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УВОД 

Израда Годишњег извјештаја за област малих и средњих предузећа и занатско- 
предузетничку дјелатност у Републици Српској предвиђена је чланом 13. став 1 Закона 
о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
50/13).  

Извјештај је урађен у складу са Програмима рада Владе Републике Српске и Народне 
скупштине Републике Српске за 2014. годину и представља резултат заједничког рада 
Министарства индустрије, енергетике и рударства Републике Српске и Републичке 
агенције за развој малих и средњих предузећа те осталих министарстава и институција 
у Републици Српској. 

Циљ Годишњег извјештаја је упознати надлежне институције и ширу јавност о стању у 
сектору малих и средњих предузећа (у даљем тексту: МСП) у Републици Српској и 
креирати квалитетну информативну базу за доношење одлука (политика и програма) 
који ће омогућити јачање предузетничке културе и сектора МСП ради повећања 
капацитета запошљавања, јачег доприноса укупном приходу и извозном потенцијалу 
Републике Српске. 

Извјештај обухвата макроекономски амбијент, статистичке податке о сектору, 
извјештај о имплементацији ЕУ акта о МСП у Републици Српској, резултате провођења 
политика развоја МСП и предузетништва као и међународне пројекте реализоване у 
овој области у току 2014. године. 

Као и претходних година стање у сектору МСП и занатско-предузетничкој дјелатности 
сагледано је на основу података Пореске управе Републике Српске која располаже са 
јединственим системом за регистрацију, контролу и наплату доприноса те је по основу 
наведеног овај систем практично једини регистар свих привредних субјеката који 
послују у Републици Српској. 

Поред података Пореске управе Републике Српске у Годишњем извјештају кориштени 
су подаци Републичког завода за статистику Републике Српске, Агенције за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге - АПИФ, институција и организација 
Републике Српске које кроз своје дјеловање пружају подршку привреди те одјељења 
за привреду општина и градова Републике Српске.  

Подаци о стању МСП и занатско-предузетничкој дјелатности који су приказани у 
Годишњем извјештају односе се на стање на дан 31.12.2014. године. У укупан број МСП 
и предузетника укључени су они субјекти који имају сједиште у Републици Српској. 
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РЕЗИМЕ 

Годишњи извјештај за област МСП и занатско-предузетничку дјелатност у Републици 
Српској за 2014. годину предвиђен је Програмима рада Владе Републике Српске и 
Народне скупштине Републике Српске за 2015. годину. Извјештај су припремили 
Министарство индустрије, енергетике и рударства и Републичка агенција за развој 
малих и средњих предузећа (у даљем тексту: Агенција). Годишњи извјештај садржи 
основне показатеље макроекономског амбијента, оцјену регулаторног окружења, 
анализу стања МСП и занатско-предузетничке дјeлaтности, извјештај о 
имплементацији ЕУ акта о малим и средњим предузећима у РС, резултате провођења 
политика развоја МСП и занатско – предузетничке дјелатности у Републици Српској 
као и међународних пројеката реализованих у овој области у 2014. години. 

У првом дијелу Годишњег извјештаја приказани су основни показатељи 
макроекономског амбијента у којем су пословала МСП и предузетници у 2014. години 
у Републици Српској. 

Оцјена регулаторног окружења за МСП приказана је кроз преглед релевантних 
анализа и извјештаја који анализирају пословно окружење у Републици Српској и БиХ.  

Најзначајнији дио Годишњег извјештаја је анализа стања МСП и код предузетника у 
2014. години чији су основни показатељи и структура приказани у сљедећој табели. 

Структура МСП  и предузетника према броју запослених/величини 

 
МСП Учешће % Предузетници Учешће % 

Укупно МСП 
и предузетника 

Учешће % 

Микро (до 9 запосл.) 14.133 87,67 21.980 98,99 36.113 94,23 

Мала (10-49 запосл.) 1.604 9,95 217 0,98 1.821 4,75 

Средња (50-249 запосл.) 383 2,38 7 0,03 390 1,02 

Укупно:  16.120 100,00 22.204 100,00 38.324 100,00 

Број запослених у МСП и код предузетника 

Микро (до 9 запослених) 21.111 22,62 31.870 88,31 52.981 40,94 

Мала (10-49 запослених) 32.870 35,22 3.486 9,66 36.356 28,09 

Средња (50-249 запосл.) 39.359 42,16 731 2,03 40.090 30,97 

УКУПНО 93.340 100,00 36.087 100,00 129.427 100,00 
 Извор: Пореска управа РС 

Према подацима Пореске управе Републике Српске и АПИФ-а за 2014. годину, стање у 
области МСП и занатско-предузетничкој дјелатности у Републици Српској је сљедеће: 

 Укупно је пословало 38.390 привредних субјеката од чега 16.120 МСП, 66 
великих предузећа и 22.204 предузетника. 

 У структури МСП доминирају микро предузећа са 14.133 субјеката, затим мала 
предузећа са 1.604 субјеката те средња предузећа са 383 субјеката. 

 Највећи број МСП и предузетника (36,57%) као и претходних година, пословало 
је у сектору трговине на велико и мало, поправка моторних возила и 
мотоцикала, затим у секторима прерађивачка индустрија (13,61%), 
хотелијерство и угоститељство (12,87%) и саобраћај, складиштење и 
комуникације (8,55%).   

 Према облику организовања у структури МСП доминатна су друштва са 
ограниченом одговорношћу или 84,05% 

 Од укупно 38.324 МСП и предузетника који су у 2014. години пословали у 
Републици Српској, највећи број послује у привредном подручју Бања Лука 
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односно 42,82% затим на привредним подручјима Бијељина (16,94%) и Добој 
(14,31%). 

 Сви привредни субјекти у Републици Српској запошљавали су 171.734 лица од 
чега је највећи број запослених у МСП или 93.340 лица, затим у великим 
предузећима 42.307 лица те код предузетника 36.087 лица.  

 Предузетници су у 2014. години просјечно запошљавали 1,6 радника, микро 
предузећа 1,5 радника, мала предузећа 20,5 радника, средња предузећа 102,8 
радника док је просјек запослених у великим предузећима 641 радник. 

 Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених у сектору МСП 
и код предузетника је у трговини на велико и мало, поправци моторних возила 
и мотоцикала у којем је запослено 35.468 радника или 27,40% и у 
прерађивачкој индустрији која запошљава 34.901 радника или 26,97% од 
укупног броја запослених.  

 У 2014. години у Републици Српској је регистровано нових 3.242 предузетника и 
839 МСП док је угашено 569 МСП и 4.965 субјеката у форми предузетника.  

 МСП су у 2014. години остварила 77,45% пословних прихода свих предузећа, 
69,47% прихода од продаје на иностраном тржишту и 75,38% укупне нето 
добити свих предузећа.  

 Број МСП на 1000 становника у 2014. години износи 23,31 МСП у 
нефинансијском пословном сектору. 
 

У 2014. години у сектору МСП и занатско-предузетничке дјелатности су у односу на 
2013. годину забиљежена сљедећа кретања: 

 Повећање укупног броја МСП за 3,60%; 
 Одржавање броја запослених у МСП на нивоу 2013. године  
 Раст пословних прихода МСП за 2,57%; 
 Раст прихода од продаје учинака на иностраном тржишту за 10,93%; 
 Мањи број предузетника за 3,26% док је број запослених код предузетника 

остао на приближно истом нивоу као и 2013. године  
 Задржана неповољна концентрација МСП и предузетника  по секторима 

дјелатности; 
 Непромијењена структура МСП и предузетника по географским подручјима 

Републике Српске. 

У 2014. години Министарство је заједно са осталим институцијама у Републици Српској 
припремило Извјештај о имплементацији ЕУ акта о малим и средњим предузећима 
у Републици Српској. Поменути извјештај представља дио извјештаја за Босну и 
Херцеговину и на крају саставни дио Индекса МСП политике - финалног извјештаја за 
земље Западног Балкана (Албанија, БиХ, БЈР Македонија, Косово1, Црна Гора, Србија и 
Турска). Индекс је развијен од стране Организације за економску сарадњу и развој 
(ОЕЦД), Европске комисије (ЕК), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Европске 
фондације за обуку (ЕТФ). Коначни индекс МСП политике је заснован на резултатима 
двије паралелне процјене: само-процјењивања које проводе владе и независне 
процјене, која се спроводи од стране ОЕЦД-а и њихових партнерских организација.  
У извјештају је оцијењен напредак институција Републике Српске у имплементацији 
десет принципа СБА односно области које су битне за пословање у Републици Српској. 

                                                           
1
 У складу са резолуцијом 1244 Савјета безбједности UN-а  
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Наведена самопроцјена је важна за планирање наредних активности које су 
предвиђене новим стратешким документом за област развоја МСП. 
 
Поред израде поменутог извјештаја у 2014. години Министарство и Агенција су 
реализовали низ активности које су битне развој МСП. 
 
Значајна финансијска подршка сектору МСП на републичком нивоу пружена је извозно 
оријентисаним привредним субјектима у укупном износу од 1.500.000 КМ затим за 
реализацију пројеката из области културе 216.624 КМ, у области туризма 2.170.636 КМ 
и за развој технологија у износу од 52.500 КМ. Осим наведених средстава треба 
поменути и средства пласирана кроз кредитне линије Инвестиционо-развојне банке РС 
у укупном износу од 51.828.920 КМ за 108 МСП и предузетника те одобрене гаранције 
Гарантног фонда Републике Српске у износу од 8.787.344,33 КМ за 30 МСП и 
предузетника.  

Укупно 39 јединица локалне самоуправе у Републици Српској су у области МСП 
пласирале 2.395.633,30 КМ, од чега 75,82% бесповратних средстава. 

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

У 2013. години реални раст бруто домаћег производа (у даљем тексту БДП) у 
Републици Српској износио је 1,9%. БДП Републике Српске је у 2013. години износио  
8.761 милиона КМ што је видљиво из наредне табеле.  

Табела 1.1.Бруто домаћи производ у Републици Српској за период 2011-2013. година 

Показатељ 2011. 2012. 2013.  

Номинални БДП (у мил. КМ) 8.669 8.585 8.761  

БДП (номинална стопа раста, %) 4,4 -1,1 2,0  

БДП (реална стопа раста %) 0,8 -1,1 1,9  

Број становника (у хиљадама) 1.430 1.429 1.426  

БДП по становнику (у КМ) 6.062 6.006 6.146  

БДП по становнику (у €) 3.099 3.071 3.142  

Извор:  Републички завод за статистику РС, Економска политика Републике Српске за 2015. годину 

Највеће учешће у структури БДП-а имала су подручја: трговина на велико и мало 
(12,1%), пољопривреда, шумарство и водопривреда (10,4%), јавна управа и одбрана, 
обавезно социјално осигурање (9,9%) и прерађивачка индустрија (8,7%) што је 
видљиво из наредне табеле. 

Табела 1.2. Учешће БДП  МСП и предузетника у укупном БДП у 2013.години (у  %) 

  
2013 

УКУПНО Микро Мала Средња Велика Предузетници 

Пољопривреда, шумарство и риболов  1.9 0.2 0.4 0.1 1.2 0.1 
Вађење руда и камена  2.3 0.1 0.3 0.0 1.9 0.0 
Прерађивачка индустрија 8.7 0.5 2.1 2.4 2.8 0.8 
Производња и снабдијевање електричном 
енергијом, гасом, паром  и климатизација 

4.3 0.0 0.0 0.8 3.5 0.0 

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

1.0 0.0 0.3 0.5 0.1 0.0 

Грађевинарство 3.4 0.5 0.9 1.0 0.7 0.2 
Трговина на велико и на мало; поправка 
моторних возила и мотоцикала 

12.1 2.1 3.5 2.7 1.0 2.8 

Саобраћај и складиштење 2.9 0.5 0.6 0.3 0.8 0.6 

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

1.4 0.0 0.1 0.1 0.0 1.1 

Информације и комуникације 5.2 0.2 0.4 0.5 4.0 0.0 
Финансијске дјелатности и дјелатности 
осигурања 

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Пословање некретнинама 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 
Стручне, научне  и техничке дјелатности 2.5 0.5 0.6 0.2 0.2 1.1 
Административне и помоћне услужне 
дјелатности 

0.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 

Јавна управа и одбрана; обавезно соц. 
осигурање 

0.0 
    

0.0 

Образовање 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 
Дјелатности здравствене заштите и 
социјалног рада 

0.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

Умјетност, забава и рекреација 0.9 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 
Остале услужне дјелатности 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

 УКУПНО 48.6 5.2 9.9 9.9 16.5 7.3 

Извор:  Републички завод за статистику РС 

Тренд раста БДП из 2013. године је настављен у првом кварталу 2014. године са 0,4% 
док је у другом кварталу 2014. године дошло до пада привредних активности и стопе 
реалног раста БДП-а на -0,9% што је посљедица поплава које су у овом периоду 
захватиле Републику Српску и окружење. Због поменутих непогода негативна стопа од 
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0,1% забиљежена је и у трећем кварталу док је у четвртом кварталу 2014. године 
остварена позитивна стопа раста од 1,4 %. 

