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УВОД 
Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа (у даљем тексту МСП) и занатско-
предузетничку дјелатност у Републици Српској за 2011. годину садржи анализу стања МСП и занатско-
предузетничких радњи у Републици Српској у којој су представљене и анализиране кључне 
карактеристике сектора МСП и занатско-предузетничких радњи у Републици Српској, регулаторно 
окружење за МСП, резултати провођења политика развоја МСП и предузетништва као и међународни 
пројекти реализовани у овој области у току 2011. године. 

Годишњи извјештај представља резултат заједничког рада Министарства индустрије, енергетике и 
рударства Републике Српске и Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа који је 
урађен у складу са програмима рада Владе и Народне скупштине Републике Српске за 2011. годину. 

Као и претходних година стање у сектору МСП и занатско-предузетничких радњи сагледано је на 
основу података Пореске управе РС која захваљујући пројекту ELMOфинансираног од стране Америчке 
агенције за међународни развој USAID од 01.01.2010. године располаже са јединственим системом за 
регистрацију, контролу и наплату доприноса.  

Подаци о стању МСП и занатско-предузетничких радњи који су приказани у Годишњем извјештају 
односе се на стање на дан 31.12.2011. године и у број МСП и занатско-предузетничких радњи 
укључена су МСП и занатско-предузетничке радње која имају сједиште у Републици Српској. 

Поред података Пореске управе РС у Годишњем извјештају кориштени су подаци Републичког завода 
за статистику РС, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге АПИФ, институција и 
организација Републике Српске задужених за спровођење програма Стратегије развоја МСП и 
предузетништва теодјељења за привреду општина Републике Српске.  
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РЕЗИМЕ 
Годишњи извјештај за област МСП и занатско-предузетничку дјелатност у Републици Српској за 2011. 
годину који је предвиђен програмима рада Владе и Народне скупштине Републике Српске за 2011. 
годину представља резултат заједничког рада Министарства индустрије, енергетике и рударства 
Републике Српске и Републичке агенције за развој МСП. Годишњи извјештај је урађен у циљу 
сагледавања стања у области МСП и занатско-предузетничких радњи у Републици Српској и у својој 
структури садржи: основне показатеље макроекономског амбијента, оцјену регулаторног окружења, 
анализу стања МСП и занатско-предузетничких радњи те резултате провођења политика развоја МСП 
и предузетништва у Републици Српској као и међународних пројеката реализованих у овој области у 
2011. години. 

У првом дијелу Годишњег извјештаја приказани су основни показатељи макроекономског амбијента у 
којем су пословала МСП и занатско-предузетничке радње у 2011. години у Републици Српској. 

Оцјена регулаторног окружења за МСП приказана је кроз преглед релевантних анализа и извјештаја 
који анализирају пословно окружење у Републици Српској и Босни и Херцеговини као што су: Doing 
Business 2012, Paying taxes 2012, Глобални монитор предузетништва (ГЕМ) 2011 и Индекс глобалне 
конкурентности. Иако је,у односу на 2010. годину, било извјесног помака у рангирању када су у питању 
претходно наведени извјештаји, евидентно је да је регулаторно окружење у Републици Српској још 
увијек дестимулативно за сектор МСП и предузетништва. Такво стање намеће обавезу свим 
релевантним институцијама да интензивирају активности на реформи регулаторног окружења а 
посебно оног дијела који има највише утицаја на раст МСП. Омогућавање јефтинијег и бржег почетка 
пословања МСП је од посебне важности.  

Најзначајнији дио Годишњег извјештаја је анализа стања МСП и занатско-предузетничих радњи у 2011. 
години чији су основни показатељи приказани у сљедећој табели. 

Број предузећа и занатско-предузетничких радњи и запослених  у Републици Српској за 
2011. годину 

 

МСП 
Учешће 

% 

Занатско-
предузетничке 

радње 

Учешће 
% 

Укупно МСП  
и занатско-
предузет. 

радње 

Учешће  
% 

Број МСП и занатско-
предузетничких радњи 14.871 99,57 24.590 100,00 39.461 99,84 

Микро (до 9 запослених) 12.798 85,69 24.386 99,17 37.184 94,08 

Мала (10-49 запослених) 1.683 11,27 197 0,80 1.880 4,76 

Средња (50-249 запослених) 390 2,61 7 0,03 397 1,00 

Велика (од 250 запослених) 64 0,43 - - 64 0,16 

УКУПНО 14.935 100,00 24.590 100,00 39.525 100,00 

Број запослених у МСП и 
занатско-предузетничким 
радњама 

96.098 68,72 37.933 100,00 134.031 75,40 

Микро (до 9 запослених) 21.842 15,62 34.322 90,48 56.164 31,59 

Мала (10-49 запослених) 34.568 24,72 3.163 8,34 37.731 21,23 

Средња (50-249 запослених) 39.688 28,38 448 1,18 40.136 22,58 

Велика (од 250 запослених) 43.732 31,28 - - 43.732 24,60 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ 139.830 100,00 37.933 100,00 177.763 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

Основни подаци о стању МСП 

Од 14.935 предузећа која су крајем 2011. године пословала у Републици Српској, 14.871 предузећа 
припада категорији МСПу чијој структури највеће учешће имају микро предузећа која имају до 9 
запослених и она чине 85,69% од укупног броја предузећа. Мала предузећа учествују са 11,27%, 
средња са 2,61% док се на велика предузећа односи 0,43% од укупног број предузећа. Највећи број 
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МСП у Републици Српској послује у сектору трговине на велико и мало, оправци моторних возила и 
предмета за личну употребу 40,32%, док у прерађивачкој индустрији послује 19,92% МСП. Највећи број 
МСП у Републици Српској сконцентрисан је у привредном подручју Бања Лука односно 47,11% од 
укупног броја МСП. 

У 2011. години МСП су запошљавала 96.098 радника што чини 68,72% од укупног броја запослених у 
предузећима у Републици Српској. Највећи број запослених имају средња предузећа са41,30% учешћа 
у укупном броју запослених у МСП. Једно МСП у Републици Српској је у 2011. години у просјеку имало 
6 запослених радника. Највећи број запослених у МСП је у прерађивачкој индустрији и то 30,22% те у 
трговини на велико и мало, оправци моторних возила и предмета за личну употребу 27,32% од 
укупног броја запослених у МСП. 

У току 2011. године отворено је нових 767 МСП од чега је највећи број регистрован у секторима 
трговина на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу, пословање 
некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности те прерађивачкој индустрији. Истовремено, 
угашено је 469 МСП од чега је готово половина из сектора трговина на велико и мало, оправка 
моторних возила и предмета за личну употребу. 

МСП су у 2011. години остварила 79,36% укупног пословног прихода свих предузећа, 74,59% укупних 
прихода од продаје на иностраном тржишту и 75,18% укупно остварене нето добити. Према подацима 
из Годишњих пореских пријава за 2011. годину МСП су остварила 71,25% пријављене добити док се 
71,33% укупно плаћеног пореза на добит односи на МСП. 

Основни подаци о стању занатско-предузетничких радњи  

У Републици Српској је крајем 2011. године пословало 24.590 занатско-предузетничких радњи у 
којима је било запослено 37.933 радника. У 93,10% занатско-предузетничких радњи у 2011. години 
радило је до три радника. 

Занатско-предузетничке радње су највише заступљене у три сектора дјелатности односно у сектору 
трговине на велико и мало,оправка моторних возила и предмета за личну употребу 38,82%, 
саобраћају, складиштењу и комуникацијама 20,92% те сектору хотели и ресторани 19,28% од укупног 
броја занатско-предузетничких радњи. 

Највећи број занатско-предузетничких радњи послује у привредним подручјима Бања Лука, Бијељина 
и Добој укупно 73% од укупног броја занатско-предузетничких радњи. 

У 2011. години у занатско-предузетничким радњама радило је 37.933 радника од чега је највећи број 
запослених у самосталним трговачким радњама 38,27%, самосталним угоститељским радњама 22,16% 
и радњама које се баве превозом 18,20%. 

У току 2011. године са радом је престало 4.948 а отворено 2.648 занатско-предузетничких радњи. 
Највише радњи је отворено у сектору трговине 33,57%, угоститељству 28,55% те саобраћају 10,61%. 

У односу на 2010. годину сектор МСП и занатско-предузетничких радњи у 2011. години карактерисало 
је сљедеће: 

 Повећање укупног броја МСП за 2,69% или 389 МСП; 

 Раст пословних прихода МСП за 2,39%; 

 Раст прихода од продаје на иностраном тржишту МСП за 2,91%; 

 Смањење броја запослених у МСП за 6,45% или 6.622 радника; 

 Смањење броја занатско-предузетничких радњи за 6,95% или 1.837 радњи; 

 Смањење броја запослених у занатско-предузетничким радњама за 10,32% или 4.364 радника; 

 Благо повећање уплата занатско-предузетничких радњи за посебне републичке таксе за 1,02%; 

 Задржана неповољна концентрација МСП по секторима дјелатности; 

 Непромјењена регионална диспропорција МСП и занатско-предузетничких радњи. 

