП,  Републичка  агенција  за  развој МСП  је  у  2007. 

години из својих средстава подржала оснивање 6 кластера: „Дрво ПД“ Приједор, „Дрво“ Бања 
Лука,  „Дрво  Г“  Градишка,  Кластер  „Solar  group“  Бања  Лука,  „Кластер  Биље‐граф“  Требиње  и 
Удружење Дрвотехника Добој. 

Кластер „Дрво‐ПД“  из Приједор  је најуспјешнији  кластер који има преко 40  чланова. 
Кластер  дрвне  индустрије  и  индустрије  намјештаја  “ДРВО”  са  сједиштем  у  Приједору  је 
основан 2005. године на иницијативу локалних предузећа и уз подршку Агенције за економски 
развој  општине  Приједор  –  ПРЕДА.  С  обзиром  да  чланови  имају  сједиште  на  укупно  пет 
сусједних општина, може се рећи да Кластер “ДРВО” има регионални карактер.  

  Кластер „Кожа“ из Бања Луке    је регистрован крајем 2009. године, самоиницијативно 
од  стране  привредника  из  кожарско‐прерађивачке  индустрије  и  уз  савјетодавну  помоћ 
Градске  развојне  агенције  (CIDEA)  из  Бања Луке.  Чланови  кластера  су  из  различитих  сектора 
кожарско‐прерађивачке  индустрије,  као  нпр.  „Eko‐mix“  ‐  прерада  коже  (бивша  кожара 
„Proleks“ из Котор Вароша), „Bema“ (произвођач обуће), „Belt“‐произвођач кожне галантерије, 
моделари,  консултанти  и  трговци  репроматеријалом  из  ове  области.  Такође  се  ради  на 
успостављању партнерске сарадње са образовним и иновационим институцијама као што су: 
Економски  факултет  из  Бања  Луке,  Технолошки  факултет‐Бања  Лука,  Висока  школа  за 
политехнику из Београда, Савези иноватора са ових подручја  и сл. 

Удружење  „Дрво‐Г“  из  Градишке  има  11  чланова  са  подручја  општине  Градишка. 
Удружење  дрвопрерађивача  „Дрво‐Г“  Градишка  окупља  све  оне  који  желе  да  сачувају  и 
усаврше  тајне  старих  заната  обраде  дрвета,  али  и  очувају  шуму  као  напресушни  извор 
потребне сировине. 

Удружење  произвођача  намјештаја  „ДРВО‐КЛАСТЕР“  Бања  Лука  формирано  је  и 
регистровано 2007 год. са сједиштем у Бањалуци. Број оснивача друштва је 10  . Удружење се 
бави  дрво  прерадом  и  то:  производњом  резане  грађе,  парењем  грађе,  сушењем  грађе, 
производњом елемената  за финалну производњу,  производњом паркета,  брикета и на крају 
производњом  намјештаја.  Као  предуслов  производњи  обављају  се  послови  обезбјеђења 
репро‐материјала те пласман готових производа. Тренутни број  чланица кластера је 9. 

Кластер  „Solar  group“  чине  Машински  факултет  Бања  Лука  и  предузећа:  Топлинг 
Прњавор, Коминг из Градишке и Беминд Бања Лука. Ови субјекти су успоставили кооперацију у 
пројектовању, производњи и монтажи соларних система, те први пут у БиХ произвели соларни 
систем за гријање.  

Кластер Добој окупља  предузећа  и  предузетничке  радње из  области  дрвопрераде,  с 
циљем унапређења пословања, квалитетније промоције и заједничког наступа на тржишту.  

Кластер Дрина дрво Сребреница окупља предузећа из општина Сребреница, Милићи 
и Братунац.  

 

                                                            
31 Community Framework for State Aid  (2006/C 323/01) (стр. 18. ) 
32 Информација у вези са развојем кластера у Републици Српској са приједлогом закључка, фебруар 2010. год, припремио МИЕР 
РС; усвојен Закључак на 162. сједници Владе Републике Српске, 25.02.2010. год. 
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4.4.10. Потенцијални кластери  удружења и кооперације   
Удружење дрвопрерађивача Мркоњић Град  је основан 2007. године. Има 18 чланова 

чија дјелатност је примарна и финална обрада дрвета.  

Удружење  Винос  Требиње  има  за  циљ  створити  свјетски  препознатљив  бренд,  али 
исто тако исконтролисати само поријекло грожђа те на основу тога и географски заштити вина 
настала у овим крајевима. Планирано  је да ово удружење прерасте у кластер виноградара и 
произвођача вина. Удружење има 15 чланова међу којима су и Подруми Вукоје.  

Пчеларска  задруга  „Жалфија“  Требиње  има  за  циљ  развој  пчеларског  сектора 
подстицањем  производње,  пласмана  и  продаје  пчелињих  производа  који  су  поријеклом  и 
произведени  од  стране  задругара,  затим  снабдијевањем  задругара  и  осталих  пчелара 
репроматеријалом  неопходним  за  савремено  пчеларење  те  едукацијом  пчелара  на 
принципима “добре пчеларске праксе”. Задруга има 60 задругара и око 1000 коопераната.  

Заједница живинара Републике Српске Србац је пословно удружење за живинарство и 
производњу  хране  које  окупља  24  члана  са  12  општина.  Чланови  удружења  су  већином 
производна  предузећа  из  ове  области  те  Ветеринарска  станица  из  Српца  и  Ветеринарски 
институт  Васо  Бутозан  из  Бања  Луке.  Удружење  нуди  члановима  обуке,  стручну  литературу, 
помоћ око правних аката, заступање интереса и промоцију. 

Пројекат  стварања  кластера  на  Јадранскодунавском  подручју  „Adriatic– 
Danubian Clustering” (ADC) 

Републичка  агенција  за  развој  МСП  потписала  је,  почетком  децембра  2009.  године, 
уговор  са  Делегацијом  Европске  Комисије  у  Босни  и  Херцеговини  за  пројекат  стварања 
кластера  на  Јадранско‐дунавском  подручју  “Adriatic–  Danubian  Clustering”  (ADC).  Пројекат  је 
финансиран  из  средстава  South  East  European  Space  Programme  2007‐2013.  Вођа  пројекта  је 
регија Венето из Италије, а Републичка агенција за развој МСП је једини партнер у име Босне и 
Херцеговине. У пројекту учествује 13 партнера, из девет земаља: Бугарскe, Мађарскe, Италијe, 
Румунијe и Словенијe, које су чланице Европске уније и Боснe и Херцеговинe, Хрватскe, Црне 
Горe и Србијe. 

Општи циљ Пројекта је јачање територијалног маркетинга Jадранско‐дунавске области 
у односу на друге регије у сврху развоја локалних економија и њихових ресурса,  креирањем 
секторског  повезивања  погодног  за  настанак  међународних  добављачких  ланаца  и  јачање 
привлачности  за  стране  инвестиције.  Очекиван  крајњи  резултат  је  успостављање  Jадранско‐
дунавске,  успјешне  и  повезане  мреже,  као  средства  за  промоцију  секторских  ланаца 
вриједности  (проширени  међународни  кластери)  који  раде  у  стварном  регионалном 
производном систему Југоисточне Европе. 

Циљеви реализације ADC пројекта у Републици Српској  су стварање бољег пословног 
окружења, промоција страних инвестиција и прекограничне сарадње МСП, стварање кластера 
и промоција МСП из Републике Српске у иностранству. 

4.5.Образовање и обука у области предузетништва 

4.5.1. Формално образовање 
У  Републици  Српској  је  у  68  средњих  стручних  школа  уведен  предмет  Основе 

предузетништва од укупно 91 средња школа или 74,7%.  
У  мају  2009.  године  Агенција  је  провела  истраживање  ефеката  увођења  предмета 

„Увод у предузетништво“ у средњим стручним школама у Републици Српској. Истраживањем 
је обухваћено 1182 ученика и 51 професор поменутог предмета. 
Резултати истраживања су показали  сљедеће: 

• Оправданост увођења предмета „Увод у предузетништво“ у средње стручне школе, 
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• Потреба  за  увођењем  предмета  у  све  средње  школе  (гимназија  и  медицинска 
школа), 

• Неопходан јединствен уџбеник и дорада наставног плана и програма, 
• Неопходно увођење практичне наставе из предузетништва у све средње школе. 

 
У току су активности увођења практичне изборне наставе у све средње школе, увођења 

предмета у гимназије и медицинске школе, те припрема приручника за практичну наставу. 
У  циљу  увођења  ученичких  предузећа  у  све  средње  школе  у  Републици  Српској 

успостављена  је  сарадња између норвешке организације Business  Innovation Programs  (BIP) и 
Министарства  просвјете  и  културе  Републике  Српске.  Увођењем  ученичких  предузећа  код 
младих   људи  ће  се  развити  осјећај  за  предузетништво,  те  кроз  стварно  пословање  стећи 
знање, вјештине и искуства за вођење властитог бизниса. Ученичка предузећа ће бити уведена 
у све средње школе Републике Српске од наредне школске године. 

Образовање  из  области  предузетништва  у  оквиру  Универзитета  у  Бањој  Луци  и 
Источном  Сарајеву  одвија  се  на  Економским  факултетима  и  Пољопривредном  факултету  на 
додипломским и постдипломским студијима, те на Технолошком и Машинском факултету као 
изборни  предмет.  Већина  приватних  високошколских  установа  је  у  свој  наставни  план  и 
програм уврстила предузетништво које се изучава кроз предмет предузетнички менаџмент на 
редовним студијима, кроз засебне студијске програме као и на постдипломским студијима. 