У периоду јануар-децембар 2014. године у Републици Српској је дошло до повећања 
индустријске производње за 0,6% у односу на исти период претходне године. Раст 
производње остварен је у подручју прерађивачке индустрије у износу од 4,9% док је у 
подручју вађење руда и камена производња смањена за 3,4% као и у подручју 
производња и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизација са 
падом производње од 9,0%. У оквиру подручја прерађивачка индустрија у петнаест 
области остварен је раст индустријске производње, док је у девет области дошло до 
пада производње.   

Табела 1.3. Кретање обима  индустријске производње у периоду 2011-2014 

 
I-XII 2011 
I-XII 2010 

I-XII 2012 
I-XII 2011 

I-XII 2013 
I-XII 2012 

I-XII 2014 
I-XII 2013 

ИНДУСТРИЈА УКУПНО 4,7% -4,2% 4,1% 0,6% 
Вађење руда и камена 18,2% -3,9% 4,4% -3,4% 
Прерађивачка индустрија 3,9% -4,8% 4,2% 4,9% 
Производња и снабдјевање ел. енергијом, гасом и 
водом 

0,0% -3,7% 1,8% -9,0% 

Извор:  Републички завод за статистику РС 

Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством за период јануар-
децембар 2014. године износио је 7.640.236.000 КМ и у поређењу са истим периодом 
2013. године повећан је за 500,53 милиона КМ, односно 7,0%. У истом периоду 
остварен је извоз у вриједности од 2.694.054.000 КМ, што у односу на претходну 
годину представља повећање од 105,95 милиона КМ односно 3,5%. Остварени увоз у 
периоду јануар-децембар 2014. године износио је 4.946.182.000 КМ а повећан је за 
394,6 милиона КМ, односно 8,5% у односу на 2013.годину. 

Спољнотрговински дефицит у периоду јануар-децембар 2014. године износио је 
2.252.128.000 КМ. У поређењу са истим периодом претходне године дошло је до 
повећања дефицита за 288,63 милиона КМ, односно за 14,7%. Покривеност увоза 
извозом у 2014. години износи 54,5%, док је у истом периоду претходне године 
покривеност увоза извозом износила 56,9 %. 

Табела 1.4.Спољнотрговински биланс  Републике Српске за период 2011-2014. година (у хиљадама КМ) 

Година Извоз Увоз Обим Салдо 
Покривеност 

увоза извозом 

2011. 2.560.808 4.577.526 7.138.334 -2.016.718 55,9% 
2012. 2.374.737 4.487.548 6.862.285 -2.112.811 52,9% 
2013. 2.588.104 4.551.601 7.139.705 -1.963.497 56,9% 
2014. 2.694.054 4.946.182 7.640.236 -2.252.128 54.5% 

Извор:  Републички завод за статистику РС 

Према прелиминарним подацима Централне банке БиХ, у 2014. години је забиљежен 
очекивани раст прилива страних инвестиција које се највећим дијелом веже за 
реинвестирања постојећих страних компанија, односно наставак започетих 
инвестиција из претходног периода. У укупним износима и даље су најзначајнији 
улагачи из сусједних земаља и Европске уније који су и најзначајнији трговински 
партнери. 
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У 2014. години према расположивим прелиминарним подацима Централне банке БиХ 
регистровано је 819 милиона КМ директних страних улагања.2 Поменути подаци 
објављују се након истека три квартала 2015. године, тако да нису доступни за 
Републику Српску за цијелу 2014. годину. Према подацима привредних судова, 
директне стране инвестиције у Републику Српску за период од 01.01. до 30.09.2014. 
години показују тренд раста (са 136 милиона у 2013. години на 178,9 милиона у 2014. 
години), с тим да је методологија прикупљања ових података другачија од 
методологије Централне банке и да подаци привредних судова показују мање износе 
улагања. Наиме, подаци Централне банке се односе на токове и стање страног 
капитала у обрачунском периоду, док се подаци привредних судова односе на 
регистровани страни капитал страних компанија код надлежних судова.¹ 

Према подацима Завода за запошљавање активна понуда радне снаге  у Републици 
Српској у децембру 2014. године износила је 142.675 лица, што је у  поређењу са 
бројем незапослених у децембру 2013. године мање за 6.609 лицa, односно за 4,43%.  

Просјечан број незапослених у 2014. години износио је 145.919 лица, што је у односу 
на просјечан број незапослених у 2013. години мање за 5.371 лица, односно за 3,55%. 
 

Табела 1.5. Број запослених, број незапослених, стопа незапослености и запослености 

Година 
Просјечан број 

запослених 
Просјечан број 
незапослених 

Статистичка стопа 
незапослености 

Анкетна стопа 
незапослености 

Анкетна стопа 
запослености 

2011. 238.956 150.344 38,6% 24,5% 36,1% 
2012. 238.178 153.225 39,1% 25,6% 35,3% 
2013. 238.640 151.290 38,8% 27,0% 34,6% 
2014. 241.544 145.919 37.7% 25.7% 34,9% 

Извор:  Завод за запошљавање, Републички завод за статистику РС 
 

Просјечан број запослених у Републици Српској у 2014. години је према подацима 
Републичког завода за статистику, износио 241.544 лица, што је у односу на број 
запослених у 2013. години више за 2.904 лица, односно за 1,22 %. 
 
У односу на 2013. годину раст броја запослених остварен је у прерађивачкој индустрији 
за 6,74%, пољопривреди, шумарству и риболову за 6,66%, вађење руда и камена за 
5,94%, производња и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација за 5,57%, саобраћај и складиштење за 4,64% итд. 
 
Највећи број запослених имале су сљедеће дјелатности: прерађивачка индустрија 
20,26%, трговина на велико и трговина на мало 17,38%, сектор државне управе 9,87%, 
сектор образовања 9,07% , саобраћаја, складиштење и комуникације 4,75% те сектор 
здравства 6,95%.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Извор: Централна банка БиХ 
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II ОЦЈЕНА РЕГУЛАТОРНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА МСП У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

У овом поглављу наведене су оцјене БиХ у неколико најзначајнијих свјетских 
извјештаја који се тичу пословања као што су Глобални монитор предузетништва 
(ГЕМ), Doing Business, Paying taxes (плаћање пореза) и Индекс глобалне 
конкурентности. Поменути извјештаји прате напредак одређене земље у свим 
областима битним за пословно окружење.  

 
2.1. Глобални монитор предузетништва (ГЕМ) 20133  

Глобални монитор предузетништва (ГЕМ) представља највећи свјетски истраживачки 
пројекат о предузетништву, који је инициран 1997. године као заједнички подухват 
академика из Велике Британије и САД. Циљ је да се допринесе бољем разумијевању 
предузетништва и олакша доношење одлука и иницијатива, које ће довести до 
унапређења истог. ГЕМ свјетски извјештај за 2014. годину процјењује да је највиша 
стопа предузетничке активности забиљежена код анкетираних у доби између 25. и 35. 
године старости, а затим слиједе испитаници старосне доби између 35. и 44. године.  

ГЕМ истраживањем за 2014. годину обухваћено је скоро 200.000 одраслих лица из 69 
земаља широм свијета укључујући и БиХ. Истраживање је проведено кроз 
међународну мрежу академских истраживачких тимова. 

ГЕМ резултати за БиХ у 2014. години указују да проценат појединаца који су активно 
укључени у вођење бизниса не старијег од 42 мјесеца (рана предузетничка активност) 
износи 7,4%, те да је забиљежен пад овог индекса у односу на 2013. годину када је 
исти износио 10,3%. С друге стране, стопа власника/менаџера бизниса старијих од 42 
мјесеца,  у БиХ за 2014. годину износи 6,7% и овај показатељ биљежи раст у односу на 
2013. годину (4,5%). 

За развој предузетништва неопходно је повољно предузетничко окружење. С тим у 
вези у БиХ су најбоље оцијењени комерцијална и правна инфраструктура и динамика 
интерног тржишта, док су лошије оцијењене политике влада – конкретне политике, 
приоритети и подршка предузетницима.  

 
2.2. Лакоћа пословања - „Doing Business“ 20154 
 

„Doing Business“5 је извјештај Свјетске банке који даје квантитативне индикаторе о 
лакоћи пословања у одређеној земљи и врши поређење истих за 189 земаља у свијету. 
Циљ је да се идентификују извори препрека несметаном обављању пословања, те да 
се помогне у креирању неопходних реформи и с тим повезане законске регулативе. 

Према извјештају Doing Business 2015, БиХ је рангирана на 107. мјесту од укупно 189 
посматраних земаља. У поређењу са земљама у окружењу БиХ је на последњем 
мјесту, док су најбоље рангиране земље БЈР Македонија (23), Словенија (35) и Црна 
Гора (51). 

 

                                                           
3
www.gemconsortium.org 

4
www.doingbusiness.org 

5
 Извор: www.doingbusiness.org 

http://www.gemconsortium.org/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.doingbusiness.org/
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Табела 2.1. Рангирање земаља окружења према извјештају Doing Business 

Земља  Ранг 2011 Ранг 2012 Ранг 2013 Ранг 2014 Ранг 2015 

БЈР Македонија  22 22 23 31 30 

Словенија  37 35 35 46 51 

Црна Гора  56 57 51 42 36 

Хрватска  80 80 84 67 65 

Србија  89 95 86 77 91 

БиХ  125 127 126 104 107 

Извор: www.doingbusiness.org 

2.3. Плаћање пореза – „Paying taxes“ 20156 

Извјештај Paying taxes 20157 је јединствена студија у чијој изради учествује 
Pricewaterhouse Coopers у сарадњи са Свјетском банком и Мећународном 
финансијском институцијом. Извјештај пружа информације о пореским системима у 
189 земаља широм свијета, са могућношћу праћења пореске реформе. Овај извјештај 
анализира три основна елемента пореског система и то: укупну пореску стопу8, број 
плаћања која предузетник мора обавити и број сати утрошених за припремање, 
попуњавање образаца и плаћање. 

Према наведеним елементима Извјештај Paying Taxes 2015 рангира БиХ на 151. мјесто 
од 189 земаља чија пореска политика је оцјењивана. 

Ипак, када је у питању висина укупне пореске стопе БиХ заузима доста добро 27. 
мјесто са стопом од 23,3%. 

Табела 2.2. Рангирање земаља према извјештају „Paying taxes“ (2011-2015) 

Земља  Ранг 2011 Ранг 2012 Ранг 2013 Ранг 2014 Ранг 2015 

БЈР Македонија 33 20 24 38 7 

Хрватска 42 46 42 33 36 

Словенија 80 83 63 46 51 

БиХ 127 118 128 142 151 
Србија 138 143 149 162 165 

Црна Гора 139 114 81 97 98 

Извор: www.pwc.com/gx/en/paying-taxes 

 

2.4. Индекс глобалне конкурентности 2013-20149 (The Global Competitiveness Index) 

Од 2005. године, Свјетски економски форум базира анализу конкурентности на 
Индексу глобалне конкурентности (GCI – Global Competitiveness Index), који обухвата 
микро и макроекономске основе конкурентности.  Конкурентност се дефинише као сет 
институција, политика и фактора који одређују ниво продуктивности једне земље.  Све 
компоненте конкурентности групишу се у 12 стубова конкурентности: институције, 
инфраструктура, макроекономско окружење, здравство и основно образовање, високо 
образовање и усавршавање, ефикасност тржишта роба, ефикасност тржишта рада, 
развијеност финансијског тржишта, технолошка развијеност, величина тржишта, 
пословна софистицираност и иновације.  