Поређење стања МСП и занатско-предузетничких радњи са стањем у Европској унији-Као и у 
земљама Европске уније, сектор МСП и занатско-предузетничких радњи у Републици Српској има 
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доминантну улогу у економији Републике Српске са 99,8% учешћа у укупном броју предузећа што је 
видљиво из сљедеће табеле. 

Структура МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској и Европској унији 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Учешће броја запослених у МСП у односу на укупан број запослених свих предузећа у Републици 
Српској је веће у односу на Европску унију,  док је с друге стране учешће броја запослених у великим 
предузећима мање него што је то случај са великим предузећима у Европској унији. Посматрано по 
дјелатностима, МСП у Републици Српској су такође најзаступљенија у услужним дјелатностима али 
ипак знатно више у односу на Европску унију а потврда томе је чињеница да 58,7% МСП у Републици 
Српској послује у сектору трговине и угоститељства док је учешће ових сектора у структури МСП у 
Европској унији 38,9%. 

У Републици Српској једно МСП у нефинансијском пословном сектору у просјеку има 3,4 радника а 
велика предузећа 658,5 радника што је знатно мање у односу на просјек Европске уније-у просјеку 
једно европско МСП запошљава 4,21 радника а велико 1.005,18 радника по једном предузећу. 

У Републици Српској је у просјеку пословало 24,5 МСП и занатско-предузетничких радњи на 1.000 
становника у нефинансијском пословном сектору док је у 2010. години исти износио 25,4 МСП на 1.000 
становника. Према густини МСП Република Српска знатно заостаје у односу на просјек Европске уније 
који износи 39,9 МСП на 1.000 становника. 

Циљеви предвиђени Стратегијом развоја МСП и предузетништва у Републици Српској за период 
2011-2013.година реализовани су у оквиру постојећих капацитета и средстава Министарства 
индустрије, енергетике и рударства и Републичке агенције за развој МСП, те уз финансијску подршку 
из Буџета Републике Српске (Гранта за спровођење Стратегије у укупном износу од 300.000 КМ) и 
средстава међународних пројеката. Најзначајније реализоване активности превиђене Стратегијом за 
2011.годину су:  

 Урађен и усвојен Закон о занатско-предузетничкој дјелатности; 

 Реструктуиран Савјет за развој МСП и предузетништва Републике Српске укључивањем 
предузетника и академске заједнице у исти; 

 У сарадњи са Музејом Републике Српске урађена Студија очувања старих заната Републике 
Српске која ће бити и публикована у циљу стварања могућности заштите наших старих заната 
од стране UNESCO; 

 Припремљен и усвојен Извјештај о имплементацији ЕУ акта за МСП у Републици Српској који 
практично представља оцјену напретка кроз 10 најважнијих области за подршку развоја МСП; 

 Едукација локалних заједница у вези припреме пројеката уз подршку ЕУ пројекта EURELSMED; 

 Учешће Републичке агенције за развој МСП у стварању ваучер шеме која представља алат за 
подршку МСП у области консултантских услуга у оквиру реализације ЕУ пројекта EURELSMED; 

 Постигнути значајни резултати у области предузетничког образовања и едукације гдје посебно 
треба нагласити учешће Републичке агенције за развој МСП у „Глобалној седмици 
предузетништва“ путем које се промовишу активности у области МСП на глобалном нивоу (у 
овом пројекту учествује 100 земаља) као и реализацију серијала Радио телевизије Републике 
Српске „Наш бизнис“; 

 Број предузећа Запослени 

Република Српска ЕУ Република Српска ЕУ 
Број Структура Структура Број Структура Структура 

Микро 32.962 94,1 92,1 49.889 32,4 29,8 
Мала 1.693 4,8 6,6 34.338 22,3 20,4 
Средња 336 1,0 1,1 33.720 21,9 16,8 
МСП 34.991 99,8 99,8 117.947 76,5 66,9 
Велика 55 0,2 0,2 36.217 23,5 33,1 

Укупно 35.046 100,0 100,0 154.164 100,00 100,00 
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 Одржан низ едукативних и осталих скупова у вези иновација, нових технологија и др. у 
организацији Министарства науке и технологије, Иновационог центра Бања Лука и 
Универзитетско-предузетничког  центра Бања Лука; 

 Започета реализација пројекта подршке неформалном образовању „Прилика Плус“ који за 
Републику Српску имплементира Републичка агенција за развој МСП; 

 Најзначајније активности у области подршке пословном окружењу су свакако припрема 
Стратегије регулаторне реформе, смањење баријера усвајањем новог Закона о занатско-
предузетничкој дјелатности те успостављање и рад Гарантног фонда Републике Српске; 

 Реализована финансијска подршка за сљедеће активности: 

o успостављање и изградњу пословних зона и санацију предузетничких инкубатора 167.000 
КМ 

o подршка иноваторству и комерцијализацији иновација у износу од 31.370 КМ и опремању 
лабораторија на факултетима у укупном износу од 247.000 КМ 

o даље јачање капацитета Занатско-предузетничке коморе Републике Српске 50.000 КМ 

o  учешће занатске радње „Домаћа радиност Р“ Бања Лука (вез) на Свјетском Салону 
интелектуалне својине, истраживања и нових технологија Innova/Eureka Brussels 2011 гдје 
су добијене значајне награде и промовисана културна баштина Републике Српске 10.000 
КМ 

o Реализација семинара за жене предузетнице те промоција истих на Сајму МСП 
„Dobojexpo“ уз подршку ФИГАП програма (финансијска компонента Гендер акционог плана 
БиХ) у износу од 20.000 КМ   

o Успостављање „Предузетничког портала Републике Српске“ како би предузетници на 
једном мјесту добили све потребне информације33.000 КМ 

o Учешће у стварању Фонда дрвопрерађивача при Привреднојкомори РС у оквиру пројекта 
Фирма у циљу подршке МСП у успостављању стандарда квалитета(учешће Министарства 
индустрије, енергетике и рударства 30.000 КМ у укупном Фонду који износи 106.000 КМ). 

С обзиром на наведено, већина циљева и програма предвиђених за  прву годину важења Стратегије је 
реализована уз минимална средства те је у наредном периоду неопходно наставити континуирану 
подршку овој области кориштењем постојећих капацитета уз финансијску подршку из Буџета 
Републике Српске и међународних пројеката и програма. 

Поред горе наведене финансијске подршке у оквиру реализације Стратегије, значајна финансијска 
подршка сектору МСП на републичком нивоу пружена је извозно оријентисаним привредним 
субјектима у укупном износу од 14.073.999 КМ, за запошљавање незапослених лица гдје је одобрено 
3.341.000 КМ, у области туризма 154.750 КМ те за развој технологије 45.760 КМ. Осим наведене 
бесповратне помоћи треба поменути средства пласирана кроз кредитне линије Инвестиционо-
развојне банке РС у укупном износу од 125.112.954,70 КМ за 118 МСП и предузетника те одобрене 
гаранције Гарантног фонда Републике Српске у износу од 4.067.472,93 КМ за 9 МСП и предузетника. 
Локалне управе су пласирале у области МСП 4.456.839 КМ од чега су 52,02% су бесповратна средства. 

Министарство индустрије, енергетике и рударства  је у сарадњи са другим институцијама у Републици 
Српској припремило Извјештај за ЕУ о имплементацији Акта о МСП (у даљем тексту: Извјештај) који 
је усвојила Влада Републике Српске.  Извјештај је, базиран на самооцјењивању ресорно надлежних 
институција кроз 10 области Акта о МСП које се односе на пословно окружење, институционалну 
подршку МСП, приступ финансијама, подршку иновацијама, поштовању еколошких стандарда, е-
пословању и др. Самооцјењивање је извршено тако што је за сваку област, односно подобласт 
одређен ниво напретка у распону од 1 до 5 (најбољи ниво је 5.). Просјечна оцјена по свим областима 
за Републику Српску износи 3,15. Влада Републике Српске је подржала даље активности на стварању 
повољног пословног окружења за мала предузећа у Републици Српској у складу са ЕУ Актом за МСП те 
задужила сва министарства, да у оквиру своје ресорне надлежности, прате даље остварење и 
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предузимају потребне мјере и активности ради напретка и реализације циљева прописаних ЕУАктом 
за МСП. 

Републичка агенција за развој МСП и Министарство индустрије, енергетике и рударства су директно 
или индиректно учествовали у реализацији већег броја међународних пројеката од којих су 
најзначајнији: ADC, Прилика плус, Фирма, ТАМ/БАС, EURELSMED и др. 
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I МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ 
Макроекономски амбијент у којем су пословала МСП и занатско-предузетничке радње у Републици 
Српској у 2011. приказан је кроз неколико основних показатеља као што су бруто домаћи производ, 
укупна индустријска производња, обим спољнотрговинске размјене, обим директних страних 
инвестиција те показатеље запослености. 

