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УВОД 

Мала и средња предузећа (у даљем тексту МСП) и занатско-предузетничке радње у Републици 

Српској чине преко 99% укупне привреде Републике Српске те запошљавају више од половине 

укупно запослених радника у Републици Српској.  

Због значаја који МСП и занатско-предузетничке радње имају у економском развоју Републике 

Српске Годишњи извјештај у области МСП и занатско-предузетничку дјелатност у Републици 

Српској за 2010. годину предвиђен је Програмом Владе Републике Српске и Народне 

скупштине Републике Српске за 2011. годину. Годишњи извјештај треба да покаже стање у овој 

области у години коју је обиљежио постепени опоравак укупне економије Републике Српске од 

посљедица свјетске економске кризе. Годишњи извјештај је припремљен у сарадњи 

Републичке агенције за развој МСП и Ресора за развој МСП и предузетништва Министарства 

индустрије, енергетике и рударства Републике Српске.  

Стање МСП и занатско-предузетничких радњи у Годишњем извјештају је сагледано је на основу 

података Пореске управе Републике Српске, у којој је од  јануара 2010. године, захваљујући 

пројекту ELMO финансираног од Америчке агенције за међународни развој USAID, успостављен 

јединствени систем за регистрацију, контролу и наплату доприноса. Јединствени систем је база 

података пореских обвезника и обвезника уплата доприноса која садржи све информације о 

пријављеним и уплаћеним порезима и доприносима. Успоставом јединственог система 

Пореска управа, Фонд ПИО, Фонд здравственог осигурања, Завод за запошљавање и Јавни 

фонд дјечије заштите имају јединствен извор благовремених, свеобухватних и поузданих 

података.  

МСП у Републици Српској дефинисана су Законом о подстицању развоја МСП („Службени 

гласник РС“-пречишћени текст 23/09) и представљају субјекте који: запошљавају просјечно 

годишње до 249 радника; самостални су у пословању и остварују укупни годишњи приход од 

продаје до 50.000.000 КМ или имају збир биланса активе у вриједности до 43.000.000 КМ. 

Унутар МСП разликују се: микро предузећа која имају мање од 10 запослених, мала предузећа 

која имају између 10 и 49 запослених и средња између 50 и 249 запослених. Занатско-

предузетничка дјелатност дефинисана је Законом о занатско-предузетничкој дјелатности 

(„Службени гласник РС“-пречишћени текст 72/07). 

Основни критериј за подјелу предузећа по величини, који је кориштен у овој анализи, је број 

запослених који према препорукама Европске комисије 2003/361/EC представља један од 

најзначајнијих критерија за подјелу предузећа по величини. 

Имајући у виду наведене препоруке Европске комисије („Official Journal of the European Union“ 

L 124/03, Commission Recommendation 2003/361/EC, 6.May 2003) да се под предузећем 

подразумјева било који субјекат који је ангажован у економским активностима без обзира на 

његов правни облик, укључивши и субјекте ангажоване у занатској и другим активностима који 

су на индивидуалној или породичној основи, као и партнерства или удружења редовно 

ангажована у економским активностима, анализом су обухваћена сва предузећа и занатско-

предузетничке радње али и задруге и друга правна лица који обављају економску активност 

која имају сједиште на територији Републике Српске. Подаци кориштени у овом извјештају 

односе на стање са 31.12.2010. године. 

Поред података Пореске управе Републике Српске у Годишњем извјештају кориштени су и 

подаци из анкете које је Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске 

провело у свим општинама Републике Српске почетком 2011. године. 

У другом дијелу Годишњег извјештаја приказана је реализација Стратегије развоја малих и 

средњих предузећа у 2010. години кроз реализацију 11 оперативних циљева и припадајућих 

програма подстицаја.  

Ријеч је о Стратегији развоја МСП у Републици Српској за период 2006-2010. година, коју је 

Народна скупштина Републике Српске усвојила у јуну 2007. године а чији стратешки циљеви су: 

повећање броја МСП, повећање укупног броја запослених у овом сектору, повећање 

конкурентности МСП у циљу јачања њиховог извозног потенцијала и степена 

интернационализације те повећање учешћа МСП у бруто додатој вриједности. 
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У извјештавање о провођењу Стратегије развоја МСП у 2010. години укључене су све 

институције и организације Републике Српске задужене за спровођење дефинисаних програма 

подстицаја.  

У уводном дијелу Годишњег извјештаја приказан је макроекономски амбијент у Републици 

Српској у 2010. години те позиција Републике Српске/Босне и Херцеговине у међународним 

извјештајима који се односе на област МСП. 
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I МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ 

У  периоду од 2007. до 2010. године бруто домаћи производ у Републици Српској је 

номинално повећан са 7,35 милијарди КМ на 8,31 милијарди КМ односно за 13,0%. Под 

утицајем негативних ефеката свјетске економске кризе у 2009. години је остварен реални пад 

привредне активности у Републици Српској од 3,0% у односу на 2008. годину а у 2010. години 

забиљежен је раст бруто домаћег производа за 0,8% у односу на 2009. годину.  

Табела 1.1. Бруто домаћи производ у Републици Српској за период 2006-2009. година 

Показатељ 2007. 2008. 2009. 2010. 

Номинални БДП (у мил. КМ) 7.351 8.489 8.223 8.307 

БДП (номинална стопа раста, %) 12,3 15,5 -3,1 1,0 

БДП (реална стопа раста, %) 6,7 6,2 -3,0 0,8 

Број становника (у хиљадама) 1.440 1.437 1.435 1.433 

БДП по становнику (у КМ) 5.106 5.906 5.730 5.797 

БДП по становнику (у €) 2.611 3.020 2.930 2.964 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

У структури бруто домаћег производа у 2010. години, највеће учешће су имале слиједеће 

дјелатности: индустрија са 15,8% од чега прерађивачка индустрија 8,9%, трговина 12,4%, 

пољопривреда 10,7% и државна управа, одбрана и обавезно социјално осигурање са 9,8 %. 

Према подацима Републичког завода за статистику РС, учешће предузећа у бруто додатој 

вриједности за 2010. годину износило је 40,8% од чега се на МСП односи 25,9%. Учешће 

предузетника у бруто додатој вриједности је 7,6%. Уколико се посматра структура учешћа МСП 

и занатско-предузетничких радњи у укупној бруто додатој вриједности за 2010. годину која 

износи 33,6%, највећи удио у структури има трговина на велико и мало 11,8%,  прерађивачка 

индустрија са 6,4%, активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и остале пословне 

активности са 4,4% и грађевинарство са 2,5% учешћа.
1
 У односу на 2009. годину учешће МСП у 

бруто додатој вриједности је са 25,5% повећано на 25,9% у 2010. години, док је учешће 

предузетника са 7,9% у 2009. години смањено на 7,6% у 2010. години. Учешће великих 

предузећа у бруто додатој вриједности је смањено са 15,2% у 2009. години на 14,9% учешћа у 

бруто додатој вриједности у 2010. години. 

Годишња стопа инфлације у Републици Српској је у 2010. години износила 3,1% док је у 2009. 

години иста износила 0,3%. 

Укупна индустријска производња је у поређењу са 2009. годином остварила раст за 5,0% у 

2010. години од чега је највећи раст остварен у вађењу руде и камена од 9,1% док је 

прерађивачка индустрија остварила раст од 5,1%, а производња и снабдјевање енергијом, 

гасом, паром и топлом водом раст од 3,0%. 

Обим спољнотрговинске размјене у 2010. години износио 6,23 милијарди КМ од чега се на 

извоз односи 2,18 милијарди КМ а на увоз 4,05 милијарди КМ. У односу на 2009. годину извоз 

је повећан за 30,18% а увоз за 13,62%. Покривеност увоза извозом је износила 53,7% док је у 

2009. години износила 46,9%. Највећи обим робне размјене остварен је са Србијом при чему је 

извоз износио 384 милиона КМ а увоз 851 милиона КМ. 

 Табела 1.2. Биланс робне размјене Републике Српске за период 2007-2010. година (у 

хиљадама КМ) 

Година Извоз Увоз Обим Салдо 

Покривеност 

увоза 

извозом 

2007 1.671.601 3.347.925 5.019.526 -1.676.324 49,9% 

2008 1.921.837 4.165.519 6.068.356 -2.224.682 46,3% 

2009 1.672.915 3.567.104 5.240.019 -1.894.189 46,9% 

2010 2.177.809 4.053.076 6.230.885 -1.875.267 53,7% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

Због посљедица свјетске економске кризе, у Републици Српској је у току 2010. године дошло 

до пада директних страних инвестиција. За првих шест мјесеци 2010. године, према подацима 

                                                            
1
 Табела у Анексу 
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Министарства спољне трговине и економских односа БиХ највише инвестиционих пројеката 

било је из Србије (13), Словеније (4) и Аустрије (3). Доминантна улагања у Републику Српску у 

овом периоду су се односила на области: производње (33,1%), осигурања (20,2%), банкарства 

(14,9%), трговине (14,6%) и остале дјелатности (17,2%). Највише инвестиционих пројеката било 

је, такође и у секторима: трговине (12), производње (11) и услуга (6).
2
  

Просјечан број запослених лица у 2010. години је према подацима Републичког завода за 

статистику износио 244.453 што је у односу на 2009. годину мање за 5,48%. Статистичка стопа 

незапослености је износила је 37,3%  и повећана је у односу на 2009. годину када је је износила 

35,0%. Анкетна стопа незапослености је износила 23,6% а запослености 36,6%.                                                                                                                                                                           

Табела 1.3. Број запослених, број незапослених, стопа незапослености и запослености 

Година 
Просјечан број 

запослених 

Просјечан број 

незапослених 

Статистичка 

стопа 

незапослености 

Анкетна стопа 

незапослености 

Анкетна стопа 

запослености 

2007 258.236 139.825 35,1% 25,2% 35,1% 

2008 259.205 135.102 34,3% 20,5% 37,3% 

2009 258.634 139.536 35,0% 21,4% 37,2% 

2010 244.453 145.343 37,3% 23,6% 36,6% 

Извор: Републички завод за статистику РС – број запослених и анкетне стопе запослености и 

незапослености, Завод за запошљавање РС – број незапослених, Статистичка стопа незапослености – 

калкулација Министарства финансија Републике Српске на основу података о броју запослених и броју 

незапослених 

 

Међутим, у другој половини 2010. године, заустављен је пад запослености у Републици Српској 

што показују подаци из септембра 2010. године када је број запослених у Републици Српској 

износио 247.388 лица што је у односу на март исте године веће за 2,4% (Графикон у прилогу). 

Највећи допринос повећању броја запослених остварен је у свим дјелатностима изузев 

рибарства а највећи раст запослености остварен је у дјелатностима вађење руде и камена 

6,1%, остале комуналне, друштвене и услужне дјелатности 5,2%, пољопривреди, лову и 

шумарству 3,8% и здравственом и социјалном раду 3,8%. 

Графикон 1.1.Број запослених Републици Српској за период март 2009.-септембар 2010. 

година 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

Структура запослених по подручјима дјелатности показује да је у 2010. години прерађивачка 

дјелатност запошљавала највећи број радника и то 20,05%, те трговина на велико и мало 

19,16%. У производним дјелатностима (пољопривреда, лов и шумарство, рибарство, вађење 

руде и камена, прерађивачка индустрија, производња и снабдјевање електричном енергијом, 

гасом и водом и грађевинарство) радило је 34,87% од укупног броја запослених лица. 

                                                            
2
 Економска политика Републике Српске за 2011. годину 
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Графикон 1.2. Структура запослених по дјелатности за 2010. годину 

 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 
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II МЕЂУНАРОДНИ ИЗВЈЕШТАЈИ О СЕКТОРУ МСП  

У овом дијелу Годишњег извјештаја приказана је позиција Босне и Херцеговине у 

међународним извјештајима који се директно или индиректно односе на МСП. 

2.1. ГЕМ извјештај 

ГЕМ (Глобални монитор предузетништва)
3
 је највећи свјетски академски истраживачки 

пројекат из области предузетништва у којем учествује 59 земаља свијета. Извјештај садржи 

резултате истраживања предузетничких ставова, активности, тежњи и услова предузетништва 

и обухвата регистровани бизнис али и неформалне бизнисе. Земље учеснице у пројекту 

класификују се на три групе земаља чији је привредни развој заснован на природним 

ресурсима, ефикасности и иновативности. БиХ је по трећи пут учествовала у ГЕМ пројекту и у 

групи је земља чији развој се заснива на ефикасности.  

Предузетнички ставови Измјерени индикатори предузетничких ставова у БиХ су испод 

просјечне оцјене за групу земаља којој припада, осим индикатора који се односи на 

предузетничке способности који је нешто изнад просјека ове групе земаља.  Показатељ 

уочених прилика и даље је низак и указује на чињеницу да на тржишту не постоји довољан 

број уочених прилика које би утицале на раст предузетничких активности. Показатељ страха од 

неуспјеха је нешто смањен а ставови према предузетништву (предузетништво као избор 

каријере и статус успјешних предузетника) су испод просјека групе. Промоција предузетништва 

путем медија је међу најнижима у групи што значи да је неопходно појачати сарадњу 

институција и успјешних бизниса са медијима у циљу развоја свијести јавности о значају 

предузетништва. Ниво предузетничких намјера је нижи од просјека у групи за око 28% те је 

неопходно радити на унапређењу предузетничког оквира у циљу побољшања пословног 

окружења. Што се тиче предузетничких ставова подаци показују да су ови показатељи 

најповољнији у Федерацији БиХ. Предузетничка активност из нужде је у БиХ изнад просјека 

групе земаља у којој се налази (за 50%), док је број прилика произашлих из жеље за 

унапређењем за око 42% испод  просјека у групи. Ови показатељи говоре да је покретање 

бизниса у БиХ и даље из нужде јер се кроз самозапошљавање рјешава питање егзистенције 

појединца и породице. 

Предузетничка активност  Стопа настајућих предузетничких активности износи око 63% и 

изразито је испод просјека у групе. Показатељ ране предузетничке активности (ТЕА) је најбољи 

у Републици Српској. Када се посматра секторска структура у БиХ је доминантан сектор 

потрошачких услуга 42%, затим екстрактивни бизниси-ратарство, шумарство, рибарство и 

рударство 24% и сектор производње и грађевинарства 23%. Најмањи број предузетника је 

регистрован у сектору пословних услуга (10%) што је веома мало у односу на 42% бизниса у 

овом сектору у Словенији. Што се тиче старосних група, БиХ се уклапа у свјетски просјек с 

обзиром да група између 25. и 34. године има највећи проценат ране предузетничке 

активности. Проценат учешћа жена у бизнису је и даље низак јер  само 4,2% одраслих 

анкетираних особа су жене укључене у покретање бизниса или су власнице бизниса. Као 

најчешћи разлози за прекидање пословања у БиХ наводи се непрофитабилност бизниса 

(41,45%) и проблеми са прибављањем финансијских средстава (32,92%). У Словенији су 

разлози прекида пословања уједначени а други најчешћи разлог је другa прилика којa у БиХ 

скоро да и не постоји. 

Предузетничке тежње  Када је у питању раст предузећа само 14,36% предузетника се 

изјаснило да планира запошљавање више од 5 радника у наредних 5 година док је у 

Македонији овај проценат знатно већи и износи 35,79%, затим Хрватској 32,51%, Црној Гори 

29,75% и Словенији 27,27%. Проценат иновација је у БиХ већи код ране предузетничке 

активности него код постојећих бизниса (бизнис старији од 3,5 година) за све показатеље. Тако 

је стопа производа који су потпуно нови  за све купце далеко већа код новоснованих бизниса 

него код постојећих. Овакав однос је повољан што би требало значити да се успостављање 

бизниса у све већој мјери заснива на иновативним производима.  Предузетници у БиХ најмање 

                                                            
3
 Извор: www.gemconsortium.org, ГЕМ БиХ 2010  „Предузетништвом до нових радних мјеста“, Центар за 

предузетништво Тузла 
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извозе у односу на државе у регији. Постојећи бизниси који су се изјаснили да немају 

иностраних купаца су далеко највећи у БиХ  (61,33%) док су се у Хрватској сви изјаснили да 

имају стране купце. 

Оцјена институција и утицај рецесије У ГЕМ извјештају је наведена и оцјена 

институционалног квалитета од стране стручњака из БиХ. Резултати су показали да је БиХ у 

односу на земље у окружењу  још увијек нестимулативно окружење за развој предузетништва. 

Поред наведеног обухваћен је и утицај рецесије на предузетништво. Предузетници у раној 

фази предузетничке активности (64,28%) и постојећи предузетници (69,34%) су оцијенили да је 

било теже покренути бизнис у 2010. години. Када је у питању осигурање раста бизниса 34,51% 

предузетника у раној фази предузетничке активности и 54,88% постојећих предузетника у БиХ 

изјавило је да је било теже осигурати раст бизниса у 2010. години у односу на 2009. годину. 

Предузетници у раној фази предузетничких активности (56,42%) и постојећи предузетници 

(53,67%) су навели да је дошло до смањења пословних прилика као посљедице економског 

успоравања.  

Препоруке ГЕМ извјештаја Једна од првих препорука је изградња институционалног оквира 

за предузетништво на нивоу БиХ што укључује постојање: закона о  МСП, стратегије развоја 

МСП, Агенције за МСП и Фонда за МСП. Наведени оквир представља отворена питања из 

Европског партнерства која нису усаглашена с обзиром да је развој МСП у ентитетској 

надлежности. Постоји стална тежња за пренос ових надлежности на ниво БиХ иако ентитети 

имају успостављен правни, институционални и стратешки оквир за ову област. Сљедеће 

препоруке су: олакшати нужде, охрабрити прилике (ниво предузетништва из нужде порастао 

за 19% у 2010. години у односу на 2009. годину), осигурати предузетничку динамичност и 

стабилност (настајање нових предузећа и јачање постојећих), учити од колега из привреде и 

географских сусједа, промоција предузетништва у многима формама, размотрити ниво развоја 

при дизајнирању предузетничких иницијатива и развијати предузетничко размишљање међу 

популацијом. 

2.2. Doing Business 20114 

Према извјештају Doing Business, који обухвата 183 земље, БиХ је од  свих земља у региону 

Југоисточне Европе (ЈИЕ) најлошија рангирана иако у односу на претходну годину има нешто 

бољу позицију (110. позиција док је претходне године била 116.). У односу на прошлогодишње 

истраживање и даље најбољи ранг имају БЈР Македонија и Словенија (38. односно 42. 

позиција). У БиХ је одређени напредак постигнут само у области регистрације имовине док су 

остале посматране области на нивоу прошлогодишњег ранга или лошије. И даље највише 

проблема има код почетка пословања, са грађевинским дозволама, плаћањем пореза и 

поштовањем уговора те је у овим областима БиХ веома ниско рангирана. 

Табела 2.1.Рангирање земаља према извјештају „Doing Business 2010“ 

Земља  Ранг 2010. Ранг 2011. 

БЈР Македонија 32 38 

Словенија 53 42 

Црна Гора 71 66 

Србија 88 89 

Хрватска 103 84 

Босна и Херцеговина 116 110 

Извор: www.doingbusiness.org 

2.3. Извјештај Плаћање пореза (Paying taxes)5 

Према извјештају Плаћање пореза (Paying taxes) који обухвата 183 земље, лошији ранг од  БиХ 

имају Црна Гора и Србија а у односу на претходну годину напредак је занемарљив 

(овогодишњи ранг је 127. а претходне године 129.).  Најбоље позиције имају и даље имају БЈР 

Македонија и Хрватска мада су и оне ниже рангиране у односу на претходни извјештај. 

Извјештај се односи на лакоћу плаћања пореза, број плаћања, потребно вријеме (у сатима) и 

                                                            
4
 Извор: www.doingbusiness.org 

5
 Извор: www.pwc.com/gx/en/paying-taxes  
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укупну пореску стопу. Лоша позиција БиХ највећим дијелом проистиче из великог броја 

плаћања и потребног времена за плаћање пореза током године. 

Табела 2.2.Рангирање земаља према извјештају „Paying taxes“ 

Земља  Ранг 2010. Ранг 2011. 

БЈР Македонија 26 33 

Хрватска 39 42 

Словенија 84 80 

Босна и Херцеговина 129 127 

Србија 136 138 

Црна Гора 145 139 

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

2.4. Индекс глобалне конкурентности (Global Competitiveness Index)6 

У извјештају Индексу глобалне конкурентности врши се оцјена конкурентности 139 земаља у 

свијету. Конкурентност се посматра као сет институција, политика и фактора који одређују ниво 

продуктивности земље. Оцјењује се 12 стубова који се односе институције, инфраструктуру 

(саобраћајна и комуникациона), макроекономско окружење, здравство и примарно 

образовање (квалитет ових области као допринос квалитету радне снаге), високо образовање и 

обука, ефикасност тржишта добара, ефикасност тржишта рада, развој финансијског тржишта, 

технолошка спремност, величина тржишта, пословна софистицираност (квалитет пословних 

мрежа) и иновације. БиХ је и у овом извјештају најлошије рангирана земља југоисточне Европе 

с тим да је у односу на претходни извјештај остварен одређени напредак (садашњи ранг је 102 

док је претходни ранг био 109). Ранг БиХ је нешто бољи код сљедећих стубова: 

макроекономско окружење (81), технолошка спремност (85) и високо образовање и обука (88) 

док су најлошије оцјене стубова који се односе на институције (126) и иновације (120). 

 

Табела 2.3.Рангирање земаља према извјештају Индекс глобалне конкурентности 

Земља  2009-2010 2010-2011 

Словенија 37 45 

Црна Гора 62 49 

Хрватска 72 77 

БЈР Македонија 84 79 

Србија 93 96 

Босна и Херцеговина 109 102 

Извор: www.weforum.org/issues/global-competitiveness 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6
 Извор: www.weforum.org/issues/global-competitiveness  
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III СТАЊЕ МСП И ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ У РЕПУБЛИЦИ 

СРПСКОЈ 

Стање МСП и занатско-предузетничких радњи сагледано је на основу података Пореске управе 

Републике Српске која од 01.01.2010. године располаже са јединственим системом за 

регистрацију, контролу и наплату доприноса. Јединствен систем успостављен је захваљујући 

пројекту ELMO којег је финансирала Америчка агенције за међународни развој USAID. На тај 

начин база Пореске управе Републике Српске има најтачнију и свеобухватну покривеност МСП 

и занатско-предузетничких радњи у Републици Српској. Битно је истаћи да се подаци о стању 

МСП и занатско-предузетничких радњи односе на 31.12.2009. и 31.12.2010. године, те да је 

анализа обухватила предузећа и занатско-предузетничке радње са сједиштем у Републици 

Српској. 

Напомена: у дијелу Годишњег извјештаја 3.1.5. Регистрована и угашена МСП у 2010. години по 

дјелатностима и дијелу 3.2.3. Број затворених и новооснованих занатско-предузетничких 

радњи постоје одређена неслагања података из 2010. године са подацима из 2009. године што 

је настало као посљедица ажурирања базе података Пореске управе Републике Српске. 

3.1. Стање МСП 

3.1.1. Број МСП 

Према подацима Пореске управе Републике Српске коју су обрадили Министарство 

индустрије, енергетике и рударства РС и Републичка агенција за развој МСП укупан број 

предузећа
7
 са сједиштем у Републици Српској је 2010. године износио 14.546.  Подаци показују 

да се на МСП односи 99,56% укупног броја предузећа односно да је у 2010. години укупан број 

МСП у Републици Српској износио 14.482 предузећа. 

Табела  3.1. Структура предузећа према величини у 2010. години 

Предузеће 2009. 2010. 

Учешће у 

укупном броју 

предузећа  (%) 

2009. 

Учешће у 

укупном броју 

предузећа  (%) 

2010. 

МИКРО  (до 9 зап.) 12.049 12.206 84,14 83,91 

МАЛА  (10-49 зап.) 1.805 1.856 12,60 12,76 

СРЕДЊА  (50-249 зап.) 412 420 2,88 2,89 

УКУПНО МСП 14.266 14.482 99,62 99,56 

ВЕЛИКА (од 250 зап.) 55 64 0,38 0,44 

УКУПНО 14.321 14.546 100,00 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

Највеће учешће у структури предузећа имала су микро предузећа, која имају до 9 запослених и 

она чине 83,91% од укупног броја предузећа односно 12.206 предузећа. Мала предузећа чине 

12,76% од укупног броја предузећа, средња 2,89%, док велика предузећа имају најмање 

учешће од 0,44% у укупном броју предузећа у Републици Српској. 

У структури МСП доминантно је учешће друштава са ограниченом одговорношћу 82,45% од 

укупног броја МСП, док је учешће акционарских друштава 6,24%. 

Табела 3.2. Структура МСП према облику организовања 

Облик 

организовања 

Микро Мала Средња Укупно МСП 

Број Број Број Број Структура (%) 

АД 526 222 155 903 6,24 

ДОО 10.201 1.504 235 11.940 82,45 
Остало

8
 1.479 130 30 1.639 11,31 

Укупно 12.206 1.856 420 14.482 100,00 

Извор:Пореска управа РС 

                                                            
7
 У категорију предузећа укључене су и задруге и друга правна лица који обављају економску активност. 

8
 Обухвата: ортачко друштво, задруге, јавна предузећа, апотеке 
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Уколико се посматра број предузећа у односу на 2009. годину, може се уочити да је у 2010. 

години остварен раст од 1,57%  односно да је број свих предузећа повећан за 225 предузећа. 

Од овог броја највеће је учешће микро предузећа  (69,78%) којих је у односу на 2009. годину 

више за 157 предузећа, затим малих са 22,67% учешћа у укупном повећању или 51 предузеће. 

Повећан је и број великих предузећа у 2010. години за 16,36% у односу на 2009. годину.  Ријеч 

је о предузећима која су у току 2010. године из категорије средњих прешли у велика предузећа 

запошљавањем нових радника. Већина ових предузећа припада сектору прерађивачке 

индустрије. 

Табела  3.3. Стање МСП у Републици Српској за период 2009-2010. година 

Предузеће 
 

2009 

 

2010 
Раст 

2010/2009 

% 

Учешће у 

укупном 

повећању 

2010/2009 

(%) 

МИКРО  (до 9 зап.) 12.049 12.206 157 1,30 69,78 

МАЛА  (10-49 зап.) 1.805 1.856 51 2,83 22,67 

СРЕДЊА  (50-249 зап.) 412 420 8 1,94 3,55 

УКУПНО МСП 14.266 14.482 216 1,51 96,00 

ВЕЛИКА (од 250 зап.) 55 64 9 16,36 4,00 

УКУПНО 14.321 14.546 225 1,57 100,00 

Извор:Пореска управа РС 

3.1.2. Структура МСП према дјелатностима 

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

учешћем од  40,89% од укупног броја МСП и даље представља сектор са највећим бројем МСП 

у Републици Српској. Највећи број МСП у овом сектору су микро предузећа и она чине 99,09% 

од укупног броја МСП у сектору трговине на велико и мало. Прерађивачка индустрија учествује 

са 20,20%, слиједи пословање са некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности са 

8,64%, те саобраћај, складиштење и комуникације са 7,60% .  