                                                           
6
www.pwc.com 

7
 Извор:www.pwc.com 

8
Укупна пореска стопа представља проценат од добити који морају платити предузетници по основу порезa. Порези 

по одбитку и порез на додату вриједност су изузети. 
9
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
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Овогодишњи Извјештај обухвата 148 економија, према којем је за период 2013-2014. 
година, БиХ оцијењена са 4,02 поена од укупно 7 чиме је заузела 87. мјесто по 
конкурентности економије, што представља напредак у односу на период 2012-2013. 
година када је од укупно посматране 144 земље била рангирана на 88. мјесту.  

Раст је забиљежен у области иновација (са 80. мјеста раст на 63. мјесто), институција 
(са 85. мјеста раст на 71. мјесто) и ефикасност тржишта рада (са 99. мјеста на 88. 
мјесто). Пад показатеља забиљежен је у области макроекономског окружења (са 97. на 
104. мјесто), технолошке развијености (са 68. мјеста на 73. мјесто) и величине тржишта 
(са 93. мјеста на 98. мјесто). 

Табела 2.3. Рангирање земаља окружења према извјештају Индекс глобалне  конкурентности 

Земља Ранг 2010-
2011 

Ранг 2011-
2012 

Ранг 2012-
2013 

Ранг 2013-
2014 

Промјена 
2012/13 

Просјечна оцјена 
2013/14 БиХ 102 100 88 87 -1 4,02 

БЈР 
Македонија 

79 79 80 73 +7 4,14 

Црна Гора 49 60 72 67 +5 4,20 

Хрватска 77 76 81 75 +6 4,13 

Словенија 45 57 56 62 -6 4,25 

Србија 96 95 95 101 +6 3,77 

Извор: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness 
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Стање МСП и занатско-предузетничкe дјелатности у Годишњем извјештају сагледано је 
на основу података добијених из Пореске управе Републике Српске и података са 
којима располаже Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге 
(АПИФ) за МСП која су предала завршне рачуне за 2014. годину (подаци о пословном 
приходу, приходу од продаје на иностраном тржишту и оствареној нето добити). 
Поменуте податке обрадила је Агенција и они су дати у даљем тексту. 

Класификација предузећа према величини извршена је према броју запослених у 
складу са Законом о развоју МСП („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/13). 
Класификација предузећа у наведеном Закону је усклађена са Препорукама Европске 
комисије која под МСП обухвата и предузетнике као субјекте који обављају привредну 
дјелатност те су у закону обухваћени сви организациони облици (привредно друштво, 
предузетник и друга правна лица). На овај начин се омогућава једнак третман свих 
привредних субјеката при реализацији циљева, принципа и мјера за подршку развоју.  

Према поменутој дефиницији микро предузећа су она која запошљавају мање од 10 
запослених, мала предузећа су привредни субјекти који запошљавају мање од 50 
радника и имају укупни годишњи приход, који не прелази 2.000.000 KM или да им 
просјечна вриједност пословне имовине на крају пословне године износи мање од 
1.000.000 KM. Средња предузећа су привредни субјекти, који запошљавају мање од 
250 радника и имају укупни годишњи приход, који не прелази 8.000.000 KM или да им 
просјечна вриједност пословне имовине на крају пословне године износи мање од 
4.000.000 KM.  

Према Закону  о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.117/11, 121/12 и 67/13) предузетници су физичка лица која обављају 
предузетничку дјелатност у своје име и за свој рачун ради стицања добити. 

3.1. Структура МСП у 2014. години 

3.1.1 Структура МСП према врсти субјекта 
Према подацима Пореске управе Републике Српске, у Републици  Српској је на крају 
2014. године укупно пословало 38.390 привредних субјеката од чега 16.120 МСП, 66 
великих предузећа и 22.204 предузетника.  

Дакле, у структури привредних субјеката у Републици Српској доминантни су МСП и 
предузетници, који укупно чине 99,83% свих привредних субјеката. Укупан број 
привредних субјеката у 2014. години је мањи за 0,5% у односу на њихов број из 2013. 
године.  

Табела 3.1. Структура привредних субјеката у Републици Српској 

Врста субјекта 
Број субјеката 

2014 Учешће % 2013 Учешће % 
Индекс 

2013/2012 

МСП 16.120 41.99 15.560 40,33 103.60 
Велика предузећа 66 0.17 64 0,17 103.13 
Предузетници 22.204 57.84 22.953 59,50 96.74 

УКУПНО 38.390 100,00 38.577 100,00 99.52 

Извор: Пореска управа РС 

Када се посматрају само предузећа, највећи број њих, односно 16.120 је у категорији 
малих и средњих предузећа што чини 99,83% свих предузећа. У овој структури 
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доминирају микро предузећа која чине 87,67% свих МСП као и код предузетника гдје 
микро субјекти чине 98,99% свих предузетника.  

Табела 3.2. Структура МСП  и предузетника према броју запослених/величини 

 

МСП Учешће % Предузетници 
Учешће 

% 

Укупно МСП 
и 

предузетника 

Учешће 
% 

Микро (до 9 запосл.) 14.133 87,67 21.980 98,99 36.113 94,23 

Мала (10-49 запосл.) 1.604 9,95 217 0,98 1.821 4,75 

Средња (50-249 запосл.) 383 2,38 7 0,03 390 1,02 

УКУПНО 16.120 100,00 22.204 100,00 38.324 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

3.1.2 Структура МСП и предузетника према дјелатностима 

Као и у претходним годинама и у 2014. години највећи број МСП и предузетника 
(36,57%) пословало је у сектору трговина на велико и мало, поправка моторних 
возила и мотоцикала. Такође, значајан број МСП и предузетника послује у секторима 
хотелијерство и угоститељство (12,87%), прерађивачка индустрија (13,61%) и 
саобраћај и складиштење (8,55%).   

Табела 3.3.Структура МСП и предузетника према дјелатностима 

Сектори дјелатности МСП Предузетници Укупно 
Структура 

(%) 

Пољопривреда, шумарство и риболов  1.013 588 1.601 4.18 

Вађење руда и камена  159 10 169 0.44 

Прерађивачка индустрија 3.279 1.936 5.215 13.61 

Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, 
паром  и климатизација 

144 1 145 0.38 

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

202 25 227 0.59 

Грађевинарство 1.211 693 1.904 4.97 

Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и 
мотоцикала 

5.994 8.020 14.014 36.57 

Саобраћај и складиштење 1.101 2.176 3.277 8.55 

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

281 4.652 4.933 12.87 

Информације и комуникације 421 95 516 1.35 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 117 68 185 0.48 

Пословање некретнинама 131 35 166 0.43 

Стручне, научне  и техничке дјелатности 883 1.227 2.110 5.50 

Административне и помоћне услужне дјелатности 370 179 549 1.43 

Јавна управа и одбрана; обавезно соц. осигурање - 7 7 0.02 

Образовање 120 188 308 0.80 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 454 57 511 1.33 

Умјетност, забава и рекреација 100 94 194 0.51 

Остале услужне дјелатности 134 2.151 2.285 5.96 

Дjелатност домаћинства као послодавца; дјелатност 
домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене 
потребе 

- 2 2 0.01 

Дjелатност екстериторијалних организација и тијела 6 - 6 0.02 

УКУПНО: 16.120 22.204 38.324 100.00 

Извор: Пореска управа РС 

 

Међутим, ако одвојено посматрамо МСП, иста су највећим дијелом сконцентрисана у 
сектору трговине на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 37,18% 
субјеката и прерађивачкој индустрији 20,34% док су код предузетника доминантни 
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услужни сектори: трговина на велико и мало, поправка моторних возила и 
мотоцикала 36,12%, хотелијерство и угоститељство 20,95% и саобраћај и 
складиштење 9,8%. 

3.1.3 Структура МСП по облику  организовања 

Према облику организовања у структури МСП доминантна су друштва са ограниченом 
одговорношћу или 84,05% док је број акционарских друштава и даље мали 4,62% што 
и даље говори да се могућности даљег развој бизниса путем корпоративног 
управљања не користе у пословању. 

Табела 3.4. Структура МСП према облику организовања 

 Микро Мала Средња Укупно Учешће у структури 

ДОО 11.957 1.347 245 13.549 84.05% 

АД 484 143 117 744 4.62% 

Остало 1.692 114 21 1.827 11.33% 

УКУПНО 14.133 1.604 383 16.120 100.00% 

Извор: Пореска управа РС 

3.1.4 Територијална заступљеност МСП и предузетника 

Од укупног броја МСП и предузетника, који су у 2014. години пословали у Републици 
Српској, њих 42,82% послује у привредном подручју10 Бања Лука односно привредном 
подручју Бијељина (16,94%) и Добој (14,31%) која имају такође нешто већи проценат 
МСП и предузетника у односу на остатак Републике Српске. 

 
Табела 3.5. Територијална заступљеност МСП и предузетника по привредним подручјима 

Републике Српске за 2014. годину 

ПРИВРЕДНО 
ПОДРУЧЈЕ 

Припадајуће општине/градови МСП Предузетници 
 

Укупно 
 

Учешће у  
ук. бр. 

(%) 

БАЊА ЛУКА 

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

7.630 8.782 16.412 42.82 

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

2.619 3.872 6.491 16.94 

ДОБОЈ 
Вукосавље, Дервента, Добој, Модрича, Петрово, 
Брод, Теслић, Шамац 

2.080 3.406 5.486 14.31 

ИСТОЧНО  
САРАЈЕВО 

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

1.731 2.437 4.168 10.88 

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

1.359 2.749 4.108 10.72 

ТРЕБИЊЕ 
Берковићи, Билећа, Гацко, Љубиње, Невесиње, 
Источни Мостар, Требиње 

701 958 1.659 4.33 

УКУПНО 16.120 22.204 38.324 100.00 

Извор: Пореска управа РС 

                                                           
10

 Привредна подручја су одређена „Просторним планом Републике Српске до 2015. године“ који је био 
на снази 2014.године  
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3.1.5  Структура МСП и предузетника према власништву 

Привредни субјекти у којима су власници искључиво мушкарци чине 62,44% од 
укупног броја субјеката док су жене искључиве власнице у 27,67% привредних 
субјеката.  

Табела 3.6.Структура МСП и предузетника према власништву 

Власници 

привредних 

субјеката 

МСП % Предузетници % Укупно % 

Само 

мушкарци 
10.243 63,54 13.686 61,64 23.929 62,44 

Само жене 2.200 13,65 8.403 37,84 10.603 27,67 

Остало 3.677 22,81 115 0,52 3.792 9,89 

УКУПНО 16.120 100,00 22.204 100,00 38.324 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

3.2. Запосленост у МСП и код предузетника у 2014.години 

3.2.1 Запосленост у МСП и код предузетника према врсти субјекта 

Према подацима Пореске управе Републике Српске сви привредни субјекти у 
Републици Српској запошљавали су 171.734 лица од чега је највећи број запослених у 
МСП или 93.340 лица, затим у великим предузећима 42.307 лица те код предузетника 
36.087 лица.  

Укупан број запослених у 2014. години у привредним субјектима је мањи од укупног 
броја запослених у 2013. години за 1,64%. 

Табела 3.7. Запосленост у привредним субјектима у 2014. години 

Врста субјекта 
Број запослених у привредним субјектима 

2014 Учешће % 2013 Учешће % 
Индекс 

2014/2013 

МСП 93.340 54,35 93.010 53,27 100,35 
Велика предузећа 42.307 24,64 45.370 25,99 93,25 
Предузетници 36.087 21,01 36.219 20,74 99,64 

УКУПНО  171.734 100,00 174.599 100,00 98,36 

Извор: Пореска управа РС 

Када посебно посматрамо запосленост у сектору МСП, видљиво је да овај сектор има 
значајан удио у запошљавању у Републици Српској јер 54,35% укупно запослених лица 
ради у овом сектору. Највећи број запослених имају средња предузећа или 42,16% од 
укупног броја запослених у МСП.  