Постепени опоравак економије Републике Српске од посљедица свјетске економске кризе започео је 
2010. године када је остварен реални раст бруто домаћег производа од 0,8% у односу на 2009. годину. 
У 2011. години настављени су позитивни трендови раста бруто домаћег производа обзиром да је 
остварен раст бруто домаћег производа у сва четири квартала 2011. године и то: 1,6%, 1,7%, 0,6% и 
0,2% респективно. 

Табела 1.1. Бруто домаћи производ у Републици Српској за период 2008-2010. година 
Показатељ 2008. 2009. 2010. 

Номинални БДП (у мил.КМ) 8.489 8.223 8.307 

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

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

Број становника (у хиљадама) 1.437 1.435 1.433 

БДП по становнику (у КМ) 5.906 5.730 5.797 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске  

Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске, у 2011. години је у односу на 
2010. годину остварен раст укупне индустријске производње од 4,7% од чега је највећи раст остварен 
у вађењу руде и камена од 18,2% док је прерађивачка индустрија остварила раст од 3,9% а 
производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом је остала на истом нивоу као 
2010.године. Највећи раст у прерађивачкој индустрији остварен је у производњи канцеларијских и 
рачунарских машина 32,9%, производњи намјештаја и сличних производа 24,8% те производњи 
текстилних предива и тканина 22,2%. 

Обим спољнотрговинске размјене у 2011.години износио је 7,15 милијарди КМ од чега се на извоз 
односи 2,56 милијарди КМ, а на увоз 4,58 милијарди КМ. У односу на 2010.годину извоз је повећан за 
17,6%, а увоз за 13,1%. Покривеност увоза извозом је износила 55,9% док је у 2010.години износила 
53,7%. Најзначајнији извозни партнери Републике Српске у 2011. години били су Србија са 18,6%, 
Италија 14,5%, Хрватска са 13,1% те Њемачка са 8,2%. Највећи обим увоза остварен је са Русијом 28,6%, 
Србијом 18,0 и Италијом 8,4%. 

Табела 1.2. Биланс робне размјене Републике Српске за период 2008-2011. година 
          (у хиљадама КМ) 

Година Извоз Увоз Обим Салдо 
Покривеност 

увоза извозом 

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% 

2011. 2.561.928 4.584.193 7.146.121 -2.022.265 55,9% 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

Према подацима Централне банке БиХ, износ директних страних инвестиција у Босни и Херцеговини 
за првих 6 мјесеци 2011. године је износио 180,8 милиона КМ (подаци доступни само за цијелу Босну 
и Херцеговину). Према другом извору података тј. регистрационим судовима, подаци за прву 
половину 2011. године за Републику Српску показују тренд раста у односу на 2010. годину. 
Најзначајнија улагања у првој половини 2011. године су била, гледанопо земљама улагачима:Аустрија 
(71,79%), Србија (23,29%), Италија (3,45%), Њемачка (0,73%), Словенија (0,49%) и остали (0,25%).1 

Негативне посљедице економске кризе у Републици Српској највише су се одразиле на подручју 
тржишта рада те је просјечан број запослених лица у 2011.години према подацима Републичког 

                                                             
1
Извор: Економска политика Републике Српске за 2012. годину 
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завода за статистику РС износио 238.956 што је у односу на 2010.годину мање за 2,25%. Статистичка 
стопа незапослености је износила је 38,6% и повећана је у односу на 2010.годину када је износила 
37,3%. Анкетна стопа незапослености је износила 24,5%, а запослености 36,1%. 

Табела 1.3. Број запослених,број незапослених, стопа незапослености и запослености у Републици 
Српској за период 2008-2011. година 

Година 
Просјечан број 

запослених 

Просјечан 
број 

незапослених 

Статистичка 
стопа 

незапослености 

Анкетна стопа 
незапослености 

Анкетна стопа 
запослености 

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% 

2011. 238.956 150.344  38,6% 24,5% 36,1% 

Извор:Завод за запошљавање Републике Српске, Републички завод за статистику Републике Српске 

Према подацима Републичког завода за статистику РС, највећи пад броја запослених лица у 2011. 
години забиљежен је у прерађивачкој индустрији, трговини на велико и мало, оправци моторних 
возила и предмета за личну употребу те грађевинарству. 

Као и претходних година, највећи број запослених у Републици Српској је у 2011. години евидентиран 
у прерађивачкој индустрији 19,17% те трговини на велико и мало, оправци моторних возила и 
предмета за личну употребу 19,02%. Слиједи државна управа са 9,51%, образовање са 8,50% и 
саобраћај, складиштење и комуникације са 8,19% запослених. У осталим производним дјелатностима 
(пољопривреда, лов и шумарство, рибарство, вађење руде и камена, производња и снабдјевање 
електричном енергијом, гасом и водом и грађевинарство) било је запослено  14,59% од укупног броја 
запослених у Републици Српској. 

II ОЦЈЕНА РЕГУЛАТОРНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА МСП У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
Многе анализе и истраживања показују да МСП у много већој мјери сносе терет административних 
процедура и регулаторних препрека2 него што то чине велике компаније. 

Разлога за такво стање је много. Прије свега, велики дио прописаних такси и др. утврђен је паушално, 
не водећи рачуна о величини пословног субјекта, односно његовој економској моћи. Друго,велике 
компаније имају могућност да запосле компетентну радну снагу која може да се бави испуњењем 
формалних захтјева. Велике компаније, због броја административних захтјева које испуњавају, улажу у 
информационо-комуникационе технологије и друге компоненте организације, те и на тај начин 
повећавају ефективност и ефикасност. Треће, код малих пословних субјеката већину послова у вези 
административних обавеза обавља сам власник-предузетник, тако да је најзначајнији ресурс тог 
субјекта оптерећен пословима који и немају много везе са пословним успјехом. 

Пословне активности у Републици Српској и Босни и Херцеговини још увијек карактерише велики број 
компликованих административних процедура и претјераних формалних захтјева.Исто тако, ниво 
директних и индиректних пореза, доприноса, такси и др, веома је висок, што пословну заједницу 
ставља у тежак положај и доводи до повећањанеформалног сектора. 

Због значаја који има на развој МСП, пословно окружење и промјене у истом предмет су многих 
анализа и истраживања које проводе домаће и стране институције.У наредном дијелу Годишњег 
извјештаја дат је преглед релевантних анализа и извјештаја који анализирају пословно окружење у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

                                                             
2Регулаторна препрека представља сваки захтјев и трошак који бизнис има, а који му је наметнут од стране јавне 
администрације на основу закона и других прописа-„Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden onSMEs”, 
мај2007, стр. 15. 
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2.1. Doing Business 20123 

Према извјештају Doing Business 20124 који сваке године објављују Свјетска банка и Међународна 
финансијска корпорација, Босна и Херцеговина се, од 183 рангиране земље, налази тек на 125. мјесту 
када је у питању лакоћа пословања за МСП. Иако је Босна и Херцеговина у односу на 2011. годину 
напредовала за два мјеста5, очигледно је да је још увијек неопходан огроман посао у области 
регулаторне реформе. 

Иако извјештај Doing Business не анализира неке важне области за развој бизниса (близина великих 
тржишта, квалитет инфраструктуре, сигурност имовине од крађе, систем јавних набавки и др.), десет 
области регулације које анализира од великог су утицаја на могућност покретања, развоја и затварања 
бизниса, те као такав представља веома квалитетан показатељ правца којим би се регулаторна 
реформа требала кретати. 

Извјештај покрива сљедеће области: покретање пословања (регистрација пословног субјекта), 
прибављање грађевинских дозвола и одобрења, прикључак на електричну мрежу, регистрација и упис 
власништва, приступ финансијама, заштита права инвеститора, плаћање пореза, трговина са 
иностранством, реализација уговора и рјешавање инсолвентности. 

Табела 2.1. Рангирање земаља окружења према извјештају Doing Business 

Земља Ранг према извјештају из 
2011 

Ранг према извјештају из 
2012 

БЈР Македонија 34 22 
Словенија  37 37 
Црна Гора 56 56 
Хрватска 79 80 
Србија  88 89 
БиХ 127 125 

Извор: www.doingbusiness.org 

Посебан проблем, када су у питању услови пословања, представљају веома дуге и компликоване 
процедуре формалне регистрације бизниса. У тој области, Босна и Херцеговина се налази чак на 162. 
мјесту у свијету. Иако је ситуација у Републици Српској нешто боља него што је то просјек за Босну и 
Херцеговину, сигурно је да систем регистрације бизниса представља једну од најзначајнијих препрека 
за развој сектора МСП. 