Стручног  образовање  и  оспособљавања  за  занатска  занимања  усмјерена  су  на 
наставни програм и наставника а не на ученика и његова постигнућа, организација наставе и 
наставне методе нису прилагођени потребама и могућностима. Ријетке су образовне установе 
које  у  изради  и  реализацији  програма  сарађују  с  послодавцима  и  другим  релевантним 
партнерима. Поред исказаних потреба послодаваца за одређеним занимањима и спремности 
да стипендирају ученике за школовање за занатска занимања, ученици не исказују интерес да 
се школују у тим занимању. Школску 2003/2004 завршило је 5130 ученика у средњим стручним 
школама док је школску 2007/2008 годину завршило 3 760 ученика што представља смањење 
од  26.7  %.  Средње  стручне  школе  не  проводе  промотивне  активности  како  би  свршеним 
основцима  учинили  упис  у    средње  стручне  школе  атрактивнијим.  Ученици  у  завршним 
разредима  основне  школе  слабо  су  информисани  о  могућностима  уписа  у  средње  стручне 
школе  а  и  када  искажу  интерес  уписују  друге  средње школе  под  јаким  утицајем  родитеља. 
Како би се упис у средње стручне школе повећао потребно је проводити информативне акције 
у  које морају  бити  укључени ученици  завршних разреда основне школе  , њихови родитељи, 
тржиште рада, средње стручне школе и медији. 

Тренутно  у  Републици  Српској  нема  програма  за  обуку  за  5  степен  стручног 
образовања.  На основу  Закона о образовању одраслих  успостављен  је  Завод  за образовање 
одраслих  који  има  за  циљ  организовање  програма  преквалификација,  оспособљавања  за 
запошљавање  одраслих  лица  за  занимања  који  су  потребни  на  тржишту  РС  и  омогућавање 
даљег образовања.  

Програмима ће бити обухваћена лица старија од 15 година који нису завршили основну 
школу  и  лица  старија  од  18  година  која  немају  статус  студената  и  ученика.  У  складу  с  овим 
законом утврђује се и могућност извођења практичне обуке код послодаваца. У току је израда 
програма обуке чија ће примјена почети у септембру 2010. године. 

4.5.2. Неформално образовање 
Републичка  агенција  за  развој  МСП  у  сарадњи  са  различитим  пружаоцима  тренинг 

услуга организује семинаре за оснивање нових и унапређење постојећих МСП. На семинарима 
је у посматраном периоду учествовало укупно 790 учесника. Највише семинара и тренинга  је 
организовано за почетнике у бизнису и на њима је учествовао 561 учесник. 

Републичка  агенција  за  развој  МСП  је  у  2009.  години  започела  имплементацију 
пројекта  "Едукација  за  самозапошљавање".  Пројекат  се  имплементира  у  сарадњи  са 
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општинама у Републици Српској, Инвестиционо‐развојном банком РС и пружаоцима стручних 
обука. Општи циљ Пројекта је подршка свим младим људима у Републици Српској који имају 
пословну идеју, да  је кроз стручну обуку провјере, те да  је у случају економске оправданости 
претворе у исплатив посао.  

У  оквиру  пројекта  организовано  је  14  едукација  из  области  пословног  планирања  и 
предузетничких вјештина и компетенција на којима је присуствовало 330 младих људи, а обуку 
успјешно завршило њих 268, креирано 67 пословних планова и представљен 51 пословни план 
и 9 учесника је покренуло властити посао. 

Локалне  развојне  агенције  у  сарадњи  са  невладиним  сектором  и  међународним 
организацијама које се баве сектором развоја МСП, имале су значајно учешће у организацији и 
извођењу семинара, радионица и тренинга представницима МСП и предузетницима, као и на 
промоцији  сарадње  међу  актерима  у  сектору.  Организовано  је  преко  200  семинара  из 
различитих  области,  од  пословног  планирања  и  израде  пословних  планова,  управљања 
пројектним циклусом, преко тренинга увођења система управљања квалитетом, маркетингом, 
људским  ресурсима  до  презентација  кредитних  линија  ИРБ‐e  и  међународних  грант  и 
кредитних шема.  На поменутим догађајима  учествовало  је  преко 2.000  представника МСП и 
предузетника.   

Привредна  комора  Републике  Српске  је  у  протеклом  периоду  била  је  највећи 
појединачни  организатор  бројних  семинара,  тренинга  и  радионица  намјењеним  МСП  из 
различитих  области.  На  семинарима,  тренинзима  и  радионицама  учествовало  је  преко  600 
учесника из више од 420 предузећа.  

4.5.3. Промоција предузетништва 
У циљу промоције предузетништва реализована је Глобална седмица предузетништва 

која  представља  иницијативу  која  треба  да  инспирише  младе  људе  да  прихвате  иновације, 
маштовитост  и  креативност,  да  претворе  своје  идеје  у  стварност.  Глобална  седмица 
предузетништва  у 2009.  години реализована  је  у 88  земаља широм  свијета,  учешће  је  узело 
18.277  партерских  организација,  реализовано  је  32.861  активности  у  којима  је  учествовало 
7.585.769 младих људи. 

У сарадњи са Агенцијом, која је домаћин Глобалне седмице предузетништва за Босну и 
Херцеговину,  5  организација  из  Босне  и  Херцеговине  се  укључило  у  мрежу  парнерских 
организација, реализовано је 12 активности у којима је активно учествовало 220 младих. 

 

4.6.  Преглед  стања  тржишта  консултантских  услуга  малим  и  средњим 
предузећима у РС (БиХ) 

 
И  након  15  година  након  ратних  дешавања  у  БиХ,  тржиште  консултантских  услуга  није 

значајније  развијено  у  БиХ.  Иако  су  разлози  бројни,  суштина  је  да  МСП  још  увијек  немају 
„осјећај“ за консултанте односно перцепцију потребе „погледа извана“ на стање у предузећу. 
У протеклим годинама развој овог тржишта углавном је био подржаван од стране различитих 
међународних  организација,  а  у  последње  вријеме  све  значајнију  улогу  имају  и  одређене 
субвенције  које  кроз различите програме подршке обезбјеђују и нека ресорна министарства 
оба ентитета. 

4.6.1. Потражња за консултантским услугама 
До данас нико није урадио свеобухватну анализу потреба за консултантских услугама 

на подручју БиХ. Различити међународни пројекти су у овиру својих мандата радили одређене 
анализе  од  којих  је  најзначајнија  студија  „Потражња МСП  за  пословно развојним услугама  у 
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БиХ“  урађена  од  стране  пројекта  SEED,33  која  је  на  узорку  од  130  приватних  предузећа  из 
сектора агрибизниса  (19%),  грађевине  (43%),  информационих  технологија  (19%)  и  транспорта 
(19%), (ФБиХ ‐ 54% и РС ‐ 46%) са просјечно 39 запослених дошла до следећих резултата: 

Преко  60  %  испитаних  предузећа  изразило  је  потребу  за  неким  обликом  вањског 
савјетника  из  следећих  области:  Управљање  предузећем  33,8%,  управљање  људским 
ресурсима 27.7%  ,  развој  пословања  и  стратешко  планирање  19,2%,  маркетинг,  промоција  и 
продаја,  13,8%,  остало  5.5%.  Осталих  40%  предузећа  није  заинтересовано  за  консултантске 
услуге углавном из разлога што сматрају да на тржишту нема довољно квалитетних локалних 
савјетника за специфичну област 37% или су такве услуге прескупе за њихове буџете 33%.     

Нешто  другачију  слику  дају  резултати  истраживања  потреба  за  додатним  обукама 
и/или тренинзима запосленог кадра у предузећима. Најчешћи тип обуке предузећа су тражила 
у области производња и  технологија  (32,4%),  и информациона  технологија  (27,7%).   Најмање 
интереса су побудили програми обука и тренинга из области увоз/извоз (2,0%), корпоративно 
управљање  (3,4%),  и  истраживање  и  развој  (5,4%).  Већина  обука  је  урађена  из  екстерних 
извора,  посебно  од  стране  институција  за  обуку  (42,6%)  и  појединих  тренера  (25,0%). 
Предузећа су на обуке послале у просеку 9,4 запослена за сваки програм. Пословне потребе су 
мотивисале  68,2%  испитаних,  законских  разлози  15,5%,  а  16,2%  исптаних  су  мотивисани  и 
бизнис и правним разлозима.     

Новија истраживања провело је Њемачко друштво за техничку сарадњу (GTZ), које је током 
2006. и 2007. године субвенционисало консулатантске услуге у 123 предузећа у сјеверној БиХ 
из области дрво/намјештај,  текстил/кожа/обућа и лака индустрија у  сарадњи са 35  локалних 
консултаната  и  утврдило  следећи  обим  потражње  испитаних  предузећа  за  консултантским 
услугама: 
• Производња и технологија (47%) 
• Припрема увођења система квалитета (14,8%) 
• Припрема студије утицаја на животну средину – неопходно за еколошку дозволу за пилане 

(11,8%) 
• Развој властитих производа/модних колекција (8,8%)  
• Припрема бизнис плана, приступ финансијама (8,8%)  
• Маркетинг/продаја (8,8%).  