Код предузетника који укупно запошљавају 36.087 лица највећи број запослених је у 
микро категорији или 88,31%.   

Табела 3.8. Структура запослених у МСП и код предузетника у 2014. години 

 
МСП Учешће % Предузетници Учешће % 

Укупно МСП 
и предузетници 

Учешће 
% 

Микро (до 9 запослених) 21.111 22,62 31.870 88,31 52.981 40,94 

Мала (10-49 запослених) 32.870 35,22 3.486 9,66 36.356 28,09 

Средња (50-249 запосл.) 39.359 42,16 731 2,03 40.090 30,97 

УКУПНО 93.340 100,00 36.087 100,00 129.427 100,00 
 Извор: Пореска управа РС 

 

Предузетници су у 2014. години просјечно запошљавали 1,6 радника. Микро 
предузећа су у посматраном периоду просјечно запошљавала 1,5 радника, мала 
предузећа 20,5 радника, средња предузећа 102,8 радника док је просјек запослених у 
великим предузећима 641 радник.  
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3.2.2. Запосленост у МСП и код предузетника према дјелатности пословања 

Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених у сектору МСП и код 
предузетника је у трговини на велико и мало, поправка моторних возила и 
мотоцикала у којем је запослено 35.468 радника или 27,40% и у прерађивачкој 
индустрији која запошљава 34.901 радника или 26,97% од укупног броја запослених.  

Када се одвојено посматрају само МСП највећи број запослених је у прерађивачкој 
индустрији 29.524 радника или 31,63% и у трговини на велико и мало, поправка 
моторних возила и мотоцикала 22.485 радника или 24,09%.  

Код предузетника је највише запослених у области трговине на велико и мало, 
поправке моторних возила и мотоцикала 12.983 или 35,98% радника. 

Табела 3.9. Број запослених у МСП и код предузетника по  дјелатностима 

Сектор дјелатности 
Број 

запослених 
У МСП 

Број 
запослених 

код 
предузетника 

Укупно % 

Пољопривреда, шумарство и риболов 3.814 681 4.495 3,47 

Вађење руда и камена 692 13 705 0,54 

Прерађивачка индустрија 29.524 5.377 34.901 26,97 

Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, 
паром и климатизaц. 

949 - 949 0,73 

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

4.240 35 4.275 3,30 

Грађевинарство 8.407 903 9.310 7,19 

Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и 
мотоцикала 

22.485 12.983 35.468 27,40 

Саобраћај и складиштење 5.843 2.167 8.010 6,19 

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

1.676 8.368 10.044 7,76 

Информације и комуникације 2.316 149 2.465 1,90 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 2.118 60 2.178 1,68 

Пословање некретнинама 351 28 379 0,29 

Стручне, научне  и техничке дјелатности 3.733 1.664 5.397 4,17 

Административне и помоћне услужне дјелатности 1.431 233 1.664 1,29 

Јавна управа и одбрана; обавезно соц. осигурање - 5 5 0,00 

Образовање 1.061 406 1.467 1,13 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 2.309 109 2.418 1,87 

Умјетност, забава и рекреација 1.814 77 1.891 1,46 

Остале услужне дјелатности 577 2.828 3.405 2,63 

Дjелатност домаћинства као послодавца; дјелатност 
домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене 
потребе 

- 1 1 0,00 

Дjелатност екстериторијалних организација и тијела - - - - 

УКУПНО 93.340 36.087 129.427 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

 

 
3.2.3 Запосленост у МСП према облику организовања 

Највећи број запослених у сектору МСП у 2014. години у Републици Српској имала су 
друштва са ограниченом одговорношћу односно 73,98% запослених у МСП док је број 
запослених у акционарским друштвима износио 18,81% укупно запослених у сектору 
МСП. 
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Табела број 3.10. Број запослених у МСП према облику организовања 

Облик 
организовања 

Микро Мала Средња Укупно Учешће у структури 

ДОО 17.945 27.249 23.855 69.049 73,98% 

АД 818 3.270 13.472 17.560 18,81% 

Остало 2.348 2.351 2.032 6.731 7,21% 

Укупно 21.111 32.870 39.359 93.340 100,00% 

Извор: Пореска управа РС 

3.3. Регистрована и угашена МСП и предузетници у 2014. години по дјелатностима  

У 2014. години у Републици Српској је регистровано 839 нових МСП и 3.242 нових 
предузетника док је угашено 569 МСП и 4.965 субјеката у форми предузетника.  
 

Табела 3.11. Број регистрованих и угашених МСП и предузетника 

 Регистровано Индекс 
2014/2013 

Угашено Индекс 
2014/2013  2014 2013 2014 2013 

МСП 839 694 120,89 569 490 116,12 
Предузетници 3.242 3.209 101,03 4.965 4.217 117,74 

УКУПНО 4.081 3.903 104,56 5.534 4.707 117,57 

Извор: Пореска управа РС 

Када се посматра број регистрованих и угашених субјеката у 2014. години може се 
констатовати да је број регистрованих субјеката већи у 2014. години за 4,56% у односу 
на претходну годину док је број угашених субјеката у 2014. години већи за 17,57% у 
односу на 2013. годину. 

3.3.1 Структура новорегистрованих МСП и предузетника по дјелатностима 

Највећи број новорегистрованих МСП и предузетника сконцентрисан је у три сектора 
дјелатности:  трговини на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 
(29,14%), хотелијерству и угоститељству (22,86%) те прерађивачкој индустрији 
(10,27%). 

Када се посматрају посебно МСП највише их је регистровано у области трговине и 
прерађивачке индустрије (49,58%), док је код предузетника највећи број 
регистрованих у трговини и угоститељству (56,76%) 

Табела 3.12 Регистрована МСП и предузетници у 2014. години по дјелатностима 

Сектор дјелатности МСП Предузетници Укупно 
Учешће у 
укупном 
броју (%) 

Пољопривреда, шумарство и риболов 43 236 279 6,84 

Вађење руда и камена 10 - 10 0,25 

Прерађивачка индустрија 148 271 419 10,27 

Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, 
паром  и климатизaција 

12 - 12 0,29 

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

8 4 12 0,29 

Грађевинарство 48 141 189 4,63 

Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и 
мотоцикала 

268 921 1189 29,14 

Саобраћај и складиштење 56 221 277 6,79 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања 
хране; хотелијерство и угоститељство 14 919 933 22,86 

Информације и комуникације 
 

26 19 45 1,10 
Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 9 18 27 0,66 
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Пословање некретнинама 8 14 22 0,54 

Стручне, научне  и техничке дјелатности 69 131 200 4,90 

Административне и помоћне услужне дјелатности 46 34 80 1,96 

Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање  3 3 0,07 

Образовање 15 18 33 0,81 
Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 35 1 36 0,88 

Умјетност, забава и рекреација 13 33 46 1,13 

Остале услужне дјелатности 11 258 269 6,59 

УКУПНО 839 3.242 4.081 100,00 
Извор: Пореска управа РС 

3.3.2. Структура угашених МСП и одјављених предузетника по дјелатностима 

Највећи број угашених МСП и одјављених предузетника, укупно посматрано је у 
секторима: трговине на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 
(37,44%), хотелијерство и угоститељство (22,61%) и саобраћај и складиштење 
(12,47%). 

Када се посматрају посебно МСП највише их је угашено у области трговине и 
прерађивачке индустрије или 62,21%, док је код предузетника највећи број 
одјављених у трговини и угоститељству или 61,27%. 

 
Табела 3.13 Угашена МСП и одјављени предузетници у 2014. години по дјелатностима 

Сектор дјелатности МСП Предузетници Укупно 
Учешће у 
укупном 
броју (%) 

Пољопривреда, шумарство и риболов 34 238 272 4,92 

Вађење руда и камена 4 3 7 0,13 

Прерађивачка индустрија 89 291 380 6,87 

Производња и снабдијевање електричном 
енергијом, гасом, паром  и климатизaција 

4 - 4 0,07 

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

4 5 9 0,16 

Грађевинарство 29 135 164 2,96 

Трговина на велико и на мало; поправка 
моторних возила и мотоцикала 

265 1.807 2.072 37,44 

Саобраћај и складиштење 26 664 690 12,47 

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

16 1.235 1.251 22,61 

Информације и комуникације 19 19 38 0,69 

Финансијске дјелатности и дјелатности 
осигурања 

7 13 20 0,36 

Пословање некретнинама 7 14 21 0,38 

Стручне, научне  и техничке дјелатности 42 93 135 2,44 

Административне и помоћне услужне 
дјелатности 

7 34 41 0,74 

Образовање 1 12 13 0,23 

Дјелатности здравствене заштите и 
социјалног рада 

9 41 50 0,90 

Умјетност, забава и рекреација 2 50 52 0,94 

Остале услужне дјелатности 4 311 315 5,69 

УКУПНО 569 4.965 5.534 100,00 

Извор: Пореска управа РС 
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3.4. Показатељи успјешности пословања МСП у 2014. години 
Успјешност пословања МСП у Годишњем извјештају  сагледана је на основу података 
АПИФ-а односно података из годишњих финансијских извјештаја за 2014. годину. 
Подаци се односе на 8.756 правних субјеката односно 8.690 МСП и 66 великих 
предузећа која су предала завршне рачуне за 2014. годину. На основу података 
Пореске управе Републике Српске сагледано је стање по годишњим пореским 
пријавама за порез на добит.  

3.4.1 Пословни приходи  
Према подацима АПИФ-а МСП су у 2014. години остварила укупно 12.954.707.256 КМ 
пословних прихода што је за 2,57% више у односу на 2013. годину. Учешће МСП у 
пословним приходима која су остварила сва предузећа износи 77,45% док је у 2013. 
години износило 77,13%. Највеће учешће у структури пословних прихода која су 
остварила МСП у 2014. години имају средња предузећа са 46,35% и мала предузећа са 
33,22% учешћа. Сектори у којима су МСП остварила највеће учешће у укупним 
пословним приходима је трговина на велико и мало, поправка моторних возила и 
мотоцикала са 43,46% те прерађивачка индустрија са 26,66% учешћа.  

3.4.2 Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту  
 У односу на 2013. годину МСП су остварила раст прихода од продаје учинака на 
иностраном тржишту за 10,93%. Учешће МСП у структури укупних прихода од продаје 
учинака на иностраном тржишту свих предузећа износи 69,47% док је учешће великих 
предузећа 30,53%. Највеће учешће у структури прихода од продаје учинака МСП имала 
су средња предузећа са 56,70% док су мала предузећа са 30,05% и микро предузећа са  
13,25% учешћа. Највећи приход од продаје учинака на иностраном тржишту остварила 
су МСП из прерађивачке индустрије са учешћем од 69,28%. 

3.4.3 Нето добит 

Највеће учешће у укупно оствареној нето добити у 2014. години остварила су МСП са 
75,38% учешћа док је учешће великих предузећа 24,62%. Највећу нето добит су 
остварила МСП из трговине на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за 
личну употребу са 33,79% учешћа те прерађивачка индустрија са 25,12% учешћа у 
структури нето добити која су остварила МСП. 

3.4.4 Подаци из годишњих пореских пријава 

Укупан приход која су пријавила предузећа за 2014. годину из Годишњих пореских 
пријава за порез на добит износио је 9.562.729.000 КМ што је за 19,51 % мање у односу 
на 2013.годину. МСП су остварила 67,41% пријављене добити, док се 66,35% укупно 
плаћеног пореза на добит такође односи на МСП. 