Разлога за овакву ситуацију је много, а основни су:  

 Непостојање координације, сарадње и размјене информација између свих органа и 
институција који су укључени у поступак регистрације бизниса, тако да оснивач све процедуре 
обавља сам, непосредно пред тим органима и институцијама и то сукцесивно, идући код 
једног субјекта, након што заврши процедуру код претходног;  

 Основни орган у поступку регистрације јесу окружни привредни судови. Таква ситуација има 
двоструки недостатак. Прво, судови су оптерећени врстом поступка који је по својој природи 
административан, а не судски, што оптерећује рад самих судова када је у питању њихова 
основна дјелатност. Друго, сам поступак регистрације бизниса је успорен и то због природе и 
начина на који судови раде; 

 Висина прописаних судских такси. Судске таксе за регистрацију су изузетно високе, свакако 
неадекватне обиму и комплексности услуге коју пружају  судови; 

                                                             
3www.doingbusiness.org 
4Извјештај покрива период од 01. јуна 2011. године. 
5У БиХ је регистрован напредак када су у питању поступак регистрације бизниса и прибављање грађевинских дозвола и 
одобрења. 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.doingbusiness.org/
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 Непостојање Onlineмогућности за пријаву регистрације, као и електронске повезаности 
(интранет) између органа и институција који су укључени у поступак регистрације бизниса, а 
која би омогућила размјену неопходних информација између релевантних субјеката. 

Евидентно је да је унапређење поступка регистрације бизниса веома комплексан и сложен, али 
истовремено и неопходан реформски корак у Републици Српској. 

Како би се овај корак учинио, неопходно урадити најмање сљедеће: 

 Измјестити регистрацију пословних субјеката из окружних привредних судова и тај посао дати 
у надлежност једној, специјализованој административној институцији6; 

 Измијенити и допунити релевантне прописе из ове области у правцу обавезне координације и 
размјене информација између релевантних субјеката у поступку регистрације; 

 Омогућити Online приступ и унаприједити информатизацију читавог поступка, како би се 
омогућила адекватна повезаност субјеката укључених у поступак регистрације. 

2.2. Paying taxes 20127 

Плаћање пореза, доприноса и такси једна је од обавеза које у највећој мјери утичу на пословање МСП. 
Поред износа новца који МСП морају да издвоје како би извршила законске обавезе, плаћање пореза 
подразумјева и знатне административне напоре како би се процедуре плаћања пореза реализовале. 
То изискује доста времена које власници бизниса морају издвојити, а што свакако утиче на квалитет 
пословања њихових МСП. 

Извјештај Paying Taxes 20128који израђују Свјетска банка, Међународна финансијска корпорација и 
PricewaterhouseCoopersставља Босну и Херцеговину на 118. мјесто од 183 рангиране земље када је у 
питању компликованост пореског система и висина оптерећења. 

Извјештај анализира три основна елемента пореског система и то:  

1. Укупну пореску стопу9; 

2. Број административних процедура у току године (број плаћања) и 

3. Вријеме неопходно да се административне процедуре обаве. 

Интересантно је поменути да Босна и Херцеговина заузима релативно добро, 28. мјесто, када је у 
питању висина укупне пореске стопе. Низак укупан положај посљедица је изузетно компликованог 
пореског система, који захтијева велики број плаћања, те много времена за испуњење обавеза. 

Табела 2.2. Рангирање земаља окружења према извјештају Paying Taxes 

Земља Укупан ранг 
Укупна 

пореска стопа 
Број 

плаћања/процедура 
Неопходно вријеме 

(у сатима) 

БЈР Македонија 20 9,7% 28 119 
Хрватска 46 32,3% 17 196 
Словенија 83 34,7% 22 260 
Црна Гора 114 22,3% 42 372 
БиХ 118 25% 40 422 
Србија 143 34,7% 66 279 

Извор: www.pwc.com 

                                                             
6
Најбољи примјер за то се може пронаћи у Србији, гдје је формирањем Агенције за привредне регистре направљен огроман 

искорак у унапређењу пословног окружења. Важно је напоменути да у Републици Српској не би било потребно формирати 
нову институцију, већ би се тај посао могао дати у надлежност Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге. 
7www.pwc.com 
8Извјештај покрива период од јуна 2010. до марта 2011. године. 
9Укупна пореска стопа представља проценат од добити просјечне компаније који ова мора да плати на име пореза, 
доприниоса и др. Порези по одбитку и порез на додату вриједност су изузети. 

http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
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Почетком 2011. године, у Републици Српској су, у циљу обезбјеђења стабилности јавних финансија, 
повећани порез на доходак и доприноси. На овај начин Република Српска је одступила од  
доминантног регионалног тренда када је у питању фискално прилагођавање, јер су друге земље 
рјешење тражиле кроз смањење расхода буџета и повећање индиректних пореза.10Посљедице  
овакве пореске политике ће, према анализи Удружења економиста Републике Српске „SWOT“, бити 
сљедеће11: 

1) Смањење конкурентности националне привреде и смањење прилива директних страних 
инвестиција; 

2) Повећање незапослености; 
3) Повећање пореске евазије; 
4) Смањење штедње приватног сектора и и укупне националне штедње; 
5) Смањење дугорочне стопе потенцијалног раста; 
6) Смањење потрошње и смањење прихода у предузећима. 

2.3. Глобални монитор предузетништва (ГЕМ) 201112 

Глобални монитор предузетништва (ГЕМ) представља највећи свјетски академски истраживачки 
пројекат о предузетништву у којем су, у 2011. години, учествовале 54 земље. ГЕМ класификује све 
анализиране националне привреде у три групе: 1. земље чији се развој заснива на природним 
ресурсима, 2. земље чији се развој заснива на ефикасности и 3. земље чији се развој заснива на 
иновативности. Босна и Херцеговина је, на основу резултата истраживања у 2011. години, сврстана у 
категорију земаља чији се развој заснива на ефикасности (земље у којима би фокус владе требао да 
буде на побољшању тржишта рада и капитала, привлачењу директних страних инвестиција и 
обучавању радне снаге да успјешно прихвати технологије које су развијене у другим земљама13).  

ГЕМ нуди приказ предузетничких профила земаља кроз приказ три важна аспекта: 

Предузетнички ставови и перцепције– Измјерени предузетнички ставови и перцепције и даље су 
нижи од групе земаља које се, као и Босна и Херцеговина, сврставају у оне чији се развој заснива на 
ефикасности. Охрабрујући изузеци су индикатор предузетништва као пожељног избора каријере и 
индикатор високог статуса предузетника у друштву, који су нешто виши од просјека и који расту из 
године у годину. 

И даље међутим забрињава низак постотак уочених прилика за бизнис, што показује да се на тржишту 
не уочавају ситуације у вези којих би се повећала предузетничка активност. Страх од неуспјеха 
пословног подухвата је повећан у односу на претходни период, свакако захваљујући изузетно дугом, 
компликованом и скупом поступку престанка бизниса, као и стигми коју исти носи са собом. Медијска 
пажња која се посвећује предузетништву такође опада. 

Предузетничка активност – Стопе учесталости предузетничке активности у Босни и Херцеговини су 
ниже од просјека групе земаља којој припада, али су више него код земаља у регији. Посебно је битно 
нагласити да је стопа прекида пословања већа у односу на претходну годину. Заправо, стопа прекида 
пословања је међу највећима у свијету! 

Доминантни разлози за прекид пословања су непрофитабилност бизниса (43,4%), те проблеми са 
прибављањем финансијских средстава (21,4%). 

Негативан тренд такође је видљив и код мотивације за улазак у предузетништво. Чак 61% 
предузетника у раној фази пословања, у самосталан бизнис је ушло из нужде, дакле не из разлога 
уочених прилика за бизнис или с циљем повећања квалитета живота или друштвеног положаја. И по 
овом критеријуму налазимо се на свјетском дну. 

                                                             
10Удружење економиста Републике Српске – SWOT „Економске посљедице повећања стопа пореза на доходак и доприноса у 
Републици Српској“ 
11Ибид. стр 11. 
12www.gemconsortium.org 
13„ГЕМ БиХ 2011“ – Развити и ојачати предузетнишки дух у Босни и Херцеговини“, стр 28. 

http://www.gemconsortium.org/
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Предузетничке тежње – ГЕМ мјери очекивања раста радних мјеста, иновативности и степен 
међународног проширења код различитих профила предузетника.Што се тиче очекивања раста 
радних мјеста предузетници у Босни и Херцеговини исказали су, у 2011. години, пораст очекивања, 
али је оријентација на раст ипак мања у односу на просјек земаља чији се развој заснива на 
ефикасности. Показатељ оријентације предузетничке активности ка иновацијама у 2011. години 
указују на забрињавајућу чињеницу изразито ниског степена иновативности наших МСП. Овај тренд је 
изражен како у односу на просјек земаља чији се развој заснива на ефикасности, тако и на 
иновативност у сусједним државама. Обзиром на изражене велике разлике у оријентацији ка 
иновативности, очигледна је потреба за унапређењем институционалне, финансијске и друге подршке 
иновативности. 