Искуство пројекта у подржаним секторима је јасно показало већу тражњу за консултантима 
специјалистима  (производно‐технолошки  консалтинг)  него  за  генералистима  што  је  и 
нормално  за  почетни  стадијум  развоја  тржишта.  Тренутно  предузетници желе  платити  само 
„опипљиве“  услуге  које  ће  дати  брзу  корист  прије  него  нпр.  стратешко  или  савјетовање 
менаџмента које је у њиховој перцепцији недовољно конкретно.  Растом и развојем предузећа 
и  притиском  конкуренције  и  услуге  које  сада  нису  у  првом  плану  ће  бити  далеко  више 
тражене.34  

4.6.2. Понуда консултантских услуга  
Понуда  услуга  за  МСП  крајем  деведесетих  година  прошлог  вијека  у  БиХ  је  била 

минимална  и  као  број  озбиљних  локалних  консултаната  и  консултантских  фирми  који  су  се 
углавном  окренули  другим  клијентима  –  донаторима  и  невладиним  организацијама  који  су 
исказивали одређену тражњу и нудили веће хонораре. Опсег услуга које су нуђене на тржишту 
је  био  врло  узак,  углавном  менаџмент  консалтинг,  израда  бизнис  планова  и 
маркетинг/промоција.  Пружање  консултантских  услуга  је  уобичајено  било  цјелокупно 
финансирано  од  стране  донатора  који  је  често  и  налазио  клијенте  тј.  промовисао  и  нудио 

                                                            
33 Southeast Europe Enterprise Development (SEED), „SMEs' Demand for Business Development Services in BiH“, September 2001. 
34
GTZ : „Подршка развоју консултантског тржишта за МСП у БиХ“, Извјештај о напретку пројекта, 2007. 
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услуге  и  дјеловао  као  пружалац  услуга35.  Услуге  су  пружали  углавном  страни  консултанти  уз 
ограничену, често само техничку, подршку локалних консултаната.  

Први значајнији помак на уређењу тржишта понуде консултантских услуга у БиХ био је 
такође  резултат  пројекта  страног  донатора  (CARE  International),  који  се  односио на  стварање 
мреже локалних давалаца пословних услуга у БиХ (LESP NET) инициран 2002 године. Управо је 
тај  пројекат  показао  сву  шароликост  понуде  консултантских  услуга  у  БиХ  која  је  обухватала 
врло  широк  спектар  дјелатности  често  са  „консултантима“  који  баш  и  немају  релевантно 
искуство у области. Пројекат, послије почетних помака, није пружио значајнију подршку МСП и 
број активних консултаната на располгању се значајно смањио.  

Главна карактеристика понуде консултантских услуга у БиХ јесте постојање различитих 
модела субвенционирања ових услуга МСП углавном из донаторских извора што је у значајној 
мјери  профилисало  понуду.  Најзаступљенији  донаторски  програм  подршке  развоју 
консултантске понуде је програм TAM/BAS36 финансиран од стране Европске банке за обнову и 
развој  (EBRD),  који    кроз  BAS  Програм  обезбјеђује  грантове  до  максимално  50%  износа 
консултантских услуга за МСП за разрјешење одређених специфичних проблема у пословању.  
ТАМ  Програм  је  комплекснији  и  намијењен  је  средњим  и  већим  предузећима  и  ту  су 
обезбјеђене  потпуно  бесплатне  услуге  страних  експерата  из  индустријске  бранше,  који  раде 
као лични савјетници локалног менаџмент тима у периоду од 12‐18 мјесеци. 

Присутност овог и још неких сличних програма субвенционисања консултантских услуга 
у БиХ узроковао је специјализацију домаћих консултаната и на тај начин профилисао понуду. 
Истраживања понуде консултантских услуга које на годишњем нивоу врши програм TAM/BAS 
говори да  је најразвијене консултантско тржиште имплементација  система квалитета на бази 
стандарда  ISO 9001. У овом сегменту локални консултанти теже да развију своју стручност ка 
управљању околином (ISO 14001) и управљању здрављем и сигурности на раду (OHSAS 18000). 
Полако се развија и сегмент управљања ризицима у производњи хране (HACCP). Такође, доста 
је  развијен  и  сегмент  „Менаџмента  информационих  система  (софтвери)“  као  и  инжињеринг 
студија  у  поређењу  са  другим  подручјима  стручности.  Већина  ових  консултанта  су 
индивидуалци  чак  и  ако  имају  своје  фирме,  а  један  значајан  број  се  бави  консултантским 
услугама као додатном дјелатношћу.   Генерално се може рећи да ситуација на овом тржишту 
није сјајна  јер  је прије свега одређена тренутним стањем у земљи и позицијом МСП. И прије 
финансијске кризе предузећа нису улагала баш превише у консултантске услуге, а с кризом су 
се, наравно, та улагања смањила као и увећали проблеми наплате услуга или производа.  Неке 
консултантске  услуге  су  биле  субвенциониране  од  стране  одређених  донаторских  програма 
или локалних власти (било кантоналних или ентитетских) а и тај се простор с кризом смањује. 
Уз то је појачано и присуство консултаната из регије.  С друге стране, консултантско тржиште у 
БиХ и није завидно развијено те му недостаје и дубина и ширина што све има негативан утицај 
на тржиште ових услуга.  

Локални  консултанти  су  постали  и развијају  се  махом  на  локалном  тржишту.  Веома 
мали  број њих  обавља  неке  послове  у  региону.  Према  томе  они  су  онакви  као  или  слични  
клијентима  са којима раде. Наравно, тржиште све више и више појачава своје захтјеве према 
консултантима  што  често  доводи  до  ситуације  да  они  нису  у  стању  да  одговоре  овим 
захтјевима  па  се  стога  често  појављују  и  конкуренти  из  иностранства.  Акутан  проблем  је  и 
непостајање одговарајуће асоцијације  консултаната која би промовисала интересе професије, 
креирала одређене стандарде, кодекс понашања, итд. Чињеница је да положај консултанта на 
тржишту првенствено  зависи од њихове способности да одговоре на  захтјеве  клијената и од 
квалитета услуга које пружају предузећима. 

У  циљу  даљег  развијања  овог  тржишта  значајни  напори  су  учињени  и  у  оквиру 
Републичке агенције за развој МСП која је креирала базу података локалних консултаната који 
су  већ  остварили  релевантно  искуство  на  терену  што  са  креирањем  тзв.  „Ваучер  шеме  за 
                                                            
35 Пројекти SEED (200‐2003), EUPER (2003‐2004) 
36 TAM (Turn arround management), BAS (Business advisory services) 
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консултанте“  треба додатно охрабрити предузећа да траже услуге оваквог типа. Паралелно с 
тим, Републичка агенција за развој МСП планира да омогући консултантима развој властитих 
способности кроз додатне тренинге и обуке које ће бити спроведене у сарадњи са донаторким 
организацијама. Додатни елемент повезивања тржишта понуде и потражње за консултантским 
услугама  у  Републици  Српској  је  и  отварање  сегмента  инвестиционих  услуга МСП  које  је  на 
располагању  у  оквиру  РАРС‐а  а  које  поред  развоја  овог  тржишта  има  за  циљ  и  боље 
повезивање инвестиционих субјеката са МСП. 

4.7. Подршка извозу и страним улагањима у сектор МСП 

4.7.1. Активности Владе РС за подстицање извоза 
‐ У 2009. години усвојена Стратегија подстицања извоза РС 2009‐2012. година и Акциони 

план за спровођење наведене Стратегије 
‐ Планиране  активности  у  текућој  години  се,  између  осталог,  односе  на  успостављање 

извоз‐инфо центра, у циљу повећања ефикасности информисања извозника, промоцију 
извозних потенцијала Републике Српске, подршку учешћу привредника на сајмовима и 
другим  скуповима  у  иностранству  (нпр.  на  Форуму  за  међународне  контакте  и 
инвестиције „Golobal Connect“ у Штутгарту).  

‐ У  2009.  години  организована  је  посјета  представника  Владе  Републике  Српске, 
Привредне  коморе  и  пословне  заједнице  (произвођачи  компоненти  и  материјала  за 
аутоиндустрију из Републике Српске), компанији „Фиат аутомобили Србија“. Предузећа 
из  Републике  Српске  су  представила  свој  производни  програм  у  циљу  сагледавања 
могућности сарадње са овом компанијом  

‐ Организован  је  заједнички  наступа  произвођача  намјештаја  из  Републике  Српске  на 
сајму намјештаја у Београду. 

4.7.2. Активности Владе РС у области страних улагања 
‐ У 2009.  години  усвојена  Стратегија  подстицања и развоја  страних  улагања  у  РС 2009‐

2012. година и Акциони план за спровођење наведене Стратегије 
‐ мапиране  и  увезане  институције  које  се  тичу  страних  улагања  у  РС  (како  на 

републичком тако и на локалном нивоу ‐ на локалном нивоу то су често Агенције за 
развој МСП) 

‐ одржано  седам  обука/радионица из  свих области страних улагања за надлежне 
институције на републичком и локалном нивоу  (на локалном нивоу по принципу 
пилот градова/општина ‐ Бањалука, Источно Сарајево, Приједор, Добој, Бијељина, 
Требиње). 

4.8. Предузетништво социјално искључених група 

4.8.1. (Само)запошљавање инвалидних лица 
Доношењем  Закона  о  професионалној  рехабилитацији,  оспособљавању  и 

запошљавању инвалида РС („Службени гласник РС“ бр. 54/09, пречишћени текст) постигнут је 
значајан напредак у области запошљавања лица са инвалидитетом у Републици Српској. Овим 
Законом  дефинисана  су  права,  услови  и  поступак  професионалне  рехабилитације, 
оспособљавања  и  запошљавања  лица  са  инвалидитетом  и  смањеном  радном  способношћу, 
оснивање  и  дјелатност  установа,  предузећа  и  других  организација  које  се  баве 
професионалном  рехабилитацијом  и  запошљавањем  лица  са  инвалидитетом,  под  општим  и 
посебним условима.  

Према подацима Фонда  за професионалну рехабилитацију и  запошљавање инвалида 
РС  (април  2010.  године),  22  предузећа  имају  статус  предузећа  за  запошљавање  лица  са 
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инвалидитетом и користе повољности из Закона. У овим предузећима запослено је 195 лица са 
инвалидитетом.  

У  Републици  Српској  до  сада  су  реализоване  само  двије  заштитне  радионице.  Још 
увијек није регистрован нити један радни центар осим Завода дистрофичара Бањалука који је 
регистрован од раније. У заштитним радионицама ради 7 лица са инвалидитетом.   