Графикон 3.2. Структура МСП према дјелатностима 

 

Извор:Пореска управа РС 

 

Посматрано по дјелатностима највећи проценат учешћа у расту броја МСП у 2010. години у 

односу на 2009. годину је остварен у осталим дјелатностима (образовање, здравствени и 

социјални рад и остале јавне комуналне, друштвене, социјалне и услужне дјелатности) 81,02% 

или 175 предузећа,  пословању некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности за 83 

предузећа и прерађивачкој индустрији за 27 предузећа,  док је највећи пад броја МСП 
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забиљежен у трговини на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну 

употребу  97 предузећа, те у дјелатностима хотели и ресторани и рибарство. 

Табела  3.4. Структура  МСП у Републици Српској за период 2009-2010. година 

Сектор дјелатности 2009 2010 Раст Индекс 

Учешће у           

укуп. 

повећању 

2010/2009 

(%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 767 770 3 100,39 1,39 
Рибарство 31 29 -2 93,55 -0,93 

Вађење руде и камена 137 139 2 101,46 0,93 

Прерађивачка индустрија 2.898 2.925 27 100,93 12,5 

Производња и снабдијевање са ел. енергијом, 

гасом и водом 
162 174 12 107,41 5,56 

Грађевинарство 1.048 1.059 11 101,05 5,09 

Трговина на велико и мало, оправка мот. возила и 

предмета  за личну употребу 
6.018 5.921 -97 98,39 -44,91 

Хотели и ресторани 275 264 -11 96,00 -5,09 

Саобраћај, складиштење и комуникације 1.091 1.100 9 100,82 4,17 

Финансијско посредовање 125 129 4 103,20 1,85 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  и 

пословне дјелатности 
1.168 1.251 83 107,11 38,42 

Остале дјелатности
9
 546 721 175 132,05 81,02 

УКУПНО 14.266 14.482 216 101,51 100,00 

      
Извор:Пореска управа РС 

3.1.3. Број запослених у МСП  

У 2010. години број запослених у МСП у Републици Српској је износио 102.720 што представља 

42,02% од укупног броја запослених у Републици Српској. Највећи број радника у МСП 

запошљавала су средња предузећа 41,68%, затим мала са 36,81% и микро са учешћем од 

21,51% од укупног броја запослених у МСП.  Једно МСП у Републици Српској је у 2010. години у 

просјеку имало 7 запослених радника. Највећи просјечан број запослених по једном МСП 

имала су средња предузећа са 102 радника по предузећу. Мала предузећа су запошљавала 

просјечно 20 запослених по предузећу, а микро 2 запослена. 

Табела 3.5.  Број запослених у МСП за 2010. годину 

Предузећа Број МСП 

Број  

запослених 

у МСП 

Учешће  

запослених 

у МСП (%) 

Просјечан број  

запослених по 

једном МСП 

МИКРО (до 9 зап.) 12.206 22.096 21,51 2 

МАЛА (10-49 зап.) 1.856 37.809 36,81 20 

СРЕДЊА (50-249 зап.) 420 42.815 41,68 102 

УКУПНО 14.482 102.720 100,00 7 

Извор:Пореска управа РС 

Уколико се посматра структура запослених у МСП у 2010. години према дјелатностима, 

евидентно је да је највећи број запослених у МСП у прерађивачкој индустрији и то 30,09% од 

укупног броја запослених у МСП, затим у трговини на велико и мало, оправци моторних возила 

и предмета за личну употребу и домаћинства 27,51% и грађевинарству 10,57%. 

У односу на 2009. годину број запослених у МСП је повећан за 3,31%. Највеће учешће у укупном 

повећању броја запослених имала су  средња предузећа и на њих се односи 45,14% од укупног 

повећања као и мала предузећа са учешћем од 42,43%. У микро предузећима је такође 

остварен раст броја запослених са 12,43% у укупном повећању броја запослених у МСП у 2010. 

години.  

                                                            
9
 Образовање, здравствени и социјални рад, остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне 

дјелатности 
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Табела 3.6. Број запослених у МСП у Републици Српској за период 2009-2010. година 

Предузећа 
 

2009 

 

2010 

2010/2009 

% 

Учешће у укупном 

повећању 2010/2009 

(%) 

МИКРО (до 9 зап.) 21.687 22.096 1,89 12,43 

МАЛА (10-49 зап.) 36.413 37.809 3,83 42,43 

СРЕДЊА (50-249 зап.) 41.330 42.815 3,59 45,14 

УКУПНО 99.430 102.720 3,31 100,00 

Извор:Пореска управа РС 

 

У односу на 2009. годину највећи раст  броја запослених у МСП остварен је у прерађивачкој 

индустрији у којој је повећан број радника за 1.280 радника, осталим дјелатностима 

(образовање, здравствени и социјални рад и остале јавне комуналне, друштвене, социјалне и 

услужне дјелатности) у којима је запослено нових 1.193 радника, пословању некретнинама, 

изнајмљивање и пословне дјелатности 674 радника, саобраћају, складиштењу и комуникацији 

412, те производњи и снабдјевању са електричном енергијом, гасом и водом 263 радника. С 

друге стране, дјелатности у којима је смањен број запослених су грађевинарство у којима је 

забиљежен највећи пад броја запослених у МСП ( 414), хотели и ресторани, трговина на велико 

и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу те рибарство. 

Посебно је важно истаћи да је Републичка агенција за развој МСП приликом израде Годишњег 

извјештаја спровела телефонску анкету путем које је извршена провјера броја запослених са 

стањем на дан 31.12.2009. и 31.12.2010 године у 82 предузећа одабраних случајним узорком 

од којих је већина из прерађивачке индустрије. Резултати анкете су показали да је 93% 

анкетираних предузећа потврдило тачност података.  Од предузећа из узорка која су у 2010. 

години повећала број запослених  50% њих је у току 2010. године користило подстицајна 

средства Владе Републике Српске. 

Табела 3.7. Број запослених у МСП у Републици Српској по дјелатностима за период 

2009-2010. година 

Сектор дјелатности 2009 2010 Раст Индекс 

Учешће у           

укуп. 

повећању 

2010/2009 

(%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 4.174 4.107 -67 98,39 -2,04 
Рибарство 260 226 -34 86,92 -1,03 

Вађење руде и камена 840 873 33 103,93 

 

1,00 

Прерађивачка индустрија 29.630 30.910 1.280 104,32 38,91 

Производња и снабдијевање са електричном 

енергијом, гасом и водом 
3.593 3.856 263 107,32 7,99 

Грађевинарство 11.273 10.859 -414 96,33 -12,58 

Трговина на велико и мало, оправка моторних   

возила и предмета  за личну употребу 
28.385 28.260 -125 99,56 -3,80 

Хотели и ресторани 2.339 2.192 -147 93,72 -4,47 

Саобраћај, складиштење и комуникације 5.434 5.846 412 107,58 12,52 

Финансијско посредовање 2.519 2.741 222 108,81 6,75 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  и 

пословне дјелатности 
5.954 6.628 674 111,32 20,49 

Остале дјелатности
10

 5.029 6.222 1.193 123,72 36,26 
УКУПНО 99.430 102.720 3.290 103,31  
      

Извор:Пореска управа РС 

У 2010. години у МСП је радило 66.725 мушкараца или 64,96% и 35.995 жена или 35,04% од 

укупног броја запослених у МСП. Већина дјелатности има веће учешће мушкараца у укупном 

                                                            
10

 Образовање, здравствени и социјални рад, остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне 

дјелатности 
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броју запослених, док само хотели и ресторани и финансијско посредовање имају веће учешће 

запослених жена у односу на укупан број запослених. 

 

Графикон 3.3. Структура запослених у МСП према полу и дјелатностима 

 

Извор: Пореска управа РС 

3.1.4. Територијална  заступљеност МСП  

Анализа територијалне заступљености МСП у Републици Српској је урађена на основу подјеле 

на привредна подручја која су дефинисана Просторним планом Републике Српске до 2015. 

године:  Приједор, Бања Лука, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње. Највећи број 

МСП у Републици Српској је у привредном подручју Бања Лука и то  47,03% од укупног броја 

МСП. У Бијељинском подручју је 16,69% МСП, док је подручје Добој треће по учешћу МСП у 

укупном броју МСП са 12,74%. Привредно подручје Источно Сарајево учествује са 10,57%, 

Приједор са 8,40% док Требиње имa најмање учешће од 4,57% у укупном броју МСП у 

Републици Српској. 

 

Графикон 3.4. Територијална заступљеност МСП по привредним подручјима Републике 

Српске 

 

 
Извор: Пореска управа РС 
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У поређењу са 2009. годином највећи раст броја МСП имала су подручја Бања Лука, Бијељина и 

Добој. Слиједе Приједор и Источно Сарајево док је у подручју Требиње остварен пад броја 

МСП за 3,5% у односу на 2009. годину, што се већином односи на предузећа у сектору трговине 

на велико и мало, оправци моторних возила, предмета за личну употребу. 

Графикон 3.8. Територијална заступљеност МСП по привредним подручјима Републике 

Српске за 2009. и 2010. годину 

Привредна 

подручја Републике 

Српске 

2009. 

година 

2010. 

година 
Раст Индекс 

% учешћа у 

укупном 

повећању 

Бања Лука 6.700 6.811 111 101,66 51,39 

Бијељина 2.363 2.417 54 102,29 25,00 

Добој 1.811 1.845 34 101,88 15,74 

Источно Сарајево 1.515 1.531 16 101,06 7,41 

Приједор 1.191 1.216 25 102,10 11,57 

Требиње 686 662 -24 96.50 -11,11 

УКУПНО  14.266 14.482 216 101,51 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

3.1.5. Регистрована и угашена МСП у 2010. години по дјелатностима  

Број новорегистрованих МСП у 2010. години износио је 767, а највећи број новорегистрованих 

предузећа као и претходних година се односи на сектор трговине на велико и мало 32,99%, 

остале дјелатности са 25,30% (образовање, здравствени и социјални рад, остале јавне, 

комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности) и прерађивачку индустрију са 

11,21%. Посебно је потребно истаћи да је у 2010. години дошло до значајног пораста броја 

субјеката у области здравствене дјелатности. Разлог томе лежи у чињеници да је у 2010. години 

са примјеном почео Закон о здравственој дјелатности („Службени гласник РС бр. 106/09). 

Поменутим прописом сви субјекти који су се бавили здравственом заштитом (амбуланте, 

апотеке, стоматолошке амбуланте и др.) били су дужни ускладити свој организациони облик са 

његовим одредбама. То значи да је, поред заиста новоформираних субјеката, на повећање 

броја утицало и усклађивање организационих облика приватних субјеката који се баве 

здравственом заштитом. С друге стране, ова чињеница је проузроковала је смањење броја 

занатско-предузетничких радњи у овој дјелатности. 

Број угашених предузећа у 2010. години износио је 384 а највећи број угашених предузећа их је 

у сектору трговине на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу 

46,88% или 180 предузећа. На прерађивачку индустрију односи се 13,54% од укупног броја 

угашених предузећа а на пословање некретнинама, изнајмљивање и остале пословне 

дјелатности 11,46% укупно угашених предузећа. 
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Табела 3.9. Новорегистрована и угашена МСП у 2010. години по дјелатностима 

Сектор дјелатности Новорегистрована 

Учешће 

у 

укупном 

броју 

(%) 

Угашена 

Учешће 

у 

укупном 

броју 

(%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 24 3,13 15 3,91 

Рибарство 1 0,13 1 0,26 

Вађење руде и камена 5 0,65 4 1,04 

Прерађивачка индустрија 86 11,21 52 13,54 

Производња и снабдијевање са 

електричном енергијом 
9 1,17 1 0,26 

Грађевинарство 37 4,82 30 7,81 

Трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила и предмета  за личну 

употребу 

253 32,99 180 46,88 

Хотели и ресторани 16 2,09 10 2,60 

Саобраћај, складиштење и 

комуникације 
50 6,52 30 7,81 

Финансијско посредовање 6 0,78 4 1,04 

Пословање некретнинама, 

изнајмљивање  и пословне дјелатности 
86 11,21 44 11,46 

Остале дјелатности 194 25,30 13 3,39 

УКУПНО 767 100 384 100 

Извор: Пореска управа РС 

Новорегистрована предузећа запослила су укупно 2.332 радника од чега је највећи проценат 

запослених у прерађивачкој индустрији 28,56 или 603 запослених, трговини на велико и мало, 

оправци моторних возила и предмета за личну употребу 24,44% или 570 запослених и осталим 

дјелатностима 21,40% или 499. 

Табела 3.10. Број новорегистрованих  МСП у 2010. години и број запослених  по 

дјелатностима 

Сектор дјелатности Новорегистрована 
Број 

запослених 

Учешће у 

укупном 

броју 

запослених 

(%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 24 44 

 

1.89 

Рибарство 1 - 0.00 

Вађење руде и камена 5 12 0.51 

Прерађивачка индустрија 86 603 25.86 

Производња и снабдијевање са 

електричном енергијом 
9 3 

0.13 

Грађевинарство 37 239 

 

10.25 

Трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила и предмета  за личну 

употребу 

253 570 
24.44 

Хотели и ресторани 16 41 1.76 

Саобраћај, складиштење и комуникације 50 132 5.66 

Финансијско посредовање 6 15 0.64 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  

и пословне дјелатности 
86 174 

7.46 

Остале дјелатности 194 499 21.40 

УКУПНО 767 2.332 100.00 

Извор: Пореска управа РС 
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3.1.6. Показатељи успјешности пословања МСП у Републици Српској у 2010. години 

Показатељи успјешности пословања МСП сагледани су на основу података из годишњих 

финансијских извјештаја за 2010. годину кроз учешће МСП у пословном приходу, укупном 

приходу од продаје на иностраном тржишту те учешћу МСП у нето добити свих предузећа. 

Подаци се односе на 9.106 предузећа односно 9.048 МСП који су предали годишње 

финансијске извјештаје за 2010. годину Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске 

услуге АПИФ. Такође је сагледано стање по годишњим пореским пријавама за порез на добит. 

У структури укупног пословног прихода који су остварила предузећа у 2010. години, МСП 

учествују са 80,15% док је учешће великих предузећа 19,85% од укупних пословних прихода 

свих предузећа. Посматрајући укупне пословне приходе која су остварилa МСП, највеће учешће 

имају средња предузећа са 43,68% и мала са 34,96% учешћа у укупним пословним приходима. 

Сектор у којима су МСП у Републици Српској остварила највеће учешће у укупним пословним 

приходима у 2010. години је  трговина на велико и мало, оправка моторних возила и предмета 

за личну употребу са 41,30%, док су МСП из прерађивачке индустрије остварила учешће од 

22,87% у пословним приходима МСП у 2010. години (табела у Анексу). 

МСП остварила су у 2010. години и веће учешће у укупним приходима од продаје на 

иностраном тржишту са 71,68% у односу на велика предузећа која су остварила учешће од 

28,32% у укупним приходима од продаје на иностраном тржишту. Више од половине укупних 

прихода која су МСП остварила продајом на иностраном тржишту остварила су средња 

предузећа са 55,12 %. Највеће учешће у укупним приходима од продаје на иностраном 

тржишту имају МСП из прерађивачке индустрије са 66,56% (табела у Анексу).  

Највеће учешће у укупно оствареној нето добити у 2010. години остварила су МСП са 66,11% 

док су велика предузећа остварила учешће од 33,89%. Средња предузећа су имала највећу 

укупну остварену нето добит свих МСП у 2010. години са 40,63%, док су МСП из сектора 

трговине на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу остварила 

највећу нето добит са 33,51% и МСП из прерађивачке индустрије са 28,53% (табела у Анексу).  

Посматрајући податке из Годишњих пореских пријава за порез на добит, укупан приход која 

су пријавила предузећа за 2010. годину је износио 15.937.366.189 КМ, од чега се на МСП 

односи 78,68% а 21,32% на велика предузећа. На МСП се односи 71,80% укупно пријављене 

добити док је 72,18%  укупно плаћеног пореза на добит из сектора МСП. 

Табела 3.11. Подаци из Годишње пореске пријаве за порез на добит за 2010. годину   

                                                                                                                                                               ( у 000 КМ) 

  Укупан 

приход 

(у КМ) 

% 
Добит 

(у КМ) 
%   

Губитак 

(у КМ) 
% 

Порез на 

добит 

(у КМ) 

 

% 

 
Микро 2.675.039 16.78 237.871 21.10   165.737 31.78 22.663 21.18 

Мала  4.257.207 26.71 293.390 26.03   58.228 11.16 28.827 26.94 

Средња 5.608.426 35.19 278.050 24.67   175.313 33.62 25.741 24.06 

УКУПНО 

МСП 

12.540.672 78.68 809.311 71.80   399.278 76.56 77.231 72.18 

Велика 3.396.694 21.32 317.806 28.20   122.252 23.44 29.757 27.82 

УКУПНО 15.937.366 100 1.127.117 100   521.530 100 106.988 100 

Извор:Пореска управа РС 
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3.2. Показатељи стања у занатско-предузетничкој дјелатности у 2010. години  

У Републици Српској је крајем 2010. године пословало 26.427 занатско-предузетничких радњи 

у којима је запослено 42.297 радника.  У односу на претходну годину, дошло је до смањења 

броја предузетничких радњи за 6,38% и раста броја запослених за 3,58%. У 92,52% радњи је 

запослено до три радника што се одражава на релативно низак просјек запослених у једној 

радњи од 1,6 радника. 

Табела 3.12. Број занатско-предузетничких радњи и запослених у занатско-

предузетничким радњама 

Број запослених у 

једној радњи 

Број радњи Број запослених 

2009 2010 Индекс % 2010 % 

До 3 запослена 26.332 24.449 93 92,52 29.449 69,62 

Од 4 - 9 запослених 1.690 1.755 104 6,64 9.054 21,41 

Од 10 - 49 запослених 203 219 108 0,83 3.542 8,37 

Од 50 - 249 запослених 3 4 133 0,02 252 0,60 

УКУПНО 28.228 26.427 94 100,00 42.297 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

Охрабрује раст броја запослених, нарочито у радњама са више од три запослена, које чине 

само 7% предузетничких радњи али запошљавају скоро 30% укупно запослених односно 12.848 

радника. Податак да је међу њима само 95 новооснованих, упућује на закључак да су 

генератори раста запослености биле већ постојеће радње.  

3.2.1. Број занатско-предузетничких радњи  

У Републици Српској је крајем 2010. године пословало 26.427 занатско-предузетничких радњи, 

што представља наставак смањивања броја занатско-предузетничких радњи из прошле 

године и то за 1.801 радњу односно 6,38%. Број радњи се повећао само у секторима рибарства, 

пољопривреде, и осталим услужним дјелатностима, док је смањење броја радњи 

најизраженије у сектору здравствених услуга, саобраћаја и трговине. У три највећа сектора 

трговина, саобраћај и угоститељство послује скоро 80% предузетничких радњи. У наредној 

табели дат је преглед броја радњи према дјелатностима. 

Табела 3.13. Број занатско-предузетничких радњи према дјелатностима 

Сектор дјелатности 
Број радњи 

Индекс
Структура 

2009 2010 2010 (%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 301 328 109 1,24 

Рибарство 9 10 111 0,04 

Вађење руде и камена 37 37 100 0,14 

Прерађивачка индустрија 1.264 1.205 95 4,56 

 Грађевинарство 404 395 98 1,49 

Трговина на велико и мало, оправка моторних 

возила и предмета  за личну употребу 
11.527 10.470 91 39,62 

Хотели и ресторани 5.096 4.983 98 18,86 

Саобраћај, складиштење и   комуникације 6.231 5.669 91 21,45 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  и 

пословне дјелатности 
798 798 100 3,02 

Образовање 134 129 96 0,49 

Здравствени и социјални рад 413 353 85 1,34 

Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и 

личне услужне  дјелатности 
2.014 2.050 102 7,76 

УКУПНО 28.228 26.427 94 100 

Извор: Пореска управа РС 

Највеће учешће у укупном броју предузетничких радњи и даље има сектор трговине са 10.470 

радњи или 39,62%, слиједи саобраћај са 5.669 радњи или 21,45%  те угоститељска дјелатност 

са 4.983 радњи или 18,86%.   
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На подручју Бања Луке, Бијељине и Добоја послује 73% односно 19.110 предузетничких радњи. 

Повећање броја предузетничких радњи забиљежено је на подручју Добој и подручју Источно 

Сарајево, док је изразито смањење броја предузетничких радњи забиљежено на подручју 

Требиња. 

Табела 3.14.: Број занатско-предузетничких радњи по привредним подручјима 

Подручје 
Број радњи 

Индекс 
Структура 

2009 2010  % 

Бања Лука 11.421 10.501 92 39,74 

Бијељина 4.762 4.499 94 17,02 

Добој 4.054 4.110 101 15,55 

Источно Сарајево 2.427 2.648 109 10,02 

Приједор 3.968 3.585 90 13,57 

Требиње 1.596 1.084 68 4,10 

УКУПНО 28.228 26.427 94 100 

Извор: Пореска управа РС 

Највећи број радњи у Републици Српској се налази на подручју Бања Луке 10.501 односно 

39,74%, слиједи подручје Бијељина са 4.499 радњи односно 17,02%, те подручје Добој са 

4.110 радњи односно 15,55% од укупног броја предузетничких радњи. Подручје Требиње са 

1.084 предузетничких радњи, односно 4,10%, има најмањи број занатско-предузетничких 

радњи. 

3.2.2. Запосленост у занатско-предузетничким радњама 

Укупан број запослених у занатско-предузетничким радњама у Републици Српској износи 

42.297 лица. У односу на претходну годину, забиљежен благи раст броја запослених од 1.460 

радника односно 3,58%. Највећи раст броја запослених забиљежен је у секторима 

пољопривреде, рибарства и пословања некретнинама и прерађивачкој индустрији, док је 

највећи пад у сектору вађења руде и камена и здравствених услуга. У три највећа сектора: 

трговина, угоститељство и саобраћај, запослено је 79% радника. 

Табела 3.15.: Запосленост у предузетничким радњама према дјелатностима 

Сектор дјелатности 
Број запослених Инде

кс 

Структу

ра 

2009 2010  (%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 261 358 137 0,85 

Рибарство 5 6 120 0,01 

Вађење руде и камена 96 85 89 0,20 

Прерађивачка индустрија 2.881 3.176 110 7,51 

 Грађевинарство 525 515 98 1,22 

Трговина на велико и мало, оправка моторних возила 

и предмета  за личну употребу 
16.418 16.419 100 38,82 

Хотели и ресторани 8.748 9.236 106 21,84 

Саобраћај, складиштење и   комуникације 7.326 7.666 105 18,12 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  и пословне 

дјелатности 
938 1051 112 2,48 

Образовање 207 224 108 0,53 

Здравствени и социјални рад 957 909 95 2,15 

Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и 

личне услужне  дјелатности 
2.475 2.652 107 6,27 

УКУПНО 40.837 42.297 104 100 

Извор: Пореска управа РС 

Највећи број запослених је у самосталним трговачким радњама (16.419 радника или 38,82%), 

самосталним угоститељским радњама (9.236 запослених или 21,84%) и радњама које се баве 

превозом  (7.666 запослених или 18,12%). 
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Структура запослених према привредним подручјима је неуједначена. Подручје Источног 

Сарајева и Добоја у протеклој години су збиљежила највећи раст броја запослених,  док је на 

подручју Требиња забиљежено највеће смањење броја запослених.   

Табела 3.16.: Структура запослених по привредним подручјима 

Подручје  
Број запослених 

Индекс 
Структура  

2009 2010 % 

Бања Лука 15.850 16.449 104 38,89 

Бијељина 7.405 7.128 96 16,85 

Добој 6.618 7.281 110 17,21 

Источно Сарајево 3.107 3.847 124 9,10 

Приједор 5.461 5.654 104 13,37 

Требиње 2.396 1.938 81 4,58 

УКУПНО 40.837 42.297 104 100 

 Извор: Пореска управа РС 

На бањалучком подручју у занатско-предузетничким радњама било је запослено 16.449 

лица односно 38,89%, затим у добојском подручју 7.281 односно 17,21% те у бијељинском 

подручју 7.128 лица или 16,85%. 

Према родној структури запослених у занатско-предузетничким радњама је подједнак број 

запослених  мушкараца и жена. Посматрано по секторима дјелатности у предузетничким 

радњама број запослених мушкараца је изразито већи у секторима грађевинарства (95,53%), 

вађењу руде и камена (85,88%) и рибарства (83,33%),  док су жене бројније у услужним 

дјелатностима (73,79%), здравственим услугама (63,59%) и трговини (61,68%). 

Табела 3.17.: Родна структура запослених у занатско-предузетничким радњама по  

дјелатностима 

Сектор дјелатности Запослени Мушкарци М% Жене Ж% 

Пољопривреда, лов и шумарство 358 247 68,99 111 31,01 

Рибарство 6 5 83,33 1 16,67 

Вађење руде и камена 85 73 85,88 12 14,12 

Прерађивачка индустрија 3.176 2.013 63,38 1.163 36,62 

 Грађевинарство 515 492 95,53 23 4,47 

Трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила и предмета  за личну 

употребу 

16.419 6.292 38,32 10.127 61,68 

Хотели и ресторани 9.236 4.936 53,44 4300 46,56 

Саобраћај, складиштење и   комуникације 7.666 5.789 75,52 1.877 24,48 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  

и пословне дјелатности 
1051 427 40,63 624 59,37 

Образовање 224 167 74,55 57 25,45 

Здравствени и социјални рад 909 331 36,41 578 63,59 

Остале јавне, комуналне, друштвене, 

социјалне и личне услужне  дјелатности 
2.652 695 26,21 1.957 73,79 

УКУПНО 42.297 21.467 50,75 20.830 49,25 

Извор: Пореска управа РС 

3.2.3. Број затворених и новооснованих занатско-предузетничких радњи 

На број затворених и новоснованих занатско-предузетничких радњи у 2010. години значајно 

је утицала економска криза која је довела до смањења производње и извоза, пада куповне 

моћи становништва, смањења инвестиција, финансијске недисциплине и отежаног приступ 

кредитним средствима. Поред тога на пословање занатско-предузетничких радњи утицали су 

већ постојећи проблеми: улазак великих трговачких ланаца на тржиште, нелојална 

конкуренција увозних роба, сиво тржиште, рад на црно. Висока цијена прикључка на 

електродистрибутивну мрежу, као и цијена потрошене електричне енергије, телефонских и 
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комуналних услуга, које се предузетницима обрачунавају по истој тарифи као и предузећима је 

исто тако оптерећавало пословање. 