ГЕМ такође посматра степен у којем домаћа МСП продају производе и услуге купцима ван Босне и 
Херцеговине. Охрабрујући је податак да је међународна орјентација наших МСП у порасту у односу на 
2010. годину. Чињеница је међутим, да и ту доста заостајемо за регионом, тако да је, у Хрватској 
рецимо, извозна орјентација МСП чак за 50% виша у односу на Босну и Херцеговину. Сигурно је да 
овакво стање захтијева појачане напоре и подршку усмјерене на интернационализацију МСП. 
Посебно важан дио ГЕМ-а је испитивање тзв. услова за предузетништво у оквиру којих се посматрају 
сљедећи аспекти који утичу на могућност развоја предузетништва: финансије, политике влада, 
владини програми, образовање, трансфер истраживања и развоја, комерцијална и правна 
инфраструктура, интерно тржиште, физичка инфраструктура, културне и друштвене норме, прилике за 
започињање бизниса, способност и знање за започињање бизниса, друштвени статус предузетника, 
интелектуално власништво, подршка женама да започну бизнис, приступ високом расту, интерес за 
иновације, предузетничко понашање запослених и услови који подстичу предузетничко понашање 
запослених. 

Просјечна оцјена за Босну и Херцеговину, према свим наведеним аспектима, у распону од 1 до 5, 
износи 2,62. Средња оцјена ових аспеката, за све земље које су у 2011. години учествовале у ГЕМ-у, 
износи 2,89. Најниже оцијењен аспект јесу политике влада, са оцјеном 1,81. Највиши пак, јесте 
предузетничко понашање запослених, са оцјеном 3,80. 

2.4. Индекс глобалне конкурентности14 (The Global Competitiveness Index) 

У извјештају Индекс глобалне конкурентности који израђује Свјетски економски форум, врши се оцјена 
конкурентности 142 земље.Конкурентност земље, према овом извјештају, представља „скуп 
институција, политика и фактора који одређују ниво продуктивности земље“.15 

Конкурентност земље мјери се кроз оцјену 12 „стубова“ и то: институцијa, инфраструктуре 
(саобраћајне и комуникационе), макроекономског окружења, здравства и примарног образовања, 
високог образовања и обуке, ефикасности тржишта, ефикасности тржишта рада, развијености 
финансијског тржишта, технолошке спремности, величине тржишта, напредности/софистицираности 
бизниса и иновативности. 
Босна и Херцеговина се налази на 100. мјесту од 142 рангиране земље и у односу на извјештај из 
2010/2011. године, напредовала је за 2 мјеста. 

Табела 2.3. Рангирање земаља окружења према извјештају Индекс глобалне конкурентности 

Земља Ранг 2011/12 Ранг 2010/11 Просјечна оцјена 2011/12 
Словенија 57 45 4,30 
Црна Гора 60 49 4,27 
Хрватска 76 77 4,08 
БЈР Македонија 79 79 4,05 
Србија 95 96 3,88 
БиХ 100 102 3,83 

Извор: www.weforum.org 

                                                             
14

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness 
15 World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2011-2012”, стр. 4.   

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

Анализа стања МСП и занатско-предузетничких радњи у Годишњем извјештају урађена је на основу 
података Пореске управе Републике Српске (подаци о броју предузећа и занатско-предузетничких 
радњи, број запослених, број основаних и угашених предузећа и занатско-предузетничких радњи, 
подаци из годишњих пореских пријава, уплате такси  и др.) и података са којима располаже Агенција 
за посредничке, информатичке и финансијске услуге (подаци о оствареном приходу од продаје, 
приходу од продаје на иностраном тржишту и оствареној нето добити) за предузећа (правна лица) која 
су предала завршне рачуне за 2011. годину. 

Класификација предузећа (правних лица) према величини извршена је према броју запослених на 
микро предузећа: број запослених до 9, мала предузећа: број запослених 10-49 и средња предузећа: 
број запослених 50-249 у складу са Законом о подстицању развоја МСП („Службени гласник Републике 
Српске“ број 23/09-пречишћени текст). 

У број МСП и занатско-предузетничких радњи у 2011. години убројана су правна лица (предузећа) и 
занатско-предузетничке радње са сједиштем у Републици Српској са стањем на дан 31.12.2011. 
године.16 

У циљу квалитетног праћења стања и кретања у сектору МСП као и праћења резултата мјера 
Стратегије развоја МСП и предузетништва и других стратешких докумената од изузетне је важности 
унаприједити статистичко праћење у овој области. Формирање јединственог регистра свих пословних 
субјеката (без обзира на форму) који би садржавао све податке релевантне за праћење стања у овој 
области представља један од основних предуслова за унапријеђење статистичког праћења. 

3.1. Показатељи стања МСП у 2011. години 

3.1.1. Структура МСП према величини и облику организовања 

Укупно  14.935 предузећа17пословало је крајем 2011. године у Републици Српској од чега се на МСП 
односи 99,57% од укупног броја предузећа. Највећи је број микро предузећа који у укупној структури 
чине 85,69% од укупног броја предузећа. 

Укупан број МСП у 2011. години износио је 14.871 и повећан је у односу на 2010. годину за 2,69% као 
резултат повећања броја микро предузећа за 592, док се број малих и средњих предузећа у 2011. 
години у односу на 2010. годину смањио за 203. Смањење броја малих и средњих предузећа већином 
је настало као посљедица смањења броја запослених у овим предузећима која су услијед економских 
потешкоћа у 2011. години смањењем броја радника прешла у категорију  предузећа са мањим бројем 
радника (средња предузећа у категорију малих а мала у категорију микро предузећа). 

Табела3.1. Структура предузећапрема величини за период 2009- 2011. години 

Предузеће 2009. 2010. 2011. 
Учешће  

(%) 
2009. 

Учешће  
(%) 

2010. 

Учешће 
(%) 

2011. 

МИКРО (до 9 зап.) 12.049 12.206 12.798 84,14 83,91 85,69 
МАЛА (10-49 зап.) 1.805 1.856 1.683 12,60 12,76 11,27 
СРЕДЊА (50-249 зап.) 412 420 390 2,88 2,89 2,61 
УКУПНО МСП 14.266 14.482 14.871 99,62 99,56 99,57 
ВЕЛИКА (од 250 зап.) 55 64 64 0,38 0,44 0,43 
УКУПНО 14.321 14.546 14.935 100,00 100,00 100,00 

Извор:Пореска управа РС 
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Због сталног ажурирања базе података Пореске управе РС постоји одређено неслагање података које се односи на број 

МСП и занатско-предузетничких радњи у 2011. години у односу на 2010. годину (дио Годишњег извјештаја 3.1.5. 
Регистрована и угашена МСП у 2011. години и 3.2.4. Број затворених и новооснованих занатско-предузетничких радњи у 
2011. години).  
17У категорију предузећа укључене су и задруге и друга правна лица који обављају економску активност и имају сједиште у 
Републици Српској 
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Највећи број МСП регистрована су као друштво са ограниченом одговорношћу односно 82,75% МСП, 
док је учешће МСП акционарских друштава 5,89% од укупног броја МСП. 

Табела 3.2. Структура МСП према облику организовања 

Облик 
организовања 

Микро Мала Средња Укупно МСП 

Број Број Број Број Структура (%) 

АД 537 204 135 876 5,89 

ДОО 10.678 1.387 240 12.305 82,75 

Остало
18

 1.583 92 15 1.690 11,36 

Укупно 12.798 1.683 390 14.871 100,00 

Извор:Пореска управа РС 

3.1.2. Структура МСП према дјелатностима 

Највећи број МСП у 2011. години у Републици Српској је сконцентрисан у секторима трговина на 
велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу 40,32% или 5.996 предузећа те 
у прерађивачкој индустрији у којој је 2.964 предузећа или 19,92%. Слиједе сектори пословање 
некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности са 8,81% МСП и саобраћај, складиштење и 
комуникације са 7,67% МСП.У ова четири сектора послује 76,72% свих МСП у Републици 
Српској.Највећи удар економске кризе у Републици Српској највише су осјетила МСП из трговине на 
велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу у којем је забиљежен и 
највећи број угашених предузећа али и највећи пад броја запослених. 

Графикон 3.1. Структура МСП према сектору дјелатности 
 

 

Извор:Пореска управа РС 

3.1.3. Број запослених у МСП 

Највећи удар економске кризе у 2011. години у Републици Српској претрпјела су МСП управо кроз 
смањење запослености што је и свакако имало највећи утицај на смањење укупне запослености у 
Републици Српској. 