Број лица са инвалидитетом који остварују право на поврат уплаћених доприноса је око 
890,  од  тога  је  око  200  лица  са  инвалидитетом  који  су  то  право  остварили  путем 
самозапошљавања. 

Према подацима Фонда  за професионалну рехабилитацију и  запошљавање инвалида 
РС области/дјелатности у којима лица са инвалидитетом најчешће покрећу властите послове и 
оних  у  којима  остварују  радни  ангажман  и  запошљавање  су:  трговине,  угоститељске 
радње,цвјећарске  радње,  ауто‐праоне,аутопревозници,апотеке,  адвокатске  канцеларије, 
информатичка  дјелатност,  фармер,  плантаже  воћа  и  поврћа,  фотографи,  књижаре  и 
књиговезнице,  копирнице,  стоматолошке  амбуланте,  металска  индустрија,  текстилна 
индустрија,  производња  грађевинског  материјала,  столарска  дјелатност,  пчеларство  и  дрвна 
индустрија. 

На  основу Међудржавног  споразума  између  Владе  Републике Финске  (Министарство 
вањских  послова  Финске)  и  Савјета  министара  БиХ  (Министарство  цивилних  послова  БиХ)  у 
периоду  2006‐2009.  година  реализован  је  пројекат  „Подршка  развоју  Политике  у  области 
инвалидности  у  БиХ“,  који  је  био  подржан  од  Владе  Финске.  У  реализацији  пројекта 
учествовали су  представници Дирекције за економско планирање БиХ, Министарства здравља 
и социјалне заштите Републике Српске и Министарства рада и социјалне политике Федерације 
БиХ уз техничку подршку Независног бироа за хуманитарна питања (IBHI). Општи циљ пројекта 
био  је  успостављање  адекватног  и  одрживог  система  социјалне  заштите  са  пуним 
признавањем  права  и  могућности  за  особе  са  инвалидитетом.  Кроз  пројекат  је  израђен 
документ Политике у области инвалидности, коју  је Савјет министара БиХ усвојио 08.05.2008. 
године.  У  оквиру  пројекта  реализоване  су  и  активности  припреме  ентитетских  стратегија  и 
акционих  планова  за  имплементацију  Политике  у  области  инвалидности.  На  основу 
Информације о усвајању Политике у области инвалидности Влада Републике Српске је на 110 
сједници одржаној 06.02.2009.  године задужила Министарство здравља и социјалне заштите 
РС да именује Радну групу за израду Стратегије за унапређење друштвеног положаја лица са 
инвалидитетом у Републици Српској и акционих планова за провођење исте и да координира 
активности  у  процесу  израде  Стратегије  и  акционих  планова37.  У  досадашњим  активностима 
израђен је Нацрт Стратегије и акционих планова за унапређење друштвеног положаја лица са 
инвалидитетом у РС 2010‐2015.  година, која  је у фази припреме за усвајање од стране Владе 
Републике  Српске.  У  Стратегији  су  обрађене  активности  и  програми  подршке 
(само)запошљавању  лица  са  инвалидитетом  кроз  поглавља: Социјална  сигурност,  социјална 
заштита,  службе  за  подршку  и  социјални  станови,  економска  политика  и  Запошљавање  и 
професионална рехабилитација.   

4.8.2. Подршка развоју женског предузетништва кроз Гендер акциони план 
БиХ (ГАП) 

Гендер  акциони  план  БиХ  (“Службени  гласник  БиХ”,  бр. 41/09),  усвојен  је  од  стране 
Савјета  министара  БиХ  крајем  2006.  године.  Главни  циљ  ГАП‐а  је  да  дефинише  стратегије  и 
реализује програмске задатке у циљу остварења равноправности између мушкараца и жена у 
Босни и Херцеговини.  ГАП садржи 15  тематских поглавља/области унутар којих  су разрађене 
активности,  са  носиоцима  и  роковима,  које  је  потребно  провести  у  циљу  постизања 
равноправности полова.  

                                                            
37 Нацрт Стратегије за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом у РС 2010‐2015. 
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Поглавље VI ГАП‐а: “Запошљавање и тржиште рада”, између осталих, садржи и активности 
у вези женског предузетништва, унутар којих је један од носилаца Републичка агенција за 
развој МСП. Неке од активности су: 

• Развити стратегију како би се повећала заступљеност жена у формалној економији, у 
складу са препорукама УН Комитета за CEDAW;       

• Јачати капацитете жена предузетница путем едукација о вођењу предузећа; 
• Иницирање доношења одлука, како би у свим кредитним линијама које пласира Влада, 

најмање 30% корисника/ца биле жене предузетнице; 
 

Споразум о  заједничком финансирању између  Савјета министара БиХ,  представљеног  по 
Министарству  за  људска  права  и  избјеглице  Босне  и  Херцеговине  и  групе  донатора  о 
Финансијском механизму  за  имплементацију  Гендер  акционог  плана  БиХ  (Споразум ФИГАП) 
потписан  је  23.  новембра  2009.  године.  Донаторску  групу  представљају  државе  Шведска, 
Аустрија,  Швицарска  и  Велика  Британија,  заступане  преко  сопствених  државних  развојних 
агенција. Трајање Споразума ограничено је на период до 31. децембра 2014. године. Суштина 
ФИГАП  Споразума  је  осигурање  имплементације  ГАП‐а,  односно  финансирање  пројеката 
којима  се  имплементира  ГАП.  Овај  споразум  подржава  интеграцију  активности  из  ГАП‐а  у 
програме  рада  институција  на  свим  нивоима  власти  у  Босни  и  Херцеговини  –  носилаца 
одгворности дефинисаних ГАП‐ом БиХ. 

Влада Републике Српске је на 136. сједници, одржаној 30.07.2009. године дала позитивно 
мишљење на Споразум ФИГАП; Мишљење Владе Републике Српске бр. 04/1‐012‐2‐1481/09 од 
30.07.2009. године, чиме је у цјелини подржала Споразум и сагласила се са истим.  
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V   МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ ВЕЗАНО ЗА ОБЛАСТ МСП 

5.1  Пројекат „Подршка Европске уније политици малих и средњих предузећа 
и развоју институционалних капацитета у Босни и Херцеговини“ 
Европска  комисија  је  из  средстава  из  IPA 2007  одобрила  Пројекат  „Подршка  Европске  уније 
политици  малих  и  средњих  предузећа  и  развоју  институционалних  капацитета  у  Босни  и 
Херцеговини“.  Сврха  Пројекта  је  подршка  властима  у  БиХ  у  развоју  практичних  политика  и 
институционалног  оквира  којима  ће  се  олакшати  и  убрзати  развој  МСП.  Пројекат  има  двије 
компоненте подршка реализацији Стратегије развоја МСП у БиХ и изградња институционалних 
капацитета  за  развој МСП.  Главни  корисници  Пројекта  су: Министарство  спољне  трговине  и 
економских односа БиХ, Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, 
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Федерално министарство развоја, 
предузетништва и обрта и Одјељење за привредни развој, спорт и културу у Влади Дистрикта 
Брчко.  Предвиђено  је  да  пројекат  траје  18  мјесеци.  Почетак  имплементације  Пројекта  је 
предвиђен за  фебруар 2010. године. Имплементатор пројекта је GFA Конзорцијум.  

5.2  Пројекат  „Помоћ  ЕУ  за  изградњу  регионалних  институционалних 
капацитета и МСП у БиХ 
Пројекат је одобрен из Средстава  IPA 2007. Током четвртог квартала 2009. године, проведене 
су активности у циљу израде Почетног извјештаја Пројекта. Планом имплементације Пројекта, 
предвиђене су двије компоненте: подршка актерима локалног развоја за изградњу капацитета 
и  јачање  њихових  способности  да  управљају  регионалним  ресурсима,  да  буду  способне  да 
абсорбују  ЕУ  и  друга  донаторска  средства,  да  развију  и  управљају  инфраструктуром  за 
пословну  подршку  и  да  привуку  странбе  инвеститоре.  Обука  и  консалтинг  са  циљем 
побољшавати  вјештине  и  знања  МСП  сектора  у  БиХ  кроз  стварање  окружења  за  знање  и 
јачање капацитета БиХ провајдера за тренинг и консалтинг. 

5.3  Пројекат GTZ: „Унапређење локалне и регионалне привреде у БиХ” 
Имплементација Пројекта њемачког друштва за техничку сарадњу (GTZ): “Унапређење локалне 
и регионалне привреде у БиХ”  је  започела почетком 2008.  год.  Са  значајнијим активностима 
пројект  је започео почетком 2009.год. У фокусу пројекта су локални и регионални економски 
развој,  међу  којима  истичемо  активности:    пројект  Техно  пословног  парка,  пословне  зоне, 
обука за ЕУ  IPA фондове, рурални развој,  стратегија развоја општине; организациони аспекти 
локалног економског развоја (ЛЕР); пословни инкубатор; привлачење инвеститора, регионално 
школско  такмичење  за  израду  пословних  планова,  организациони  аспекти  ЛЕР‐а,  тематске 
регионалне  развојне  конференције.  Набројане  пројектне  активности  одвијале  су  се  у 
општинама:  Бања  Лука,  Козарска  Дубица,  Нови  Град  Мркоњић  Град,  Шипово,  Лакташи, 
Петрово, Модрича,   Србац, Градишка, Котор Варош, Приједор. Са Министарством индустрије, 
енергетике  и  развоја  РС  и  Министарством  економских  односа  и  регионалне  сарадње  РС 
Пројекат је остварио добру и блиску сарадњу.  Главни партнери пројекта на локалном нивоу су 
12  општина  из  РС  и 5  из ФБиХ.  Пројект  директно  ради  са  поједином развојним општинским 
агенцијама као и Републичком агенцијом за развој МСП.  