У  току 2010. године у Републици Српској  је са радом је престало 4.221 а отворено је 2.709 

предузетничких радњи.  

Табела 3.18.: Број затворених и новооснованих занатско-предузетничких радњи по 

дјелатностима 

Сектор дјелатности Затворене Новоосноване Затворене (%) 
Новоосноване 

%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 73 103 1,73 3,80 

Рибарство 4 2 0,09 0,07 

Вађење руде и камена 5 2 0,12 0,07 

Прерађивачка индустрија 217 138 5,14 5,09 

 Грађевинарство 61 48 1,45 1,77 

Трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила и предмета  за 

личну употребу 

1.817 889 43,05 32,82 

Хотели и ресторани 947 754 22,44 27,83 

Саобраћај, складиштење и   

комуникације 
663 461 15,71 17,02 

Пословање некретнинама, 

изнајмљивање  и пословне 

дјелатности 

42 48 1,00 1,77 

Образовање 21 9 0,50 0,33 

Здравствени и социјални рад 68 8 1,61 0,30 

Остале јавне, комуналне, друштвене, 

социјалне и личне услужне  

дјелатности 

303 247 7,18 9,12 

УКУПНО 4.221 2.709 100 100 

Извор: Пореска управа РС 

Ако посматрамо новоосноване радње према структури дјелатности највише радњи је основано у 

области трговине 889 односно 32,82%, затим у области угоститељства 754 радњи или 27,83% те 

у области саобраћаја 461 односно 17,02%. 

Упоредни приказ затворених и новооснованих радњи у току 2010. године показује да су 

сектори трговине, угоститељства и саобраћаја, као и претходних година, најатрактивнији за 

отварање нових предузетничких радњи и поред великог броја радњи које су затворене у тим 

секторима. Ове дјелатности не захтијевају посједовање посебног знања или вјештина и 

обезбеђују релативно лак поврат уложеног капитала. 

Графикон 3.5.: Упоредни приказ затворених и новооснованих занатско-предузетничких 

радњи 

 
Извор: Пореска управа РС 
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Преглед броја новооснованих радњи по подручјима у Републици Српској дат је на слиједећем 

графикону. 

Графикон 3.6.: Преглед броја новооснованих занатско-предузетничких радњи по 

подручјима у 2010. години 

 
Извор: Пореска управа РС 

Највећи број новооснованих радњи је у бањалучком подручју и то 1.125 радње или 41,53% 

од укупног броја новооснованих радњи, док је у подручју Требиње најмањи број 

новоснованих радњи 85 или 3,14%.  

Уплаћене таксе 

У 2010. години је забиљежено је смањење уплата за Посебну републичку таксу (722112) за  

4,42% у односу на претходну годину. Од укупно уплаћених 9.381.353,00 КМ предузетници су 

уплатили 3.208.983,00 КМ или 34,21%, што представља повећање од  1,13%. 

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

Како би се извршило поређење стања у области МСП и занатско-предузетничке дјелатности у 

Републици Српској са стањем уземљама Европске уније узете су обзир  препоруке Европске 

комисије („Official Journal of the European Union“ L 124/03, Commission Recommendation 

2003/361/EC, 6.May 2003) да се под предузећем подразумјева било који субјекат који је 

ангажован у економским активностима без обзира на његов правни облик, укључивши и 

субјекте ангажоване у занатској и другим активностима који су на индивидуалној или 

породичној основи, као и партнерства или удружења редовно ангажована у економским 

активностима. На тај начин у наредним табелама обухваћена су сва предузећа и занатско-

предузетничке радње али и задруге и друга правна лица који обављају економску активност 

која имају сједиште на територији Републике Српске. Такође, у обзир су узете само дјелатности 

из нефинансијског пословног сектора.  

Иначе, дефиниција МСП у Републици Српској је дјелимично усклађена са препорукама 

Европске комисије. У наредном периоду израдом новог Закона о подстицању развоја МСП 

потребно је извршити усклађивање исте са дефиницијом у ЕУ. То се првенствено односи на 

укључивање занатско-предузетничких радњи у дефиницију МСП, према препорукама Европске 

комисије. Иначе, одредбе Закона о подстицању развоја МСП („Службени гласник РС“ 64/02, 

34/06 и 119/08) односе се на занатско-предузетничку дјелатност само у погледу циљева, 

стратегије развоја, подстицајних мјера и носиоца стратегије. 

Огромна већина односно 99,8% предузећа у нефинансијском пословном сектору у Европској 

унији су МСП (преко 20 милиона). Велика предузећа учествују само са 0,2% у укупном броју 

предузећа у нефинансијском пословном сектору. 
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Унутар нефинансијског пословног сектора, близу 92% су микро предузећа која имају мање од 

10 запослених. Типично европско предузеће је микро предузеће. Око 1.4 милиона предузећа 

су мала предузећа са учешћем од 7% укупног броја предузећа,  док 226.000 средњих предузећа 

учествује са 1% у укупном броју предузећа. У просјеку, једно предузеће у Европској унији 

обезбјеђује посао за 6,4 запослена; просјек се креће између 2 радника по микро предузећу до 

1.000 радника у великим предузећима. 

Табела 3.19. Број предузећа и запослених по предузећу, по величини, у нефинансијском 

пословном сектору, ЕУ-27, за 2008. годину, процјене 

 Микро Мала Средња МСП Велика Укупно 

Предузећа       

Број  19.058.000 1.424.000 226.000 20.709.000 43.000 20.752.000 

% 91,8 6,9 1,1 99,8 0,2 100.0 

Запослени       

Број 39.630.000 27.652.000 22.665.000 89.947.000 43.414.000 133.362.000 

% 29,7 20,7 17,0 67,4 32,6 100.0 

Број запослених по предузећу 

 2.1 19.4 100.3 4.3 1006.1 6.4 

Извор:EIM Business &Policy Research, Annual  Report on EU Small and Medium-sized Enterprises 2009 

Трговина на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу (31,50%) и 

пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне активности (28,14) су сектори са највећим 

бројем МСП у Европској унији. Слиједе сектори грађевинарство (14,45%) и прерађивачка 

индустрија (11,34%). С друге стране, прерађивачка индустрија (44,19%),  пословање 

некретнинама, изнајмљивање  и пословне дјелатности (20,93%) и трговина на велико и мало, 

оправка моторних возила и предмета за личну употребу (16,27) су сектори у којима доминирају 

велика предузећа у Европској унији. 

Табела 3.20. Број предузећа по величини, по дјелатности у нефинансијском пословном 

сектору, ЕУ-27, за 2008. годину, процјене 

C-I,K                
Нефинансијски пословни сектор по NACE 

класификацији 

Број предузећа Број 

запослених 

по 

предузећу 

МСП Велика 

предузећа 

Укупно 

20.709.000 43.000 20.752.000 6.4 

C Вађење руде и камена 21.000 240 21.000 36.0 

D Прерађивачка индустрија 2.348.000 19.000 2.367.000 14.9 

E Производња и снабдијевање електричном 

енергијом, гасом и водом 
31.000 1.000 32.000 51.1 

F Грађевинарство 2.993.000 3.000 2.996.000 4.9 

G Трговина на мало и велико, оправка 

моторних возила и предмета за личну 

употребу 

6.524.000 7.000 6.531.000 5.0 

H Хотели и ресторани 1.724.000 1.000 1.725.000 5.5 

I Саобраћај, складиштење и везе 1.241.000 4.000 1.245.000 9.8 

K Пословање некретнинама, изнајмљивање  

и пословне дјелатности 
5.827.000 9.000 5.836.000 4.6 

Извор:EIM Business &Policy Research, Annual  Report on EU Small and Medium-sized Enterprises 2009 

 

Посматрајући стање у Републици Српској може се уочити да 99,8% предузећа у 

нефинансијском пословном сектору су МСП док велика предузећа учествују са 2% у структури 

укупних предузећа. Микро предузећа учествују са 93,7% а мала предузећа са 5,11% укупном 

броју предузећа у нефинансијском пословном сектору. Учешће средњих предузећа износи 

1,0%. 

Број радника по 1 МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској је 1,6 што је 

мање у односу на ЕУ просјек од 2,1. Исто се односи и на велика предузећа која у Републици 

Српској према процјени запошљавају 665 радника а у Европској унији у просјеку једно велико 

предузеће запошљава 1.000 радника. 
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Једно МСП у Републици Српској запошљава 3,5 радника што је мање у односу на Европску 

унију у којој је у просјеку запослено 4,3 радника. У просјеку једно предузеће у Републици 

Српској запошљава 4,5 радника што је мање у односу на просјек Европске уније у којој једно 

предузеће запошљава 6,4 запослена. 

Табела 3.21. Број предузећа и запослених по предузећу, по величини, у Републици Српској у 

нефинансијском пословном сектору, 2010. година 

 Микро Мала Средња МСП Велика Укупно 

Предузећа       

Број  34.173 1.862 355 36.390 56 36.446 

% 93.7 5.1 1.0 99.8 0.2 100 

Запослени       

Број 54.143 37.406 36.023 127.572 37.275 164.847 

% 32,84 22,69 21,85 77,39 22,61 100 

Број запослених по предузећу 

 1,6 20,09 101,5 3,5 665,6 4,5 

Извор: Пореска управа РС 

Уколико се посматра структура предузећа у нефинансијском пословном сектору у Републици 

Српској доминантно учешће у структури МСП има трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила и предмета за личну употребу са 45,04%,  саобраћај, складиштење и везе 

18,60% и хотели и ресторани са 14,42% учешћа у укупном броју МСП у нефинансијском 

пословном сектору. Уколико се посматра структура великих предузећа по секторима у 

Републици Српској, највећи број великих предузећа је у прерађивачкој индустрији (42,86%) и 

производњи и снабдјевању електричном енергијом, гасом и водом (19,64%).  

Табела 3.22. Број предузећа по величини, по дјелатности у Републици Српској у 

нефинансијском пословном сектору за 2010. годину 

 Број предузећа Број 

запосле

них по 

предузе

ћу 

МСП 
Велика 

предузећа 
Укупно 

C-I,K 

 

Нефинансијски пословни сектор по NACE 

класификацији 36.390 56 36.446 4,5 

C Вађење руде и камена 176 3 179 14,8 

D Прерађивачка индустрија 4.130 24 4.154 10,9 

E Производња и снабдијевање електричном 

енергијом, гасом и водом 
174 11 185 68,3 

F Грађевинарство 1.454 4 1.458 8,7 

G Трговина на мало и велико, оправка моторних 

возила и предмета за личну употребу 
16.391 6 16.397 2,9 

H Хотели и ресторани 5.247 - 5.247 2,2 

I Саобраћај, складиштење и везе 6.769 4 6.773 3,3 

K Пословање некретнинама, изнајмљивање  и 

пословне дјелатности 
2.049 4 2.053 4,8 

Извор: Пореска управа РС 

3.3.1. Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској према 

броју   становника  

Број МСП у нефинансијском-пословном сектору на 1.000 становника у Републици Српској је у 

2010. години износио 25,4 и мањи је у односу на 2009. годину када је износио 26,6. Разлог томе 

је пад броја занатско-предузетничких радњи у 2010. години. Према подацима Eurostata  

Европска унија у просјеку има 39,9 МСП на 1.000 становника. 
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Табела 3.23. Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици 

Српској за 2009 и 2010. годину 

 
2009. година 2010. година 

Сектори дјелатности 
Број 

МСП 

Број занатско-

предузетничких 

радњи 

Број 

МСП 

Број 

занатско-

предузетнич

ких радњи C Вађење руде и камена 137 37 139 37 

D Прерађивачка индустрија 2.898 1.264 2.925 1.205 

E 
Производња и снабдијевање са 

електричном енергијом, гасом и водом 
162 - 174 - 

F Грађевинарство 1.048 404 1.059 395 

G 
Трговина на мало и велико, оправка 

моторних возила и предмета за личну 

употребу 

6.018 11.527 5.921 10.470 

H Хотели и ресторани 275 5.096 264 4.983 

I Саобраћај, складиштење и везе 1.091 6.231 1.100 5.669 

K 
Активности у вези са некретнинама, 

изнајмљивање и пословне активности 1.168 798 1.251 798 

 УКУПНО 12.797 25.357 12.833 23.557 

Укупно МСП и занатско-предузетничке радње 38.154 36.390 

Број становника 1.435.179 1.433.038 

Број МСП на 1.000 становника 26,6 25,4 

* У категорију МСП уврштена су МСП и занатско-предузетничке радње у нефинансијском пословном сектору 
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IV ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И 

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2010. ГОДИНИ 

У наредном дијелу Годишњег извјештаја приказана је реализација Стратегије развоја малих и 

средњих предузећа у Републици Српској за 2010. годину.  

Оперативни циљ 1.  Јачање финансијске подршке МСП и предузетништва 

Програм подстицаја 1  Обезбјеђивање посебних финансијских средстава у Фонду за 

развој и запошљавање Републике Српске намјењених развоју МСП 

Рок: континуирано 

Носилац: Министарство финансија и Министарство  индустрије, 

енергетике и рударства  

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске у чијем саставу се налази Фонд за развој и 

запошљавање Републике Српске, представља једну од најзначајнијих институција чији је 

основни задатак подршка развоју МСП и предузетништва у Републици Српској. Финансијска 

подршка предузећима и предузетницима Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у 

току 2010. године односила се на пет кредитних линија чији су услови приказани у наредној 

табели. 

Табела бр. 4.1.: Преглед услова по кредитним линијама ИРБ РС за предузетнике и 

предузећа 

Назив кредитне линије 

Каматна/ 

дисконтна 

стопа (у%) 

Период 

отплате 

(у 

год.)/гр

ејс 

период 

(у мј.) 

Износ кредита 

(у КМ) 
Намјена 

Почетне пословне 

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

Микробизнис у 

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

Пољопривреда 4,30-5,10 

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

рефинансирање 

5/12 10.000-2.000.000 
правна лица, само за 

обртна средства 

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

рефинансирање 

5/12 5.000-100.000 
предузетници, само за обртна 

средства 

Предузетници и предузећа 4,40-5,40 

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

рефинансирање 

5/12 10.000-2.000.000 
правна лица, само за обртна 

средства 

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

рефинансирање 

5/12 5.000-100.000 
предузетници, само за обртна 

средства 

1/12 50.000-2.000.000 припрема извоза 

Откуп потраживања 6,00 

Једнокр. 

доспј. до 

12 

мјесеци 

10.000-2.000.000 за откуп потраживања 

Извор: Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима, ИРБ РС
 11

 

У току 2010. године предузећима и предузетницима пласирано је укупно 98.612.038 КМ 

кредитних средстава кроз четири кредитне линије путем 9 пословних банака и 3 

микрокредитне организације.  

                                                            
11

 Службени гласник Републике Српске, број 41/10. 
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Табела бр.4.2.: Преглед пласмана ИРБ РС у 2010. години, према кредитним линијама 

Кредитне линије Износ бр. 

захтјева 

Почетне пословне активности 1.075.934 31 

Микробизнис у пољопривреди 4.733.068 250 

Пољопривреда 10.957.500 16 

Предузетници и предузећа 81.845.536 133 

УКУПНО 98.612.038 430 

Извор: ИРБ РС 

Највећи интерес у 2010. години постојао је за кредитну линију за микробизнис у пољопривреди 

што се може видјети из броја одобрених захтјева који чине 58,14% од укупног броја одобрених 

захтјева. Слиједи кредитна линија за предузетнике и предузећа са учешћем од 30,93% од 

укупног броја одобрених захтјева по којој је пласиран и највећи износ кредитних средстава у 

износу од 81.842.536 КМ или 83,0% од укупно пласираних средстава. Највећи број корисника 

ове кредитне линије припада групи микро и малих предузећа, док је највећи износ кредитних 

средстава пласиран средњим предузећима.  

Табела бр 4.3.: Преглед пласмана ИРБ РС предузећима и предузетницима на кредитној 

основи у 2010. години , према величини 

Врста предузећа Укупан износ 

пласираних средстава 

Укупан број 

корисника 

Просјечно улагање по 

кориснику кредита 

  
у КМ % 

Број 

корисника 
% У КМ 

Микро 8.764.413 11% 50 38% 175.288 

Мала 23.649.276 29% 50 38% 472.986 

Средња 35.399.600 43% 25 19% 1.415.984 

Велика 14.032.247 17% 8 6% 1.754.031 

УКУПНО 81.845.536  133  615.380 

Извор: ИРБ РС 

Предузетничке радње су такође искористиле 40% од укупно пласираних средстава 

Инвестиционо-развојне банке РС намијењених за почетне пословне активности односно 

429.944 КМ, а кроз кредитну линију за предузетнике и предузећа, на предузетничке радње се 

односи  1.537.738 КМ односно 2% средстава. 

Уколико се посматра преглед пласмана ИРБ РС предузећима и предузетницима по секторској 

алокацији може се уочити да је највећи износ кредита од укупно пласираних средстава у 2010. 

години пласиран у прерађивачку индустрију 58% и пољопривреду, лов и шумарство 15%. 
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Графикон 4.1. Преглед пласмана ИРБ РС по кредитним линијама предузетницима и 

предузећима, са аспекта секторске алокације 

 

Извор: ИРБ РС 

Програм подстицаја 2  Унапређење сарадње између Фонда за развој и запошљавање 

Републике Српске и Републичке агенције за развој МСП  у вези са 

додјелом средстава за МСП 

Рок: континуирано 

Носилац: Фонд за развој и запошљавање Републике Српске и 

Републичка агенција за развој  МСП 

Сарадња између Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у чијем се  саставу налази и 

Фонд за развој и запошљавање РС и Републичке агенције за развој МСП у 2010. години 

остварена је кроз пројекат Републичке агенције за развој МСП „Едукација за 

самозапошљавање“ чија је имплементација почела у 2009. години, а који се проводи у 

сарадњи са Инвестиционо-развојно банком Републике Српске и општинама Републике Српске. 

Циљ пројекта је подршка свим младим људима у Републици Српској који имају пословну идеју, 

да је кроз стручну обуку провјере, те да је у случају економске оправданости претворе у 

исплатив посао. Сарадња је такође остварена и у току трајања Глобалне седмице 

предузетништва чији је домаћин за Босну и Херцеговину у 2010. години била Републичка 

агенција. 

Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Инвестиционо-развојне банке Републике 

Српске и Републичке агенције за развој МСП потписан је 2008. године а у циљу реализације 

стратешких циљева одређених Развојним програмом Републике Српске 2007-2010, Стратегијом 

развоја МСП у Републици Српској за период 2006-2010. година и Стратегијом Инвестиционо-

развојне Републике Српске. Споразум предвиђа међусобну размјену информација, едукацију, 

промоцију и остале облике сарадње предвиђене Споразумом. 

Програм подстицаја 3  Обезбједити финансијску подршку за почетнике у бизнису (start-up) 

у оквиру Гранта Републичкој агенцији за развој МСП 

Рок: друга половина 2006. и даље континуирано 

Носилац: Министарство индустрије, енергетике и рударства, 

Министарство финансија и Републичка агенција за развој МСП 

У току 2010. године Републичка агенција за развој МСП је у  оквиру Глобалне седмице 

предузетништва у сарадњи са Инвестиционо-развојном банком РС организовала такмичење 

„Оствари своју идеју“. Такмичење је било намијењено младим особама, старости од 18 до 35 

година, а циљ такмичења је подстицање младих особа на самозапошљавање кроз пружање 
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нефинансијске и финансијске подршке покретању властитог посла. На такмичење је пристигло 

35 пословних идеја а награђене су три најбоље пословне идеје: производња здраве хране, 

производња дрвених, еколошки исправних, здравих, едукативних играчака за дјецу и 

калкулатор идеалних дијелова.  Додјељене су новчане награде у износу од по 2.500 КМ на име 

оснивачког капитала и бесплатно вођење пословних књига у трајању од једне године. 

Компанија „Мicrosoft“, која је подржала такмичење, награђенима је обезбједила пакете 

лиценцираног софтвера. 

Програм подстицаја 4 Покретање кредитних програма и грантова за подстицање развоја 

МСП и предузетништва на нивоу општина Републике Српске  

Рок: друга половина 2006. и даље континуирано 

Носилац: Општине Републике Српске и локалне агенције 

Према подацима анкете коју је спровело Министарство индустрије, енергетике и рударства 

Републике Српске, а која је прослијеђена свим општинама Републике Српске, у току 2010. 

године од укупно 48 општина које су одговориле на анкету, 28 општина Републике Српске је у 

својим буџетима обезбједило средства за финансијску подршку МСП било да је ријеч о 

бесповратним или кредитним средствима. Укупан износ пласираних средстава износио је 

7.318.535  КМ од чега се на бесповратна средстава односи 2.621.614 КМ док је укупан износ 

кредитних средстава износио 4.696.921 КМ. Већина програма подршке је била намијењена 

предузећима, (укључујући јавна комунална предузећа) док је подршку намијењену искључиво 

предузетницима била формулисана само у неколико општина.   

У поређењу са 2009. годином, остварен је раст средстава издвојених за подршку развоју МСП 

са локалног нивоа. Укупан износ  средстава у 2009. години износио је 6.583.251 КМ од чега се 

на бесповратна средства односило 2.815.288 КМ  док је кроз кредитне линије пласирано 

3.722.963 КМ.   
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Табела  4.4. Преглед финансијске подршке MSP са локалног нивоa у 2010. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (у КМ)  

Ред. 

Број 
Општина 

2010 

Бесповратна 

средства 

Кредитна 

средства 
Укупно 

1 Бања Лука 350.000 500.000 850.000 

2 Бијељина 179.363  179.363 

3 Билећа 55.000 458.800 513.800 

4 Брод 357.000 110.000 467.000 

5 Вишеград 233.608 815.000 1.048.608 

6 Власеница 27.000  27.000 

7 Градишка 27.500  27.500 

8 Добој 30.600  30.600 

9 Источна Илиџа 18.198 96.000 114.198 

10 Источно Ново Сарајево  600.000 600.000 

11 Козарска Дубица 70.000  70.000 

12 Лакташи 75.600 130.000 205.600 

13 Љубиње 5.800  5.800 

14 Мркоњић Град 253.000 287.500 540.500 

15 Невесиње 26.405  26.405 

16 Нови Град 12.806  12.806 

17 Ново Горажде 100.000 427.444 527.444 

18 Пале  86.000 86.000 

19 Петрово 37.300  37.300 

20 Приједор 494.250  494.250 

21 Рибник 40.750  40.750 

22 Рогатица  258.000 258.000 

23 Рудо  350.000 350.000 

24 Соколац 206.914  206.914 

25 Србац 8.520  8.520 

26 Требиње  445.000 445.000 

27 Угљевик  133.177 133.177 

28 Шипово 12.000  12.000 

Укупно 2.621.614 4.696.921 7.318.535 

Извор: Анкетни листићи из општина 

 

Битно је истаћи да 11 општина у Републици Српској остварује накнаду за експлоатацију 

природних ресурса што је и регулисано Законом о накнадама за кориштење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник Републике Српске“ 85/03 

и 75/10). На основу члана 3. и 7. Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени гласник Републике Српске, број: 85/03 и 75/10), 

предузећа која производе електричну енергију, кориштењем хидроакумулационих објеката и 

природно необновљивих ресурса, на територији општине, плаћају накнаду општинама на 

чијем подручју су изграђени хидроакумулациони објекти. 

Укупно 24.261.617 КМ накнада за кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије у 2010. години дозначено је од стране предузећа која производе 

електричну енерију општинама: Билећа, Требиње, Гацко, Вишеград, Рудо, Ново Горажде, 

Рогатица, Угљевик, Мркоњић Град, Бања Лука и Кнежево. 

Накнаде су дозначене на посебне рачуне буџета општина и градова, у складу са чланом 10. 

поменутог Закона, а користе се за: 
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- истраживање и изградњу алтернативних привредних капацитета путем стимулативног 

кредитирања у складу са планом и програмом развоја који усваја скупштина општине, а 

најмање 70% од укупних средстава која се уплате по овом основу; 

- изградњу примарних инфраструктурних објеката (водоводи, канализација, топловоди, 

локални путеви и сл.) који су у функцији привредног развоја и запошљавања 

- контролу заштите животне средине (екологија). 

Табела 4.5. Рекапитулација вриједности накнада дозначених у 2010. години за кориштење 

природних ресурса у сврху производње електричне енергије које предузећа за производњу 

електричне енергије плаћају општинама 

ЗП Хидроелектране на Требишњици ад Требиње 7.151.783 КМ 

Општина Билећа 3.792.771 КМ 

Општина Требиње 3.359.011 КМ 

Рудник и термоелектрана Гацко 4.620.846 КМ 

Општина Гацко 4.620.846 КМ 

ЗП Хидроелектране на Дрини ад Вишеград 6.196.095 КМ 

Општина Вишеград 3.326.045 КМ 

Општина Рудо 1.554.412 КМ 

Општина Ново Горажде 857.461 КМ 

Општина Рогатица 458.176 КМ 

Рудник и термоелектрана Угљевик 4.415.386 КМ 

Општина Угљевик 4.415.386 КМ 

ЗП Хидроелектране на Врбасу ад  Мркоњић Град 1.877.507 КМ 

Општина Мркоњић Град 1.286.655 КМ 

Град Бања Лука 538.525 КМ 

Општина Кнежево 52.327 КМ 

УКУПНО 24.261.617 КМ 

Извор: Министарство финансија РС 

Због чињенице да се већина општина у протеклом периоду није успјела да се приближи 

законом прописаном омјеру (70/30) у намјенском кориштењу средстава,  Народна скупштина 

Републике Српске је у току 2010. године је усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о 

накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/10). У Закону је дефинисано да се средства 

уплаћена по овом основу воде на посебном рачуну буџета општине, односно града, и користе у 

складу са Програмом коришћења средстава уплаћених по основу накнада намјенски, и то 25% 

укупних средстава, која се уплате по овом основу, се користи за изградњу нових привредних 

капацитета или проширење постојећих путем стимулативног кредитирања и изградњу 

примарних инфраструктурних објеката (водоводи, канализација, топловоди, локални путеви и 

сл.) који су у функцији привредног развоја и запошљавања најмање 30% од укупних средстава 

која се уплате по овом основу и остале сврхе.  