                                                             
18Обухвата: ортачко друштво, задруге, јавна предузећа, здравствене установе  
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У 2011. години у односу на 2010. годину, дошло је до пада запослености код свих облика предузећа за 
4,97% или 7.309 радника. Највећи пад броја запослених забиљежен је у области МСП за 6,45% или 
6.622 радника од чега је највећи пад запослености у малим  предузећима за 3.241 (8,52%) и средњим 
предузећима за 3.127 радника.  

Запосленост у великим предузећима у 2011. години смањена је за 1,55% или за 687 радника. 

Табела 3.3. Број запослених у МСП у Републици Српској за период 2010‐2011. година 

Предузећа 
 

2010 
 

2011 

Учешће у 
укупном 

броју 
запослених 

%  
2010 

Учешће у 
укупном 

броју 
запослених 

%  
2011 

Индекс 
2011/2010 

МИКРО (до 9 зап.) 22.096 21.842 15,02 15,62 98,85 

МАЛА (10-49 зап.) 37.809 34.568 25,70 24,72 91,43 

СРЕДЊА (50-249 зап.) 42.815 39.688 29,10 28,38 92,70 

УКУПНО МСП 102.720 96.098 69,82 68,72 93,55 

ВЕЛИКА (од 250 зап.) 44.419 43.732 30,18 31,28 98,45 

 147.139 139.830 100,00 100,00 95,03 

Извор:Пореска управа РС 

Смањење броја запослених у МСП у односу на 2010. годину евидентирано је у свим секторима 
дјелатности док је највеће смањење броја запослених забиљежено у сектору трговине на велико и 
мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу у којем је број радника смањен за 2.006 
и у прерађивачкој индустрији за 1.771 радника што укупно чини 57,04% од укупног смањења броја 
запослених у МСП. Сектори у којима је значајно смањен број запослених су грађевинарство са 
смањењем броја од 714 запослених и пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне 
дјелатности у којем је у односу на 2010. годину смањен број запослених за 600 радника. 

Табела 3.4. Број запослених у МСП у Републици Српској по дјелатностима за период 2010‐2011. 
година 

Сектор дјелатности 2010 2011 
Индекс 

2011/2010 

Пољопривреда, лов и шумарство 4.107 4.091 99,61 
Рибарство 226 208 92,04 
Вађење руде и камена 873 823 94,27 

Прерађивачка индустрија 30.910 29.139 93,94 

Производња и снабдијевање са ел. енергијом,  
гасом и водом 

3.856 3.776 
97,93 

Грађевинарство 10.859 10.145 93,42 

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

28.260 26.254 
92,90 

Хотели и ресторани 2.192 1.926 87,86 
Саобраћај, складиштење и комуникације 5.846 5.514 94,32 

Финансијско посредовање 2.741 2.310 84,28 

Пословање некретнинама, изнајмљивањеи  
пословне дјелатности 6.628 6.028 

90,95 

Остале дјелатности19 6.222 5.884 96,19 

УКУПНО 102.720 96.098 93,55 

Извор:Пореска управа РС 

                                                             
19Образовање, здравствени и социјални рад, остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности 
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МСП у Републици Српској су у 2011. години запошљавала 96.098 радника, од чега је у средњим 
предузећима ангажован највећи број радника 41,30% или 39.688 радника. Мала предузећа са 35,97% 
ангажују 34.568 радника а микро 21.842 радника или 22,73% од укупног броја запослених у МСП. 

Табела3.5.  Број запослених у МСП за 2011. годину 

Предузећа Број МСП 
Број  

запослених 
у МСП 

Учешће  
запослених 
у МСП (%) 

Просјечан број  
запослених по 

једном МСП 

МИКРО (до 9 зап.) 12.798 21.842 22,73 2 

МАЛА (10-49 зап.) 1.683 34.568 35,97 20 

СРЕДЊА (50-249 зап.) 390 39.688 41,30 102 

УКУПНО 14.871 96.098 100,00 6 

Извор:Пореска управа РС 

Једно МСП у Републици Српској је у просјеку у 2011. години запошљавало 6 радника што је мање у 
односу на 2010. годину када је једно МСП запошљавало у просјеку 7 радника. Највећи број запослених 
по једном предузећу имала су средња предузећа са 102 радника по предузећу док су мала предузећа 
запошљавала 20 а микро 2 радника по предузећу. 

Највећи број запослених у МСП је у ДОО односно 69.317 запослених или 72,13% док је у АД запослено 
22,60% од укупног броја запослених у МСП. 

Табела 3.6. Број и структура запослених у МСП према облику организовања у 2011. години 

Облик организовања 

Микро Мала Средња Укупно 

Број Број Број Број 
Структура 

(%) 
АД 1.020 4.995 15.702 21.717 22,60 
ДОО 18.623 27.819 22.875 69.317 72,13 
Остало 2.199 1.754 1.111 5.064 5,27 
Укупно 21.842 34.568 39.688 96.098 100,00 

Извор:Пореска управа РС 

Прерађивачка индустрија и трговина на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну 
употребу су сектори дјелатности у којима је запослен највећи број радника у МСП у Српској са 
учешћем од 57,54% у укупном броју запослених у МСП. Прерађивачка индустрија учествује са 30,22% а 
трговина на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу са 27,32% у 
укупном броју запослених у МСП. Слиједи грађевинарство са 10,56% те пословање некретнинама, 
изнајмљивање и пословне дјелатности са 6,27%. 

У МСП је у 2011. години радило 62.950 мушкараца или 65,51% и 33.148 жена односно 34,49% од 
укупног броја запослених у МСП. У већини сектора дјелатности запослен је већи број мушкараца, док 
је учешће запослених жена у односу на укупан број запослених веће само у секторима хотели и 
ресторани и финансијско посредовање. 
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Графикон 3.2. Структура запослених у МСП по секторима дјелатности 

 

Извор:Пореска управа РС 

3.1.4. Територијална  заступљеност МСП 

Подаци приказани у сљедећој табели показују да у Републици Српској и даље постоји неуједначена 
територијална заступљеност МСП по привредним подручјима дефинисаним Просторним планом 
Републике Српске до 2015. године. Највеће учешће у структури МСП Републике Српске имају 
предузећа привредног подручја Бања Лука која чине 47,11% од укупног броја МСП. Слиједи привредно 
подручје Бијељина са 16,47% те Добој са 12,84% од укупног броја МСП у Републици Српској. 

Табела 3.7. Територијална заступљеност МСП по привредним подручјима Републике Српске 

ПРИВРЕДНО 
ПОДРУЧЈЕ 

Припадајуће општине 
Укупно  

МСП 

Учешће у  
укупном 

броју МСП  
(%) 

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

7.005 47,11 

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

2.450 16,47 

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

1.909 12,84 

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

1.586 10,67 

ИСТОЧНО  
САРАЈЕВО 

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

1.253 8,43 

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

668 4,49 

УКУПНО 14.871 100,00 

Извор:Пореска управа РС 

Уколико се посматра број МСП по привредним подручјима за период 2009-2011. година евидентно је 
повећање броја МСП у свим привредним подручјима. Највећи раст у 2011. години у односу на 
стање2010. године остварен је у привредним подручјима Добој, Источно Сарајево и Приједор. 
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Графикон 3.8. Територијална заступљеност МСП по привредним подручјима Републике Српске за 
период 2009-2011. година 

Привредна подручја 
Републике Српске 

2009.  2010. 2011. 
Индекс 

2010/2009 
Индекс 

2011/2010 

Бања Лука 6.700 6.811 7.005 101,66 102,85 

Бијељина 2.363 2.417 2.450 102,29 101,37 

Добој 1.811 1.845 1.909 101,88 103,47 

Источно Сарајево 1.515 1.531 1.586 101,06 103,59 

Приједор 1.191 1.216 1.253 102,10 103,04 

Требиње 686 662 668 96,50 100,91 

УКУПНО  14.266 14.482 14.871 101,51 102,69 

Извор: Пореска управа РС 

3.1.5. Регистрована и угашена МСП у 2011. години 

Укупан број новорегистрованих предузећа у 2011. години је износио 767 од чега је највећи број 
регистрован у сектору трговине на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну 
употребу 28,42%, пословању некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности 13,95% те 
прерађивачкој индустрији 12,26%. 
С друге стране, број угашених предузећа у 2011. години је износио 469, а готово половина угашених 
МСП припада сектору трговине 47,12%, док се на прерађивачку индустрију односи 17,27% угашених 
предузећа. 
Битно је истаћи да се у 2011. години угасило више МСП из сектора трговина на велико и мало, оправци 
моторних возила и предмета за личну употребу него што их се отворило као што је случај и са 
сектором хотели и ресторани. 
У односу на 2010. годину, број новорегистристрованих предузећа је остао на истом нивоудок је број 
угашених предузећа повећан за 22,14 %. 