5.4 Пројекат USAID:  „ФИРМА“ 
Пројекат  под  називом  Fostering  Interventions  for  Rapid  Market  Advancement  (ФИРМА)  је 
петогодишњи  пројекат  спонзорисан  од  стране  Америчке  агенције  за  међународни  развој 
(USAID)  и  Шведске  агенције  за  међународни  развој  и  сарадњу  (SIDA)  а  започео  је  са 
активностима  током  септембра  2009.  године.  Пројектне  активности  ће  подржавати  одржив 
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економски  раст,  запошљавање  и  повећање  прихода  домаћинстава  у  Босни  и  Херцеговини. 
Основни циљ пројекта ФИРМА у Босни и Херцеговини је побољшање “способности учесника на 
тржишту да  се носе са  конкурентским притиском и  тржишним законитостима унутар ЕУ”  као 
кључне  компоненте  копенхагенских  економских  критерија  за  приступ  Европској  унији. 
Пројекат  ФИРМА  ће  се  фокусирати  на  три  сектора  босанскохерцеговачке  привреде: 
дрвопрерада,  туризам  и  металопрерађивачка  индустрија.  Ова  три  сектора,  заједно, 
представљају приближно једну четвртину укупног БНП у БиХ и готово 40% извоза. 

5.5 Програм УНДП „Стратешко планирање и развој јавних политика“ 
Програм УНДП осмишљен је да унаприједи стратешко планирање и развој јавних политика као 
и  управљање  јавним  финансијама.  Програм  има  секторски  приступ  и  укључује  ресорна 
министарства  на  нивоу  Босне  и  Херцеговине,  Републике  Српске  и  Федерације  БиХ. 
Министарство индустрије,  енергетике и рударства  је  једно од партнерских министарстава из 
Републике  Срспке.  Имплементација  Програма  почела  је  у  2009.години  учешћем  Сектора 
енергетике док је за 2010.годину предвиђено учешће Ресора за МСП и Републичке агенције за 
развој малих и средњих предузећа. Крајем 2009.  године одржан  је низ припремних састанка 
везано за почетак реализације Програма за сектор МСП у 2010.години. 

5.6 Програмирање IPA 2009. 
Министарство индустрије је учествовало у програмирању IPA 2009 за мала и средња предузећа 
заједно  са Федерацијом  БиХ и  Брчко дистриктом.  Европска  комисија  је  одобрила  пројекат  а 
планирано  је  да  имплементација  пројекта  започне  у  2010.години.  Кандидовани  пројекти  се 
односе на успостављање система квалитета и подршку успостављању пословних зона укупне 
вриједности 3,5 милиона евра.  

5.7  Пројекат  „Стварање  оквира  за  успостављање  индустријских  зона  у 
Републици Српској“  
Пројекат  је финансирала Свјетска банка а имплементирала  консултантска  кућа Антеја  ЕЦГ из 
Словеније.  Пројекат  је  имао  за  циљ  помоћ  Министарству  индустрије  у  изради  упутства  и 
процедура који би требали регулисати рад зона као и примјере изводљивости изградње зона 
на  двије  локације  у  општинама  Нови  Град  и  Требиње.  Резултат  су  документи  који  ће  се 
користити  приликом  додјеле  подстицаја  за  зоне.  Током  пројекта  одржане  су  двије 
презентације.  

5.8 Пројекат јачања подршке структури МСП у БиХ JICA, Јапан 
У  склопу  донације  Владе  Јапана  у  периоду  од  јуна  2009.  год.  до  половине  јануара  2010. 
проведен  је Пројекат:  Јачање подршке  структури МСП у БиХ. Пројекат  је  усмјерен на добар 
јапански  менаџмент  и  изградњу  политика  у  БиХ.  У  организацији  Министарства  индустрије, 
енергетике  и  рударства    одржан  је  семинар  од  стране  јапанског  експерта  на  тему  „Увод  у 
јапански  менаџмент  за  МСП  у  БиХ“.  Презентацији  су  присуствовали  представници 
министарстава  у  Влади  Републике  Српске,  Привредне  коморе,  РАРС‐а,  локалних  развојних 
агенција  и  предузећа.  На  основу  израженог  интереса  јапански  експерт  је  посјетио  десет 
предузећа у Републици Српској,  уз логистичку подршку Министарства и РАРС‐а и предложио 
им  одређене  мјере  за  побољшање  пословања.  Друга  значајна  активност  односила  се  на 
радионицу  на  којој  су  формирани  приједлози  за  политике  МСП    у  БиХ.  Завршни  семинар 
одржан је крајем 2009. године у Сарајеву уз присуство представника јапанске Амбасаде. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
Годишњи  извјештај  за  област  малих  и  средњих  предузећа  и  занатско‐предузетничку 

дјелатност у Републици Српској за 2009. годину представља свеобухватну анализу достигнутог 
нивоа  развијености  МСП  и  занатско‐предузетничких  радњи  као  и  остварених  резултата 
пословања у овој области.  

Из Извјештаја  је видљиво да  је у Републици Српској у 2009.  години пословало укупно 
14.321  предузећа од  чега 14.266  или 99,62%  припада  категорији МСП која  су  у 2009.  години 
запошљавала 99.430 лица или 39,45 % укупно запослених. МСП су остварила укупан приход у 
износу од 11,632 милијарди КМ што чини 78,64% укупног прихода свих предузећа. Остварена 
добит  у  сектору МСП  је  369,344  милиона  КМ добити,  док  је  порез  на  добит  износио  70,459 
милиона КМ или 72,63% од укупно оствареног. У току 2009. године новоотворено је 735 МСП 
предузећа док је 800 предузећа затворено. 

У  Републици  Српској  је  у  2009.  години  пословало  28.228  занатско‐предузетничких 
радњи које су запошљавале 40.837 лица, што чини 16 % од укупног броја запослених. Радње су 
пријавиле 16,28  милиона КМ на име пореза  на добит.  Радње  које  запошљавају максимално 
три радника чине 93,28%  укупног броја  радњи.  Број новоотворених радњи у 2009.  години  је 
3.250, док је затворено 5.616 радњи. 

Наведени подаци говоре у прилог да  је сектор малих и средњих предузећа значајан ‐ 
кључни  дио  привреде,  економски  недовољно  јак,  али  стабилан  и  отпоран  на  промјене 
изазване  свјетском  економском  кризом.  Као  такав  овај  сектор  заслужује  пуну  пажњу  и 
подстицаје  друштвене  заједнице  како  би  економски  ојачао,  стално  развијао  своје 
конкурентске  способности и доприносио свеопштем  развоју Републике Српске. 

Наша пракса у овој области базирана је на Стратегији развоја МСП за перод 2006‐2010. 
године,  а  Годишњи  извјештај  је  показао  да  је  она  усклађена  са  праксом  ЕУ.  У  Извјештају  је 
такође  кроз  међународне  извјештаје  из  области  МСП  приказана  позиција  Републике 
Српске/Босне  и  Херцеговине  у  односу  на  друге  земље  у  стварању  повољнијег  пословног 
амбијента за развој МСП. 

Извјештај  је  показао да  Република Српска  има изграђен институционални и  законски 
оквир  за  област  МСП,  да  је  проширена  и  ојачана  институционална  мрежа  за  помоћ 
предузећима  и  унапређење  предузетнишва,  при  чему  се  и  практично  показало  да  посао 
напретка  у  области  МСП  и  предузетништва  није  само  ствар  Министарства  индустрије, 
енергетике  и  рударства  ‐    Ресора  за МСП  и  производно  занатство  и  Републичке  агенције  за 
развој  МСП,  већ  да  и  сва  министарства,  локалне  заједнице,  локалне  агенције,  школе, 
факултети, банке, коморе, владине и невладине организације... сви имају своју улогу у области 
развоја  МСП  и  предузетништва.  Постојећи  капацитети  морају  се  јачати  и  међусобно 
повезивати. 

МСП и  занатско‐предузетничке  радње  су  у 2009.  години биле финансијски  подржане 
путем кредитних линија  и бесповратних средстава  : Инвестиционо‐развојне банке Републике 
Српске;  јединица  локалне  управе  Републике  Српске; Министарства  индустрије,  енергетике  и 
рударства;  Министарства  породице,  спорта  и  омладине;  Министарства  науке  и  технологије; 
Министарства трговине и туризма; међународних пројеката... 

Анализа  легислативе  и  пословног  окружења  показује  да  је  и  даље  регистрација 
пословних субјеката компликован, дуготрајан и скуп поступак те да институције које учествују у 
поступку регистрације нису повезане,  да постоје  велике формалности око плаћања пореских 
обавеза  и  такси.  Поред  наведеног  важно  је  радити  на  убрзању  рјешавања  привредних 
спорова,  повећању  ефикасности  стечајног  поступка,  бржој  регистрацији  имовине  и  већем 
укључивању  пословне  заједнице  током  израде  прописа.  Електронско  пословање  и  плаћање 
обавеза, при том представљају алат за неопходну већу ефикасност. 
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У  складу  са  документом Акциони план подршке успостављању и  развоју пословних 
зона  у  Републици  Српској  2009  ‐2013.  година,  већина  општина  су  покренуле  потребне 
активности  везане  за  успостављање  пословних  зона  и  извјесно  је  да  ће  пословне  зоне,  као 
елеменат  локалног  економског  развоја,  бити  предмет  будућег  интересовања.  Поред 
пословних  зона  проистиче  потреба  подпомагања  настајања  и  успостављања  кластера  – 
удружења која могу имати ефекте ранијих великих система. 