Законом о измјенама и допунама закона о накнадама за кориштење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/10) 

Министарство финансија Републике Српске је задужено за контролу кориштења ових средства. 

 

Програм подстицаја 5      Припремити и усвојити Закон о финансијском лизингу  

Рок:  Према Програму рада Народне скупштине Републике Српске  за 

период април 2005.-април 2006. година 

Носилац: Министарство финансија  

Усвајањем  Закона о финансијском лизингу у јулу 2007. године финансирање путем лизинга у 

Републици Српској, као и у развијеним земљама постало је једноставнији и јефтинији 

дугорочни извор финансирања привредних субјеката, а посебно МСП у односу на банкарске 

кредите.  



33 

 

Укупна потраживања по основу финансијског и оперативног лизинга на дан 31.12.2010. године 

износила су 104,999 милиона КМ, од чега потраживања по финансијском лизингу износе 

78,811 милиона КМ а по оперативном лизингу 26,188 милиона КМ. Према предмету лизинга 

највећи износ потраживања по основу финансијског лизинга односи се на возила за обављање 

дјелатности 30,99%, те на машине и опрему 28,88%. У структури потраживања финансијског 

лизинга, на правна лица се односи 91,14%, физичка лица 7,43% и предузетнике 0,91%. У односу 

на стање са 31.12.2009. године у 2010. години остварен је раст од 31% потраживања по основу 

финансијског и оперативног лизинга. 

Према подацима Агенције за банкарство Републике Српске, у Републици Српској је са  

31.12.2010. гoдине пословао 1 давалац лизинга са сједиштем у Републици Српској и 5 

послoвних јединица које су у саставу 3 друштва за послове лизинга са сједиштем у Федерацији 

БиХ. 

 

Програм подстицаја 6 Припремити и усвојити Закон о измјенама и допунама закона о 

микрокредитним организацијама  

Рок: Према Програму рада Народне скупштине Републике Српске за   

период април 2005.-април 2006. година 

Носилац: Министарство финансија  

Закон о микрокредитним организацијама Народна скупштина РС усвојила је у јуну 2006. 

године.   

Укупни кредити које су пласирале микрокредитне организације у 2010. години у Републици 

Српској износили су 229 милиона КМ. Према секторској структури 93,15% од укупних кредита 

је пласирано физичким лицима, а 6,84% правним лицима.  Највећим дијелом средства су 

усмјерена на кредитирање пољопривредне производње и услужних дјелатности и углавном се 

односи на дугорочне кредите физичким лицима. 

Према подацима Агенције за банкарство Републике Српске у Републици Српској је са 

31.12.2010. године пословало 7 микрокредитних организација (3 микрокредитна друштва и 4 

микрокредитне фондације), као и 136 организациона дијела микрокредитних организација 

који послују у оквиру девет микро кредитних фондација, чије је сједиште у Федерацији БиХ 
(број пословних јединица има благи тренд смањења од задњег квартала 2009. године).  

Оперативни циљ 2. Убрзање поступка и смањење трошкова регистрације пословних 

субјеката 

Реализација овог циља из Стратегије подразумјева, прије свега, испуњење обавеза које 

проистичу из Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, а посебно оних 

који се тичу формирања електронског дијела главне књиге регистра пословних субјеката. 

Поред наведених, Стратегија претпоставља и реализацију активности успостављања система 

регистрације пословних субјеката „све на једном мјесту“, као и пребацивање активности 

прибављања неопходне документације са странке у поступку, на органе који поступак воде. 

Према информацијама које је Републичка агенција за развој МСП прибавила од окружних 

привредних судова у Републици Српској, поступак регистрације привредних друштава је, од 

почетка примјене главних књига регистра у електронском облику, знатно убрзан, тако да се 

рјешења о регистрацији привредних друштава издају у законском року од 5 дана од дана 

подношења пријаве за упис у регистар. Према информацијама добијеним од судова, управо је 

формирање главних књига регистра у електронском облику омогућило да се друштво 

региструје у законском року што раније није био случај. 

Поред позитивног помака који је извршен у 2010. години у оквиру овог програма подстицаја, 

треба напоменути да главне књиге регистра у електронском облику још увијек нису комплетне, 
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јер поступак уписа постојећих (раније уписаних) друштава у електронске регистре још увијек 

траје.
12

 

У 2010. години није било умањења прописаних судских и административних такси које су 

обавезне приликом регистрације привредних друштава. 

Програм подстицаја 5  Подстицање и помоћ у оснивању сервиса за регистрацију 

пословних субјеката по принципу „све на једном мјесту“ (one 

stop shop) у циљу бржег и јефтинијег оснивања предузећа у 

центрима гдје постоје регистарски судови и у општинама са 

преко 50.000 становника 

 Рок: друга половина 2007. – друга половина 2010. године,  

Носилац: Министарство за управу и локалну самоуправу, општине 

Републике Српске и Републичка агенција за развој МСП 

У Републици Српској се, на основу споразума Министарства за економске односе и регионалну 

сарадњу, Америчке организације за међународну сарадњу USAID и Републичке агенције за 

развој МСП, а у сарадњи са заинтересованим јединицама локалне самоуправе, уводи концепт 

„регистрације за један дан“ када је у питању регистрација занатско – предузетничке 

дјелатности. Суштина поступка је у томе да оснивач дјелатности обавља све на једном мјесту 

(надлежно одјељење за привреду), а терет прикупљања доказа о испуњеносту услова за 

обављање дјелатности преузима одјељење за привреду. 

У 2010. години, модел „регистрације за један дан“ преузеле су општине Рудо, Требиње, 

Чајниче, Хан Пијесак, Власеница, Милићи и Братунац. 

Поред поменутих активности које служе имплементацији овог оперативног програма, 

потребно је поменути и сљедеће активности у 2010. години: 

1.     У 2010. години дошло је и до измјене која није била предвиђена Стратегијом, а 

представља позитиван помак када је у питању регистрација привредних друштава. У 

Републици Српској формирани су привредни судови и то окружни привредни судови у 

Бањој Луци, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и Требињу, као и Виши привредни 

суд Републике Српске у Бањој Луци. Формирањем привредних судова створене су 

претпоставке за ефикасније поступање судова не само у поступцима регистрације 

привредних друштава, већ и у поступцима рјешавања привредних спорова, стечаја, 

ликвидација и др. 

2.     Од почетка 2010. године сви пословни субјекти који се, у поступку оснивања, региструју 

као порески обвезници аутоматски ће бити регистровани и као обвезници уплате 

доприноса, тако да оснивачи не морају да врше никакве формалне радње пред 

надлежним фондовима, а што је новина настала у оквиру успоставе јединственог 

система за регистрацију, контролу и наплату доприноса у оквиру пројекта ELMO који у 

Републици Српској проводи USAID у сарадњи са Пореском управом и надлежним 

фондовима. 

3.    Ступањем на снагу Закона о привредним друштвима (од 01.01.2010. године) уведена је 

новина која ће убрзати поступак регистрације ових субјеката. Поменутим законом је 

предвиђено да ће привредно друштво обављати дјелатност у адекватним просторијама 

за ту дјелатност, што се провјерава у редовном инспекцијском поступку, а не у поступку 

регистрације друштва као што је раније био случај. 

4.      У складу са Планом рада за 2010. годину, а у оквиру сарадње са Развојним програмом 

Уједињених нација (УНДП), односно програмом „Стратешко планирање и развој 

политика дјеловања“ (СППД), Министарство индустрије, енергетике и рударства је 

преузело низ активност везаних за израду новог Закона о занатско-предузетничкој 

дјелатности. Један од фокуса новог прописа управо је убрзање процедуре регистрације 

                                                            
12

 Према информацијама које је Републичка агенција за развој МСП  добила од привредних судова у Републици 

Српској, основни проблем за комплетирање електронског дијела регистра привредних друштава јесте недостатак 

финансијских средстава за ангажовање додатних сарадника неопходних за ту активност. 



35 

 

занатско-предузетничке дјелатности кроз поједностављење процедуре, смањење броја 

докумената и увођења стандардизованих образаца за пријаву уписа у регистар. 

5.     Агенција за информационо друштво Републике Српске је у 2010. години иницирала 

израду приједлога пројекта чији је циљ реализација система за електронску 

регистрацију привредних друштава. Услуга ће бити заснована на унапређеној 

комуникацији, координацији, усклађивању и сарадњи свих актера укључених у процес 

регистрације. Пројекат се заснива на широкој употреби информационих технологија и 

јасној расподјели одговорности са циљем унапређења ефикасности процеса. 

Оперативни циљ 3.   Смањење фискалног оптерећења и пореска политика ка МСП 

Програм подстицаја 1   Израдити програм развојних пореских олакшица за МСП и 

предузетнике кроз измјене и допуне закона о директним 

порезима и таксама, те иницијативама за измјене индиректних 

пореза  

Рок: друга половина 2006. године и пратити га континуирано, 

Носилац: Влада Републике Српске, Министарство финансија, 

Републичка агенција за развој МСП , Привредна комора 

Републике Српске; 

 

Програм подстицаја 2   Израдити пројект за пореске и друге инвестиционе олакшице за 

пословање у слободним зонама 

Рок: прва половина 2007. године,  

Носилац: Министарство за економске односе и координацију, 

Министарство индустрије, енергетике и рударства, Министарство 

финансија, Републичка агенција за развој МСП и Привредна комора 

Републике Српске 

 

Програм подстицаја 3                          Иницирати увођење развојне стопе ПДВ-а, 

                                                     Рок: прва половина 2007. године и континуирано,  

Носилац: Министарство индустрије, енергетике и рударства, 

Министарство финансија, Републичка агенција за развој МСП и 

Привредна комора Републике Српске 

Стратегија предвиђа три програма подстицаја који служе смањењу фискалног оптерећења под 

којим послују МСП, али и поред тога, у 2010. години није било измјена релевантних пореских и 

других прописа којима би било олакшано пословање МСП. 

Иако до умањења пореског оптерећења у 2010. години није дошло, треба напоменути да код 

надлежних органа и институција у Републици Српској постоји свијест о значају ових олакшица и 

воља да се исте имплементирају. Управо из тог разлога, нови документ-Стратегија развоја МСП 

и предузетништва у Републици Српској за период 2011-2013. година, предвиђа одговарајуће 

интервенције за унапређење пореске политике и праксе и то: 

1.     умањење пореског оптерећења за почетне пословне активности, као и умањење 

износа појединих административних такси; 

2.     смањење броја плаћања, односно броја формалности које пословна заједница обавља 

у вези пореских обавеза;  

3.     смањење времена неопходног за плаћање пореских обавеза. 

Оперативни циљ 4. Јачање институционалне подршке развоја МСП 

Програм подстицаја 1  Кадровско и техничко јачање постојећих институција за 

подршку МСП на републичком нивоу: Ресор за МСП и 

производно занатство Министарства индустрије, 

енергетике и рударства и Републичка агенција за развој МСП   

 Рок: континуирано, 
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Носилац: Влада Републике Српске; 

У Ресору за МСП, производно занатство и информатику Министарства индустрије, енергетике и 

рударства РС у току 2010. године било је запослено 5 радника. Техничка опремљеност Ресора 

је на задовољавајућем нивоу. 

Републичка агенција за развој МСП је у 2010. години имала 20 запослених од чега 16 у Бањој 

Луци, 2 запослена у регионалном центру у Билећи и по један радник у регионалним центрима 

Пале и Мркоњић Град. Техничка опремљеност Републичке агенције за развој МСП је на 

задовољавајућем нивоу.  

 

Програм подстицаја 2   Формирање регионалних развојних центара Републичке 

агенције за развој МСП 

Рок: прва половина 2006. год. - друга половина 2008. год.,  

Носилац: Влада Републике Српске, Републичка агенција за развој 

МСП и општине Републике Српске 

Теренски центри Републичке агенције за развој МСП: Источно Сарајево, Билећа и Мркоњић 

Град су у току 2010. године проводили све активности у складу са пословним планом Агенције 

за 2010 годину, али истовремено обављали и специфичне послове везане за локалитет на 

којем дјелују.  Посебне активности које су провођене у теренским канцеларијама се могу 

подијелити у пар основних активности: 

Савјетодавна подршка МСП и предузетницима – Ово је једна од најбитнијих активности које 

су обављале теренске канцеларије. Савјетодавна подршка пружана је сљедећим групама:  

1.     Незапослена лица или запослена лица која желе да покрену самосталну пословну 

активност (потенцијални „start-up“) – Основне информације које су ове групе тражиле 

су се односиле на законску регулативу и могућности регистровања дјелатности или 

другог облика пословних субјеката, али и информације о тржишту, законској 

регулативи у одређеној области и могућности добијања додатних извора финансирања.  

2.     МСП и предузетници – Основне „услуге“ које су пружане овом сектору се огледају у 

десиминацији информација о јавним позивима и доступним средствима за 

финансирање одређених пројеката или увођење стандарда, пружање информација о 

законским облицима регистрацијe одређених дјелатности; информације о кредитним 

линијам пословних и инвестиционих банака. 

Посебно велико интересовање се односило на информације о кредитним линијама 

Инвестиционо развојне банке Репбулике Српске. Овдје је потребно нагласити да су запослени у 

теренским канцеларијама пружали помоћ приликом израде неколико десетина пословних 

планова или кредитних апликација који су упућени према Инвестицино-развојној банци 

Републике Српске. 

Подршка јединицама локалне управе (општинама) – Све теренске канцеларије су током 2010. 

године, обављале велики број састанака са општинама са којима сарађују. Ови састанци су се 

односили на различите теме, од пружања подршке припреми пројектних приједлога, помоћ за 

припрему документације за пословну инфраструктуру и идентификацију додатних извора 

финансирања. 

Програм подстицаја 3  Покретање општинских агенција за развој МСП у већим 

општинама и институционално јачање одјељења за привреду 

у мањим општинама РС 

 Рок: континуирано,  

Носилац: Општине Републике Српске и Републичка агенција за 

развој МСП;   

У току 2010. године није било иницијатива за оснивањем нових локалних развојних агенција. 

Локалне развојне агенције у Републици Српској у 2010. години: 
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1. Локална агенција за развој општине Нови Град; 

2. Локална агенција за развој општине Козарска Дубица; 

3. Приједорска асоцијација за економски развој-ПРЕДА, Приједор; 

4. Агенција за локални развој АЛОРГ Градишка; 

5. Градска развојна агенција Бања Лука; 

6. Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град; 

7. Локална развојна агенција „Шипово-пројект“; 

8. Агенција за развој малих и средњих предузећа АПИС Србац; 

9. Локална развојна агенција општине Челинац; 

10. Општинска агенција за развој малих и средњих предузећа Модрича; 

11. Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Добој; 

12. Агенција за развој малих и средњих предузећа Бијељина; 

13. Агенција за развој малих и средњих предузећа Угљевик; 

14. Локална развојна агенција Рудо; 

15. Агенција за развој малих и средњих предузећа Требиње; 

16. Општинска развојна агенција Љубиње; 

17. Агенција за развој општина источне Херцеговине-међуопштинска иницијатива радом 

покрива седам општина:  Требиње, Билећа, Гацко, Љубиње, Берковићи, Невесиње и 

Источни Мостар. 

18. Градска развојна агенција Источно Сарајево-оснивач агенције је Град Источно Сарајево и 

шест општина удружених у град (Соколац, Пале, Источни Стари Град, Источно Ново 

Сарајево, Источна Илиџа и Трново). 

У општинама у којима не постоји локална развојна агенција формирана су одјељења за развој 

или стручне службе, док у мањим и неразвијеним општинама постоји само реферат који се 

бави пословима локалног економског развоја. У Републици Српској постоји 31 општина која 

има овакав облик инфраструктуре за управљањем локалног економског развоја. Такође, 15 

општина нема ни један организациони облик инфраструктуре за управљање локалним 

економским развојем. 

 

Програм подстицаја 4  Формирање мрежа локалних агенција у циљу јачања њихове 

пројектне и друге сарадње, 

   Рок: друга половина 2006. – друга половина 2010. године,  

   Носилац:  Локалне агенције, Републичка агенција за развој МСП 

и општине Републике Српске;  

Током 2010. године одржана су два радна састанака Републичке агенције за развој МСП са 

представницима локалних агенција у вези актуелних пројеката те о могућностима заједничке 

сарадње. Унапређење заједничке сардање Републичке агенције за развој МСП и локалних 

развојних агенција биће омогућено успоставом портала који ће функционисати у склопу 

интернет странице   Републичке агенције за развој МСП www.rars-msp.org.  

Основна функција овог портала је да: омогући приступ свим јединицама локалне управе и 

локалним развојним агенцијама, оствари презентацију свих развојних потенцијала, створи базу 

пројектних идеја и пројектних приједлога, успостави форум преко којег би учесници могли 

директно комуницирати и размјењивати информације и искуства, те успостави директну и 

сталну „on line“ комуникацију између различитих нивоа организација. У 2010. години портал је 

формално успостављен, постављена је интерактивна мапа Републике Српске са основним 

подацима о јединицама локалне управе, базом пројектних идеја и подацима добијеним 

процесом мапирања пословних зона. У току наредне године се намјерава употпунити све 

функције портала и одређивање формалног администратора, као и промоција у неколико 

центара а након тога се очекује кориштење овог инструмента у пуном капацитету. 



38 

 

Програм подстицаја 5 - Формирање бизнис информационих пунктова (first-stop-shop), 

   Рок: континуирано,  

  Носилац: Општине Републике Српске и локалне агенције; 

Као што је у ранијим извјештајима наглашено у већини општина у Републици Српској пословна 

заједница може добити релативно квалитетне информације и стручну помоћ, али је начин на 

који се добијају информације, као и обим и квалитет истих, различит од општине до општине. 

Исто тако, постоји знатна разлика у могућности прибављања релевантних информација и 

помоћи путем Интернета, односно на web страницама општина или њихових организација.  

Основна карактеристика информационих центара у Републици Српској је да је свака локална 

заједница приступила овој активности на свој начин, тако да постоји велико шаренило када је у 

питању функционисање ових центара
13

. Поред тога, присутна је и извјесна мјера 

конзервативности у погледу врсте информација и помоћи која се пружа пословној заједници, 

тако да се исте односе само на неопходне формалне радње пред одјељењима локалне 

административне службе које спадају у њихову надлежност, док су случајеви пружања услуга 

„вишег квалитета“ (финансијско, правно, пореско савјетовање и сл, пословно планирање, 

помоћ у реализацији инвестиција и др.) доста ријетки. 

  У 2010. години реализоване су бројне активности на формирању информационих центара или 

унапређењу рада постојећих.  

У Бањој Луци је, у оквиру, Градске развојне агенције Бања Лука, формиран Центар за 

инвеститоре чији је циљ да подстиче улагања у Бању Луку кроз пружање информација у 

помоћи заинтересованим инвеститорима.   

Општинска агенција за развој малих и средњих предузећа Модричи је, у 2010. години,  

реализовала пројекат „Инфо центар за инвеститоре“. Центар је почео са радом крајем 2010. 

године, а има за циљ да промовише улагања у ту општину кроз пружање помоћи и 

информација инвеститорима. Планирано је и покретање посебне интернет странице центра.  

Општинска администрација у Добоју, формирала је Канцеларију за правну помоћ 

предузетницима чији је циљ да пружи подршку оснивању нових пословних субјеката кроз 

пружање бесплатне правне помоћи. 

У оквиру Пројекта управне одговорности (Governance Accountability Project – GAP) у Теслићу је 

пуштен у рад Центар за издавање дозвола. Центар функционише у оквиру Одјељења за 

просторно уређење, а има за циљ убрзање поступка издавања грађевинских и других дозвола 

и одобрења кроз упознавање и савјетовање заинтересованих инвеститора у вези неопходних 

процедура, докумената, трошкова. 

Програм подстицаја 6 Формирање развојног одбора при Агенцији за креирање и 

интензивирање провођења политике усмјеравања средстава 

за подстицај МСП 

Рок: Формирање прва половина 2006. год. и даљи рад 

континуирано,  

Носилац: Влада Републике Српске и Републичка агенција за 

развој МСП 

Развојни одбор за креирање и интензивирање провођења политике усмјеравања средстава за 

подстицај МСП није формиран при Републичкој агенцији за развој МСП али је у 2009. години 

формиран Савјет за развој МСП и предузетништва Републике Српске чија је надлежност 

интегрисање предузетничке и конкурентске димензије у остале политике, правне и 

регулаторне промјене у законодавству руководећи се принципом „фокусирања на мала 

                                                            
13

 У одређеним областима међутим, постоје униформисана рјешења, јер је формирање информационих центара 

посљедица реализације домаћих или међународних пројеката. На примјер, у оквиру Пројекта управне одговорности 

(Governance Accountability Project - GAP),  реализовано је низ активности на побољшању општинских услуга 

грађанима и пословној заједници у оквиру којих су, између осталог,  и дизајнирани инфо пунктови у многим 

општинама Републике Српске. Исто тако, Републичка агенција за развој МСП је формирала бизнис инфо пунктове у 

општинама Источна Илиџа, Билећа, Пале и Источно Ново Сарајево. 
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предузећа“ и усаглашавање постојећих циљева и приоритета из Стратегије развоја МСП у 

Републици Српској за период 2006-2010. година са потребама финансирања програма 

подстицаја. Чланови Савјета су представници Министарства индустрије, енергетике и 

рударства, Министарства финансија, Републичке агенције за развој МСП, Инвестиционо-

развојне банке Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Агенције за локални 

развој општине Приједор и Агенције за развој МСП општине Требиње односно институција чија 

дјелатност има утицај на развој МСП и предузетништва у Републици Српској.  

Савјет за развој МСП и предузетништво Републике Српске је у 2010. години одржао три 

сједнице на којима су разматрани методе рада и годишњи план рада Савјета, Годишњи 

извјештај МСП и преднацрт Стратегије развоја МСП и предузетништва у Републици Српској за 

период 2011-2013. година. Административну подршку за рад Савјета пружио је Ресор за развој 

МСП и предузетништво Министарства индустрије, енергетике и рударства. У наредном 

периоду предвиђено је реструктуирање Савјета у смислу детаљнијег прецизирања задатака 

Савјета те укључивања предузетника у рад истог. 

Оперативни циљ 5. Стварање и развој предузетничке инфраструктуре 

Програм подстицаја 2  Формирање пословних инкубатора и бизнис информационих 

центара,  

Рок: друга половина 2006.године и континуирано, 

Носилац: Влада Републике Српске, Министарство индустрије, 

енергетике и рударства, општине Републике Српске и Републичка 

агенција за развој МСП; 

У Републици Српској је у 2010. години радило је пет пословних инкубатора и то: Иновациони 

центар Бања Лука, Предузетнички инкубатор Приједор, Пословни инкубатор Требиње, 

Инкубатор НБР Шамац и Инкубатор НБР Модрича. Већина инкубатора је финансирано из 

средстава међународних пројеката. 

 

Програм подстицаја 3   Израда студије изводљивости за формирање Технолошког 

парка у Бањој Луци, израда пројекта и реализација, 

Рок: прва половина 2007. године (студија изводљивости и 

пројекат) и друга половина 2007. – прва половина 2008. године 

(реализација),   

Носилац: Министарство науке и технологије, Републичка агенција 

за развој МСП, Привредна комора Републике Српске и Град Бања 

Лука;  

Носилац пројекта Технолошки бизнис парк Бања Лука је Градска развојна агенција Бања Лука. 

Технолошки бизнис парк Бања Лука налазиће се у Рамићима у простору „Униса-хладне 

ваљаонице трака“ и садржаваће: технолошки развојни центар, пословне зоне, бизнис 

инкубатор, центар за мали бизнис за подршку развоја занатства, развоја кућне радиности те 

логистички центар.  

Пројекат Технолошки бизнис парк је током 2010. године био у главном фокусу свих активности 

Градске развојне агенције те је на реализацији овог пројекта урађено слиједеће:  Урађен 

концепт идејно рјешење Технолошког бизнис парка од стране Градске развојне агенције Бања 

Лука и исти усвојен концепт на Градској скупштини; Урађена анализа локација за Технолошки 

бизнис парк од стране Урбанистичког завода Републике Српске те као  најповољнија локација 

изабрана локација Рамићи која је и уврштена у Урбанистички плану Бања Луке 2010-2025; 

Урађен бизнис план оператера Технолошког бизнис парка-варијанта предстудије 

изводљивости без укључења Ваљаонице хладно ваљаних трака. Бизнис план оператера 

урадила агенција ДАН Вараждин уз подршку и суфинансирање Њемачког друштва за техничку 

сарадњу ГТЗ; Утврђена инцијатива укључивања Ваљаонице хладно ваљаних трака у пројекат 

Технолошког бизнис парка ; Добијена подршка менаџмента Ваљаонице хладно ваљаних трака 

за њено укључивање у Технолошки бизнис парк; Градска скупштина упутила захтјев за 
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додјељивање имовине Ваљаонице хладно ваљаних трака Граду Бањалука за потребе пројекта 

Технолошког бизнис парка; Влада Републике Српске дала пристанак и својим закључком 

обавезала на доношење начина укључења Ваљаонице хладно-ваљаних трака  у пројекат 

Технолошког бизнис парка  трансфером  имовине на Град  Бања Лука; урађено идејно 

урбанистичко рјешење Техношког бизнис парка; урађена Студија изводљивости Технолошког 

бизнис парка Бања Лука са посебним аспектом на 1. фазу реализације на простору Ваљаонице 

хладно-ваљаних трака; потписан уговор са Универзитетом Бања Лука, посебно са Машинским 

факултетом и Универзитетским предузетничким центром Универзитета у Бањој Луци којим се 

утврђују модалитети сарадње на реализацији Технолошког бизнис парка; урађен изведбени 

пројекат мрежног инкубатора као дијела Технолошког бизнис парка са пословном, 

производном и развојном инкубацијом; урађен пројекат 3Д модела идејног урбанистичког 

рјешења на локацији Рамићи са књигом графичких стандарда Технолошког бизнис парка; 

израда концепта логистичко-дистрибутивног центра на локацији Рамићи, Инцел и Лазарево 4 у 

партнерству са Жељезницама Републике Српске. 

У идућем периоду активности ће бити усмјерене на: оснивање оператера Т:Парк; реновирање  

простора Ваљаонице хладно-ваљаних трака; за потребе оператера;  израда пројекта и 

пословног плана ТехноРам-а као дијела Технолошког бизнис парка који пружа техничко-

инфраструктурне сервисе станарима; израда регулационог плана; израда утицаја на животну 

средину; израда Технолошког пословно плана Техно Рама-Техничко инфраструктурни сервис у 

оквиру Технолошког бизнис парка и израда Технолошко пословног плана Логистичко 

дистрибутивног центра Бања Лука у оквиру Технолошког бизнис парка. 