Табела 3.14. Подаци из Годишње пореске пријаве за порез на добит за 2014. годину    (у 000 КМ) 

  Укупан  
приход 

% Добит % Губитак % Порез на  
добит 

% 

Микро 1.708.382 17,87 150.480 20,82 67.119 20,19 13.807 21,55 
Мала  2.356.435 24,64 184.272 25,49 27.240 8,20 16.057 25,06 
Средња 3.506.240 36,67 152.527 21,10 218.129 65,63 12.643 19,73 
Укупно 
МСП 

7.571.057 79,17 487.279 67,41 312.488 94,01 42.507 66,35 

Велика 1.991.672 20,83 235.599 32.59 19.896 5,99 21.560 33,65 

УКУПНО 9.562.729 100.00 722.878 100.00 332.384 100,00 64.067 100,00 

Извор: Пореска управа РС 
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3.5. Поређење стања МСП у Републици Српској са стањем МСП у Европској унији 

У Европској унији под МСП су обухваћени и предузетници (занатлије, превозници, 
угоститељи, трговци и др.) гдје према подацима из Годишњег извјештаја о европским 
МСП 2013/2014 у нефинансијском сектору ЕУ28 послује око 21,6 милиона МСП која 
запошљавају 88,8 милиона лица. Према поменутом извјештају од 100 бизниса у 
Европи 99 је МСП, од свака 3 запослена 2 су запослена у МСП а сваких 58 центи од 1 
евра додане вриједности је створено у МСП.    

Према раније наведеним подацима стање у Републици Српској је сљедеће: од укупног 
броја привредних субјеката 99,83% су МСП и предузетници који запошљавају 75,36% 
укупног броја запослених и учествују са 75,38% у укупној добити предузећа. 

Просјечан број МСП и предузетника на 1000 становника у Републици Српској износи 
23,31 МСП и предузетника док је у ЕУ тај просјек  у 2012. години 40,25 МСП на 1000 
становника.  

Табела 3.15. Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 
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 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске, процјена, 2013. година  
 

 2014. година 

Сектори дјелатности Број МСП 
Број 

предузетника 

B Вађење руда и камена 159 10 
C Прерађивачка индустрија 3.279 1.936 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, 

паром  и климатизација 
144 1 

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

202 25 

F Грађевинарство 1.211 693 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и 

мотоцикала 
5.994 8.020 

H Саобраћај и складиштење 1.101 2.176 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство 
281 4.652 

J Информације и комуникације 421 95 
L Пословање некретнинама 131 35 

M Стручне, научне  и техничке дјелатности 883 1.227 

N Административне и помоћне услужне дјелатности 370 179 
 Укупно 14.176 19.049 

Укупно МСП и предузетници 33.225 
Број становника-процјена

11
 1.425.549 

Број МСП на 1.000 становника 23,31 



IV РЕЗУЛТАТИ ПРОВОЂЕЊА ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

22 
 

IV РЕЗУЛТАТИ ПРОВОЂЕЊА ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  

4.1 Извјештај о имплементацији ЕУ акта о МСП (Small Business Аct-SBA) у Републици 

Српској  

Европска комисија је 2008. године усвојила Акт за МСП (Small business act – SBA), који 
представља наставак Европске повеље за МСП. СБА је кључни стратешки документ који 
треба да побољша свеукупан приступ предузетништву у којем је наведено десет 
основних принципа за израду и доношење МСП политика на европском и 
националном нивоу.  

Министарство је заједно са осталим институцијама у Републици Српској припремило 
Извјештај о имплементацији ЕУ акта о МСП у Републици Српској. Поменути извјештај 
представља дио извјештаја за БиХ и на крају саставни дио Индекса МСП политике - 
финалног извјештаја за земље Западног Балкана (Албанија, БиХ, БЈР Македонија, 
Косово12, Црна Гора, Србија и Турска). Индекс је развијен од стране Организације за 
економску сарадњу и развој (ОЕЦД), Европске комисије (ЕК), Европске банке за обнову 
и развој (ЕБРД) и Европске фондације за обуку (ЕТФ). 

Индекс МСП политике је алат за оцјењивање према референтним вриједностима за 
привреде у настајању, помоћу којег се прати и оцјењује напредак у политикама који 
подржавају микро, мала и средња предузећа и процјењује усклађивање МСП политика 
са добрим праксама ЕУ. Индекс је заснован  на десет принципа СБА како слиједи: 
предузетничко учење и женско предузетништво, стечај и друга прилика, дефинисати 
правила по принципу „прво мислити о малим стварима“, учинити јавну управу таквом 
да одговара потребама МСП, прилагођавање јавних алата политика потребама МСП 
(сервис за подршку бизнису и јавне набавке), приступ финансијама, помоћ МСП да 
имају веће користи од прилика које се нуде на једном тржишту, иновације 
(предузетничке вјештине и иновације), омогућити МСП да еколошке промјене 
претворе у могућности и охрабривање и подршка МСП да имају бенефиције од 
растућих тржишта.  

Коначни индекс МСП политике је резултат двије паралелне процјене: 
 Само-процјењивања које спроводе владе на основу достављеног упитника.   
 Независне процјене која спроводи од стране ОЕЦД-а и партнерских организација.  

Према Извјештају о имплементацији ЕУ акта о МСП у Републици Српској веома 
добра имплементација постигнута је у сљедећим принципима СБА: 

Принцип „Дефинисати правила по принципу „прво мислити о малим стварима 
(малим предузећима)“ који у себи обухвата веома значајне поддимензије као што су:  

 Институционални оквир који подразумијева функционалан институционални, 
стратешки и законодавни оквир за МСП, који у Републици Српској постоји већ 10 
година и у оквиру којег се константно ради на побољшању конкурентности МСП. 

 Поједностављење законодавства које се односи на провођење процјене утицаја 
прописа (РИА) као стални процес те сталне активности на смањењу баријера у 
пословању и реформама које проводи Влада Републике Српске.  

                                                           
12

 У складу са резолуцијом 1244 Савјета безбједности UN-а  
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 Јавно-приватне консултације које су обавезан процес у Републици Српској који 
омогућава свим институцијама, пословном свијету и грађанима транспарентан 
увид и учешће у доношењу прописа. 
 

Принцип „Учинити јавну управу таквом да одговара потребама МСП“ обухвата веома 
значајне поддимензије као што су: 

 Пословно лиценцирање које се односи на добијање лиценци које су потребне МСП 
гдје је веома битан Регистар одобрења Републике Српске. У поменутом регистру  
МСП могу да се информишу о свим дозволама и одoбрењима којa су им потребна 
те потребним процедурама и трошковима за њихово добијање. 

 Регистрација предузећа je добро оцијењена имајући у виду да је у Републици 
Српској проведена реформа регистрације која је имала за циљ смањење броја 
потребних процедура за регистрацију, потребног времена и трошкова те  
успостављање one-stop-shop-а у АПИФ-у. 

 Интеракција са владиним сервисима је нешто слабија поддимензија која се у 
највећој мјери односи на могућности директног on line система поврата пореза, 
осигурања, статистике предузећа, кориштење е-потписа и друго. У Републици 
Српској су створене претпоставке за ове системе кроз законску регулативу и стални 
рад на унапређењу ових сервиса. 

Принцип „Помоћ МСП да имају веће користи од прилика које се нуде на једном 
тржишту“ обухвата сљедеће поддимензије као што су: 

 Поддимензија Укупна координација и опште мјере је добро оцијењена будући да 
је у Републици Српској донесен Акциони план за преузимање директива новог 
приступа и да МСП имају потребне информације за извоз својих производа на ЕУ 
тржиште. 

 Поддимензије Стандардизација и Метрологија у оквиру којих је успостављен 
законски и институционални оквир који функционише за потребе МСП у Републици 
Српској. 

 У Техничкој регулативи се такође помињу активности из Акционог плана те 
урађене и донесене директиве новог приступа. 

 У Оцјени усклађености као најзначајнија је поменуто доношење Уредбе о 
провођењу оцјене усаглашености која је донесeна у 2013. години.  

 У поддимензији Надзор над тржиштем поменуто је доношење веома битног 
Закона о техничким прописима Републике Српске, затим правилника и одлука из 
области који су донесени у претходном периоду у Републици Српској. 

Добри резултати у имплементација СБА постигнути код сљедећих принципа :  

Принцип „Приступ финансијама“ који обухвата сљедеће поддимензије: 

 правни и регулаторни оквир који је веома добро оцјењен а односи се на 
функционисање катастра, осигуране трансакције током стечаја, банкарску 
регулативу  те постојање  берзе. 

 У поддимензији Извори екстерног финансирања - финансирање путем банке 
Република Српска има добре резултате који су видљиви кроз рад и активности 
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и Гарантног фонда Републике 
Српске. 
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 Финансијска писменост МСП је поддимензија која захтијева стално информисање 
и едукацију МСП у вези приступа финансија која постоји у одређеној мјери и гдје 
постоји простор за побољшање. 

 Поддимензија Ризични капитал се односи на финансијске инструменте за које 
постоји одређена законска могућност али није развијена односно не користи се у 
пракси. У наредном периоду потребно је урадити анализу и препоруке за развој 
овог инструмента који је веома значајан извор финансирања за МСП. 

Принцип „Стечај и друга прилика“ обухвата: 

 Поддимензију Закони и процедуре која се односи на регулативу у вези стечаја, 
односно процедуру стечаја и трајање стечајног поступка. У овој области постоји 
простор за побољшање кроз доношење новог Закона о стечајном поступку на чему 
се већ ради. 

 Поддимензију Промовисање друге прилике за предузетнике која је такође добро 
оцијењена пошто у Републици Српској предузетници који поново почињу бизнис 
имају исте услове као и остали почетници. 

Принцип „Прилагођавање инструмената јавних политика потребама МСП-а: сервиси 
подршке бизнису“ обухвата: 

 Поддимензију МСП сервис подршке обезбијеђен од стране Владе која се односи 
на програме подстицаја Владе за МСП али и средства донатора кроз међународне 
пројекте у којима учествују институције. Овај сервис постоји али га треба јачати 
кроз омогућавање различитих подстицаја. 

 Поддимензију Владине иницијативе циљане на стимулацију развоја сервиса 
подршке приватним бизнисима која се однос на укљученост ове поддимензије у 
Стратегију,  финансирање пословне подршке, услуге пословне подршке за МСП и 
друго. У овој поддимензији постоји простор за побољшање подршке МСП. 

Принцип Охрабривање и подршка МСП да имају бенефиције од растућих тржишта 
обухвата: 

 Поддимензију Промоција извоза која се односи на програме извоза, институције за 
подршку извозу, буџет за промоцију извоза и друго на чему се ради у Републици 
Српској од стране институција Владе Републике Српске и Привредне коморе 
међутим потребно је јачати ове видове подршке за извознике. 

 Поддимензију Интеграција МСП у глобалне ланце вриједности која се односи на 
кластеризацију у којој има значајних помака и створених претпоставки за даљи 
развој постојећих и развој нових кластера којима је потребна подршка институција. 

 

Принципи на којима је потребно више радити  у наредном периоду: 

Принцип Предузетничко учење и женско предузетништво који обухвата две 
поддимензије: 

 Оквирну политику за цјеложивотно учење и интеграцију предузетништва у 
образовни систем што подразумијева партнерство и процес израде политика, 
надзор и процјену истих, неформално предузетничко учење те изучавање 
предузетништва у средњем и високом образовању и сарадњу образовања и 
пословног свијета. У овим областима постоје добре основе за даље унапређење те 
је потребно радити на јачању улоге предузетништва у образовном систему и 
повезивању образовања са пословном заједницом. 
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 Женско предузетништво је добило на значају кроз усвајање програма, обуке и 
стварање Савјета за жене предузетнице али и даље треба радити на подршци 
развоју ове области. 

Принцип Предузетничке вјештине и иновације обухвата сљедеће: 

 Предузетничке вјештине које су у суштини подршка предузећима у вези њихових 
потреба за обукама, провођењу истих те провођењу обука за почетнике. На овим 
активностима се ради у складу са ресурсима али је потребно омогућити већу 
подршку за обуку и за почетнике и за постојећа МСП. 

 Иновације које су веома битна и значајна област за развој економије за коју постоји 
оквир у Републици Српској и одређена подршка коју је потребно јачати кроз израду 
стратешког документа програма подршке те финансијских подстицаја за иновације. 
 

Принцип Омогућити МСП да еколошке промјене претворе у могућности односи се на:  
 Политике животне средине које постоје али које је потребно јачати и створити 

потребне оквире за подршку. 
 Подстицаје и инструменте које треба обезбиједити за „озелењавање“ МСП и 

праћење међународних стандарда у овој области.   
 