Табела 3.9. Новорегистрована и угашена МСП у 2011. години по дјелатностима 

Сектор дјелатности Новорегистрована 

Учешће 
у 

укупном 
броју 

(%) 

Угашена 

Учешће 
у 

укупном 
броју 

(%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 40 5,22 14 2,99 

Рибарство 1 0,13 - - 

Вађење руде и камена 8 1,04 3 0,64 

Прерађивачка индустрија 94 12,26 81 17,27 

Производња и снабдијевање са ел.енергијом, гасом 
и водом 

13 1,69 2 0,43 

Грађевинарство 37 4,82 33 7,04 

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

218 28,42 221 47,12 

Хотели и ресторани 7 0,91 16 3,41 

Саобраћај, складиштење и комуникације 50 6,52 23 4,90 

Финансијско посредовање 1 0,13 6 1,28 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  и 
пословне дјелатности 

107 13,95 53 11,30 

Остале дјелатности 191 24,90 17 3.62 

УКУПНО 767 100,00 469 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

Највише МСП отворено је у привредном подручју Бања Лука 46,15% или 354 МСП те у привредном 
подручју Бијељина у којем је регистровано 16,42% од укупног броја нових МСП у Републици Српској. 
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Највећи број угашених МСП је у 2011. години забиљежен у привредном подручју Бијељина 34,54% и 
Бања Лука 33,05% од укупног броја угашених МСП у Републици Српској. 

Графикон 3.3. Новорегистрована и угашена МСП по привредним подручјима Републике Српске 
 

 

Извор:Пореска управа РС 

Отварањем 767 нових МСП запослено је 1.743 радника од чега 480 у сектору трговине на велико и 
мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу (27,54%) те 329 радника у 
прерађивачкој индустрији или 18,88%. 

Табела 3.10. Број новорегистрованих МСП у 2011. години и број запослених  по дјелатностима 

Сектор дјелатности Новорегистрована 
Број 

запослених 

Учешће у 
укупном 

броју 
запослених 

(%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 40 86 4,93 

Рибарство 1 - - 

Вађење руде и камена 8 33 1,89 

Прерађивачка индустрија 94 329 18,88 

Производња и снабдијевање са 
електричном енергијом 

13 7 
0,40 

Грађевинарство 37 52 2,98 

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

218 480 27,54 

Хотели и ресторани 7 31 1,78 

Саобраћај, складиштење и комуникације 50 78 4,48 

Финансијско посредовање 1 23 1,32 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  
и пословне дјелатности 

107 178 
10,21 

Остале дјелатности 191 446 25,59 

УКУПНО 767 1743 100,00 

Извор:Пореска управа РС 
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3.1.6. Показатељи успјешности пословања МСП у Републици Српској у 2011. години 

Показатељи успјешности пословања у Годишњем извјештају сагледани су на основу података из 
годишњих финансијских извјештаја за 2011. годину. Подаци се односе на 9.009 предузећа односно 
8.950 МСП и 59 великих предузећа који су предали годишње финансијске извјештаје за 2011. годину 
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге. Стање по годишњим пореским 
пријавама за порез на добит сагледано је на основу података Пореске управе РС. 

МСП су у 2011. години остварила укупно 12.747.379.342 КМ пословних прихода што је за 2,39% више у 
односу на 2010. годину, док је с друге стране учешће МСП у пословним приходима која су остварила 
сва предузећа смањено за 0,79% у односу на 2010. годину и износи 79,36%. Највеће учешће у 
структури пословних прихода која су остварила МСП у 2011. години имају средња са 44,05% и мала 
предузећа са 34,05% учешћа. Сектори у којима су МСП остварила највеће учешће у укупним пословним 
приходима је трговина на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу са 
56,38% те прерађивачка индустрија са 19,07% учешћа. Велика предузећа су такође у току 2011. године 
остварила раст пословних прихода за 7,49% и учешће великих предузећа у структури пословних 
прихода износи 20,64% што је за 0,79% више у односу на учешће у 2010. години. Сектори са највећим 
учешћем у структури пословних прихода која су остварила велика предузећа су производња и 
снабдјевање са електричном енергијом, гасом и водом са 26,25% те саобраћај, складиштење и везе са 
18,82% и прерађивачка индустрија са 17,82% (табела у Анексу). 

МСП су у 2011. години остварила и раст прихода од продаје учинака на иностраном тржишту за 15,65% 
у односу на 2010. годину док је учешће у укупним приходима од продаје свих предузећа повећано за 
2,91% у односу на 2010. годину и износи 74,59%. Највеће учешће у структури прихода остварених 
продаје на иностраном тржишту МСП имала су средња предузећа са 55,48% те мала са 28,62% учешћа. 
МСП из прерађивачке индустрије су у току 2011. године остварила највећи приход од продаје на 
иностраном тржишту са учешћем од 66,93%. Велика предузећа учествују са 25,41% у укупним 
приходима од продаје на иностраном тржишту и у току 2011. године су остварили мање приходе у 
односу на 2010. годину за 0,29%. Велика предузећа из прерађивачке индустрије су такође остварила 
највеће приходе од продаје на иностраном тржишту и њихово учешће у структури прихода од продаје 
на иностраном тржишту износи 54,60% (табела у Анексу). 

Највеће учешће у укупно оствареној нето добити у 2011. години остварила су МСП са 75,18% учешћа 
док је учешће великих предузећа 24,82%. Највећу нето добит су остварила МСП из трговине на велико 
и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу са 41,46% учешћа у структури нето 
добити која су остварила МСП (табела у Анексу). 

Укупан приход која су пријавила предузећа за 2011. годину из Годишњих пореских пријава за порез на 
добит износио је 17.787.524.368 КМ што је за 11,61% више у односу на 2010. годину. МСП су остварила 
71,25% пријављене добити док се 71,33% укупно плаћеног пореза на добит такође односи на МСП. 

Табела 3.11. Подаци из Годишње пореске пријаве за порез на добит за 2011. годину( у 000 КМ ) 

 
Укупан 
приход 
(у КМ) 

% 
Добит 
(у КМ) 

% 
Губитак 

(у КМ) 
% 

Порез на 
добит 
(у КМ) 

 
% 
 

Микро 2.835.241 15,94 205.457 20,31 164.545 28,26 19.682 20,23 

Мала  4.421.060 24,85 278.293 27,51 68.235 11,72 27.036 27,79 

Средња 6.705.393 37,70 236.995 23,43 227.145 39,02 22.679 23,31 

УКУПНО 

МСП 

13.961.694 78,49 720.745 71,25 459.925 79,00 69.397 71,33 

Велика 3.825.830 21,51 290.914 28,75 122.220 21,00 27.893 28,67 

УКУПНО 17.787.524 100 1.011.659 100 582.145 100 97.290 100 

Извор: Пореска управа РС 
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3.2. Показатељи стања у занатско-предузетничкој дјелатности у 2011. години 

3.2.1. Стање занатско-предузетничких радњи 

У Републици Српској је крајем 2011. године пословало 24.590 занатско-предузетничких радњи, што 
представља наставак смањивања броја занатско-предузетничких радњи из претходних година. У 
односу на 2010. годину, број занатско-предузетничких радњи је мањи за 1.837 радњу, односно  за 
6,95%. У занатско-предузетничким радњама било је запослено 37.933 радника што је мање за 10,32% у 
односу на 2010. годину. 

У 93,10% занатско-предузетничких радњи је у 2011. години запослено до три20радника што се 
одражава на релативно низак просјек запослених у једној радњи од 1,5 радника. 

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

Занатско-
предузетничке 
радње према  

броју 

запослених 

Број занатско-предузетничких радњи 
Број запослених у занатско-
предузетничким радњама 

2010 2011 
Индекс 

2011/2010 

Структу-
ра % 
2011 

2010 2011 
Индекс 

2011/2010 

Структу-
ра %  
2011 

до 3 24.449 22.893 93,64 93,10 29.449 26.606 90,35 70,14 

4 - 9 1.755 1.493 85,07 6,07 9.054 7.716 85,22 20,34 

10 - 49 219 197 89,95 0,80 3.542 3.163 89,30 8,34 

50 - 249 4 7 175,00 0,03 252 448 177,78 1,18 

УКУПНО 26.427 24.590 93,05 100 42.297 37.933 89,68 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

3.2.2. Структура занатско-предузетничких радњи према дјелатностима 

Највеће учешће у укупном броју занатско-предузетничких радњи као и претходних година има сектор 
трговинеса 9.546 радњи или 38,82%, саобраћај са 5.144 радњи или 20,92% те угоститељска дјелатност 
са 4.741 радњи или 19,28% од укупног броја занатско-предузетничких радњи. 