Према информацији добијеној од Градске развојне агенције Бања Лука за реализацију пројекта 

неопходно је: подршка Владе Републике Српске у реализацији пројекта; завршетак стечајног 

поступка Ваљаонице хладно ваљане траке Рамићи куповином од стране Владе Републике 

Српске и стављање Граду Бања Лука на управљање ради реализације 1. фазе пројекта 

Технолошког бизнис парка; учешће Владе Републике Српске у финансирању реализације 

пројекта, првенствено кроз финансирање изградње инфраструктуре; учешће Владе Републике 

Српске у реализацији пројеката везаних за трансфер знања кроз учешће Универзитета, 

Министарства просвјете и Министарства науке и технологије; Учешће Владе Републике Српске 

а посебно Министарства за економске односе у привлачењу страних инвестититора у 

Технолошки бизнис парк. 

Програм подстицаја 4  Одредити подручја за изградњу пословних зона од регионалног 

значаја, 

 Рок: друга половина 2006. године и континуирано,  

Носилац: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, Урбанистички завод Републике Српске, Привредна 

комора Републике Српске  

Републичка агенција за развој МСП је према Акционом плану подршке успостављању и 

развоју пословних зона у Републици Српској 2009 – 2013. година једна од институција 

носилаца активности те су се у складу с тим  активности Агенције у току 2010. године односиле 

на слиједеће: 

1. Стручно-техничко савјетовање општинских управа и локалних развојних агенција 

Током 2010. године Републичка агенција за развој МСП је извршила низ стручно-техничких 

савјетовања општинских управа и локалних развојних агенција на тему припреме 

инвестиционих пројеката, студија изводљивости са CBA анализом, техничке документације, 

изградња инфраструктуре и инвестициона промоција пословне инфраструктуре.                      

 У Извјештају се наводи само дио репрезентативних примјера као што су: 

-oпштина Зворник:   Републичка агенција за развој МСП је по налогу Владе Републике Српске у 

сарадњи са општином Зворник израдила план активности формирања пословне зоне и 

инкубатора у кругу бившег предузећа „Јадар“ а.д. Зворник. Формирањем зоне створиће се 

услови за бржи развој регије Бирач употребом имовине коју је Влада стекла куповином у 

стечајном поступку. Поред поменутих активности у 2010. години Републичка агенција је 
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расписала и реализовала јавни позив за достављање понуда предузећа која су заинтересована 

за улазак у пословну зону. Реализација јавног позива је показала да постоји заинтересованост 

привредних субјеката за улазак у пословну зону јер се на први јавни позив пријавило седам 

предузећа. Поред поменутих активности Републичка агенција је започела иницијативу и 

израдила приједлог сарадње са представницима Владе Норвешке на развоју инкубатора у 

пословној зони. 

- општина Мркоњић Град: израда предстудије изводљивости, савјетовање о избору локације и 

формирању општинског тима за координисање пројеката, припрема пројектног задатка, 

матрице одговорности и плана активности за студију изводљивости пословних зона у Мркоњић 

Граду; 

- општина Рогатица: теренско снимање локације за развој пословне зоне, израда цртежа плана 

инфраструктуре на изводу из катастарског плана, стручно савјетовање на тему припреме 

техничке документације за реконструкцију објеката на локацији Ротекс, дефинисање 

пројектног задатка за израду студије изводљивости, плана инвестиционе промоције, израда 

јавног позива за изражавање интереса инвеститора,  и др.;   

- општина Вишеград: анализа локација Вардиште и Добрун, савјетовање за припрему 

пројеката развоја пословне инфраструктуре, те повезивање истих са пругом и туристичким 

пројектима базирани на прузи Вишеград – Мокра Гора; 

- општина Нови Град: давање мишљења на нацрт предстудије изводљивости, учешће у јавним 

расправама на тему проширења пословне зоне „Пољавнице“, медијска промоција зоне, те 

дефинисање пројектног задатка за израду студије изводљивости за развој пословне зоне 

„Пољавнице“; 

- општина Козарска Дубица: сарадња са Општинском управом и Локалном развојном 

агенцијом Козарска Дубица на тему акционог плана у припреми и успостављању пословне зоне 

„Липова Греда“, и маркетинг плана за инвестициону промоцију; 

- општина Приједор: учешће на низу јавних расправа и савјетовање на пројектима пословних 

зона „Чиркин Поље“ и „Нови Целпак“. Такође на захтјев Министарства финансија 

припремљено је мишљење на Студију изводљивости зоне „Нови Целпак“. Извршена је 

евалуација економске оправданости пројекта у циљу доношења одлука Министарства о 

ослобађању општине Приједор од накнаде. Такође се дијелом помогло општини Приједор код 

разраде маркетинг плана, анализи инвестиционог тржишта и CBA анализе на локацији развоја 

зоне „Чиркин поље“. 

- општина Петрово: на захтјев општинске управе извршена је анализа и дато мишљење на 

„Нацрт студије изводљивости за развој пословних зона Општине Петрово“ са приједлозима 

побољшања и корекција. Такође се учествовало на јавним расправама и радионицама у 

организацији општине на тему развоја 4 пословне зоне општине Петрово: Зона Петрово, 

Сочковац, Карановац и туристичка зона Калуђерица.   

2. Припрема стратешких и законских докумената, међународни  пројекти 

У 2010. години, а у складу са „Акционим планом подршке успостављању и развоју пословних 

зона у Републици Српској 2009 – 2013. година“, Агенција је припремила преднацрт сљедећих 

докумената: Програм подстицаја за развој пословних зона са Правилником и критеријима за 

додјелу средстава, форму Јавног позива, образац за пријаву и правилник о минималном 

садржају инвестиционих студија. Преднацрт је прослијеђен Министарству индустрије, 

енергетике и рударства РС на даљу разраду и припрему докумената као подзаконских аката.  

Припремљен је такође дио Стратегије за развој МСП у Републици Српској за период 2011-2013. 

година за програме предузетничке инфраструктуре и инкубатора.    

На нивоу БиХ учествовало се у изради анализе и акционог плана Стратегије развоја БиХ – 

повећање конкурентности и развој предузетничке инфраструктуре.  

На међународном нивоу припремљени су подаци Тerms of Reference за ЕУ ИПА средства на 

тему развоја предузетничке инфраструктуре, на основу којих ће се програмирати помоћ за БиХ 

и Републику Српску.  
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3.  Инвестиционо промотивне активности 

Републичка агенција за развој МСП  је током 2010. године, имала учешће и на дијелу 

инвестиционо промотивних активности у сарадњи са Министарством за економске односе и 

регионалну сарадњу и Министарством индустрије, енергетике у рударства РС.  Припремљена је 

презентација за инвестициону промоцију Републике Српске са обједињеним подацима о 

brownfield и greenfield локацијама. Такође је изведена презентација на билатералном састанку 

са делегацијом Тајвана u Влади Републике Српске, одржанoj 04.11.2010., гдје je показано 

велико интересовање страних партнера за презентацију инвестиционих могућности у 

Републици Српској.       

Током 2010. године настављено је врло успјешно партнерство са Њемачким друштвом за 

техничку сарадњу - GTZ на сљедећим активностима: подршка општинама на изради студија 

изводљивости и других пројектних докумената.  

4. Одржавање семинара  

Републичка агенција за развој МСП је у сарадњи са Њемачком друштвом за техничку сарадњу - 

GTZ у 2010. години припремила програм семинара са 4 модула. Семинари су организовани 

тако да се са истим садржајем одржавали у Бањој Луци и Источном Сарајеву са циљем бољег 

територијалног покривања општина Републике Српске. Финансирање пројекта је обезбјеђено 

од стране ГТЗ-а. Учесници у семинару су били координатори пројеката општинских управа и 

општинских развојних агенција.  Организовани су сљедећи модули:  

1.     Инвестициона промоција општина и градова у контексту развоја пословних зона - 

одржан у фебруару  2010. године 

2.     Развој пословне зоне - процес оснивања, опремања, успостављања пословне зоне - 

кораци – одржан у марту 2010. године 

3.     Маркетинг план и инвестициона промоција пословних зона – одржан у априлу 2010. 

године 

4.      Управљање пословним зонама и модели располагања некретнинама у пословној зони 

– одржан у октобру 2010. године. 

5.  Издавачка дјелатност и web портал 

У складу са Акционим планом Владе Републике Српске за подршку успостављању и развоју 

пословних зона у Републици Српској 2009-2013. година, припремљена је брошура “Кораци у 

успостављању пословних зона”. Документ је настао у сарадњи Министарства индустрије, 

енергетике и рударства, Републичке агенције за развој МСП и Њемачког друштва за техничку 

сарадњу -ГТЗ. ГТЗ је обезбједио како финансијску, тако и техничку подршку са реномираним 

консултантима из области развоја пословне инфраструктуре. Брошура има циљ да послужи као 

сажето упутство доносиоцима одлука и пројект координаторима у општинама, али и Владиним 

службеницима у надлежним министарствима и јавним развојним институцијама. Документ 

објашњава методолошки приступ и имплементацију активности пројеката оснивања и 

успостављања пословних зона. Поред  давања основних информација о пословним зонама, 

презентовани су најбитнији и неизоставни кораци и захвати које је потребно провести да би се 

у прихватљивим оквирима уредила и попунила пословна зона. Припремљено је 1000 

примјерака. Такође су припремљени материјали за web страницу Републичке агенције за 

развој МСП а у дијелу подршке успостављању развоја пословне инфраструктуре по општинама 

и степену довршености зоне. Унешени су и сви корисни подаци о општинама битни 

инвеститору за доношење одлука.   

Оперативни циљ 6.  Партнерство и кластеризација МСП 

Програм подстицаја 1   Подстицање оснивања локалних и регионалних удружења и 

јачање постојећих (у секторима прераде дрвета, метала, 

производња хране, грађевинарства, туристичка удружења и 

др.),  

 Рок: континуирано,  
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Носилац: Удружења послодаваца, Привредна комора Републике 

Српске и Занатско-предузетничка - комора Републике Српске, 

Републичка агенција за развој МСП, локалне агенције;  

У току 2010. године, као наставак подршке успостављању и раду Занатско-предузетничке 

коморе Републике Српске, Министарство индустрије, енергетике и рударства РС је Занатско-

предузетничкој комори Републике Српске додијелило финансијска средства у износу од 

100.000 КМ. Средства су намијењена за техничко опремање, обуку кадрова, промоцију и 

текуће пословање коморе и подручних комора. Наведене активности треба да унаприједе рад 

коморе у интересу чланства јер за разлику од других, комора нема обавезно чланство нити 

јавна овлаштења којима би на адекватан начин могла финансирати свој рад. Исто тако, 

кадровска структура и материјална опремљеност нису на нивоу који може обезбиједити 

обављање основних задатака коморског система. Општи циљ је унапређење стања у занатско-

предузетничкој дјелатности кроз активан утицај интересних организација малих предузетника 

на доношење политика у овој области. 

Иначе, рад Занатско-предузетничког коморе Републике Српске у протеклој години био је 

усмјерен на стварање материјално-техничких услова за рад те покретање иницијатива за 

побољшање услова пословања предузетника.  У сарадњи са локалним заједницама, оживљен 

је рад регионалних коморе у Источном Сарајеву и Требињу (привремено сједиште у Фочи). 

Комора је учествовала у организацији Сајма мале привреде у Добоју и израђена је интернет 

презентација www.zanatskakomorars.com у циљу промоција рада Коморе и презентације 

производа и услуга њених чланова. Представници Коморе активно су учествовали у раду 

Савјета за средње образовање и уписну политику и на изради нацрта Закона о занатско-

предузетничкој дјелатности.  

Према подацима анкете коју је спровело Министарство индустрије, енергетике и рударства 

Републике Српске, а која је прослијеђена свим општинама Републике Српске, у току 2010. 

године од укупно 48 општина које су одговориле на анкету у 50% анкетираних општина дјелују 

удружење предузетника а у само 6 су општинска удружења укључена у процес доношења 

одлука на локалном нивоу. У само једној општини је забиљежено и удружење предузетница. 

Активности удружења су усмјерене на стварање повољнијих услова за рад предузетника кроз 

смањење висине комуналних такси, услуга и закупа пословних просторија, спречавања рада на 

црно, запошљавању и уопште већој подршци локалних власти развоју ове области. 

Битно је истаћи да је у току 2010. године Министарство индустрије, енергетике и рударства 

започело израду нацрта Закона о занатско-предузетничкој дјелатности. У циљу добијања што 

квалитетнијих информација од стране заинтересованих за квалитет јавне политике, 

сагледавања проблема у пословању и интересном организовању предузетника и прикупљања 

приједлога и сугестија за израду новог закона извршено је анкетирање општинских органа  

предузетника. Кроз анкетирање заинтересовани страна те уважавајући позитивну праксу 

земаља ЕУ и окружења дефинисани су следећи циљеви израде закона:  смањење 

административних процедура, а тиме трошкова и потребног времена у процесу регистрације 

предузетника; омогућити израду квалитетнијих програма подршке кроз стварање услова за 

боље секторско праћење ове области; занатско-предузетнички коморски систем учинити 

одрживим и ефикасним у пружању услуга члановима уз обезбјеђење високог нивоа 

транспарентности и демократичности, како би могао заступати интересе предузетника и 

активно учествовати у стварању повољнијег пословног амбијента и унаприједити квалитет 

радне снаге, нарочито у производним дјелатностима, Намјера је, увођењем мајсторских 

испита, омогућити стицање додатних стручно-теоријска и практична знања и на тај начин 

послодавцима понудити стручну радну снагу, потенцијалне предузетнике припремити за  

изазове самосталног вођења посла а будућим генерацијама обезбиједити  квалитетне 

учитеље. 

Програм подстицаја 2  Подстицање формирања кластера (у секторима прерада 

дрвета, метала, производња хране, грађевинарства, 

туристичке дјелатности и др.),  

 Рок: континуирано,  
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Носилац: Удружења послодаваца, Привредна комора Републике 

Српске и Занатско-предузетничка - комора Републике Српске, 

Републичка агенција за развој МСП, локалне агенције;  

 

Влада Републике Српске усвојила је у фебруару 2010. године Информацију у вези са развојем 

кластера у Републици Српској. У документу је представљена пракса и предности кластерског 

удруживања и пословања у циљу подстицаја стварања нових кластера уз минималну 

финансијску подршку Владе Републике Српске, дате су и основне информације о постојећим и 

потенцијалним кластерима у Републици Српској,  дефиниције кластера, основне 

карактеристике, врсте и фазе развоја кластера те политика и инструменти за подршку развоју 

кластера у Европској унији. Такође, Нацртом Стратегије развоја МСП и предузетништва 

предвиђена је израда Програма подршке развоју кластера у Републици Српској у 2012.години. 

У Републици Српској поред 6 кластера чије је оснивање 2007. године из својих средстава 

подржала Републичка агенција за развој МСП и то: Дрво ПД-Приједор, Дрво Бања Лука, Дрво Г-

Градишка, Солар Кластер Бања Лука, Кластер Биље-граф Требиње и Удружење Дрвотехника 

Добој, дјелује  и Кластер Дрина дрво Сребреница, СД Енергетски кластер Србац и Кластер Кожа 

Бања Лука. Битно је истаћи и неколико удружења која представљају потенцијалне кластере као 

што су:  Удружење дрвопрерађивача „Дрво-МГ“ , удружење Винос Требиње, Пчеларска задруга 

Жалфија, и Заједница живинара Србац. 

Републичка агенција за развој МСП је средином 2008. године изразила интерес за учешће у 

међународном пројекту „Adriatic Danubian Clustering“ (ADC)-Развој кластера Јадранско-

дунавског подручја, а крајем 2009. године потписала уговор са Делегацијом Европске Комисије 

у БиХ за реализацију пројекта који суфинансира Европска Унија из Инструмента за 

претприступну помоћ ИПА у оквиру Програма Југоисточне Европе. Вођа пројекта је регија 

Венето из Италије, а Републичка агенција за развој МСП је једини партнер у име БиХ. У пројекту 

учествује 13 партнера, из девет земаља: Бугарскe, Мађарскe, Италијe (са четири регије: Венето, 

Фриули Венеција Ђулија, Емилија Ромања и Молизе), Румунијe и Словенијe, које су чланице 

Европске уније и Босне и Херцеговине, Хрватскe, Црне Горe и Србијe. Општи циљ Пројекта је 

јачање територијалног маркетинга Jадранско-дунавске области у односу на друге регије у сврху 

развоја локалних економија и њихових ресурса, креирањем секторског повезивања погодног 

за настанак међународних добављачких ланаца и јачање привлачности за стране инвестиције. 

Очекиван крајњи резултат је успостављање Jадранско-дунавске, успјешне и повезане мреже, 

као средства за промоцију секторских ланаца вриједности (проширени међународни кластери) 

који раде у стварном регионалном производном систему Југоисточне Европе. Пројекат треба 

да допринесе стварању бољег пословног окружења у Републици Српској, промоцији страних 

инвестиција и прекограничној сарадњи МСП, стварању кластера и промоцији МСП из 

Републике Српске у иностранству.  

У току 2010. године Републичка агенција је у оквиру пројектних активности израдила анализу 

кластера за Републику Српску заједно са осталим земљама учесницама у Пројекту како би се 

идентификовала четири стратешка привредна сектора и израдиле SWOT анализе у циљу  

успостављања транснационалних кластера у оквиру АДЦ пројекта. Извршена је 

идентификација кластера и кластерских иницијатива Републике Српске у областима 

производње хране и модерног становања (градња еко материјалима, обновљивим изворима и 

друге стамбене технологије, намјештај и грађевинске технологије). Наведене области поред 

мехатронике и логистике представљају четири стратешка сектора у оквиру којих ће доћи до 

повезивања кластера и кластерских иницијатива земаља учесница у Пројекту. На основу 

упитника сакупљене су основне информације о кластерима из Републике Српске погодних за 

транснационалну сарадњу. Формиране су регионалне фокус групе Републике Српске за секторе 

Модерно становање и Производња хране чији чланови су представници Министарства 

индустрије, енергетике и рударства, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Привредне коморе РС, Републичке агенције, кластера Дрво Приједор, Дрво-кластера Бања 

Лука, СД Енергетског кластера из Српца, Задружног савеза Републике Српске те Удружења 

виноградара и винара Источне Херцеговине Винос из Требиња.  
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Привредна комора Републике Српске је током 2010. године у сарадњи са Спољнотрговнском 

комором Босне и Херцеговине учествовала у раду Ауто кластера БиХ и Асоцијације металне и 

електро индустрије БиХ те у раду радних група за конкурентност и подгрупе за развој кластера 

у оквиру Стратегије развоја БиХ 2008-2013 - Стратегија социјалне укључености 2008-2013. 

Такође, Привредна комора Републике Српске је учествовала и на регионалном сусрету 

металског и електро сектора, ауто кластера и произвођача ауто компоненти, који је одржан у 

Зеници као и на 48. Међународном сајму намјештаја, опреме и унутрашње декорације, 

Београд, гдје су организовани билатерални сусрети из области дрвне индустрије и индустрије 

намјештаја, а на којем су учествовала предузећа из Републике Српске, представници 

Привредне коморе Републике Српске, као и предузећа из шире регије југоисточне Европе. 

Главна тема сусрета била је могућност стварања стратешког партнерства и умрежавање 

предузећа из ових области  за заједнички наступ на трећим тржиштима.  

Током 2010. године активности на подстицању развоја кластер на локалном нивоу а биле су 

слиједеће: 

Агенција за развој малих и средњих предузећа АПИС Србац је у току 2010. године пружила 

подршку Иницијативном одбору за формирање кластера од стране локалних предузећа која 

послују у сектору грађевинарства и сродних дјелатности, у смислу техничке подршке и помоћи 

на припремању оснивачких аката за регистрацију кластера/удружења код Основног суда у 

Бањој Луци. Тиме је успјешно започета сарадња 9 МСП оснивача  са подручја општина Србац и 

Градишка, те једног предузећа из Београда, на темељу удруживања у кластер под називом „СД 

Енергетски кластер“, са сједиштем у Српцу. Кластер је формално правно регистрован код 

надлежног суда као удружење грађана, а основи циљеви су усмјерени на енергетску 

ефикасност у грађевинарству, производњу енергије из обновљивих извора и заштиту животне 

средине. Такође је припремљен пројектни приједлог за „СД Енергетски кластер“ у склопу 

позива за пројектне приједлоге општина са усвојеним ЛЕАП-има у сврху провођења активности 

за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште на подручју БиХ, уз финансијску 

подршку Развојног програма Уједињених Нација у БиХ (MDGF / UNDP).  

Општина Мркоњић Град је издвојила значајна средства за Пројекат Green tour-a на тему 

„Кластер одрживог развоја производа у туризму на подручју општине Мркоњић Град“ који је 

трајао током цијеле 2010. године. Резултат Пројекта је Удружење за унапређење руралног 

развоја општине Мркоњић Град         (скраћени назив „Мркоњићка корпа“), које је још у 

процесу регистрације, као и израда Туристичког водича Мркоњић Град. Такође, на подручју 

Општине Мркоњић Град је формирано Удружење дрвопрерађивача „Дрво-МГ“ које је 

ванстраначко, непрофитно, невладино удружење, основано 19.фебруара 2007. године у 

Мркоњић Граду. 

На подручју општине Шипово постоје иницијативе за формирање Кластера Шипово дрво. 

Стратегијом развоја општине Добој 2011-2020. година предвиђено је успостављање кластера 

саобраћај-комуникације-туризам. 

Програм подстицаја 3  Развој партнерства између јавног и приватног сектора ради 

рационалнијег обављања одређених послова по систему 

outsorcing-a (PPP public-private partnership),  

 Рок: континуирано,  

Носилац: Удружења послодаваца и општине Републике Српске;   

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о јавно-приватном партнерству у 

Републици Српској половином јуна 2009. године. Овим законом уређује се предмет, начела, 

начин и облици и услови под којима се може остваривати јавно-приватно партнерство, 

елементи уговора о јавно-приватном партнерству и друга питања од значаја за јавно-приватно 

партнерство. Предмет јавно-приватног партнерства може бити изградња, коришћење, 

одржавање и управљање или реконструкција, коришћење, одржавање и управљање имовине 

у сврху задовољавања јавних потреба у областима: ваздушног, друмског, ријечног и 

жељезничког саобраћаја са припадајућим инфраструктурним објекатима,  образовне,  културне 

и спортске инфраструктуре,  здравствене инфраструктуре,  комуналне инфраструктуре, 
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 информационо-комуникационе инфраструктуре,  иновационо-предузетничке инфраструктуре, 

 управљања еколошким и чврстим отпадом и другим областима од интереса за Републику и 

јединице локалне самоуправе. 

Министарству финансија Републике Српске су у току 2010. године поднесени пројекти из 

области здравства и то: Изградња и опремање центра за кардиохирургију чији је предлагач 

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Јавно-приватно партнерство 

ради пружања услуга испоруке енергије (топлотне енергије и технолошке паре) чији је 

предлагач Клинички центар Бања Лука. Такође запримљени су и приједлози пројеката који се 

односе изградњу школе као и гасовода. 

Оперативни циљ 7.   Образовање и консалтинг за предузетнике  

Програм подстицаја 1   Прилагодити наставни план и програм средњих стручних 

школа потребама МСП увођењем предмета предузетништва 

из различитих привредних области, 

 Рок: друга половина 2006. - друга половина 2007. год, 

Носилац: Министарство просвјете и културе; 

Током 2010. године Републичка агенција за развој МСП је упутила иницијативу Министарству 

просвјете и културе Републике Српске и Републичком педагошком заводу за увођење 

предмета Основе предузетништва у наставне планове и програме гимназија и медицинских 

школа.  Иначе, предмет Основе предузетништва у Републици Српској уведен је у 68 средњих 

стручних школа.  

Републичка агенција за развој МСП је у току 2010. године у циљу увођења ученичких 

предузећа-ученичке праксе у оквиру предмета Основе предузетништва у средње школе у 

Републици Српској сарађивала са норвешком организацијом Business Inovation Programs (BIP), 

те је на захтјев Републичке агенције Министарство просвјете и културе Републике Српске дало 

сагласност за реализацију активности на увођењу ученичких предузећа у оквиру предмета 

Основе предузетништва у средње школе у Републици Српској. Припремљен је и Министарству 

просвјете и културе Републике Српске прослијеђен план обука и план активности за обуку 

наставника из области практичног приступа ученичком предузетништву која ће бити 

организована за 20 средњих школа у Републици Српској. Увођењем ученичких предузећа код 

младих људи ће се развити осјећај за предузетништво, те кроз стварно пословање стећи знање, 

вјештине и искуства за вођење властитог бизниса.  

У организацији норвешке организације Business Inovation Programs (BIP) одржан је Сајам 

ученичког предузетништва на којем је представљено преко 70 ученичких предузећа, те 

проглашени најбољи у категоријама најбољи производ, најбољи штанд и лого, најбољи 

пословни план и најбоља компанија. 

У току 2010. године реализован је пројекат Предузетничка обука за младе који је иначе 

регионалног карактера и представља такмичење ученика завршних разреда средњих школа из 

предузетништва и пословног планирања.  Пројекат реализују агенција ПРЕДА, Локална 

агенција за развој општине Нови Град и Локална агенција за развој општине Козарска Дубица. 

У пројекат је укључено 5 средњих школа са подручја општине Приједор и по једна средња 

школа са подручја општина Новог Града и Козарске Дубице. Пројекат се проводи уз подршку 

Министарства просвјете и културе РС, Њемачког друштва за техничку сарадњу-ГТЗ, општине 

Приједор, Републичке агенције и осталих релевантних институција. Пројекат има за циљ 

подизање свјести код младих о значају предузетништва за развој економије одређеног 

подручја, указивање на могућности које предузетништво нуди појединцу, те пружање 

специфичних знања за планирање, покретање и вођење властитог бизниса. У току 2010. године 

је 528 ученика разрађивало своје пословне идеје и то: бизнис планове из општине Приједор је 

урадило 472 ученика, општине Нови Град 35 ученика а из општине Козарска Дубица 21 

ученика. 
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Програм подстицаја 2  Прилагодити наставни план и програм високог образовања 

потребама МСП кроз увођење посебних одсјека и смјерова за 

предузетништво, 

 Рок:  друга половина 2006. - друга половина 2010. год, 

Носилац: Министарство просвјете и културе; 

Образовање из области предузетништва у оквиру Универзитета у Бањој Луци и Источном 

Сарајеву одвија се на Економским факултетима и Пољопривредном факултету на 

додипломским и постдипломским студијима, те на Технолошком и Машинском факултету као 

изборни предмет. Већина приватних високошколских установа је у свој наставни план и 

програм уврстила предузетништво које се изучава кроз предмет предузетнички менаџмент на 

редовним студијима, кроз засебне студијске програме као и на постдипломским студијима. 