Након извршене самопроцјене утврђена је укупна оцјена која за Републику Српску за 
све области ЕУ акта износи 3.17 док су оцјене по сваком принципу дате у наредном 
графикону.  

 

 

 

4.2 Активности институција у области МСП у 2014. години 

У области МСП и предузетништва у 2014. години, најзначајније активности су се 
односиле на израду сљедећих докумената битних за ову област:  
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 Правилник о условима и начину успостављања пословних зона („Службени гласник 
Републике Српске“, број  23/14 ) 

Правилником се прописују врсте, услови, начин, носиоци и потребне активности за 
успостављање пословних зона. На овај начин се јединицама локалне самоуправе 
олакшава процес успостављања зоне и израда и доношење потребне документације. 
Такође, Правилник предвиђа категоризацију зона на основу чега би се зоне разврстале 
на стратешке, подручне и локалне зоне. 
 
 Правилник о начину полагања мајсторског испита („Службени гласник Републике 

Српске“, број  23/14 ) 
Правилником се прописују начини и услови за полагање мајсторског испита, 
именовање, састав и начин рада комисије за полагање мајсторског испита, садржај 
увјерења о мајсторском звању, вођење евиденције о одржаним мајсторским испитима 
и издатим увјерењима.  
 

 Правилник о измјенама и допуни правилника о садржају и начину вођења регистра 
предузетника („Службени гласник Републике Српске“, број  67/14)  

Правилник има за циљ усклађивање активности у вези вођења регистра предузетника 
са реформом регистрације у Републици Српској. 
 

 Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени 
гласник Републике Српске“, број 53/14 ) 

Правилником се прописују садржај и облик захтјева за регистрацију предузетника и 
захтјева за регистрацију припремних радњи за обављање занатско-предузетничке 
дјелатности. Правилником је прописан нови образац за регистрацију предузетника 
који представља основу за израду апликације за јединствени регистар предузетника. 
 

 Правилник о измјени Правилника о занатским дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 98/14 ) 

Правилником је извршена допуна листе занатских дјелатности. 
 

 Приједлог Уредбе о предузетничким дјелатностима  
Циљ доношења Уредбе је утврђивање листе свих дјелатности које се могу обављати у 
форми предузетника.  

Поред поменутих аката веома важно у протеклом периоду је и успостављање Регистра 
предузетника. Наиме у 2014. години настављена је реализација друге фазе реформе 
регистрације кроз припрему апликације за јединствени регистар предузетника. На 
основу поменуте апликације створиће се услови за преузимање података о свим 
регистрованим предузетницима у јединствену базу и омогућити да се процес 
регистрације обавља на исти начин у свим јединицама локалне самоуправе у 
Републици Српској. Тиме ће се у значајној мјери олакшати процес регистрације и по 
први пут створити могућност за постојање регистра који ће пружити квалитетне 
информације за припрему стратешких докумената и програма подстицаја. До сада је 
завршена апликација за регистар а у току је тестна фаза и преузимање података о 
регистрацији предузетника од стране Града Бања Лука. 

 
Реализовано је такмичење које организују Mинистaрствo прoсвjeтe и нaукe Рeпубликe 
Србиje и Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje РС које се континуирано одржава вeћ 
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сeдам гoдина а односи се на „Taкмичeњe зa нajбoљу тeхнoлoшку инoвциjу“ – TНTИ. 
Oпшти циљ TНTИ jeстe ствaрaњe прeдузeтничкe и инoвaциoнe климe, a нeпoсрeднo 
рeaлизaциja тeхнoлoшкe инoвaциje нa тржишту путeм oснивaњa сoпствeнoг прeдузeћa 
или склaпaњa угoвoрa сa пaртнeрoм.  
 

Савез иноватора РС, Привредна комора РС и Агенција су организовали 4. Међународни 
научно-стручни скуп „Технолошке иновације – генератор привредног развоја“ уз 
подршку Министарство цивилних послова БиХ и Министарство науке и технологије РС.  
Циљ научно–стручног скупа био је да окупи експерте и друге компетентне личности из 
институција, привреде и организација, ради размјене информација, искустава и 
ставова у примјени иновација, да се размијене искуства из развоја националних 
иновационих система сусједних земаља и земаља ЕУ, те коначно сагледају могућности 
примјене позитивних рјешења у РС и БиХ. У раду скупа учествовали су представници 
институција, организација, удружења и иноватора из РС, БиХ и окружења. Разговарано 
је о иновацијама у производњи, услугама и информативним технологијама, 
технолошким  иновацијама и екологији, иновацијама у маркетингу и дизајну, 
образовању и технолошким  иновациама, економским ефектима иновација, 
инфраструктури за подршку иноваторства и заштити интелектуалне својине. 
 

Реализована су и учешћа на конференцијама и радионицама, аплицирања на јавне 
позиве прекограничне сарадње те учешће на Отвореним данима у Бриселу у вези 
„Јадранско-јонске стратегије“. Такође реализован је низ састанака и семинара са 
локалним управама и МСП. 
 

Поред ових активности веома важне су и активности које су проведен у вези ИПА 2 
програма, регионалних стратегија и припремним активностима за ажурирање и израду 
новог стратешког документа у области МСП и предузетништва. 

Локални развој 

Податке о пословном окружењу и инфраструктури за локални развој и подршку 
сектору МСП, доставиле су 33 јединице локалне управе (или 51,56% од укупног броја 
јединица локалне управе). 

На основу поменутих одговора на питања у вези стратешког оквира за локални 
економски развој и развој МСП, укупно 32 јединице локалне управе су потврдиле да 
имају стратегију локалног развоја. Овај податак је битан, јер је у претходном периоду 
уложено доста напора да се у јединицама локалне управе развију стратегије локалног 
развоја са јасним фокусима користећи исту методологију. Примјетно је и да су скоро 
све јединице локалне управе које имају стратегију, радиле нове стратегије или 
ажурирање постојећих стратегија у претходне двије године и према моделу 
интегралног планирања локалног развоја (ILDP), а која је препоручена од стране 
Министарства управе и локалне самоуправе. 

Међутим, посебан напредак представља податак да скоро све јединице локалне 
управе које имају развијену стратегију локалног развоја имају и посебну јединицу која 
се бави имплементацијом. Локалну развојну агенцију има 13 јединица локалне управе, 
док већина има организацију у облику одсјека/одјељења за развој, канцеларије за 
развој или реферата за локални развој. 

Међутим предузетничка инфраструктура, је на релативно ниском степену развоја. 
Најзаступљеније су индустријске и пословне зоне (21 јединица локалне управе има 
организовану пословну, индустријску, агро-индустријску или сличну зону, а неке од 
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јединица локалне управе имају и по неколико зона на својој територији). Одређени 
број зона је оперативан и у функцији, али већи број зона није у функцији нити се ти 
капацитети користе.  

Посматрајући кластере, активна су само два кластера: „Дрво ПД“ Приједор и „Кластер 
дрво БЛ“ у Бањој Луци. Ово говори да је овај начин организовања привредних 
субјеката недовољно искориштен и да у наредном периоду потребно више радити на 
промоцији овог модела организовања. Иста је ситуација и са пословним икубаторима, 
односно постоје само два активна у Приједору и Требињу. 

Од свих прикупљених одговора, ни једна јединица локалне управе није потврдила 
постојање технолошког парка. 

Посматрајући организацију по удружењима, 54% од јединица локалне управе које су 
доставиле одговор имају регистрована удружења на свом простору, а то су најчешће 
удружења предузетника, занатлија или других струковних удружења. 

 
4.2. Финансијска подршка сектору МСП и предузетништва у 2014. години 

Подршка сектору МСП и занатско-предузетничкој дјелатности поред законодавног и 
институционалног оквира обухвата и финансијски оквир. Финансијски оквир обухвата 
бесповратна средства за МСП те кредитне и гарантне линије на републичком и 
локалном нивоу. Бесповратна средства предвиђају се у републичком и локалним 
буџетима док се кредитна средства обезбјеђују кроз кредитне линије Инвестиционо-
развојне банке и локалне управе, а гаранције кроз гарантне линије Гарантног фонда 
Републике Српске и локалних гарантних фондова. У даљем тексту наведени су подаци 
о одобреним средствима. 

4.2.1. Финансијска подршка МСП и предузетништву на републичком  нивоу 

 
Табела 4.1. Финансијска подршка МСП и предузетништву у 2014. години на републичком нивоу 

РБ Институција Врста подстицаја Вриједност у КМ 

Бесповратна средства 

1 
Министарство индустрије, енергетике и 
рударства 

Субвенције за подстицај и развој 
привреде 

1.500.000,00 

2 Министарство науке и технологије 
Подстицаји за финансијску подршку 
пројектима развоја технологија 

52.500,00 

3 Министарство трговине и туризма Подстицај развоју туризма 2.170.636,00 

4 Министарство просвете и културе 
Подстицаји за реализацију пројеката 
у области културе 

216.624,00 

УКУПНО  3.939.760,00
13

 

Кредити и гаранције 

1 
Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске 

Одобрени кредити 51.828.920,00 

2 Гарантни фонд Реублике Српске Одобрене гаранције  8.787.344,33 
УКУПНО  60.616.624,33 

Извор: министарства, ИРБ и ГФ РС 

Субвенције за подстицај и развој привреде 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у складу са Уредбом о условима и 
критеријумима за додјелу новчаних средстава у сврху побољшања ефикасности 

                                                           
13

 Поред ових средстава одређена средства су пласирана и у сектору пољопривреде међутим средства 
одобрена МСП се не воде одвојено  
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пословања привредних друштава („Службени гласник Републике Српске“, број 95/14), 
у 2014. години расписало Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за побољшање 
ефикасности пословања привредних друштава. Укупан износ средстава за додјелу по 
јавном конкурсу износио је 1.500.000,00 КМ. По наведеном конкурсу одобрена су 
средства за 98 привредних друштава. Циљ додјеле новчаних средстава је подршка 
привредним друштвима у сврху побољшања ефикасности пословања. 

Подстицај за развој технологије 

Министарство науке и технологије је у 2014. години на основу Правилника о поступку и 
критеријумима за финансијску подршку пројектима развоја технологије, набавку 
опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологије („Службени гласник 
Републике Српске, бр. 73/11) а након спроведеног јавног конкурса додијелило 
52.500,00 КМ за девет МСП.   

Подстицаји за реализацију пројеката у области културе 

Министарство просвјете и културе је у 2014. години одобрило подстицаје за 
реализацију пројеката у области културе за 7 микро предузећа и 1 мало предузеће у 
укупном износу 216.624,00 КМ. 

Подстицај развоју туризма  

Министарство трговине и туризма је у току 2014. године, сходно Уредби Владе 
Републике Српске о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за 
развој туризма („Службени гласник Републике Српске бр. 31/12) финансирало 3 микро 
предузећа, 6 малих предузећа, 2 средња предузећа и 7 предузетника у укупном износу 
2.170.636 КМ. 

Одобрени кредити Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је у 2014. години пласирала 
51.828.920,00 КМ кредита за 108 МСП како слиједи: 
 9.454.000,00 КМ за 36 микро предузећа или 18,24% укупно одобрених средстава, 
 19.902.920,00 КМ за 41 малих предузећа или 38,40% укупно одобрених средстава, 
 21.797.000,00 КМ за 23 средњa предузећа или 42,06% укупно одобрених средстава, 
 675.000,00 КМ за 8 предузетника или 1,30%  укупно одобрених средстава. 

 
У 2015. години за ове намјене планирано је 167.888.113 КМ. 

Одобрене гаранције Гарантног фонда Републике Српске 

Гарантни фонд Републике Српске је у 2014. години одобрио 8.787.344,33 КМ гаранција 
за 30 МСП и предузетника како слиједи: 

 2.294.407,77 КМ за 15 микро предузећа или 26,11 % укупно одобрених гаранција,  

 3.941.495,00 КМ за 8 малих предузећа или  44,86% укупно одобрених гаранција, 

 2.311.441,56 за 4 средња предузећа или 26,30% укупно одобрених гаранција, 

 240.000,00 КМ за 3 предузетника или 2,73% укупно одобрених гаранција. 