Увођење  предмета  „Увод  у  предузетништво“  у  средњим  стручним  школама  у 
Републици  Српској  значајно  ће  допринијети  подизању  свијести  код  младих  људи  о  значају 
предузетништва.  У  току 2009.  године успостављен  је Завод за образовање одраслих,  а разни 
даваоци  тренинг услуга провели су значајан број семинара за оснивање нових и унапређење 
постојећих  МСП  на  којима  је  учествовао  запажен  број  учесника.  Консултантско  тржише  у 
Републици  Српској  је  на  почетку  успостављања,  а  најразвијеније  је  у  области  успостављања 
система квалитета на бази стандарда серије ISO 9000 и треба га даље развијати.   

С  циљем  подршке  извозу  и  страним  улагањима  усвојене  су  Стратегије  подстицања 
извоза  РС  2009‐2012.  година  и  Стратегија  подстицања  и  развоја  страних  улагања  у  РС  2009‐
2012.  година,  са  акционим  плановима  за  њихово  спровођење.  Веома  битну  улогу  у  овим 
стратегијама имају МСП и мрежа за подршку овом сектору. 

Упркос свјетској економској кризи која се одразила и на економију Републике Српске, 
Влада  Републике  Српске  у  2009.  години  није  прекинула    активности    на  стварању  још 
повољнијег  амбијента  за  развој  МСП  и  занатско‐предузетничких  радњи,  посебно  у  смислу  
јачања  финансијске  подршке  МСП  и  предузетницима.  Такође,  додатно  је  ојачана 
институционална  инфраструктура  за подршку развоју.  

И поред остварених добрих резултата Влада Републике Српске наставиће да ради на 
побољшању и унапређењу пословног амбијента за развој МСП, кроз конкретне програме који 
ће  бити  садржани  у  Стратегија  развоја  МСП  за  период  2011‐2013.  године,  чија  је  израда  у 
завршној фази. 
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АНЕКСИ 
Табела 1 Упоредни приказ према извјештају Doing business 201038 

   Босна и 
Херцеговина 

Просјек 
И.Европа и 
Ц.Азија 

Просјек 
ОЕЦД 
земаља 

Индекс 
1/3 

   1 2 3  4

Покретање пословања  160   

Процедуре (број)  12 6.7 5.7  2.11

Вријеме (дани)  60 17.4  13.0  4.62

Трошкови (% од БДП по глави становника) 15.8 8.3 4.7  3.36

Минимални капитал (%од БДП по глави становника) 29.8 21.5  15.5  1.92

Добијање грађевинске дозволе  136   

Процедуре (број)  16 22.5  15.1  1.06

Вријеме (дани)  255 264.2  157  1.62

Трошкови (% од БДП по глави становника) 564.7 536.9  56.1  10.07

Запошљавање радника  111   

Индекс тешкоће запошљавања (0‐100)  56 31.9  26.5  2.11

Индекс крутости сати39  (0‐100)   13 29.9  30.1  0.43

Индекс тешкоће отпуштања (0‐100)  30 25.9  22.6  1.33

Индекс тешкоће запошљавања (0‐100)  33 29.2  26.4  1.25

Трошкови отпуштања (платне седмице)  31 27.8  26.6  1.17

Регистрација имовине  139   

Процедуре (број)  7 5.7 4.7  1.49

Вријеме (дани)  84 59.7  25.0  3.36

Трошкови (% од вриједности имовине)  5.2 2.2 4.6  1.13

Добијање кредита  61   

Индекс јачине законских права (0‐10)  5 6.6 6.8  0.74

Индекс дубине40 кредитних информација (0‐6) 5 4.0 4.9  1.02

Покривеност јавног регистра (% одраслих) 23.2 9.7 8.8  2.64

Покривеност приватног бироа (% одраслих) 64.3 19.4  59.6  1.08

Заштита инвеститора  93   

Индекс обима транспарентности 41(0‐10)  3 6.1 5.9  0.51

Индекс степена одговорности директора  6 4.3 5.0  1.20

Индекс лакоће подношења тужбе од стране акционара 6 6.1 6.6  0.91

Индекс јачине заштите инвеститора (просјек прва три) 5.0 5.5 5.8  0.86

Плаћање пореза  128   

Плаћања (број током године)  51 46.3  12.8  3.98

Вријеме (сати током године)  422 336.3  194.1  2.17

Порез на добит (%)  4.9 10.9  16.8  0.29

                                                            
38 Извор: www.doingbusiness.org 
39 ограничења код ноћног рада, рада на празнике, да ли радна седмица траје 5.5 дана, да ли радна седмица траје 50 сати или више 
40 обим, доступност и квалитет кредитних информација из приватног или јавног регистра 
41 заштита права мањинских акционара 
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Порези и доприноси (%)  17.6 23.1  24.4  0.72

Други порези (%)  4.6 9.4 3.3  1.39

Укупна пореска стопа (% добити)  27.1 43.4  44.5  0.61

Прекогранично пословање  63   

Документи за извоз (број)  6 6.5 4.3  1.40

Вријеме за извоз (дани)  16 26.8  10.5  1.52

Трошкови извоза (US$ по контејнеру)  1,125 1,581.8  1,089.7  1.03

Документи за увоз (број)  7 7.8 4.9  1.43

Вријеме за увоз  16 28.4  11.0  1.45

Трошкови увоза (US$ по контејнеру)  1,090 1,773.5  1,145.9  0.95

Спровођење уговора42  124   

Процедуре (број)  38 37.1  30.6  1.24

Вријеме (дани)  595 450.9  462.4  1.29

Трошкови (% спора)  38.4 25.6  19.2  2.00

Затварање посла (предузећа)  63   

Вријеме (године)  3.3 2.9 1.7  1.94

Трошкови (% од имовине) 9 13.5  8.4  1.07

Стопа опоравка (центи на долар)  35.9 31.6  68.6  0.52

 
Табела 2. Структура микро, малих, средњих и великих предузећа и ЗПР у бруто додатој 
вриједности, 2008.год.                  
                       
                        % 

  

Микро  Мала  Средња  Велика  Укупно 
Предузе
тници 

Предузећа 
+ 

Предузетни
ци 

Непокриве
на 

имовина 

Укупно 
са НОЕ 

   1  2  3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6  8 9=7+8
                    
А  Пољопривреда, лов и шумарство  0,1  0,3  0,1  1,2  1,7  0,1  1,8  0,3  2,2 
Б   Рибарство  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1 
Ц  Вађење руде и камена  0,1  0,1  0,1  1,9  2,2  0,0  2,2  0,1  2,4 
Д  Прерађивачка индустрија  0,5  2,1  3,0  2,4  8,0  1,1  9,1  1,4  10,5 

Е Производња и снабдијевање ел. 
енергијом, гасом и водом 

0,0  0,1  1,0  4,0  5,2  0,0  5,2  0,2  5,4 

Ф  Грађевинарство  0,5  1,2  1,3  1,3  4,3  0,2  4,5  1,1  5,6 
Г  Трговина на велико и мало, 
оправка моторних возила и 
предмета за личну употребу 

2,5  6,5  2,8  0,5  12,4  2,4  14,8  1,6  16,4 

Х  Угоститељство  0,0  0,1  0,1  0,0  0,3  0,8  1,1  0,5  1,6 
И Саобраћај, складиштење и 
комуникације 

0,5  0,6  0,3  5,6  7,0  0,3  7,3  0,5  7,8 

Ј  Финансијско посредовање  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,1  0,0  0,1 
К  Пословање некретнинама, 
изнајмљивање 

0,8  0,7  0,6  0,1  2,2  0,4  2,6  2,1  4,8 

Л  Државна управа, одбрана и 
обавезно соц. осигурање 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

М  Образовање  0,0  0,1  0,1  0,0  0,3  0,0  0,3  0,0  0,3 
Н  Здравствени и социјални рад  0,1  0,1  0,2  0,0  0,3  0,1  0,4  0,1  0,4 

О  Остале комуналне, друштвене и  0,0  0,2  0,5  0,1  0,8  0,1  0,9  0,1  1,0 

                                                            
42 ефикасност судског система у рјешавању комерцијалних спорова 
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личне услужне активности 

У К У П Н О  5,4  12,2  10,3  17,1  44,9  5,5  50,4  8,1  58,5 

Извор: Републички завод за статистику РС 

Табела 3 – Преглед пласмана по кредитним линијама ИРБРС за период 01.01.2009 – 
31.12.2009. године 

Редни 
број 

Назив кредитне линије  Износ средстава  Број корисника 

1.  Кредитна линија  за почетне пословне активности 1.216.942 КМ 36
2.  Кредитна линија  за микробизнис у пољопривреди 6.395.264 КМ 340
3.  Кредитна линија  за пољопривреду 24.361.000 КМ 33
4.  Кредитна линија  за предузетнике и предузећа 149.201.583 КМ  217
  УКУПНО  181.174.789 КМ  626

Извор: Инвестиционо развојна банка, сајт дана 23. априла 2010. године 

Табела 4 – Преглед пласмана кредитних линија ИРБРС по намјенама за период 01.01.2009 – 
31.12.2009. године 

  Кредитна 
линија за 
почетне 
пословне 
активности 

Кредитна 
линија за 

микробизнис у 
пољопривред

и 

Кредитна 
линија за 

пољопривред
у 

Кредитна 
линија за 

предузетнике 
и предузећа 

Основно стадо  Износ  245.850,00  
Број корисника 13  

Обртна средства  Износ  477.921,75 627.500,00 550.000,00  27.603.900,00
Број корисника 13 32 3  57

Основна и обртна 
средства 

Износ  344.021,12  2.007.132,62  17.280.000,00  48.450.111,36 
Број корисника 13 75 18  65

Основна средства  Износ  395.000,00 3.514.781,66 3.656.000,00  23.783.848,20
Број корисника 10 220 8  45