 

Програм подстицаја 3   Организовање семинара, тренинга и радионица за оснивање 

нових и унапређење постојећих МСП, 

 Рок: континуирано, 

Носилац: Републичка агенција за развој МСП, Привредна комора 

Републике Српске, Локалне агенције за развој МСП, Центар за 

предузетништво Универзитета Бања Лука, Пољопривредни 

факултет са Институтом за економику, Агроекономским одсjеком 

и Специјалистичким студијем, 

Републичка агенција за развој МСП је у оквиру пројекта „Едукација за самозапошљавање“  у 

сарадњи са Удружењем тренера CEFE БиХ у току 2010. године организовала обуку 

потенцијалних и постојећих предузетника у општинама Модрича, Добој и Требиње. Пројекат 

„Едукација за самозапошљавање“ се имплементира у сарадњи са општинама у Републици 

Српској, Инвестиционо-развојном банком РС и пружаоцима стручних обука. Општи циљ  

Пројекта је подршка свим младим људима у Републици Српској који имају пословну идеју, да 

је кроз стручну обуку провјере, те да је у случају економске оправданости претворе у исплатив 

посао.  У оквиру пројекта обуку је у 2010. години завршило 69 полазника.  

У току 2010. године реализован је први образовно ријалити шоу Мој бизнис који представља 

највећи пројекат Радио-телевизије Републике Српске у чијој су реализацији учествовали 

Привредна комора Републике Српске, Републичка агенција за развој МСП и Универзитетско-

предузетнички центар Универзитета у Бањој Луци. Овај ријалити програм се бави промоцијом 

предузетништва и развоја МСП, са фокусом на запошљавање и равномјеран регионални 

развој. Прилику да учествују у серијалу су добили сви пунољетни грађани Републике Српске 

који желе да се опробају у вођењу сопственог бизниса, тако што су крајем маја и почетком јуна 

2010. године могли да учествују на укупно једанаест аудиција широм Републике Српске. У 

десет градова Републике Српске одржане су аудиције за избор 12 такмичарских парова и то у 

Бањој Луци, Мркоњић Граду, Приједору, Добоју, Брчком, Бијељини, Зворнику, Источном 

Сарајеву, Фочи и Требињу. У сарадњи са норвешком организацијом Business Inovation Programs 

(BIP) одржане су обуке из области пословног планирања за 12 такмичарских парова. 

Републичка агенција је уз  финансијску помоћ Амбасаде Краљевине Норвешке, у октобру  2010. 

године реализовала студијску посјету Норвешкој којој су присуствовали финалисти ријалити 

програма, чланови телевизијске екипе и чланови жирија.  Домаћини у Норвешкој су били 

представници Business Innovation Programs (BIP). Циљ посјете био је да се финалистима 

Такмичења приближе почетне пословне активности и проблеми на које предузетници наилазе 

приликом покретања властитог посла, те да се исти не разликују много у развијеним у односу 

на земље у транзицији. Студијско путовање је испунило очекивање и такмичари су показали 

спремност да се суоче са изазовима и да покрену властити посао. Побједнице првог образовно 

ријалити серијала су Слободанка Чомић из Билеће и Свјетлана Вулетић из Требиња са идејом 

„Репроцентар за производњу љековитог, ароматичног и зачинског биља“. 

Републичка агенција за развој МСП је од 15. до 21. новембра 2010. године била домаћин 

свјетске манифестације „Глобална седмица предузетништва“ за Босну и Херцеговину. Партнер 
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Агенцији  било је  Федерално министарство развоја, предузетништва и обрта. Глобална 

седмица предузетништва се истовремено реализује у 104 земље свијета а циљ је да 

инспирише младе људе да прихвате иновацију, маштовитост и креативност, да претворе своје 

идеје у стварност. Ријеч је о кампањи  чији је циљ стварање предузетничке културе међу 

младим људима, повезивање младих широм свијета кроз локалне, националне и глобалне 

активности осмишљене да им помогну да истраже своје могућности као почетници у послу и 

иноватори. Током једне седмице, организације партнери спроводе различите активности, од 

једноставних говора, до исцрпних такмичења замишљених да инспиришу, повежу, 

информишу, помогну и покрену сљедећу генерацију предузетника. Републичка агенција је 

током трајања Глобалне седмице предузетништва организовала сљедеће активности: 

такмичење за избор најбоље пословне идеје „Оствари своју идеју“, такмичење за најбољи 

видео спот о предузетништву, избор најбољег новинарског рада на тему предузетништва, 

такмичење средњошколаца у продаји производа,  конференција „Млади-снага 

предузетништва“ у сарадњи са Федералним министарством, предузетништва, развоја и обрта 

те неколико семинара и радионица. 

У циљу стручног оспособљавања и едукације сектора МСП, Привредна комора Републике 

Српске и њене подручне коморе су, у току 2010. године, организовале семинаре на различите 

теме и то: увод у менаџмент квалитета, франшизинг, тајне успјеха у продаји, поједностављења 

у извозном поступку, методологија имлементације Система управљања сигурношћу 

информација („ISMS“) према захтјевима стандарда ИСО 27001, како пословати са САД, 

истраживање тржишта и позиционирање производа, израда feasibily студије и cost-benefit 

анализе с посебним освртом на инфраструктурне пројекте финансиране из ЕУ фондова, како 

пословати у кризи. Поред наведних активности, Комора је, у сарадњи са Инвестиционо-

развојном банком РС, Министарством индустрије, енергетике и рударства РС, Фондом за ПИО 

РС, Комисијом за хартије од вриједности РС, Централним регистром ХОВ а.д. Бањалука, 

Бањалучком берзом и Нотарском комором РС организовала семинаре на тему: „Закон о 

привредним друштвима - практична примјена“, који су одржани, средином 2010. године, по 

подручним приведним коморама.  

Локалне развојне агенције су такође биле организатор семинара за МСП и предузетнике те се 

посебно могу издвојити: 

•      Градска развојна агенција Бања Лука је у току 2010. године организовала едукације 

предузетника на различите теме и то: управљање финансијама малог предузећа, 

унапређење продаје кроз примјену маркетинга, основе предузетништва, организација 

пословања, људски ресурси, продаја и унапређење продаје и од идеје до бизнис плана. 

•      У организацији општине Приједор, Агенције ПРЕДА-ПД и Инкубатора Приједор, те 

Кластера ДРВО из Приједора организовано је више семинара за нова и постојећа 

предузећа и предузетнике, како самостално тако и кроз реализацију пројеката 

различитих донатора који дјелују у БиХ. У оквиру пројекта „Подстицај 

самозапошљавања“ реализоване су обуке из пословног планирања, те регистрације 

пословања за 64 лица. Поред ових одржане су семинари за чланове Кластера ДРВО на 

теме: лакирање, кориштење софтвера за дизајн, те семинари на тему увођења FSC CoC 

стандарда. 

•      У току 2010. године Агенција за развој малих  и средњих предузећа општине 

Бијељина организовала је семинар из области увођења система менаџмента контроле 

квалитета. 

•      Локална агенција за развој општине Козарска Дубица у оквиру својих редовних 

активности организује семинаре за израду бизнис планова те начинима и 

могућностима за регистрацију занатско-предузетничких радњи и предузећа. Такође, 

већ четврту годину у сарадњи са Мјешовитом средњом школом „Никола Тесла“ 

реализују пројекат “Предузетничка обука за младе“-регионални пројекат Приједора, 

Новог Града и Козарске Дубице. 

•     Током 2010. године Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Добој је у 

сарадњи са Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа и 

Удружењем ЦЕФЕ тренера у БиХ организовала десетодневни семинар за почетнике у 
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бизнису и потенцијалне предузетнике. Семинар је одржан у Добоју, а било је присутно 

преко 20 учесника. 

•      Кроз сарадњу са Пројектом FARMA који се у БиХ имплементира уз финансијску подршку 

USAID-a i Sida-e, обезбјеђена је бесплатна обука из основних предузетничких вјештина 

и вођења евиденција и пословног планирања за предузећа која послују у сектору 

пољопривреде и комерцијалне фармере са подручја општине Србац. Од првобитно 

идентификованих 5 предузећа и 7 фармера обуку су прошли предстваници 3 предузећа 

и 3 фармера. 

 

Програм подстицаја 4  Пружање консултантских услуга МСП-у и предузетницима,  

 Рок: континуирано, 

Носилац: Републичка агенција за развој МСП, локалне агенције за 

развој МСП, Центар за предузетништво Универзитета Бања Лука, 

Пољопривредни факултет са Институтом за економику, 

Агроекономским одсjеком;  

Републичка агенција је током 2010. године аналогно примјењеном концепту у Ирској израдила 

програм Инвестиционе услуге за предузећа у Републици Српској  у оквиру којег се налази 

ваучер шема и листа консултаната. Иначе, формирање мреже консултаната је пројекат чија је 

реализација започела 2009. године. Циљеви пројекта су успостављање базе података пружаоца 

консултантских услуга, стварање организованог тржишта консултантских услуга и подизање 

квалитета пружених услуга, подизање свијести МСП о потреби за консултантским услугама, 

подршка бржем развоју МСП и предузетника, повећање стопе опстанка start-up-а и бржи и 

једноставнији поступак повезивања предузетника и консултаната. У току 2010. године 

израђена је база пружалаца консултантских услуга која је доступна на сајту Републичке 

агенције за развој МСП www.rars-msp.org.  База података формирана је на основу Јавног позива 

за изражавање интереса за присуство на листи консултаната за МСП који је Републичка 

агенција расписала у 2009. години.  У бази консултаната се налази 176 пружалаца 

консултантских услуга од којих је 118 физичких и 58 правних лица. Консултантске услуге које 

пружају консултанти се односе на: пословно планирање, управљање и организација МСП, 

управљање људским ресурсима, организација производње, управљање квалитетом, 

маркетиншко планирање и истраживање, управљање продајом и набавком, развој производа, 

финансијско, рачуноводствено и пореско савјетовање, правно савјетовање, информационе 

технологије, извоз/увоз и остало. Специјалистичка подручја савјетовања су: металопрерада, 

дрвопрерада, пољопривреда, текстил, прехрана, туризам и остало. Услуге стручне обуке се 

односе на: израду пословног плана, маркетинг, финансијски менаџмент, пословну 

комуникацију, унапређење продаје, менаџмент људских ресурса, тимски рад, односи с 

јавношћу, управљање промјена, информационе технологије и остале тренинг услуге. 

Поред претходно наведених активности Републичка агенција за развој МСП је током 2010. 

године израдила анализу стања и план реорганизацијe пет стратешких предузећа из ранијег 

пословног система „Чајавец“, израдила анализу стања и извјештајa о предузетим активностима 

у вези са реорганизацијом стечајног дужника „Босанка“ а.д. са препорукама, према налогу 

Министарства финансија, израдила  инвестициони план за предузеће „Нови Мермер“ АД 

Шековићи те неколико  пословних и финансијских планова предузећима у Републици Српској. 

Консултантске услуге МСП и предузетницима пружале су локалне развојне агенције од којих се 

издвајају: 

Градска развојна агенција Бања Лука је пружала помоћ почетницима у бизнису  као и 

постојећим предузећима и предузетницима те је током 2010. године пружено укупно 1368 

различитих услуга које се односе на информације о административним процедурама, упуте 

при попуњавању образаца (кредит, грантовска средства, регистрација), анализа пословне 

идеје, консултације о могућностима инвестирања, консултације о могућностима финансирања 

и остале консултације. 
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Агенција ПРЕДА-ПД је током 2010. године континуирано пружала услуге савјетовања и помоћи 

за пословно планирање (израде пословних планова) за постојећа МСП, нарочито код 

аплицирања за гаранције општине Приједор на кредитна средства комерцијалних банака. За 

покретање и проширење властитог бизниса пружене су услуге за 37 лица. Такође, Инкубатор 

Приједор је пружао подршку у пословном планирању за 6 заинтересованих лица за кредитну 

линију за незапослене демобилисане борце коју је успоставила Инвестиционо-развојна банка 

РС. Услуге припреме за увођење FCS CoC стандарда кроз пројекат „Јачање конкурентности 

предузећа“ урађене су за 9 предузећа, чланова Кластера ДРВО из Приједора. 

Агенција за развој малих и средњих предузећа АПИС Србац је у току 2010. године пружала 

информације о расположивим средствима подстицаја развоја од стране ресорних 

министарстава, развојних фондова и заинтересованих инвеститора из земље и иностранства. 

Такође је рађено на пружању подршке и помоћи на припреми развојних програма и пројеката 

у сврху новог запошљавања те је на тај начин пружена помоћ на припреми пословних планова 

и предрачуна неопходних за пријаву на јавни позив за осам заинтересованих лица, а за два 

демобилисана борца је и одобрено кредитирање до краја овог извјештајног периода. 

Припремани су и пословни планови МСП, предузетницима и регистрованим пољопривредним 

газдинствима за кредите код комерцијалних банака, а из средстава ИРБ РС. Резултат су 

одобрени пласмани кредита за 9 предузећа, 9 пољопривредних газдинстава, једног 

предузетника и два демобилисана борца, чиме је уз подршку Агенције у виду припреме 

пословних планова из пет кредитних линија ИРБ РС за 21 субјекта са подручја општине Србац у 

2010. години пласирано укупно 5.914.485 КМ. Агенција АПИС прати актуелне тендере за 

набавке различитих роба и услуга, те прослијеђује исте МСП и предузетницима са подручја 

општине Србац у циљу помоћи на отварању нових пословних контаката и пласмана њихових 

роба и услуга. 

Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Добој континуирано током 2010. 

године је  пружала консултантске услуге у смислу израде бизнис планова МСП, правну помоћ 

МСП у смислу израде правних аката и помоћ приликом комплетирања документације везано 

за регистрацију пословног субјекта.  

У оквиру својих редовних активности Општинска развојна агенција  Рудо ради  на  пружању 

помоћи физичким и правним лицима при изради бизнис планова, изради пројеката, као и 

пружање савјетодавне помоћи. 

Програм подстицаја 5   Јачање консултантских капацитета локалних развојних 

агенција, 

 Рок: континуирано, 

Носилац: Републичка агенција за развој МСП, Центар за 

предузетништво Универзитета у Бањој Луци, међународне 

пројектне јединице. 

Овај програм се превасходно односио на двије кључне активности: 

1.     Израда програма обуке за запослене у јединицама локалне управе из области 

припреме пројектних приједлога према методологији Европске Уније у складу са 

Стратегијом развоја локалне управе и Стратегијом обуке запослених у јединицама 

локалне управе. Ова активност се провела у уској сарадњи са Министарством управе и 

локалне самоуправе и Савезом општина и градова РС, који су дали сагласност на овај 

програм обуке. 

2.     Успостављање сарадње са пројектом „ЕУ подршка изградњи капацитета за локални, 

регионални и развој малих и средњих предузећа“. Пројекат има две компоненте: 

компонента један се односи на подршку изградњи капацитета за регионални и локални 

развој, док се компонента два односи ма подршку изградњи капацитета за подршку 

развоју МСП. За потребе провођења компоненте локалног развоја, дефинисано је десет 

група општина у Републици Српској (плус Бања Лука као посебна „група“). За ове групе 

општина су одређени координатори, који су са радницима Републичке агенције за 
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развој МСП прошли одређене обуке, те у даљој имплементацији ће се користити 

успостављена инфраструктура.  

 

Сарадња са овим пројектом је довела до неколико активности које су проведене у 2010 

години: 

- Четири радника Републичке агенције за развој МСП и 15 коотренера је у склопу 

програма обуке прошли обуку „Train the Trainers“. У току ове обуке полазници су 

прошли основне термине из области управљања пројектним циклусом и приступа 

логичке матрице за одабир и развој пројектних приједлога, као и основне методе и 

знања која је потребно да има тренер. Осим теоријских знања, кроз радионице и радне 

групе полазници су кроз обуку стекли и одређена практична знања. Ове особе су 

успјешно завршили програм обуке, те добили сертификате о похађању издане од 

стране Пројекта. 

 

- Три радника Републичке агенције за развој МСП и један радник Градске развојне 

агенције Источно Сарајево су прошли обуку за мониторинг и еволуацију за пројекте 

одобрене на бази гранта. Ови радници су добили сва потребна знања из области 

мониторинга и еволуације пројеката који су додјељени на бази гранта, као и кроз 

практичне примјере стекли и практична знања из ове области. 

 

- У 2010 години је одржан један тренинг за групу општина Источно Сарајево (за девет 

јединица локалне управе). У овом процесу обуке 23 упосленика у јединицама локалне 

управе у регији су прошли обуку из „Основе управљања пројектним циклусом и приступ 

логичке матрице за идентификацију и развој пројеката“. Овом приликом је развијено 

четири пројектна приједлога кроз рад у четири радне групе приликом семинара. 

Кандидати су поред општих теоријских знања су у раду у радним групама и 

радионицама стекли и практична знања из области инструмената логичке матрице 

(ситуациона анализа, стабло проблема и стабло циљева, стратегија, логички оквир, 

план имплементације и распоред средстава-буџет). У плану за наредну годину је 

предвиђено да све јединице локалне управе у Републици Српској прођу обуку. 

Оперативни циљ 8.  Јачање иновацијске и технолошке конкурентности МСП  

Програм подстицаја 2   Програм подстицања увођења иновација и нових технологија 

у МСП,  

 Рок: израда програма друга половина 2006. год., реализација 

подстицајних мјера и годишње извјештавање до краја 2010. год., 

Носилац: Министарство науке и технологије, Министарство 

индустрије, енергетике и рударства, Републичка агенција за 

развој МСП, међународне пројектне јединице; 

На основу Правилника о поступку и критеријумима за финансијску подршку пројектима развоја 

технологије, набавке опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологија 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 45/08), Министарство науке и технологије је 

подстицало иновирање и увођење нових технологија. Спроведене су конкурсне процедуре за 

додјелу средстава финансијске подршке по наведеном правилнику, на којима су, између 

осталих, МСП додјељена укупна средства подстицаја у износу од  124.770 КМ и то за:   

1.     програме израде експертиза и елабората за подстицај технолошког развоја 

одговарајућих области од значаја за привредни развој Републике Српске; 3 МСП,  

2.     програме тестирања и увођења нових технологија и иновација ради подизања 

технолошког нивоа производње; 3 МСП,    

3.     набавка опреме-обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова технологија или 

значајно побољшава постојећа, према одговарајућој спецификацији; 10 МСП.  

По четврти пут иновативни тимови из Републике Српске, уз свесрдну и стручну помоћ 

организатора „Такмичења за најбољу технолошку иновацију 2010“ из Републике Србије, су 
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учествовали у овој манифестацији. Поред основног такмичарског дијела, обезбјеђена је и 

спроведена обука тимова у изради бизнис планова, презентације иновација и других стручних 

тема, како би се исте што сигурније комерцијализовале. Из Републике Српске се пријавило 46  

тимова у двије категорије. Награђена су четири побједничка тима у категорији „Реализоване 

иновације“ као и осам тимова из категорије „Иновативне идеје“.   У организацију овог 

такмичења у Републици Српској, поред Министарства нуке и технологије, је учествовала и 

Републичка агенција за развој МСП, Привредна комора Републике Српске, Фондација ИЦБЛ и 

Савез иноватора Републике Српске. Фонд награда побједничких тимова је износио 35.000 КМ. 

Према подацима из Истраживања о иновативним активностима предузећа у Републици 

Српској за период 2008-2010. година, коју је провео Републички завод за статистику РС у 

сарадњи са Министарством науке и технологије РС,  утврђено је да је 18,21% предузећа увело 

иновацију производа (физичког производа или услуге), иновацију процеса 22,38%, иновацију у 

организацији 22,89% а иновацију у маркетингу 22,99% предузећа из посматраног узорка. 

Највећи интензитет иновација постигнут је у области маркетинга и то велика предузећа 37,10%, 

средња 25,67% и мала 19,56%. 

Табела 4.6. Предузећа према врсти иновације и величини у периоду 2008-2010. 

Величина 

предузећа 

Учешће 

предузећа у 

узорку 

Предузећа која су увела иновације 

Производа/услуге Процеса 

У 

организацији 

предузећа 

У 

маркетингу 

УКУПНО 100,00 18,21 22,38 22,89 22,99 

Мала  55,65 13,89 15,72 19,93 19,56 

Средња 38,05 21,66 27,81 25,13 25,67 

Велика 6,31 35,48 48,39 35,48 37,10 

Извор: Републички завод за статистику РС 

Иновативна активност предузећа се повећава са повећањем њихове величине, а посматрано 

по дјелатностима, највише су иновативно активна била предузећа која припадају подручју 

финансијског посредовања за све четири врсте иновација. Недостатак финансијских средстава 

у предузећу или групи којој предузеће припада је 40,49% предузећа посматраног узорка 

означило као најзначајнији фактор који их спречава или омета у провођењу иновативних 

активности. 

Програм подстицаја 3  Подстицање увођења система стандарда квалитета у МСП 

 Рок: континуирано,  

Носилац: Министарство индустрије, енергетике и рударства, 

Републичка агенција за развој МСП, Привредна комора Републике 

Српске и међународне пројектне јединице; 

У септембру 2010.године проведена је процедура Јавног позива за додјелу подстицајних 

средстава за успостављање система квалитета у малим предузећима за 2010.години. На 

јавни позив су се пријавила 117 предузећа а услове су испунила 73 предузећа. Укупан износ 

додјељених средстава је 450.000 КМ.  

Ефекти подстицаја: Министарство индустрије, енергетике и рударства је у периоду од шест 

година суфинансирало успостављање система квалитета и добијање CE знака у 353 мала 

предузећа у укупном износу од 2.425.190 КМ.  Подстицаји овог министарства значајно су 

утицали на смањење укупних трошкова предузећа у поступку успостављању система квалитета 

те побољшању организације пословања и стварању могућности за извоз властитих производа и 

услуга на европско тржиште.  Према подацима Привредне коморе Републике Српске укупно 

668 наших предузећа има успостављене стандарде квалитета и CE знак те се може се 

закључити да су подстицаји Министарства допринијели успостављању система квалитета у 

52,8% укупног броја предузећа са успостављеним системом квалитета. Међутим, МСП која 

имају систем квалитета представљају нешто мање од 5% укупног броја малих и средњих 

предузећа у Републици Српкој, што значи да је неопходно и даље указивати на значај 
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успостављања система квалитета те подстицати сва предузећа да своје пословање ускладе са 

међународним стандардима.  

У циљу јачања иновацијске и технолошке конкурентрности МСП, Привредна комора Републике 

Српске је учествовала у програму подстицања увођења иновација и нових технологија, али и 

система стандарда квалитета у МСП. Комора је током 2010. године пружала консултантских 

услуга увођења система управљања квалитетом, a у циљу пружања помоћи чланицама да 

испуне међународно признате јединствене стандарде и тиме повећају своју ефикасност и 

ефективност, те успоставе механизме сталних унапређења. 

Програм подстицаја 4           Формирање технолошко-иновационих центара, 

Рок: прва половина 2007. год. (израда пројекта) и реализација од 

друге половине 2007. године и  континуирано,  

Носилац: Министарство науке и технологије, Министарство 

индустрије, енергетике и рударства, универзитети Републике 

Српске, Републичка агенција за развој МСП и међународне 

пројектне јединице;  

Половином јуна 2010. године у Бањој Луци је у просторијама предузећа НИЦ  „Чајавец“ почео 

са радом Иновациони центар Бања Лука који представља заједнички пројекат Владе 

Краљевине Норвешке и Владе Републике Српске. Оснивачи Иновационог центра Бања Лука су 

Министарство науке и технологије Републике Српске, Athene Prosjektledelse AS, Републичка 

агенција за развој МСП, Универзитет у Бањој Луци, Град Бања Лука и Универзитет у Источном 

Сарајеву.  

Иновациони центар ИЦБЛ располаже са око 860 m
2 

простора у оквиру којег се налази 7 

јединица за инкубацију те 6 просторија за обуку и 1 мултимедијални студио. ИЦБЛ је центар 

чији циљ је увезивање истраживачке и развојне компоненте научне области са привредним 

сектором, а усмјерен је ка креирању будућих радних мјеста заснованих на знању и новим 

технологијама. Одјељења ИЦБЛ-а су: ИЦБЛ инкубатор, ИЦБЛ Консултантске услуге, ИЦБЛ 

Тренинг центар и ИЦБЛ Конференцијски центар.  

ИЦБЛ Инкубатор пружа помоћ у оснивању нових и развоју постојећих предузећа заснованих на 

знању, новим технологијама и иновацијама те нуди: опремљен и функционалан пословни 

простор, услуге прединкубације, стручну помоћ, финансирање и обуку. У току 2010. године 6 

предузећа је радило у ИЦБЛ инкубатору и то из области: производње мултимедијалних 

садржаја, производње рјешења из области обновљивих извора енергије, производње 

медицинских средстава, фармације, информационих технологија, пољопривреде, 

електронике, авио индустрије и филмске индустрије.  

ИЦБЛ тренинг центар пружа услуге стручног усавршавања из области пословања, рачунарства и 

информационих технологија у сарадњи са акредитованим компанијама и образовним 

институцијама.  У оквиру тренинг одјељења организовано је неколико семинара и 

успостављена сарадња са  различитим пружаоцима услуга.   

У току 2010. године ИЦБЛ је успоставио сарадњу са владиним тијелима, међународним и 

домаћим агенцијама; организацијама, компанијама, пословним инкубаторима у земљи и 

иностранству те академском и истраживачком заједницом. 

Оперативни циљ 9. Јачање улоге информационо-комуникационих технологија у 

развоју МСП  

Програм подстицаја 1  Подстицање развоја МСП које се баве производњом софтвера 

и пружањем услуга путем интернета, 

 Рок: континуирано,  

Носилац: Републичка агенција за развој МСП; 

Оснивањем Иновационог центра Бања Лука створени су услови за подстицање развоја МСП 

које се баве производњом софтвера и пружањем услуга путем интернета. Станари ИЦБЛ 

инкубатора од 2010. године су три предузећа која припадају ИКТ сектору и то: NewMedia, Code 
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Nova и Sauty sistem. Овим предузећима је поред осталих олакшица који им нуди ИЦБЛ 

инкубатор омогућено да уђу у програм Microsoft BizSpark који новооснованим и младим ИКТ 

предузећима пружа неопходну подршку током развојног раздобља. 