У 2015. години за ове намјене планирана су средства у износу од 14.000.000,00 КМ. 

4.2.2. Финансијска подршка на локалном нивоу 

У условима свјетске економске кризе и отежаних услова пословања, финансирања 
нових пројеката или новог запошљавања, а нарочито у привреди која је доживјела 



IV РЕЗУЛТАТИ ПРОВОЂЕЊА ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

30 
 

катастрофалне поплаве у току прошле године, сектор МСП у Републици Српској је 
пословао отежаним условима привређивања. С тим у вези, привредна активност у 
2014. години је углавном била усмјерена на санирање посљедица катастрофалних 
поплава које су погодиле регион. С тога су и јединице локалне самоуправе и 
институције које се баве подршком сектору МСП и локалним економским развојем, 
све своје капацитете усмјериле на подршку за обнову капацитета, производних и 
прерађивачких погона и очувању постојећег броја радних мјеста.  

Смањени приливи у буџете локалних јединица самоуправе, у периоду након поплава, 
довеле су до тога да велики број истих није био у могућности да финансијски подржи 
сектор МСП. Међународне донаторске институције су посебним инструментима 
финансијске помоћи у одређеној мјери помогале опоравак овог сектора.  

Дио општина и градова, подржао је сектор МСП и стимулативно дјеловао кроз  
пројекте који се тичу новог запошљавања, увођења система квалитета, успоставе нових 
производних линија, промоције производа и сл.  

За потребе израде овог Извјештаја, захтјеви за податке су упућени свим јединицима 
локалне самоуправе у Републици Српској, као и локалним развојним агенцијама (или 
другим облицима инфраструктуре за подршку МСП сектору). Од 64 јединице локалне 
самоуправе, тражене податке је доставило њих 39 што представља већи узорак у 
односу на претходну годину када је податке доставила 31 јединица локалне 
самоуправе. 

У току 2014. године као подршка сектору МСП на локалном нивоу укупно је додјељено 
2.395.633,30 КМ бесповратних и кредитних средстава, што је у односу на 2013. годину 
скоро идентичан ниво подршке. Укупан број субјеката који је користио подршку у 2014. 
години је 365, што у односу на 2013. годину представља повећање од 124 субјекта.   

Структура укупно пласираних финансијских средстава на нивоу локалне самоуправе је 
сљедећа: 

 бесповратна (грант) средства у укупном износу од 1.816.405,30 КМ за 337 субјеката; 

 кредитна средства (или субвенционисање камата) у укупном износу 579.228,00 КМ 
која су одобрена за 28 субјеката. 

                    Табела 4.2  Финансијска подршка МСП на локалном нивоу у 2014.години  

МСП и 
предузетници 

Грант Кредит 

Средства  
(КМ) 

Број корисника Средства  
(КМ) 

Број корисника 

Микро  263.180,18 61    30.000,00 1 
Мала 166.763,87 45 100.000,00 2 
Средња 568.454,00 15 135.000,00 3 
Предузетници 818.007,75 216 314.228,00 22 

УКУПНО 1.816.405,30 337 579.228,00 28 

             Извор: Јединице локалне самоуправе које су одговориле на анкету Агенције 

Бесповратна (грант) средства су додјељена у највећем броју јединица локалне управе а 
најзначајнији обим средстава је утрошен за подршку запошљавању и 
самозапошљавању, затим пројектима увођења система квалитета у производне 
системе, као и за подршку промоцији МСП (учешће на сајмовима или слично). Највећи 
обим грант средстава додјељен је предузетницима у укупном износу од 818.007,75 КМ 
(216 корисника), затим 568.454,00 КМ за средња предузећа (15 корисника), за микро 
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предузећа 263.180,18 КМ (61 корисник) док је најмањи износ средстава у износу од 
166.763,87 КМ додјељен малим предузећима (45 корисника). 

Финансијска средства пласирана по основу кредита су средства које су јединице 
локалне управе додјељивале као кредитна средства посредством комерцијалних 
банака или су вршиле субвенционисање дијела камате на кредите које већ користе 
МСП. Укупно пласирана средства по овом основу за 2014. годину су износила 
579.228,00 КМ (или 24,18% од укупно додјељених финансијских средстава), што 
представља значајно смањење овог вида подршке у односу на 2013. годину када је 
обим подршке износио 1.442.500,00 КМ. Ова средства је користило укупно 28 
субјеката. Према распореду средстава, највећи обим средстава је додјељен за 
предузетнике или 314.228 КМ (22 корисника), затим средња предузећа 135.000 КМ (3 
корисника), мала предузећа 100.000 КМ (2 корисника) и микро предузећа 30.000 (1 
корисник). 

Обим финансијске подршке за сектор МСП и предузетништва у 2016. години планиран 
је у  износу 2.519.750 КМ. 

4.2.3 Финансијска подршка донатора 
Посматрајући пројекте који су финансирани од стране међународних и домаћих 
донатора, а које проводе локални нивои власти на подршци сектору МСП или 
запошљавању, можемо рећи да је ситуација различита на територији Републике 
Српске. У посматраном периоду примјетан је пораст броја апликација за пројекте и 
одобрених пројеката, али и обим средстава које су јединице локалне самоуправе 
добиле кроз имплементацију различитих активности и пројеката.  

Посебно је битно нагласити да је значајна подршка пружена јединицама локалне 
управе које су имале поплаве, те се преко њих радило на подршци очувању радних 
мјеста и обнови капацитета у сектору МСП. Овај вид подршке, кроз креирање 
посебних линија помоћи, обезбједили су Европска унија (ЕУ), Развојни програм 
Уједињених нација (УНДП), Швајцарска развојна агенција (СДЦ), СИДА и др. 

Развој капацитета за идентификацију и провођење пројеката на локалном нивоу 
утицао је на повећање броја јединица локалне управе које су у фази имплементације 
различитих пројеката, а нарочито оних који се тичу повећања конкурентности сектора 
МСП, иновативности, јачања капацитета за запошљавање младих и слично. На овај 
начин, јединице локалне управе све више могу да дефинишу своје потребе, али 
истовремено да обезбједе финансирање својих потреба из екстерних извора 
финансирања. На овај начин се постиже да се врши уравнотежен територијални развој 
Републике Српске, а превасходно кроз заједничку припрему и имплементацију 
развојних пројеката на територији двије или више општина које имају идентификоване 
заједничке проблеме и препреке за развој.  

Табела 4.3 Финансијска подршка МСП од стране донатора 

Врста пројектних активности Износ у КМ Проценат % 

Обнова од поплава 1.486.578 29,38 
Енергетска ефикасност 875.944 17,31 
Јачање конкурентности и иновативност 2.151.484 42,52 
Побољшање услуга сектору МСП 269.437 5,33 
Остале активности 276.328 5,46 

УКУПНО 5.059.771 100 

 Извор: Јединице локалне самоуправе које су одговориле на анкету Агенције  
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У току 2014. године Министарство и Агенција били су корисници или су индиректно 
учествовали у реализацији неколико пројеката битних за МСП и предузетништво. 
Подаци у вези ових пројеката дати су у наредном тексту.  

1. „ЕУ Подршка успостављању система квалитета (QMS)“ 

Пројекат „ЕУ Подршка успостављању система квалитета (QMS)“ је пројекат који се 
финансирао из програма IPA 2009 у вриједности од 1.874.500 еура. Основни циљ 
пројекта је пружање подршке за 100 МСП у БиХ у успостављању система квалитета.  
Пројекат је завршен крајем 2014.године а кључни резултати су:  
 Дата подршка за 100 МСП у БиХ у успостављању стандарда ISO 9001 од чега 47 МСП 

из Републике Српске 
 Пројекат је aнгажоваo 51 домаћег консултантa за подршку предузећима од чега 26 

консултаната из Републике Српске 
 Одржано је укупно 15 семинара за консултанте (од чега 6 у Републици Српској) на 

тему имплементације ISO 9001, улоге ISO 9001 у оцјењивању усаглашености 
производа и CE означавању и интеграцији ISO 9001 и других система менаџмента 
квалитета.  

 Одржана су и 2 семинара (Сарајево и Бања Лука) за интерне аудиторе система 
квалитета а цертификате су добила укупно 43 лица (22 у Сарајеву и 21 у Бања Луци). 
Такође, одржани су и петодневни семинари за водеће аудиторе које је 
регистровала IRCA (International Register of Certificated Auditors-Међународни 
регистар цертификованих аудитора). Семинари су организовани у Сарајеву и Бања 
Луци а цертификате је добило 20 лица (10 у Бања Луци и 10 у Сарајеву). 

 
2. „Подршка ЕУ оснивању и јачању пословне инфраструктуре за унапређење 

конкурентности МСП-EUSESBI“ 

Пројекат „Подршка ЕУ оснивању и јачању пословне инфраструктуре за унапређење 
конкурентности МСП-EUSESBI“ је пројекат који се финансирао из програма IPA 2009  
укупне вриједности 1.316.000,00 еура. Циљ пројекта је израда 10 студија изводљивости 
за пројекте пословних зона у БиХ. Пројекат је завршен крајем 2014. године а кључни 
резултати за Републику Српску су:  

 Пројекат је подржао израду студија изводљивости за Пословну зону 
„Александровац“ Лакташи, Пословну зону „Ланара“ Теслић и Пословну зону 
„Врањеш“ Источно Ново Сарајево те развојни план за „Пословну зону“ АД Бања 
Лука и инвестицини план за „Индустријску зону 2“ Бијељина. 

 Одржане су 2 дводневне радионице на тему „Развој и управљање пословним 
зонама“ на којима је учествовало 40 представника општина те радионица на тему 
„Маркетинг и промоција пословних зона с циљем привлачења будућих 
инвеститора“ којој је присуствовало 35 представника општина и развојних агенција. 
Такође, одржане су и радионице са развојним тимовима општина које су добиле 
подршку пројекта. 

 Урађен је приручник за општине под називом „Развој и управљање пословним 
зонама“. 
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3. „Предузетничко учење у образовним системима у БиХ - друга фаза“ 
 

Пројекат „Предузетничко учење у образовним системима у БиХ - друга фаза се 
финансира из програма IPA 2011. Укупна вриједност пројекта је 940.180,00 еура. 
Реализација пројекта је започела у децембру 2013. године а предвиђено је да траје 36 
мјесеци. Циљ пројекта је допринијети повећању могућности запошљавања радне 
снаге кроз повећање усаглашености између система образовања и рада. Пројекат има 
три компоненте а ово министарство учествује у трећој компоненти гдје је циљ да се 
изаберу сектори за анализу потрeба за обуком, да се успоставе радне групе, развије 
методологија Анализе потреба за обуком (ТНА) и система прикупљања података, 
креира база података и мреже пружалаца услуга, развије процес цертификације 
пружалаца услуга (консултаната) те изврши идентификација и препознавање 
нефромалног и информалног учења. Предвиђено је да главни носиоци реализације 
ове компоненте резултата буду ентитетске привредне коморе. До сада је извршено 
анкетирање привредних субјеката о њиховим потребама за обукама и урађена  
ентитетска анализа проведене анкете.  У наредном перисоу очекује се стварање базе 
консултаната при Привредној комори Републике Српске.  
 
4. „Програм за локалну самоуправу и економски развој у БиХ (ProLocal)“ 
 

ProLocal програм – Програм јачања локалне самоуправе и економског развоја у БиХ 
проводи ГИЗ (Њемачка развојна организација) који дјелује у циљу јачања капацитета 
јединица локалне самоуправе. Осим наведеног Пројекат пружа подршку 
министарствима надлежним за МСП  да се упознају са новим начином извјештавања о 
ЕУ акту за МСП (СБА), проведу истраживање потребно за извјештавање и помогну у 
припреми извјештаја за РС и БиХ.  На ову тему одржано је неколико састанака са 
предстaвницима ГИЗ-а и припремљен Извјештај о имплементацији СБА. 
 