Основна средства и 
редефинисање 
задужења 

Износ  0 0 1.700.000,00  18.026.806,91

Број корисника  0  0  1  23 

Основна, обртна 
средства и 
редефинисање 
задужења 

Износ  0 0 1.175.000,00  31.336.917,02

Број корисника  0  0  3  27 

УКУПНО  Износ  1.216.942,87  6.395.264,28  24.361.000,00  149.201.583,49 

Број корисника 36 340 33  217
Извор: Инвестиционо‐развојна банка РС 

 
Табела 5: Преглед кредитних средстава по гранама дјелатности за првих седам 

најзаступљенијих за период 01.01.2009 – 31.12.2009. године 

Област  Назив дјелатности  Износ 
Број 

кредита 

% од 
укупног 
износа 

% од 
укупног 
броја 

1 
Пољопривреда, лов и припадајуће услужне 
дјелатности 

23.896.264,28  364  13,19%  58,15% 

20 
Прерада дрвета и производа од дрвета и 
плуте осим намјештаја; производња предмета 
од сламе и плетарских материјала 

18.706.992,42  46  10,33%  7,35% 

15 
Производња предмета од сламе и плетарских 
материјала 

31.330.000,00  38  17,29%  6,07% 
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Табела 6 – Преглед пласмана по кредитним линијама – Фонд за развој и запошљавање 
Републике Српске за период 01.01.2009 – 31.12.2009. године 

Редни 
број 

Назив кредитне линије Износ средстава  Број корисника

1.  Кредитна линија  за почетне пословне активности 1.136.942  32
2.  Кредитна линија  за микробизнис у пољопривреди 5.080.484  282
3.  Кредитна линија  за пољопривреду 19.115.000  24
4.  Кредитна линија  за предузетнике и предузећа 119.692.492  163
  УКУПНО  145.024.918  501

Извор: Инвестиционо‐развојна банка РС 

Табела 7 – Преглед пласмана по кредитним линијама – Фонд за развој Источног дијела 
Републике Српске за период 01.01.2009 – 31.12.2009. године 

Редни 
број 

Назив кредитне линије Износ средстава  Број корисника

1.  Кредитна линија  за почетне пословне активности 80.000  4
2.  Кредитна линија  за микробизнис у пољопривреди 1.314.780  58
3.  Кредитна линија  за пољопривреду 5.246.000  9
4.  Кредитна линија  за предузетнике и предузећа 29.509.091  54
  УКУПНО  36.149.871 

Извор: Инвестиционо‐развојна банка РС 

 
 
 

Табела 8 – Преглед пласмана кредитних линија ИРБ‐а по општинама за период 01.01.2009 
– 31.12.2009. године 

ОПШТИНА  КЛ за почетне 
пословне активности 

КЛ за микробизнис у 
пољопривреди 

КЛ за пољопривреду  КЛ за предузетнике и 
предузећа 

Уговорени  Уговорени Уговорени Уговорени
Бр.  Износ  Бр. Износ Бр. Износ Бр.  Износ

Бања Лука  2  60.000,00  9  197.336,16  4  1.050.000,00  37  32.256.172,04 

Берковићи  0  0  0  0  1  60.000,00  0  0 

Бијељина  10  335.000,00  45  836.576,90  1  120.000,00  17  15.320.000,00 

Билећа  0  0  8  208.300,00  0  0  2  250.000,00 

Брод  0  0  1  14.000,00  0  0  1  150.000,00 

Братунац  0  0  2  70.000,00  0  0  2  950.000,00 

Вишеград  0  0  0  0  0  0  0  0 

Власеница  0  0  0  0  0  0  1  50.000,00 

Вукосавље  0  0  0  0  0  0  0  0 

Гацко  0  0  19  277.480,00  0  0  1  1.300.000,00 

Градишка  3  96.942,87  16  527.736,22  8  11.225.000,00  7  3.450.000,00 

45  Грађевинарство  16.885.000,00  18  9,32%  2,88% 

28 
Производња металних производа, осим 
машина и уређаја 

7.917.718,17  17  4,37%  2,72% 

60  Копнени саобраћај; цјевоводни транспорт 2.726.492,50 17 1,50%  2,72%

25 
Производња производа од гуме и пластичних 
маса 

4.622.281,36  10  2,55%  1,60% 
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Дервента  1  50.000,00  7  129.758,50  1  180.000,00  9  6.950.000,00 

Добој  0  0  5  146.249,00  1  250.000,00  4  3.035.830,00 

Доњи Жабар  0  0  2  100.000,00  1  300.000,00  1  500.000,00 

Зворник  1  10.000,00  0  0  0  0  8  12.349.000,00 

Источни 
Дрвар 

0  0  0  0  0  0  0  0 

Источни Мостар  0  0  1  5.000,00  0  0  0  0 

Источни Стари 
Град  0  0  3  110.000,00  0  0  0  0 

Језеро  0  0  0  0  0  0  0  0 

Калиновик  0  0  1  10.000,00  0  0  1  60.000,00 

Источна Илиџа  2  50.000,00  1  20.000,00  0  0  0  0 

Кнежево  0  0  0  0  0  0  2  150.000,00 

Козарска Дубица 
0  0  13  293.864,00  0  0  5  5.250.000,00 

Костајница  0  0  0  0  0  0  1  40.000,00 

Котор Варош  0  0  1  20.000,00  0  0  4  4.700.000,00 

Крупа на Уни  0  0  0  0  0  0  0  0 

Купрес  0  0  1  15.000,00  0  0  0  0 

Лакташи  0  0  118  1.289.000,00  2  2.050.000,00  15  6.376.781,36 

Лопаре  0  0  0  0  0  0  0  0 

Источно Ново 
Сарајево  0  0  0  0  0  0  5  1.560.000,00 

Љубиње  0  0  5  185.000,00  0  0  0  0 

Милићи  0  0  2  15.000,00  0  0  6  4.650.000,00 

Модрича  0  0  1  20.000,00  0  0  2  2.775.000,00 

Мркоњић Град  1  50.000,00  6  110.000,00  0  0  2  5.300.000,00 

Невесиње  0  0  3  106.000,00  1  1.470.000,00  2  469.033,00 

Нови Град  3  95.000,00  8  122.000,00  1  350.000,00  1  330.000,00 

Ново Горажде  0  0  0  0  0  0  1  250.000,00 

Осмаци  0  0  2  34.000,00  0  0  0  0 

Оштра Лука  0  0  1  40.000,00  0  0  0  0 

Пале  0  0  3  90.000,00  1  500.000,00  4  6.178.900,00 

Пелагићево  0  0  0  0  0  0  0  0 

Петровац  0  0  0  0  0  0  0  0 

Петрово  0  0  1  50.000,00  0  0  1  300.000,00 

Приједор  5  205.000,00  11  241.450,00  0  0  11  6.623.718,17 

Прњавор  0  0  5  97.829,50  0  0  11  5.796.000,00 

Рибник  0  0  3  55.000,00  1  100.000,00  2  380.000,00 

Рогатица  0  0  0  0  1  2.500.000,00  5  1.572.459,50 

Рудо  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Соколац  0  0  2  24.000,00  0  0  0  0 

Србац  2  45.000,00  20  653.264,00  3  2.290.000,00  9  2.883.419,90 

Сребреница  0  0  0  0  0  0  2  250.000,00 

Теслић  0  0  1  9.000,00  0  0  3  7.160.000,00 

Требиње  1  20.000,00  3  90.000,00  2  476.000,00  5  3.480.000,00 

Трново  0  0  1  10.000,00  1  40.000,00  0  0 

Угљевик  0  0  4  42.420,00  0  0  6  1.975.000,00 

Фоча  0  0  0  0  2  200.000,00  5  599.698,85 

Хан Пијесак  0  0  1  40.000,00  0  0  3  340.000,00 

Чајниче  0  0  0  0  0  0  1  100.000,00 

Челинац  0  0  0  0  0  0  3  270.000,00 

Шамац  0  0  0  0  1  1.200.000,00  0  0 

Шековићи  0  0  1  20.000,00  0  0  1  100.000,00 

Шипово  5  200.000,00  3  70.000,00  0  0  8  2.720.570,67 

УКУПНО:  36  1.216.942,87  340  6.395.264,28  33  24.361.000,00  217  149.201.583,49 

Извор: ИНвестиционо‐развојна банка РС 

 

Табела 9 ‐ Структура потраживања по основу финансијског лизинга даваоца лизинга из 
Републике Српске и финансијског и оперативног лизинга јединица даваоца лиинга са 

сједиштем и Федерацији БиХ 

                                                                                                                                                                    у 000 КМ 

Ред. 
број 

Опис 

31.12.2008. 31.12.2009. 

ИНДЕКС 

Лизинг РС 
(финанс.) 

Јединице ДЛ из ФБиХ УКУПНО Лизинг РС 
(финанс.) 

Јединице ДЛ из ФБиХ  УКУПНО

Финан. 
Лизинг 

Операт. 
Лизинг 

Финан. 
Лизинг 

Операт. 
Лизинг 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  10 11=10/6
А   СТРУКТУРА ПРЕМА ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА     

1.  Путничка возила  1.329  8.143  284 9.756 1.168 9.435 368  10.971 112
2.  Возила за обав. 