Републичка агенција за развој МСП је такође током трајања Глобалне седмице предузетништва 

организовала такмичење за избор најбоље пословне идеје „Оствари своју идеју“ те као једну 

од најбољих пословних идеја наградила пословну идеју која се односи на ИКТ сектор-

„Виртуелна занатска улица“. 

Програм подстицаја 2  Увођење изучавања Е-business (E-commerce, E-marketing, E-

banking и др.) у средње и високо образовање и едукација 

запослених у МСП 

Рок: континуирано,  

Носилац: Министарство просвјете и културе, Републичка агенција 

за развој МСП, Привредна комора Републике Српске, Центар за 

предузетништво; 

У струци Економија, право и трговина средњих школа у оквиру појединих модула изучава се Е-

business. 

Програм подстицаја 3  Јачање електронске комуникације између органа јавне управе 

и МСП,  

 Рок: континуирано,  

Носилац: Влада Републике Српске, општине Републике Српске, 

регистрациони судови Републике Српске, Пореска управа 

Републике Српске, Управа за индиректно опорезивање 

Агенција за информационо друштво Републике Српске је у 2010. години иницирала развој 

пројектног приједлога за реализацију електронске регистрације привредних друштава. 

Услуга ће бити заснована на унапређеној комуникацији, координацији, усклађивању и 

сарадњи свих актера укључених у процес регистрације. Пројекат се заснива на широкој 

употреби информационих технологија и јасној расподјели одговорности са циљем 

унапријеђења ефикасности овог процеса. 

Такође је иницирана и  је израда прегледа стања ИКТ сектора привреде Републике Српске у 

циљу да се по по први пут анализирају постојећи показатеље достпуне кроз АПИФ и Привредну 

комору РС (број запослених, приходе, расходе, бруто финансијске резултате) чиме се помаже 

сагледавању степена развоја сектора информационо комуникационих технологија у цјелини. 

Оперативни циљ 10.    Интернационализација МСП, стране инвестиције и дијаспора 

Програм подстицаја 2  Организовање истраживања иностраних тржишта и 

њихових потенцијала, савјетовање МСП за наступ и 

учвршћивање односа на иностраним тржиштима,   

 Рок: 2007.-2010. година, 

Носилац: Министарство за економске односе и координацију, 

Центар за инострану сарадњу, Републичка агенција за развој МСП 

и Привредна комора Републике Српске; 

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске је током 2010. 

године реализовало више активности и то: 

•      У јануару 2010. године потписани Меморандуми  о сарадњи у вези промоције страних 

улагања са градоначелницима градова Бања Лука и Источно Сарајево, те начелницима 

општина Приједор, Добој, Бијељина, Требиње те договорени даљи облици сарадње 

•      Реализоване обуке из области страних улагања, одржана трећа регионална 

Конференција о страним улагањима „Конкурентност територије у контексту страних 

улагања“ 27. и 28. априла 2010. године на Козари, са градом Бања Лука започете 
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активности на анализи тренутног стања по питању капацитета за прихват страних 

улагача и приједлози за побољшае сарадње (уз подршку GTZ), предузете активности на 

прикупљању конкретних инвестиционих пројеката комерцијалног карактера са 

општинског нивоа који  би се  могли предложити заинтересованим страним улагачима. 

•      Одржане радионице на тему страних улагања: јануар 2010. године: обука на тему: 

„Генерисање производа из области обновљивих извора енергије“ са акцентом на 

биомасу и април 2010. године одржана посљедња у низу радионица на тему страних 

улагања. 

•       Припреме за израду веб сајта за страна улагања. Сајт је завршен и налази се на адреси  

www.investsrpska.net 

•      Ажурирање базе података о страним улагањима, успостављање сарадње са судовима, 

Централном банком БиХ, ФИПА и Министарством спољне трговине и економских 

односа БиХ. Влада РС је у јулу 2010. године информисана о страним улагањима у 

Републици Српској. 

•      Припрема редовних информација/електронског билтена Инфо страна улагања и 

дистрибуција истог свим контакт особама за страна улагања у РС (у току 2010. године 

припремљена 42 билтена) 

•      У току 2010. године, Министарство за екомомске односе и регионалну сарадњу 

Републике Српске је одржало састанке и обавило директне контакте са извозницима, те 

је обављен обилазак предузећа која остварују значајне резултате у извозу. Састанци су 

одржани у циљу сагледавања проблема са којима се извозници сусрећу приликом 

извоза, као и предлагања начина обезбјеђења већег степена учешћа извозника у 

креирању мјера подршке Владе Републике Српске. 

•     Министарство за екомомске односе и регионалну сарадњу Републике Српске је 

успоставило сарадњу са институцијама и организацијама за промоцију извоза у другим 

земљама у циљу преузимања добре праксе, размјене искустава и стицања нових 

знања. успостављена је сарадња са Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза 

Републике Србије СИЕПА, у којој су чланови програмских тимова били на стручном 

усавршавању и том приликом се упознали са начином рада, финансирања, 

приоритетима и активностима ове Агенције. Циљ је била размјена искустава и 

преузимање добре праксе у области промоцији извозне привреде. 

•      Успостављање сарадње са ДПК мрежом БиХ и трговинским и другим мисијама БиХ у 

иностранству, у циљу реализације заједничких промотивних активности. Министарство 

је у 2010. години покретало иницијативе према дипломатско-конзуларним 

представништвима БиХ у Пољској, Турској, Кини, Македонији и Италији, како би се 

размотриле могућности реализације заједничких активности. 

•      Израда оперативних планова промотивних активности у вези које се односе на 

представљање извозне понуде Републике Српске на ино тржиштима. У 2010. години, 

план промотивних активности обухватио је презентације Републике Српске, њених 

привредних и природних потенцијала, са посебним акцентом на могућности сарадње у 

приоритетним секторима. Презентације су одржане приликом: сусрета са групом 

пољских предузетника, током посјете делегације Владе Републике Српске Војводству 

Шлеске, Република Пољска; одржавања Економског форума у Бечу, у марту мјесецу 

2010. годину, чији је циљ унапређење привредне сарадње између земаља; сусрета са 

групом предузетника, реализоване у јуну мјесецу 2010. године; сусрета са групом 

предузетника и представника пословних удружења Вараждинске жупаније и учешћа на 

сусрету привредника Словеније. 

•      Успостављање Извоз-инфо центра Републике Српске који ће бити успостављен у форми 

web портала, којим ће се пословној заједници, првенствено извозницима и другим 

заинтересованим субјектима, омогућити брз и једноставан приступ информацијама о 

могућностима извоза и наступа на страним тржиштима, подстицајним мјерама за 

извозну привреду, међународним сајмовима и конференцијама, као и другим 
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релевантним информацијама из области спољнотрговинског пословања. Израда 

портала је планирана за крај 2011. године. 

•      Успостављање регистра извозника Републике Српске. Регистар је успостављен током 

марта/априла 2010. године а регистрација је добровољна. До сада је у Регистру 

извозника евидентирано око 280 извозних предузећа. 

С циљем интернационализације МСП Привредна комора РС је посебну пажњу поклањала 

промотивним активностима којима се привреда Републике Српске презентује у појединим 

земљама, упознајући потенцијалне пословне партнере са могућностима и погодностима 

инвестирања у Републику Српску. Ове активности Комора је проводила кроз учешће у раду 

инвестиционих и пословних конференција, привредних мисија, форума и других сличних 

манифестација у сарадњи са представништвима Владе Републике Српске, СТК, конзуларно-

дипломатским представништвима, те коморама у иностранству. На основу исказаног интереса 

чланица, током прошле године организован је велики број привредних мисија и билатералних 

сусрета привредника и то:  

• Одлазеће Мисије: Скопље, Македонија; Краљевина Шведска, Вестерас; Брисел, 

Белгија; Посјета привредника Крушевцу и Расинском управном округу, Србија; Посјета 

привредника Ужицу, Србија; Нови Сад, Србија; Марибор, Словенија; Загреб, Хрватска; 

Беч, Аустрија (У оквиру ВИФИ семинара); 

• Долазеће Мисије: Аустрија; Италија; Република Хрватска - Крапинско - загорска 

жупанија; Пољска; Хрватска; Словачка; Република Словенија; Република Србија; Тајван; 

Република Србија Крушевац и Расински управни округ; Црна Гора; Република Хрватска, 

Сисак; Република Србија, Лесковац; Република Србија, Суботица; Република Србија, 

Ужице и Ваљево.  

Такође, Привредна комора РС је пружањем информација о условима и могућностима за стране 

улагаче, пуњењем базе података, организовањем посјета сајмовима и инвестиционим 

форумима, те континуираним идентификовањем сектора за промоцију улагања, имала активну 

улогу у реализацији активности, чији је носилац, кроз акционе планове за провођење 

Стратегије подстицања и развој страних улагања у РС, као и Стратегије подстицања извоза РС. С 

тим у вези је унутар Коморе формирано тијело Савјет извозника Привредне коморе Републике 

Српске. Најзначајније активности Савјета извозника биле су усмјерене за стварање повољнијег 

амбијента у области спољнотрговинског пословања,  подизање свијести о значају промоције 

извоза, повећање конкурентности извозника кроз сталне процесе стручног и пословног 

образовања, те професионалне едукације. Посебно важна је била сарадња са Министарством 

за економске односе и регионалну сарадњу као носиоцем активности за имплементацију 

Стратегије подстицања извоза РС за период 2009 – 2012 године, те активности које су биле 

усмјерене на унапређење услова за извоз те подстицаје извоза. Поред редовних састанака 

Савјета одржана су и два састанка са представницима ресорног министрства, један у Бањој 

Луци и један у Бијељини у циљу сагледавања проблематике извозника кроз директну 

комуникацију са привредницима.  

Програм подстицаја 3   Израда програма у коме ће се идентификовати и подстицати 

веће стране компаније за greenfield и друге стране 

инвестиције, које би уз повољније услове ангажовале МСП из 

Републике Српске као кооперанте (индиректан пласман МСП 

производа на инострана тржишта) и реализација,  

 Рок: друга половина 2006. год. израда програма и реализација од 

прва половина 2007. – друга половина 2010. године,  

Носилац: Министарство за економске односе и координацију, 

Министарство индустрије, енергетике и рударства, Републичка 

агенција за развој МСП и Привредна комора Републике Српске; 

Републичка агенција за развој МСП је у октобру 2010. године припремила нацрт Правилника о 

подстицању развоја пословних зона у Републици Српској који прослијеђен Министарству 
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индустрије, енергетике и рударства заједно са минималним садржајем инвестиционог 

програма и процедурама за аплицирање.  

Програм подстицаја 4   Субвенционисање почетних административних трошкова и 

других инвестиција производно-извозних предузећа,     

 Рок: друга половина 2006.-2010. година,  

Носилац: Министарство индустрије, енергетике и рударства и 

Републичка агенција за развој МСП 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у 2010. години на име подстицаја извоза 

додјелило 15.000.000 КМ од чега 11.000.000 КМ на основу јавног позива а 4.000.000 КМ на 

основу посебних одлука Владе Републике Српске. На основу јавног позива средства је добило 

213 привредних субјеката  који су запошљавали 17.449 радника. Од наведених 213 субјеката 

њих 197 или 92,5% спада у категорију МСП (према броју запослених). Наведеним МСП 

одобрено је 87,1%% средства додјељених по јавном позиву.  У периоду 2006-2010. године 

средства на име подстицаја извоза добило је 716 привредних субјеката у укупном износу од 

26.385.000 КМ.  

Ефекти подстицаја у 2010.години 

Анализирајући резултате пословања на узорку од 195 привредних субјеката (од укупно 213 

привредних субјеката или 92%) може се уочити да је дошло до: 

• повећања извоза у 2010. годину у односу на 2009. годину за 22%,  

• раста укупног прихода за 17% и  

• повећања  броја радника за 4,2%. 

С обзиром да посматрана предузећа имају значајно учешће у извозу Републике Српске, те да 

анализа финансијских ефеката указује на позитивне резултате посматраних параметара (укупан 

приход, извоз и број радника), може се рећи да су подстицајна средства, поред осталих 

фактора, свакако имала допринос у остваривању повећања извоза Републике Српске у 2010. 

години у односу на 2009. годину. 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у периоду јануар-новембар 2010.године 

на име субвенције привредним субјекатима из области текстила, коже и обуће додјелило  

средства у укупном износу од 3.669.750 КМ. Намјена средстава је субвенционисање субјеката 

из ове области која измирују обавезе по основу пореза и доприноса, у износу од 50,00 КМ по 

раднику за сваки мјесец.  Субвенција је додијељена за 84 привредна субјеката од чега су 74 

привредна друштва и 10 самосталних занатских радњи. Од наведена 74 привредна  друштва 

њих 66 спада у категорију МСП.  Од наведених средстава, 66 МСП и 10 занатских радњи добило 

је 52,4% средстава на име субвенције.   

Ефекти субвенција ( код 84 привредна субјекта корисника субвенција): 

• повећање броја радника у 2010. у односу на 2009. годину за 6,2% 

• повећање просјечне нето плата запослених у 2010. у односу на 2009. годину за 5 % 

• повећање прихода од извоза  у 2010. години у односу на 2009. годину за 5%  

•  раста укупног прихода за 4,6%  

• повећање финансијске дисциплине и стимулација предузетницима да наставе редовно 

плаћати порезе и доприносе 

 

Програм подстицаја 5   Континуирано организовање једногодишњих програма помоћи 

МСП за учествовање на међународним сајмовима и 

специјализованим изложбама у земљи и иностранству,   

 Рок: 2006.-2010. година, 

Носилац: Министарство индустрије, енергетике и рударства, 

Министарство за економске односе и координацију, Центар за 
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инострану сарадњу, Републичка агенција за развој МСП и 

Привредна комора Републике Српске 

Министарство индустрије, енергетике и рударства у 2010. години је издвојило средства за 

подршку сајамским манифестацијама и то у износу од 4.000 КМ за подршку Привредној комори 

и предузетницима за наступ на Сајму привреде у Модричи, те 10.000 КМ за подршку у 

организацији 14. Сајма МСП, предузетништва и фирми у оснивању DOBOJEXPO 2010 чији је 

генерални покровитељ Влада Републике Српске. Поред ових сајмова подржан је и Машински 

факултет у Бања Луци у својству организатора конференције ДЕМИ.  

У току 2010. године Привредна комора РС је самостално, или у сарадњи са другим коморама 

или институцијама, организовала заједничку посјету или наступ привредника на више сајмова 

у земљи и иностранству.  

Програм подстицаја 6  Продужење Протокола о сарадњи са италијанском 

покрајином Фриули-Венеција-Ђулија и пројекта GIER, 

 Рок: Потписивање Протокола прва половина 2006. и праћење 

реализације до 2010. год.,  

Носилац: Влада Републике Српске, Министарство за економске 

односе и координацију, Министарство индустрије, енергетике и 

рударства;  

Споразум о сарадњи између аутономне регије Фриули Венеција Ђулија, Република Италија и 

Републике Српске, Босна и Херцеговина потписан је 13.04.2010. године. Споразум има рок 

важности 4 године, и обнавља се сваке године, уколико ниједна од Страна не искаже намјеру 

да раскине исти. У циљу спровођења Споразума именовани су чланови заједничке радне 

групе.  

Такође су покретане и иницијативе за успостављање сарадње у области привреде са 

релевантним институцијама и организацијама у Мађарској и Шпанији, Италија (провинција 

Салерно и регија Фриули Венеција Ђулија). 

Програм подстицаја 7   Реализација сарадње између Републичке агенције за развој МСП 

Републике Српске и Републичке агенције за развој МСП и 

предузетништва Републике Србије према Протоколу о 

сарадњи из 2005. год., 

Рок: 2006.-2010. година,  

Носилац: Влада РС, Влада Републике Србије, Републичка агенција 

за развој МСП Републике Српске и Републичка агенција за развој 

МСП и предузетништва Републике Србије. 

Због трансформације Републичке агенције за развој МСП и предузетништва Републике Србије у 

Националну агенцију за регионални развој Србије у току 2010. године није било конкретних 

облика сарадње са Републичком агенцијом за развој МСП Републике Српске према 

потписаном Протоколу из 2005. године. 

Програм подстицаја 8   Иницирати и предлагати израду, измјене и допуне закона 

битних за конкурентност и извозну орјентацију: Закон о 

техничким захтјевима, Закон о оцјењивању усаглашености  

и општој сигурности прехрамбених производа, Закон о 

контроли прехрамбених производа за људску и животињску 

употребу, Закон о хигијени уз усаглашавање и провођење 

сигурносних стандарда и хармонизацији са ЕУ правилима,  

   Рок: 2006.-2010. година,  

  Носилац: Влада Републике Српске, Министарство за економске 

односе и координацију, Центар за инострану сарадњу, 

Републичка агенција за развој МСП и Привредна комора 

Републике Српске 
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Крајем 2010. године, Народна скупштина Републике Српске је усвојила Нацрт Закон о 

измјенама и допунама Закона о страним улагањима РС, којим се поједностављује процедура 

регистрације страних улагања, скраћују рокови и либерализује област страних улагања у дијелу 

намјенске индустрије. 

Ради заступања интереса привредних субјеката, Привредна комора РС је упутила неколико 

приједлога за измјену законских рјешења, с циљем стварања повољнијег амбијента за 

пословање МСП. У поступку припреме документа Програм рада Народне скупштине Републике 

Српске за 2010. годину, Комора је, као приједлоге пословне заједнице РС, упутила прописе 

садржане у Програму рада Привредне коморе РС за 2010. годину, од којих су прихваћена три 

приједлога, односно доношење новог Закона о уређењу простора и грађењу, измјене и допуне 

Закона о грађевинском земљишту и измјене и допуне Закона о фискалним касама, те четири 

приједлога из тематског дијела.  

У циљу измјене, тј. покретања доношења нових законских и подзаконских рјешења од 

интереса оба ентитета БиХ, Привредна комора Републике Српске покренула је иницијативу за 

измјену Закона о царинској политици БиХ, Закона о јавним набавкама, Закона о ПДВ, Закона о 

спољнотрговинској политици, Закона о заштити потрошача у БиХ.  

Такође, на иницијативу Коморе, упућену Министру финансија, Правила о критеријумима за 

утврђивање накнада за извршене услуге ревизије, донесена на основу Закона о рачуноводству 

и ревизију РС, а којима је било прописано да цијена једног норма часа рада ангажованог 

ревизора треба да износи минимално 50 КМ, без ПДВ-а, су измјењена на начин да је брисан 

спорни став.   

Као и за 2010. годину, Привредна комора РС је, у децембру 2010. године, Народној Скупштини 

Републике Српске упутила низ приједлога измјена и допуна закона за 2011. годину (Закон о 

привредним друштвима, Закон о раду, Закона о порезу на добит, Закон о заштити на раду, и 

др.) 

Оперативни циљ 11.  Интегрисање принципа равноправности полова у развоју МСП 

са посебним нагласком на јачање женског предузетништва 

Програм подстицаја 1 -  Континуирано усклађивање свих закона и прописа који 

регулишу област привреде и предузетништва са 

међународним и домаћим документима и конвенцијама које се 

баве питањима равноправности полова у области рада, 

запошљавања и приступа ресурсима, смањења сиромаштва, 

развоја економије и предузетништва, усклађивањем 

професионалног и породичног живота итд.  

 Рок: 2006.-2010. година,  

Носилац: Влада Републике Српске, Гендер центар Владе 

Републике Српске 

Гендер центар је у 2010. години на основу својих овлаштења и обавезе која произилази из 

Пословника Владе Републике Српске, да се сви законски и други акти прије упућивања Влади 

на усвајање, подносе на мишљење о усаглашености са стандардима за равноправност полова 

Гендер центру, између осталих, анализирао те дао препоруке на: Нацрт Закона о гарантном 

фонду;  Нацрт Стратегије развоја МСП; Нацрт Стратегије запошљавања Републике Српске 2010-

2014. година; Нацрт Стратегије руралног развоја Града Бања Лука 2009-2015. година; 

Економску политику Републике Српске за 2011. годину. 

Извјештај о стању равноправности полова у Републици Српској за период 2006-2010. година, 

израђен за потребе подношења Четвртог и петог периодичног извјештаја Босне и Херцеговине 

о примјени Конвенције Уједињених нација о укидању свих облика дискриминације жена 

(CEDAW), приказао је положај жена и мушкараца у специфичним областима друштвеног 

живота у Републици Српској, по сваком члану Конвенције, међу којима су запошљавање, рад и 

приступ ресурсима и друштвене и економске бенефиције. Извјештај је имао за циљ да нагласи 

препреке и представи могућности за побољшање дјеловања свих друштвених субјеката у 

правцу остваривања родне равноправности.  Након разматрања Четвртог и петог 
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комбинованог извјештаја Босне и Херцеговине, УН Комитет за укидање дискриминације жена 

даће Закључне коментаре и препоруке за дјеловање државе чланице, које ће бити обавезујуће 

за све институције.  

Информација о равноправности полова у области рада и запошљавања, коју је у 2009. години 

израдио Гендер центар Републике Српске у сарадњи са Министарством рада и борачко-

инвалидске заштите Републике Српске, усвојена је на редовном 36. засједању Народне 

скупштине Републике Српске дана 12.04.2010. године. Информација даје свеобухватну анализу 

стања равноправности полова у раду и запошљавању, укључујући област предузетништва, са 

препорукама за дјеловање. Стратегија запошљавања Републике Српске, коју је надлежно 

министарство припремило у 2010. години, дјелимично је заснована на налазима ове анализе, 

те је уврстила одређене мјере за унапређење положаја жена на тржишту рада. 

Гендер центар Владе Републике Српске је, у сарадњи са Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске, у 2010. години израдио Акциони план за 

унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године. Акциони план је 

усвојен дана 15.12.2010. године на Трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, као 

привремена посебна мјера у оквиру операционализације Стратешког плана руралног развоја 

Републике Српске 2009-2015. година. У оквиру имплементације Акционог плана у 2011. години, 

уз финансијску подршку програма ФИГАП (Финансијски механизам за имплементацију Гендер 

акционог плана БиХ) 2009-2014. година, од стране надлежних институционалних актера биће 

проведени програми подршке женском предузетништву у руралним подручјима Републике 

Српске. 

Програм подстицаја 2 -  Успостављање базе података о малим и средњим 

предузећима, са свим евиденцијама разврстаним по полу, и 

иницирање истраживања и социо-економских анализа у вези 

са предузетништвом са гендер аспекта. 

 Рок: 2006.-2010. година,  

Носилац: Републички завод за статистику Републике Српске, 

Републичка агенција за развој МСП, Гендер центар Владе 

Републике Српске 

По основу члана 22. Закона о равноправности полова Босне и Херцеговине – пречишћени текст 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 32/10), сви статистички подаци који се 

прикупљају, евидентирају и обрађују у државним органима на свим нивоима, јавним службама 

и установама, државним и приватним предузећима и осталим субјектима, морају бити 

разврстани према полу.  

Програм подстицаја 3 -  Едукације у области предузетништва и примјене Закона о 

равноправности полова у БиХ у области рада, запошљавања и 

приступа ресурсима, са посебним нагласком на жене 

предузетнице. 

 Рок: 2006-2010. година,  

Носилац: Гендер центар Владе Републике Српске, Републичка 

агенција за развој МСП, Привредна комора Републике Српске. 

Привредна комора Републике Српске, с циљем афирмације и промоције женског 

предузетништва у Републици Српској, у оквиру своје традиционалне манифестације "Избор 

најуспјешнијих у привреди РС“, додијељује посебна признања за допринос развоју женског 

предузетништва, те су и у 2010. години награђене три предузетнице које су током 2009. године 

дале значајан допринос развоју привреде РС. 

У циљу јачања женског предузетништва Подручна привредна комора Бања Лука, у 2010. 

години, формирала је Савјет за женско предузетништво, при чему је именовано девет чланица 

Савјета. Путем упитника и дописа упућених на многе адресе прикупљене су информације у 



61 

 

вези са женским предузетништвом. Континуирано прикупљање и анализа података ће се 

вршити у наредном периоду. 

Током претходне године, а према Програму рада Савјета за 2010. годину, одржана је едукација 

предузетница, затим посјета сајмовима и учешће на пословним форумима. У  сарадњи са 

Групацијом за женско предузетништво, Регионалне привредне коморе Нови Сад, организован 

је и одржан пословни сусрет, на којем је договорено потписивање протокола о сарадњи којим 

ће се дефинисати циљеви повезивања који се желе постићи и у вези са тим активности које се 

морају спровести.  

Стручне службе Подручне привредне коморе РС дале су допринос пројекту Градске развојне 

агенције ЦИДЕА и њемачке агенције ГОПА под називом „Жене женама“ тако што су 

учествовале у раду комисије за избор најуспјешнијих пословних планова. 

Савјет за женско предузетништво је, у сарадњи са CIM експертом, припремио три пројектна 

приједлога који ће се реализовати у 2011. години: Анализа женског предузетништва на 

подручју Коморе, Подизање конкурентности стицањем економског и техничког знања, 

Умрежавање са асоцијацијама жена предузетница У Њемачкој. 

У склопу реализације међународног пројекта ''Жене женама'' који Градска развојна агенција 

Бања Лука имплементира заједно са Удружењем жена предузетница и менаџера Републике 

Српске, са представницима GOPA пројекта (пројекат  запошљавања младих), са SDC-ом  

(Швајцарска агенција за развој и сарадњу), са ADC-ом (Аустријска агенција за техничку 

сарадњу) и другим партнерима одржане су  едукације из области: предузетничких 

способности, маркетинга и тржшта, основе рачуноводства, информационих технологија и 

израде бизнис плана. 

Агенција за развој МСП општине Бијељина је у току 2010. године објавила Јавни позив за 

подстицај жена предузетника те је додијељено укупно 21.000 КМ за 5 предузећа. 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ОСТВАРЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА 

Годишњи извјештај у области МСП и занатско-предузетничких радњи за 2010. годину 

представља свеобухватну анализу стања у области МСП и занатско-предузетничких радњи у 

Републици Српској. Саставни дио Годишњег извјештаја је и извјештај о реализацији Стратегије 

развоја МСП у Републици Српској у 2010. години који се односи на Стратегију развоја МСП у 

Републици Српској за период 2006-2010. година коју је Народна скупштина Републике Српске 

усвојила у јуну 2007. године. 