5. “Женско предузетништво – покретач запошљавања у Југоисточној Европи” 
 

Пројекат “Женско предузетништво–покретач запошљавања у Југоисточној Европи” 
који се реализује у оквиру пројекта Центар за предузетничко учење Југоисточне 
Европе (SEECEL). У септембру 2012. године започела је имплементација пројекта 
који траје 36 мјесеци. Укупна вриједност је 2,3 милиона еура. Предвиђено је да се 
пројектне активности спроводе у земљама Jугоисточне Европе а циљ је 
унаприједити женско предузетништво на овом подручју кроз заједничке напоре 
јавног и приватног сектора, јачање капацитета женских предузетничких мрежа и 
удружења кроз конструктивни дијалог у складу са ЕУ актом о МСП. Завршен је 
извјештај14 о индикаторима женског предузетништва који обухвата методологију, 
предложене индикаторе за женско предузетништво, профиле свих земаља те 
закључке и препоруке за све земље.   
 
6. Пројекат „Skills for jobs“  или “Прилика плус“      

Агенција  у сарадњи са Удружењем за регионални економски развој Херцеговине 
(РЕДАХ) проводи Програм „Прилика Плус“ усмјерен на унапређење сектора 
неформалног образовања одраслих у БиХ, финансиран од стране Владе Швајцарске.  
Активности Програма реализоване у 2014. години односиле су се на успостављање 4 
нова тренинг центра те сљедеће активности: 

                                                           
14

 http://www.seecel.hr/UserDocsImages/Documents/WETNAS.pdf  

http://www.seecel.hr/UserDocsImages/Documents/WETNAS.pdf
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 Обезбјеђење материјалних услова за пружаоце тренинга, да могу адекватно 
проводити одабране обуке у смислу обезбјеђења адекватних алата и обука. 

 Обезбјеђење адекватног know how за израду планова и програма обуке и тестних 
инструмената. 

 Тренинг тренера (инструктора). 
 Кадровско и стручно оспособљавање партнера (привредних комора и тренинг 

центара) за провођење дефинисаних активности. 
 Промоција модела кључним актерима. 

 
Иначе, у првој фази Програма, која је започела у јануару 2011. и завршила у септембру 2014. 

године, са утрошеним буџетом у износу од 3.305.641 КМ, Програм „ПриликаПлус“ је развио 

модел тражњом вођеног система неформалног образовања одраслих који на организован и 

методичан начин, у реалном времену, одговара на специфичне потребе послодаваца за 

недостајућим вјештинама у 6 одабраних сектора економије у БиХ (лака метална индустрија, 

прерада дрвета и производња намјештаја, производња текстила, коже и обуће, те производња 

столарије и завршни радови у грађевинарству, производња воћа и поврћа, кулинарство и 

угоститељство).  

У склопу Програма у наведених шест индустрија идентификовано је преко 50 недостајућих 

послова у предузећима у БиХ, израђен је 21 програм обуке са тестним инструментима, 

основано је осам центара за обуку и обучено је преко 800 кандидата (од чега је 80% након 

обуке пронашло запослење). 

Крајем 2014. године, Агенција је започела и имплементацију друге фазе Програма 

ПриликаПлус који финансира Амбасада Швајцарске конфедерације у БиХ и чија ће реализација 

трајати четири године. Агенција ће овај Програм проводити на читавој територији Босне и 

Херцеговине. 

7. Пројекат „MARKET MAKERS“ 

Програм финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) у износу од 4.5 
милиона швајцарских франака, а проводи га конзорциј који чине Helvetas Swiss 
Intercooperation и Колектив д.о.о. у периоду 2013 - 2017. година Програм ће 
провести три тржишне развојне иницијативе у првој и три у другој фази. Агенција је 
у сарадњи РЕДАХ-ом из Мостара партнер у провођењу треће иницијативе која ће се 
бавити развојем тржишних могућности у области туризма, као сектора са великим 
потенцијалом раста и развоја у РС и цијелој БиХ, а који би могао пружити младим 
људима бољи приступ пословима који су привлачни и доносе зараду.  

8. Пројекат обнове регије Сребреница за економски развој „Континуирани и 
одрживи  ангажман између јавног и приватног сектора у циљу подстицања 
економске активности“ 

Агенција реализује пројекат заједно са УНДП – Програмом опоравка сребреничке 
регије (Сребреница, Братунац и Милићи) а пројекат је фокусиран на јавно – 
приватни дијалог, односно интензивну комуникацију између предузетника, 
локалних заједница, Агенције и ресорних министарстава. Пројекат је до сада 
реализован у три фазе које су биле усмјерене на обнову инфраструктуре, 
унапређење квалитета живота у општинама Братунац, Сребреница и Милићи. 
Четврту фазу пројекта финансира Влада Холандије у износу од 3,5 милиона евра и 
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има за циљ унапређење локалног економског развоја кроз повећану конкурентност, 
развој приватног сектора и јавно – приватног партнерства.  

9. Пројекат ''VIBE – Venture Initiative in Balkan Europe''  

Укупна виједност пројекта је 1.698.119,80 евра, а вриједност пројекта који се односи 
на учешће Агенције износи 49.960 евра, од чега 85 % суфинансира Европска унија из 
Инструмента за претприступну помоћ ИПА. Циљ VIBE пројекта је подршка развоју 
иновација и предузетништва у региону Југоисточне Европе кроз подстицање 
стварања и развоја иновативних МСП кроз широк спектар активности као што су: 
семинари, радионице за инвеститоре, организација Balkan Venture Forum-а 
(највећег инвестиционог форум за улагања приватног капитала у региону), 
окупљање релевантних актера из ове области из региона, Европе и шире, 
повезивање иновативних предузетника са инвеститорима, развојним агенцијама и 
креаторима политика. 

10. Пројекат ''Европска мрежа предузетништва Републике Српске'' 

У циљу обезбјеђења чланства у Европској мрежи предузетништва (у даљем тексту: 
EEН Мрежа), а уз сагласност Министарства индустрије, енергетике и рударства РС, 
Агенција је формирала конзорцијум институција из РС који чине: Агенција  - 
координатор конзорцијума, Привредна комора РС, Универзитет у Бањој Луци, 
Универзитет у Источном Сарајеву и Иновациони центар Бања Лука. Конзорциј је у 
јануару 2014. године на основу јавног позива ЕУ аплицирао за пуноправно чланство 
у ЕЕН мрежу. У октобру 2014. Aгенција је обавјештена од стране Европске комисије 
(Executive Agency for Small and Medium-sized Enterpriseс-ЕASME) да је концепт „Европска 
мрежа предузетништва РС“ оцијењен позитивно, те је конзорцијум позван да приступи 
изради Оквирног уговора о сарадњи и приједлога буџета за прве двије године 
функционисања. Главни циљ функционисања ЕЕН Мреже је подршка предузећима и 
предузетницима, и они су најважнији корисници овог механизма подршке. 
Међутим, кроз различите пројекте сарадње са институцијама чланицама, значајну 
корист од ЕЕН Мреже ће имати и научне и развојне институције, кластери, 
инкубатори, владине институције, финансијске организације и др. Дакле, ЕЕН 
Мрежа представља систематичан механизам подршке предузећима, али и 
институцијама из различитих области. Вриједност пројекта је 3.200.000 КМ а 
финансира се из COSME-програма ЕУ за конкурентност предузећа и МСП.  

11. Пројекат ''Венето РС'' 

У оквиру Програма подршке развоју кластера у РС у 2013. години започело се са 
пројектом „ВЕНЕТО-РС“. Стратешки циљ овог пројекта је успостављен 
транснационални кластер у којем учествују партнерске фирме из региона Венето и 
РС. Кластер, који има својство правног лица регистрованог у РС, дизајнира, 
производи и дистрибуира на трећим тржиштима уз максимално учешће домаћег 
(Република Српска) репроматеријала и радне снаге, уз подршку дизајнера и 
технолога талијанских партнера и транспортује путем домаћих транспортних 
компанија на трећа тржишта, на основу вишегодишњих уговора. Пројекат  
подразумијева улазак страних предузећа (углавном из реда купаца и дистрибутера 
намјештаја и опреме за ентеријере) у кластер и мобилизацију осталих учесника у 
ланцу вриједности (произвођача репроматеријала, дизајнера, превозника и 
комерцијалних агенција за продају). Влада РС је подржала реализацију овог 
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пројекта у 2013. и 2014. години са укупно 600.000 КМ. У 2014. години активности 
пројекта односиле су се на наставак подршке привредном друштву ДИ „Нова Борја“, 
а.д. Теслић и  „Кластеру – Дрво“ Бања Лука. 

12. Пројекти на локалном нивоу 

Када је у питању реализација међународних пројеката на локалном нивоу може се 
констатовати да су капацитети за припрему и провођење пројеката неравномјерно 
развијени.  

Највећи број пројеката које јединице локалне самоуправе самостално кандидују 
односи се на сектор инфраструктуре (водоводи, канализација, путна инфраструктура) 
док се мањи број пројеката односи на подршку развоју сектора МСП.  

Примјетно је и смањење јавних позива за финансирање пројеката  чиме је смањена и 
могућност адекватног аплицирања за средства. Даље, често се од стране 
међународних донатора фаворизују регионалне агенције или поједини пројекти чији је 
фокус изградња капацитета на нивоу БиХ. На овај начин се јединице локалне управе из 
Републике Српске стављају у неравноправан положај у односу на оне из Федерације 
БиХ. 

С тим у вези битно је радити на равномјерном развијању капацитета јединица локалне 
самоуправе Републике Српске и истовремено вршити континуирану синхронизацију у 
процесима програмирања и управљања средствима из донаторских извора (нарочито 
из ЕУ фондова), како би се стварне потребе адекватно артикулисале и биле уврштене у 
процес програмирања. Такође, потребно је помоћу различитих инструмената (као што 
је мрежа Републичке агенције за развој МСП и локалних развојних агенције) вршити 
десеминацију информација те охрабривати и помагати  јединице локалне управе да 
припремају програме за различите видове подршке сектору МСП. 

Пројекти који су значајни за подршку сектору МСП, а који су финансирани из 
донаторских средстава су углавном финансирани од стране неколико организација:  
Европска комисија, ГИЗ, УНДП, СДЦ и УСАИД. Највећи број ових пројеката се односи на 
изградњу капацитета за промоцију МСП-а, успоставу система за цјеложивотно учење, 
енергетску ефикасност и предузетничку инфраструктуру. 

 

 

 

 

 

 

 



VI МЈЕРЕ 
 

37 
 

VI МЈЕРЕ  

Имајући у види све наведено а у циљу побољшања стања и подршке развоју МСП и 
занатско-предузетничке дјелатности потребно је у наредном периоду реализовати 
сљедеће мјере: 

1. Усвојити нову Стратегију развоја малих и средњих предузећа и предузетништва 
и утврдити стратешке правце развоја ове области, 

2. Иницирати код јединица локалне самоуправе смањење или укидање појединих 
такси, накнада и других давања које су у њиховој надлежности, а утичу на 
пословање привредних субјеката, 

3. Наставити реформу регистрације пословања у циљу успостављања јединственог 
регистра предузетника и предлагати нове иницијативе за смањење баријера за 
пословање предузетника, 

4. Извршти ремапирање пословних зона, њихову категоризацију и урадити 
регистар пословних зона кроз припрему Програма развоја пословних зона 

5. Обезбиједити средства за подршку развоју МСП и предузетника из 
расположивих извора а посебно за предузетничку инфраструктуру (зоне и 
кластере), за жене предузетнице и старе занате, 

6. Пружити подршку јачању активности  домаћих и интернационалних кластера 
предузећа  као и успостављање пословне сарадње између чланица кластера и 
повећање извоза код домаћих чланица кластера, 

7. Формирати нови сазив Савјета за развој малих и средњих предузећа и 
предузетништва Републике Српске сходно одредбама Закона о развоју малих и 
средњих предузећа, а у којем учешће узимају представници институција и 
предузетника, и чији је задатак да анализира тренутно стање у овој области и 
предложи потребне активности за њено побољшање  и 

8. Јачати сарадњу између министарства и агенција на републичком и локалном 
нивоу кроз одржавање заједничких састанака и консултација у вези 
имплементације мјера и циљева из Стратегије, као и међународних пројеката. 

 
 