Дјелатности (теренска 
и путничка) 

1.319  41.517  468  43.304  611  34.271  476  35.359  82 

3.  Машине и опрема  2.042  35.877  0 37.919 1.908 29.941 0  31.849 84
4.  Некретнине  1.380  0  0  1.380  1.086  0  0  1.086  79 

5.  Шинска возила, 
пловни и 
ваздухопловни 
објекти 

0  319  0  319  0  253  0  253  79 

6.  Апарати за 
домаћинство 

0  0  0  0  0  0  0  0  0 

7.  Остало  0  151  0  151  0  387  0  387  256 

УКУПНО: 
6.070  86.007  752  92.829  4.773  74.288  844  79.905  86 

Б  СТРУКТУРА ПРЕМА ПРИМАОЦУ ЛИЗИНГА   

1.  Правна лица  4.174  79.311  752 84.237 3.154 68.238 844  72.236 86
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Извор: Агенција за банкарство Републике Српске 

Табела 10 – Подстицаји Министарства индустрије, енергетике и рударства за 
успостављање система квалитета у малим производним предузећима за период 2006 – 

2009 година 
 

Година  Број предузећа 
Укупна вриједност додјељених 

средстава у КМ 

2006  34 194.990 
2007  48 274.050 
2008  77 600.000 
2009  80 600.000 

УКУПНО  1.669.040 
Извор: Министарство индустрије, енергетике и рударства 

2.  Предузетници  270  1.038  0 1.308 228 565 0  793 61

3.  Физичка лица  1.603  5.319  0 6.922 1.373 5.438 0  6.811 98

4.  Остало  23  339  0 362 18 47 0  65 18

УКУПНО:  6.070  86.007  752 92.829 4.773 74.288 844  79.905 86
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Табела 11 – Улагања Министарства науке и технологије РС (2005.‐2009.) 

РБ  Активност 
2005. 
базна 
година 

2006.  2007.  2008.  2009. 
Укупно 

(2005.‐2009.) 
Опис 

1  Развој технологија  254.500  243.419  229.778  1.178.985  605.472  2.512.154 

Пројекти  развоја  технологије  у  Републици  Српској  се  односе  на  финансијске 
подршке  за  израду  елабората  или  студија,  као  и  само  тестирање  и  увођење 
савремених или значајно побољшаних постојећих технологија, са могућношћу 
провјере на моделу, прототипу или пилот технологији; набавку савремене 
опреме; организовање и учешће на стручним скуповима и пројектима. 

2  Подстицај иноваторства  57.050  45.300  62.000  83.650  86.000  334.000 
Иноваторство Републике Српске  у основи подстиче и шири  техничку културу, 
нарочито код омладине. То је  друштвено корисна дјелатност која обезбјеђује 
развој и примјену инвентивних способности грађана. 

3 
Програм основних, 
примјењених и 
развојних истраживања 

848.200  1.097.000  1.193.000  1.408.000  1.501.500  6.047.700 

Суфинансирање основних, примјењених и развојних истраживања је 
извршено на бази расписаног конкурса за научноистраживачке пројекте и то 
научне пројекте на слободну тему и научне пројекте на задану тему (тематски 
пројекти), као и пројекте з ајачање институционалних капацитета и регулативе 
у подручју научно‐истраживачке дјелатности. 

4 
Улагања у опрему за 
научно‐истраживачки 
рад 

26.600  161.280  472.000  489.000  390.000  1.538.880 

У сарадњи са НИ институтима и Министарством просвјете и културе, по 
утврђеном плану и динамици врши се опремање лабораторијском опремом, 
уређајима и системима за потребе НИ рада. Циљ је подизање квалитета и 
обима НИ и образовног рада У РС, у функцији изградње друштва заснованог на 
знању. 

5 
Организовање научних 
скупова  43.500  156.800  166.500  142.100  163.000  671.900 

Програм одржавања научних скупова подразумјева организацију и 
одржавање научних скупова у РС. Програм подршке одлазака на научне 
скупове подразумјева суфинансирање трошкова пута и котизације за 
присуство научним скуповима научних радника из РС који на тим скуповима 
излажу своје радове. 

6 
Оспособљавање и 
усавршање научно‐
истраживачких кадрова 

231.000  692.500  855.500  1.169.500  1.216.500  4.165.000 

Програм оспособљавања и усавршавања кадрова те подстицања младих 
обдарених за научно‐истраживачки рад  односи се на суфинансирање 
постдипломског и докторског студија и израде магистарских и докторских 
радова. 

7 
Издавање научних 
публикација  116.000  138.700  158.500  192.400  114.400  720.000 

Програм издавања научних публикација подразумјева суфинансирање 
научних књига и научних часописа. 

8 
Програм међународне 
научне сарадње  51.700  65.420  102.835  106.885  163.975  490.815 

Један од циљева актовности је јачање капацитета високо образовних 
институција и истраживачких јединица у РС и унапријеђење квалитета рада 
примјеном европских стандарда и позитивне праксе. 

Укупно (КМ)  1.628.550  2.600.419 3.240.113 4.770.520 4.240.847 16.480.449 
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Улагања МНТ у МСП у периоду 2005. – 2009. године су се односила и на МСП и то дјелимично у РБ 1: Развој технологија (правна лица) и исто тако 
дјелимично  у  РБ  2:    Подстицај  иноваторства  (физичка  лица  са  понеким  правним  лицем).  Остала  улагања,  РБ  2  –  8,  се  односе  доминантно  на 
научноистраживачке и високообразовне институције и физичка лица у истим. 
 

Табела 12. 
Улагања Министарства науке и технологије РС (2006‐2009)

ПРОЈЕКТИ ОД РЕПУБЛИЧКОГ ЗНАЧАЈА 

РБ   
2005. 
базна 
година 

2006.  2007.  2008.  2009.  Укупно (2005 ‐ 2009.) 

1  ИЦБЛ  34.095 15.000  58.000 107.095

2  ТНТИ  30.000 45.000  45.000 120.000

3  ЕНБП  100.000  83.000 183.000

4  Портал еСрпска     100.000 100.000

5  ПКИ инфраструктура   

6  ЈУ „SARNET“  310.000    23.580 333.580

Укупно (КМ) 843.675

 
 

1. Иновациони центар Бања Лука ‐ ИЦБЛ има за основни циљ да младим стручњацима. инвентивним и предузетним. помогне да развију своју пословну идеју и оснују своје мало високотехнолошко предузеће. 
Поред процедуралних погодности. повољног почетног капитала и других погодности пословне инкубације обезбјеђује се одговарајућа обука и консалтинг. Конференцијске могућности. локално и 
међународно умрежавање. представништва или канцеларије страних и домаћих успјешних фирми и  разни други садржаји и скупови ће обезбјеђивати повљан пословни амбијент за развој 
високософистицираних предузећа са савременим производима и услугама. 

2. Такмичење за најбољу технолошку иновацију ‐ ТНТИ је заједнички пројекат Републике Србије и Републике Српске. Поред основног такмичарског дијела. обезбјеђује се и спроведи обука тимова у изради 
бизнис планова. презентације технолошких иновација и других стручних тема. како би се технолошке иновације што извјесније комерцијализовале. 

3. Значај електронских научних база података – ЕНБП за унапријеђење образовања и развоја науке представља уједно и рационализацију ових улагања. У сарадњи са Народном и универзитетском 
бибилиотеком Републике Српске направљена је селекција електронских база података према потражњи корисника. а значајних за унапређење цјелокупног истраживачког амбијента. 

4. Циљ пројекта је развој и употреба интернет портала „еСрпска“. Јединствени портал представља окосницу развоја електронских сервиса у домену јавне управе у Републике Српске. Имплементација пројекта 
представља и развој механизма комуникацијеи координације унутар структура јавне управе. као и повећање повезаности између грађана Републике Српске и јавних институција. 

5. Реализација пројекта Инфраструктуре јавног кључа ‐ ПКИ у јавној управи Републике Српске је предуслов развоја електронских сервиса у јавној управи. Набавка опреме неопходна за реализацију истог и 
издавање дигиталних сертификата планирана је током 2010. 

6. Изградња, развој и кориштење рачунарске мреже SARNET за потребе високошколских и научно‐истраживачких установа Републике Српске. 
 



Табела 13 – Преглед финансијске подршке са локалног нивоа 
 

Ред. 
број 

Општина 

2009 2010 ‐ планирано

Бесповратна средства  Кредитна средства 
Бесповратна 
средства 

Кредитна средства 

Број  Износ Број Износ Број Износ  Број Износ
1.  Бања Лука  366  300.000 350.000    500.000
2.  Берковићи    ‐ ‐ 22.000   
3.  Бијељина  37  140.500 ‐ 150.000   
4.  Билећа  48  27.591 223 848.578 50.000    1.500.000
5.  Гацко    ‐ 5 140.000 ‐    650.000

6. 
Град Источно 
Сарајево 

  ‐    ‐    40.000    50.000 

7.  Градишка    ‐ ‐ 100.000   
8.  Источна Илиџа    ‐ 20 30.580 ‐    70.000

9. 
Источно Ново 
Сарајево 

  ‐    ‐    ‐    100.000 

10.  Костајница  3  6.000 ‐ ‐    ‐
11.  Котор Варош  1  25.000 ‐ 25.000    ‐
12.  Козарска Дубица  19  26.108 50.000    170.000
13.  Лакташи  5  30.000 ‐    ‐
14.  Љубиње  10  14.300 10.000   
15.  Модрича  16  116.076 127.400    ‐
16.  Мркоњић Град  17  123.270 ‐ ‐    ‐
17.  Нови Град  8  23.676 26.000    ‐
18.  Пале  31  9.776,93 ‐ 22.558    ‐
19.  Рогатица    2 85.000     300.000
20.  Рудо    10 569.000     830.000
21.  Соколац  4  187.260 228.000    ‐
22.  Сребреница  40  1.500.000 365.000   
23.  Теслић    ‐ ‐ 50.000    100.000
24.  Требиње    105.000 72 1.408.000 115.000    2.700.000
25.  Угљевик  20  240.000 ‐ 400.000    ‐
26.  Вишеград    6 503.105 250.000    2.250.000
27.  Власеница  1  70.000 ‐ 30.000    ‐

Извор: Анкетни листићи из општина 

 

 