Главни показатељи стања МСП и занатско-предузетничких радњи у Републици Српској у 

односу на ЕУ просјек: 

• МСП и занатско-предузетничке радње у Републици Српској као и у земљама Европске 

уније имају доминантно учешће од 99,8% у структури свих предузећа; 

Структура предузећа и запослених по предузећу, по величини, у нефинансијском 

пословном сектору у Европској унији и Републици Српској 

 
Микро (%) Мала (%) Средња (%) МСП (%) Велика (%) 

Укупно 

(%) 

Предузећа ЕУ  91.8 6.9 1.1 99.8 0.2 100.0 

Предузећа РС 93.7 5.1 1.0 99.8 0.2 100.0 

Запослени  ЕУ 29.7 20.7 17.0 67.4 32.6 100.0 

Запослени РС 32.8 22.7 21.9 77.4 22.6 100.0 

Број запослених  

по предузећу ЕУ 
2.1 19.4 100.3 4.3 1006.1 6.4 

Број запослених  

по предузећу РС 
1.6 20.09 101.5 3.5 665.6 4.5 

 

• Највећи број МСП и занатско-предузетничких радњи у нефинансијском пословном 

сектору у Републици Српској је у сектору трговине на велико и мало, оправци моторних 

возила и предмета за личну употребу (45,04), саобраћај, складиштење и везе (18,60%) и 

хотели и ресторани (14,42%). У Европској унији највећи број МСП је у трговини на 

велико и мало, оправци моторних возила и предмета за личну употребу (31,50%), 

пословању некретнинама, изнајмљивању и пословним активностима (28,14%) и 

грађевинарству (14,45%). 

• Република Српска је у 2010. години имала 25,4 МСП  на 1.000 становника, односно око 

58,9 % ЕУ просјека који износи 39,9 МСП на 1.000 становника 

• 3,5 запосленa по МСП што је мање у односу на Европску унију у којој је запослено 4,3 

радника по МСП. 

 

Стање МСП и занатско-предузетничких радњи у Републици Српској у 2010. години 

 

Број предузећа и занатско-предузетничких радњи и запослених  у Републици 

Српској за 2010. годину 

 

МСП 
Учешће 

% 

Занатско-

предузетничке 

радње 

Учешће 

% 

Укупно МСП  

и занатско-

предузет. 

радње 

Учешће  

% 

Број МСП и занатско-

предузетничких радњи 
14.482 99,56 26.427 100,00 40.909 99,84 

Микро (до 9 запослених) 12.206 83,91 26.204 99,16 38.410 93,74 

Мала (10-49 запослених) 1.856 12,76 219 0,83 2.075 5,06 

Средња (50-249 

запослених) 

420 2,89 4 0,01 424 1,04 

Велика (од 250 

запослених) 

64 0,44 - - 64 0,16 

УКУПНО 14.546 100,00 26.427 100,00 40.973 100,00 
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Број запослених у МСП и 

занатско-

предузетничким 

радњама 

102.720 69,81 42.297 100,00 145.017 76,55 

Микро (до 9 запослених) 22.096 15,01 38.503 91,03 60.599 31,99 

Мала (10-49 запослених) 37.809 25,70 3.542 8,37 41.351 21,83 

Средња (50-249 42.815 29,10 252 0,60 43.067 22,73 

Велика (од 250 

запослених) 

44.419 30,19 - - 44.419 23,45 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ 147.139 100,00 42.297 100,00 189.436 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

Облик организовања МСП 

Однос броја друштава са ограниченом одговорношћу (82,45%) и акционарских друштава 

(6,24%) у укупном броју МСП говори највише о томе да привредници (власници) и даље имају 

јако мало спознаје о евентуалним предностима правног (статуса) облика акционарског друштва 

чиме се онемогућава евентуално прикупљање капитала емисијом акција, као једноставнијим 

начином доласка до инвестиционих средстава. Ниво свијести предузетника о корпоративном 

власништву и начину одлучивања у односу на класично (ја сам власник - ја одлучујем), те 

расподјели добити (колико акција -толики проценат учешћа у добити) је на јако ниском нивоу. 

Сектор пословања МСП 

И даље је највећи број МСП у Републици Српској у сектору трговине на велико и мало, оправци 

моторних возила и предмета за личну употребу 40,89%, док у прерађивачкој индустрији, која 

има већу додатну вриједност, послује само 20,20% МСП. 

Запосленост у МСП 

• 102.720 радника или 42,02% од укупно броја запослених у Републици Српској ради у 

МСП;  

• Највећи број запослених у МСП, односно  41,68% је у запослено у средњим 

предузећима, иако она чине само 2,89% од свих предузећа (у просјеку по 102 радника 

по предузећу); 

• Просјечан број запослених у свим МСП је у 2010. години само 7  што је идентично у 

односу на 2009. годину; 

• Иако МСП из прерађивачка индустрије чине само 20,2% МСП она запошљавају 30,09% 

од укупног броја запослених у МСП (у просјеку 10,5 радника по предузећу); 

• С друге стране, МСП у трговини на велико и мало, оправци моторних возила и 

предмета за личну употребу која учествују са 40,89% у укупном броју МСП запошљавају 

27,51% од укупног броја запослених у МСП (или у просјеку 4,9 радника по предузећу);  

• Највећи број МСП у трговини на велико и мало те  оправци моторних возила и 

предмета за личну употребу  је у категорији микро предузећа са 99,09% учешћа.  

Раст МСП и броја запослених у МСП 

Благи раст броја предузећа евидентиран је у децембру 2010. године у односу на децембар 

2009. године односно, 

• 1,51 % је више МСП у 2010. у односу на 2009. годину 

• 3,31 % је више запослених у МСП а него у 2009. години. 

Није могуће прецизно утврдити да ли је тај раст остварен као посљедица: 

А) Постепеног опоравка од утицаја економске кризе, што је вјероватно и могуће, посебно 

када се узме у обзир евидентирани раст индустријске производње, лагани раст 

спољнотрговинске размјене. Ова могућност је извјесна, јер у првој половини године у неким 

општинама у којима је комуникација између локалне управе и МСП (као што је на примјер 

Приједор) евидентиран је пораст запослених у 2011. години што је на неки начин наставак 

тренда повећања броја запослених. 

Б) Регистрација нових предузећа је утицала на пораст (број новорегистрованих је 

приближан броју у 2009.), док истовремено смањен број оних одјављених, да ли због 

такозване „хибернације“ или тек започетог процеса гашења и одјављивања у другој 
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половини 2010 (дакле, поступак је још у току). Не треба искључити ни ову могућност, јер сви 

извјештаји Републичког завода за статистику РС говоре да је пад запослености у току. Оно што 

сматрамо недостатком је што статистика врши „узорковање“ и прикупљање информација 

достављених у анкетном листићу, те на основу тога креира извјештај. Могуће ја да се смањење 

запослених, које биљежи статистика, односи на раднике ангажоване сезонски (Број 

незапослених на бироу рада, није порастао пропорционално  изгубљеним радним 

мјестима о којима извјештава статистика !?)   

Податак Републичког завода за запошљавање 

• 145.396 незапослених на дан 31.12.2009. 

• 145.620 незапослених на дан 31.12.2010. 

Број МСП је повећан у осталим дјелатностима (образовању, здравственом и социјалном раду, 

осталим јавним, комуналним, друштвеним, социјалним и услужним дјелатностима) те у 

пословању некретнинама, изнајмљивању и пословним дјелатностима. Највећи пад броја МСП 

у 2010. години забиљежен је у сектору трговине на велико и мало, оправци моторних возила и 

предмета за личну употребу те у дјелатностима хотели и ресторани и у рибарству. 

Повећање броја запослених у области МСП остварено је у прерађивачкој индустрији те у 

осталим дјелатностима (образовање, здравствени и социјални рад, остале јавне, комуналне, 

друштвене, социјалне и услужне дјелатности). 

С друге стране, пад броја запослених евидентиран је у грађевинарству, хотелима и 

ресторанима, трговини на велико и мало, оправци моторних возила и предмета за личну 

употребу те рибарству. 

Показатељи успјешности пословања МСП 

• 80,15% укупног пословног прихода свих предузећа у 2010. години остварила су МСП, 

• 71,68% укупних прихода од продаје на иностраном тржишту и  

• 66,11%  укупно остварене нето добити свих предузећа у Републици Српској чине МСП.  

Претходни подаци су сагледани на основу финансијских извјештаја за 2010. годину који су 

достављени Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге АПИФ. 

• 72,18% од укупно пријављеног пореза на добит свих предузећа према подацима из 

Годишњих пореских пријава, остварила су МСП и пријавила 77.231.041 КМ пореза на 

добит. 

Самостални привредници -занатско-предузетничке радње 

Самостални привредници (они који су регистровани на нивоу локалних заједница) су 

значајније осјетили удар економске кризе, односно страдали су највише они најмањи, и то 

највише у сектору трговине. Ово је објашњиво са аспекта понашања великих „супермаркета“ и 

њихових „акција“ и других маркетиншких кампања које су предузели да би привукли што више 

купаца и „спашавали своју кожу у временима кризе“ 

Подаци говоре да је: 

• 26.427 активних самосталних привредника-занатско-предузетничких радњи у 

Републици Српској 2010. године 

• 6.38% мање него у 2009. години, али и 

• 42.297 запослених у њима што је 

• 3.58 % више него 2009. године 

Сектори пословања занатско-предузетничких радњи 

Готово 80% од свих самосталних привредника дјелује у три сектора, и то: 

• 39,62%, чине трговинске радње, односно њих 10.470 

• 21,45%  превозници, односно њих 5.669 и 

• 18,86% угоститељство, односно њих 4.983. 

 

Запосленост у занатско-предузетничким радњама у Републици Српској  

• 92,52% радњи  запошљава мање од три радника, односно 



65 

 

• 1,6 радника у просјеку запослено у једној занатско-предузетничкој радњи 

• 7% од укупног броја самосталних привредника запошљава скоро 30% радника, односно 

• 12.848 радника ради у њима (просјечно 6,8 радника по једној радњи, односно на нивоу 

запослености као код МСП) 

Три сектора запошљавају 79% свих запослених у занатско-предузетничким радњама односно: 

• 38,82%, запослених су у трговини, или 16.419 радника 

• 18,12%, запослених код превозника или 7.666 

• 21,84% је проценат запослених у угоститељству, односно 9.236 

 

Генерални коментар  

Важно је истаћи да је стање у области МСП и занатско-предузетничких радњи у 2010. години 

карактерисао благи опоравак од посљедица свјетске економске кризе. Индикативно је да је 

број самосталних привредника у паду а број запослених у њима у порасту, што је знак 

повећања ефикасности и/или подузетих активности на  „заузимању тржишних позиција оних 

који су нестали“. 

Иначе, привреда Републике Српске се у 2010. години, као и у осталим земљама у окружењу 

суочавала са посљедицама свјетске економске кризе а отпочињању опоравка привреде у 2010. 

години, и поред неповољних услова привређивања који су постојали на тржишту, допринијеле 

су и мјере које је предузела Влада Републике Српске а које су се односиле на реализацију 

Развојног програма Републике Српске као и усвајање Програма мјера за ублажавање 

негативних ефеката свјетске економске кризе на Републику Српску. Мјере које су су се 

односиле на привреду имале су за циљ побољшање ликвидности привреде, развоја и додатног 

запошљавања као и повећање домаће потражње, конкурентности и одржавање постојеће 

запослености уз могућност додатног запошљавања. Реализација Стратегије развоја МСП у 

Републици Српској такође је представљала саставни дио Програма мјера за ублажавање 

негативних ефеката свјетске економске кризе. 

Извјештај о реализацији Стратегије развоја МСП у Републици Српској у 2010. години  

показује да је у току 2010. године у највећој мјери реализовано 7 од 11 оперативних циљева то: 

• Оперативни циљ 1 Јачање финансијске подршке МСП и предузетништву; 

• Оперативни циљ 2 Убрзање поступка и смањење трошкова регистрације пословних 

субјеката; 

• Оперативни циљ 5 Стварање и развој предузетничке инфраструктуре; 

• Оперативни циљ 6 Партнерство и кластеризација МСП; 

• Оперативни циљ 7 Образовање и консалтинг за предузетнике; 

• Оперативни циљ 8 Јачање иновацијске и технолошке конкурентности МСП и 

• Оперативни циљ 10 Интернационализација МСП, стране инвестиције и дијаспора. 

 

Остварени су дјелимични резултати код реализације слиједећих оперативних циљева: 

• Оперативни циљ 3 Смањење фискалног оптерећења и пореска политика ка МСП 

• Оперативни циљ 9 Јачање улоге информационо-комуникационих технологија у развоју 

МСП  

• Оперативни циљ 11 Интегрисање принципа равноправности полова у развоју МСП са 

посебним нагласком на јачање женског предузетништва.  

 

Посебно је потребно истаћи да је јачање институционалне подршке развоја МСП који 

представља оперативни циљ 4 Стратегије у највећој мјери реализован те да ће се у наредном 

стратешком периоду довршити процес успостављања институционалне инфраструктуре 

подршке развоју МСП на општинском и међуопштинском  нивоу. 

Иначе, Стратегијом развоја МСП у Републици Српској за период 2006-2010. година предвиђено 

је остварење слиједећих стратешких циљева: 
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• Повећање броја МСП 

• Повећање укупног броја запослених у сектору МСП 

• Повећање конкурентности МСП у циљу јачања њиховог извозног потенцијала и степена 

интернационализације 

• Повећање учешћа МСП-а у бруто додатој вриједности. 

Остварење претходно наведених стратешких циљева предвиђено је кроз реализацију 11 

оперативних циљева са укупно 51 програмом подстицаја. 

 

Приказ остварења стратешких циљева 

 

Стратешки циљ 1 Повећање броја МСП 

 

• Број МСП повећан са 11.282 МСП у 2006. години на 14.482 МСП у 2010. години или за 

28,36%; 

• Број занатско-предузетничких радњи повећан са 25.082 у 2006. години на 26.427 у 2010. 

години или за 5,36%. 

 

Остварње овог циља у периоду важења Стратегије приказано је на сљедећем дијаграму: 

 

 

Стратешки циљ 2 Повећање укупног броја запослених у сектору МСП 

• Број запослених у МСП са 119.950 запослених у 2006. години смањен на 102.720 

запослених у 2010. години или за 14,36% 

• Број запослених у занатско-предузетничким радњама са 49.494 запослених у 2006. години 

ссмањен је на 42.297 запослених у 2010. години или за 14,54% 

 

 

Остварње овог циља у периоду важења Стратегије приказано је на сљедећем дијаграму: 
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Стратешки циљ 3 Повећање конкурентности МСП у циљу јачања њиховог извозног 

потенцијала и степена интернационализације 

 

• учешће МСП у оствареном приходу од продаје производа на иностраном тржишту са 

77,42% учешћа која су остварила сва предузећа у 2007. години смањено на 71,68% 

учешћа у 2010. години 

 

 

Остварње овог циља у периоду важења Стратегије приказано је на сљедећем дијаграму: 

 

 
 

 

 

Стратешки циљ 4 Повећање учешћа МСП-а у бруто додатој вриједности 

 

• учешће предузећа у бруто додатој вриједности са 44,65% у 2006. години смањено на 

40,8% учешћа у 2010. години док је учешће предузетника са 13,58% учешћа у бруто 

додатој вриједности у 2006. години смањено на 7,6% у 2010. години. 

 

Остварње овог циља у периоду важења Стратегије приказано је на сљедећем дијаграму: 
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Напомена:  

У вези стратешким циљевима 3. и 4. важно је напоменути да је у посматраном периоду 

(2006.-2010. година) реализовано покретање производње и значајно повећање извоза у 

области енергетике, рударства и металног сектора што је у значајној мјери допринијело 

повећању укупне реализације извоза у номиналном износу и тиме значајно утицало на 

смањење учешћа МСП израженог у процентима. 

 

Важно је нагласити да је свјетска економска криза окарактерисала већи дио периода 

провођења Стратегије развоја МСП у Републици Српској што се одразило и на остварење 

стратешких циљева те за посљедицу имало пад броја запослених, смањења прихода од 

продаје на иностраном тржишту те пад учешћа предузећа и предузетника у бруто додатој 

вриједности. 

 

Међутим, у периоду провођења Стратегије развоја МСП у Републици Српској реализован је 

велики број активности те учињен значајан напредак посебно са аспекта унапређења 

пословног окружења и пружања директне финансијске и логистичке подршке развоју МСП и 

предузетништва у Републици Српској. Успостављена је „мрежа развоја“ у коју су укључене све 

локалне заједнице, ресорна министарства, јавне институције и невладин сектор. Учињен је 

значајан напредак и у промоцији предузетништва и промјени свијести код грађана Републике 

Српске о значају предузетништва за економски развој Српске. 

 

Стратегија развоја МСП и предузетништва у Републици Српској за период 2011-2013. година 

представља нови стратешки документ чија реализација у будућем периоду треба да доведе до: 

комплетиране и функционалне институционалне развојне инфраструктуре за подршку МСП на 

свим нивоима, суштински унапријеђене конкурентности, иновативности и међусобне 

повезаности МСП, предузетништва промовисаног као интегралног дијела образовног и 

привредног система и дјелотворног инструмент социјалног укључивања те до знатног напретка 

у стварању подстицајног пословног окружења у Републици Српској. 
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АНЕКСИ  

Табела Структура бруто додате вриједности МСП и великих предузећа и ЗПР у бруто 

домаћем производу за 2010. годину                         %                                                                                                                            

  Предузећа   

Микро Мала Средња Велика Укупно Предузетници 

А  Пoљопривреда, лов и шумарство  0.2 0.4 0.1 1.0 1.6 0.0 

B  Рибарство 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

С  Вађење рудa и камена  0.0 0.2 0.0 1.6 1.9 0.0 

D  Прерађивачка индустрија  0.7 2.3 2.4 2.4 7.9 0.9 

E  Производња и снабдијевање 

електричном енергијом, гасом и водом 
0.7 0.2 1.2 3.1 5.1 0.0 

F  Грађевинарство 0.0 1.0 1.4 1.1 3.4 0.2 

G  Трговина на велико и мало 2.2 4.4 2.7 0.6 9.9 2.5 

H  Хотели и ресторани 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 1.2 

I  Саобраћај, складиштење и 

комуникације 
0.5 0.6 0.3 4.9 6.3 0.7 

J  Финансијско посредовање 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

K  Активности у вези са некретнинама, 

изнајмљивање и пословне дјелатности 
1.3 0.8 0.5 0.1 2.7 1.8 

L  Државна управа, одбрана и обавезно 

социјално осигурање 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

M Образовање 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 

N  Здравствени и социјални  0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 

O  Остале јавне комуналне, друштвене и 

личне услужне дјелатности 
0.1 0.2 0.7 0.1 1.0 0.1 

УКУПНО  5.6 10.4 9.9 14.9 40.8 7.6 

Извор: Републички завод за статистику РС 

 

Табела Структура пословних прихода предузећа по дјелатностима за 2010. годину 

                                                                                                                                                                         (у 000 КМ) 

 
Микро Мала Средња 

Укупно 

МСП 
Велика 

Учешће 

МСП 

(%) Пoљопривреда, лов и шумарство 81.635 139.884 93.587 315.107 263.840 3.13 

Рибарство 495 1.467 11.489 13.451  0.13 

Вађење руде и камена 11.498 37.515 8.795 57.809  0.57 

Прерађивачка индустрија 287.019 802.864 1.214.047 2.303.930 147.987 22.87 

Производња и снабдијевање 

електричном енергијом, гасом и 

водом 

295.224 34.739 572.226 902.189 526.630 8.96 

Грађевинарство 131.490 258.758 392.152 782.400 875.624 7.77 
Трговина на мало и велико, оправка 

моторних возила и предмета за личну 

употребу 

1.403.654 263.965 2.493.529 4.161.148 421.579 41.30 

Хотели и ресторани 16.289 41.928 39.837 98.054  0.97 
Саобраћај, складиштење и везе 155.892 141.340 128.442 425.675 616.271 4.23 

Финансијско посредовање 11.251 11.088 78.822 101.161  1.00 

Пословање некретнинама, 

изнајмљивање  и пословне 

дјелатности 

227.700 179.871 238.091 645.662 125.187 6.41 

Осталo 37.353 63.150 167.473 267.975 22.819 2.66 

УКУПНО 2.659.500 4.352.263 5.438.489 12.450.252 3.083.980 100 

Учешће у пословном приходу МСП (%) 21,36 34,96 43,68 100   

Учешће у пословном приходу (%)    80,15 19,85  

Извор: Пореска управа РС 
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Табела  Структура укупног прихода од продаје на иностраном тржишту по 

дјелатностима 

                                                                                                                                                                  (у 000 КМ) 

 
Микро Мала Средња 

Укупно 

МСП 
Велика 

Учешће 

МСП (%) 

Пoљопривреда, лов и шумарство 5.155 18.750 8.925 32.830 29.640 3.29 

Рибарство 
 

345 3.953 4.298  0.43 

Вађење руде и камена 1.071 4.769 69 5.909 1.484 0.59 

Прерађивачка индустрија 39.644 154.628 470.569 664.861 197.183 66.56 

Производња и снабдијевање 

електричном енергијом, гасом и водом 
328 3.109 

 
3.437 45.275 0.34 

Грађевинарство 11.208 6.486 10.456 28.150 25 2.82 

Трговина на мало и велико, оправка 

моторних возила и предмета за личну 

употребу 

24.324 43.288 31.311 98.923 34.757 9.9 

Хотели и ресторани 203 201 
 

404  0.04 

Саобраћај, складиштење и везе 41.975 33.793 18.934 94.702 68.644 9.48 

Финансијско посредовање 
 

51 8 59  0.01 

Пословање некретнинама, 

изнајмљивање  и пословне дјелатности 
48.699 7.725 3.407 59.831 17.482 5.99 

Осталo 1.569 933 2.972 5.474 237 0.55 

УКУПНО 174.196 274.078 550.604 998.878 394.727 100 

Учешће у укупном приходу од продаје на 

иностраном тржишту МСП (%) 
17,44 27,44 55,12 100   

Учешће у укупном приходу од продаје на 

иностраном тржишту    
71,68 28,32  

 Извор: Пореска управа РС 

 

Табела Учешће предузећа у укупно оствареној нето добити према дјелатностима 

                                                                                                                                                                 (у 000 КМ) 

 Микро Мала Средња Укупно 

МСП 

Велика Учешће 

МСП 

(%) 

Пoљопривреда, лов и шумарство 4.497 7.848 2.941 15.286 2.665 1.95 

Рибарство 
 

23 86 109  0.01 

Вађење руде и камена 1.795 2.494 245 4.534 9.256 0.58 

Прерађивачка индустрија 30.197 51.637 141.435 223.269 204.705 28.53 

Производња и снабдијевање 

електричном енергијом, гасом и водом 
1.333 644 25.699 27.676 47.569 3.54 

Грађевинарство 19.038 24.784 32.560 76.382 661 9.76 

Трговина на мало и велико, оправка 

моторних возила и предмета за 

личну употребу 

72.611 122.269 67.417 262.297 6.145 33.51 

Хотели и ресторани 1.221 3.661 381 5.263  0.67 

Саобраћај, складиштење и везе 10.353 11.775 4.184 26.312 108.386 3.36 

Финансијско посредовање 7.448 2.338 5.822 15.608  1.99 

Пословање некретнинама, 

изнајмљивање  и пословне 

дјелатности 

54.593 24.687 21.292 100.572 21.691 12.85 

Осталo 4.018 5.348 15.957 25.323 70 3.25 

УКУПНО 207.104 257.508 318.019 782.631 401.148        100 

Учешће у укупно оствареној нето 

добити МСП(%) 
26,46 32,90 40,63 100   

Учешће у укупно оствареној нето 

добити (%)    
66,11 33,89  

Извор: Пореска управа РС 
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Табела: Финансијски лизинг ДЛ Републике Српске и финансијски и оперативни лизинг ДЛ са 

сједиштем у Ф БиХ 

(у 000 КМ) 

Р/б ОПИС 

31.12.2009. 31.12.2010. 

Инд-

екс 

Лизинг 

РС 

(финан-

сијски) 

Јединице ДЛ  

из ФБиХ 

Укупно Лизинг 

РС 

(финан-

сијски) 

Јединице ДЛ 

 из ФБиХ 

Укупно 

Финан-

сијски 

Опера-

тивни 

Финан-

сијски 

Опера-

тивни 

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

А СТРУКТУРА ПРЕМА ПРЕДМЕТУ ЛИЗИНГА 

1. Путничка возила 1.168 9.435 368 10.971 658 15.262 1.035 16.955 155 

2. 
Возила за обав. 

дјелатн 
611 34.271 476 35.358 363 31.031 1.148 32.542 92 

3. Машине и опрема 1.908 29.941 0 31.849 909 29.419 0 30.328 95 

4. Некретнине 1.086 0 0 1.086 473 0 24.005 24.478 2.254 

5. 

Шинска возила, 

пловни и ваздух. 

Објекти 

0 253 0 253 0 182 0 182 72 

6. 
Апарати за 

домаћинство 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Остало 0 387 0 387 0 516 0 516 133 

 
Укупно: 4.773 74.287 844 79.904 2.403 76.410 26.188 105.001 131 

Б СТРУКТУРА ПРЕМА ПРИМАОЦУ ЛИЗИНГА 

1. Правна лица 3.154 68.238 844 72.236 1.677 67.836 26.188 95.701 132 

2. Предузетници 228 565 0 793 164 794 0 958 121 

3. Физичка лица 1.373 5.438 0 6.811 550 7.251 0 7.801 115 

4. Остало 18 47 0 65 12 527 0 539 829 

  Укупно: 4.773 74.288 844 79.905 2.403 76.408 26.188 104.999 131 

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске 

Табела: Секторска и рочна структура кредита МКО РС 

                                                                                                                                (у 000 КМ) 

Р/б Микрокредити 
Краткорочни 

кредити 

Дугорочни 

кредити 

Доспјела 

потраживања 
Укупно 

1 2 3 4 5 6=(3+4+5) 

1. Правним лицима 

а) услужне дјелатности 404 4.253 27 4.684 

б) трговину 1.066 4.163 90 5.319 

в) пољопривреду 3 566 14 583 

г) производњу 452 4.471 50 4.973 

д) остало 27 98 1 126 

 УКУПНО 1: 1.952 13.551 182 15.685 

2. Физичким лицима 

а) Услужне 

дјелатнсоти 
1.425 35.132 466 37.023 

б) Трговину 1.641 22.465 293 24.399 

в) Пољопривреду 2.841 71.423 604 74.868 

г) Производњу 853 13.263 170 14.286 

д) самбене потребе 85 1.180 12 1.277 

ђ) остало 5.993 54.937 558 61.488 

 УКУПНО 2: 12.838 198.400 2.103 213.341 

 УКУПНО (1+2): 14.790 211.951 2.285 229.026 

Извор: Агенција за банкарство Републике Српске 
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Графикон Заступљеност МСП по дјелатностима и привредним подручјима Републике 

Српске 

 

 