Број занатско-предузетничких радњи се у 2011. години повећао само у сектору пословања 
некретнинама, док је смањење броја занатско-предузетничких радњи најизраженије у секторима 
здравствених услуга, рибарства, саобраћаја и трговине. У три највећа сектора трговина, саобраћај и 
угоститељство послује скоро 80% предузетничких радњи. У наредној табели дат је преглед броја 
занатско-предузетничких радњи према дјелатностима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20

Закон о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“,91/06, 128/06, 120/08, 71/10 и 1/11) дефинише малог 

предузетника као самосталног предузетника који испуњава сљедеће услове: има промет мањи од 50.000 КМ годишње, 
има до три запослена и чија се активност не односи на финансијске услуге и организовање игара на срећу. 
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Табела 3.13. Број занатско-предузетничких радњи према дјелатностима 

Сектор дјелатности 

Број занатско-
предузетничких радњи 

Индекс 
 

Структура 
(%) 

2010 2011 2011/2010  2011  

Пољопривреда, лов и шумарство 328 314 95,73 1,28 

Рибарство 10 9 90,00 0,04 

Вађење руде и камена 37 36 97,30 0,15 

Прерађивачка индустрија 1.205 1.202 99,75 4,89 

Грађевинарство 395 383 96,96 1,56 

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

10.470 9.546 91,17 38,82 

Хотели и ресторани 4.983 4.741 95,14 19,28 

Саобраћај, складиштење и   комуникације 5.669 5.144 90,74 20,92 

Финансијско посредовање 0 20 100,00 0,08 

Пословање некретнинама, изнајмљивање и 
пословне дјелатности 

798 864 108,27 3,51 

Образовање 129 126 97,67 0,51 

Здравствени и социјални рад 353 203 57,51 0,82 

Остале јавне, комуналне, друштвене, 
социјалне и личне услужне  дјелатности 

2.050 2.002 97,66 8,14 

УКУПНО 26.427 24.590 93,05 100,00 

Извор: Пореска управа РС 

У привредним подручјима Бања Лука, Бијељина и Добој послује скоро 73% односно 17.889  занатско-
предузетничких  радњи. У свим подручјима је забиљежено смањење броја занатско-предузетничких 
радњи. Изразито  смањење  броја занатско-предузетничких радњи забиљежено у привредном 
подручју Приједор и Требиње. 

Табела 3.14.: Број занатско-предузетничких радњи по привредним подручјима21 

Привредно подручје 
Број занатско-предузетничких радњи Индекс Структура% 

2010 2011 2011/2010 2011 
Бања Лука 10.501 9.828 93,59 39,97 
Бијељина 4.499 4.216 93,71 17,14 

Добој 4.110 3.845 93,55 15,64 

Источно Сарајево 2.648 2.459 92,86 10,00 

Приједор 3.585 3.248 90,60 13,21 

Требиње 1.084 994 91,70 4,04 

УКУПНО 26.427 24.590 93,05 100,00 
Извор: Пореска управа РС 

Највећи број занатско-предузетничких радњи у Републици Српској се налази у подручју Бања Лука 
9.828 односно 39,97%, слиједи подручје Бијељина са  4.216 радњи односно 17,15%, те подручје Добој 
са 3.845 радњи односно 15,64% од укупног броја занатско-предузетничких радњи. Подручје Требиње 
са  994 предузетничких радњи, односно 4,04%, има најмањи број занатско-предузетничких радњи. 

3.2.3. Број запослених у занатско-предузетничким радњама 

Укупан број запослених у занатско-предузетничким радњама у Републици Српској износи 37.933 
лица.  У односу на претходну годину, забиљежено је смањење броја запослених од 4.364 радника 
односно 10,32%. Највећи пад броја запослених забиљежен је у сектору вађења руде и камена и 

                                                             
21

Привредна подручја су дефинисана Просторним планом Републике Српске до 2015. године: Приједор, Бања Лука, Добој, 
Бијељина, Источно Сарајево и Требиње 
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здравствених услуга. Раст броја запослених је забиљежен у секторима пословања некренинама и 
образовању. У три највећа сектора: трговина, угоститељство и саобраћај, запослено је скоро 79% 
радника. 

Табела 3.15.Број запослених у занатско-предузетничким радњама према сектору дјелатности 

Сектор дјелатности 
Број запослених Индекс Структура(%) 

2010 2011 2011/2010 2011 
Пољопривреда, лов и шумарство 358 334 93,30 0,88 

Рибарство 6 5 83,33 0,01 

Вађење руде и камена 85 75 88,24 0,20 

Прерађивачка индустрија 3.176 3.026 95,28 7,98 
Грађевинарство 515 459 89,13 1,21 

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

16.419 14.516 88,41 38,27 

Хотели и ресторани 9.236 8.405 91,00 22,16 

Саобраћај, складиштење и комуникације 7.666 6.905 90,07 18,20 

Финансијско посредовање 0 11 100,00 0,03 

Пословање некретнинама,  
изнајмљивање и пословне дјелатности 

1.051 1.064 101,24 2,80 

Образовање 224 228 101,79 0,60 
Здравствени и социјални рад 909 443 48,73 1,17 

Остале јавне, комуналне, друштвене,  
социјалне и личне услужне дјелатности 

2.652 2.462 92,84 6,49 

УКУПНО 42.297 37.933 89,68 100,00 
Извор: Пореска управа РС 

Највећи број запослених је у самосталним трговачким радњама (14.516 радника или 38,27%), 
самосталним угоститељским радњама (8.405 запослених или 22,16%) и радњама које се баве превозом 
(6.905 запослених или 18,20%). 
Сва привредна подручја су забиљежила смањење броја запослених, с тим да је највећи пад 
забиљежен у подручју Бијељине, Требиња и Добоја.  

Табела 3.16. Структура запослених у занатско-предузетничким радњама по привредним 
подручјима 

Привредно подручје 
Број запослених Индекс Структура % 

2010 2011 2011/2010 2011 
Бања Лука 16.449 14.985 91,10 39,50 
Бијељина 7.128 6.283 88,15 16,56 

Добој 7.281 6.512 89,44 17,17 

Источно Сарајево 3.847 3.449 89,65 9,09 

Приједор 5.654 4.952 87,58 13,05 

Требиње 1.938 1.752 90,40 4,62 

УКУПНО 42.297 37.933 89,68 100 

Извор: Пореска управа РС 

На бањалучком подручјуу занатско-предузетничким радњама било је запослено 14.985 лица 
односно 39,50%, у добојском подручју 6.512 односно 17,17% те у бијељинском подручју 6.283 лица 
или 16,56%. 

Према родној структури запослених у занатско-предузетничким радњама је приближно једнак број 
запослених мушкараца и жена. Посматрано по секторима дјелатности у занатско-предузетничким 
радњама број запослених мушкараца је изразито већи у секторима грађевинарства (94,99%), вађењу 
руде и камена (86,67%) и рибарства (80,00%),  док су жене бројније у услужним дјелатностима 
(74,90%), трговини (60,90%) и пословања са некретнинама (59,49%). 
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Табела 3.17. Родна структура запослених у занатско-предузетничким радњама по  
дјелатностима 

Сектор дјелатности Број запослених Мушкарци М% Жене Ж% 

Пољопривреда, лов и шумарство 334 236 70,66 98 29,34 

Рибарство 5 4 80,00 1 20,00 
Вађење руде и камена 75 65 86,67 10 13,33 

Прерађивачка индустрија 3.026 1.911 63,15 1.115 36,85 

Грађевинарство 459 436 94,99 23 5,01 
Трговина на велико и трговина на мало, 
оправка моторних возила и предмета за  
личну употребу 

14.516 5.676 39,10 8.840 60,90 

Хотели и ресторани 8.405 4.509 53,65 3.896 46,35 
Саобраћај, складиштење и комуникације 6.905 5.159 74,71 1.746 25,29 

Финансијско посредовање 11 5 45,45 6 54,55 
Пословање некретнинама,  
изнајмљивање и пословне дјелатности 

1.064 431 40,51 633 59,49 

Образовање 228 175 76,75 53 23,25 
Здравствени и социјални рад 443 215 48,53 228 51,47 
Остале јавне, комуналне, друштвене,  
социјалне и личне услужне дјелатности 

2.462 618 25,10 1.844 74,90 

УКУПНО 37.933 19.440 51,25 18.493 48,75 

Извор: Пореска управа РС 

3.2.4. Број затворених и новооснованих занатско-предузетничких радњи у 2011. години 

У току 2011. године у Републици Српској је са радом је престало 4.948 а отворено је 2.648 занатско-
предузетничких радњи. Под утицајем економске кризе предузетници су суочени са немогућношћу 
наплате потраживања, израженом неликвидношћу, високим режијским трошковима, нелојалном 
конкуренцијом и радом на црно. Предузетници се жале и на висока фискална и парафискална давања, 
недостатак подршке за инвестирања у нове технологије, опрему и оспособљавање. Већина радњи је 
своје пословање свела на пуко преживљавање.  Они који затворе своје радње, неријетко настављају 
да раде на црно.  

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

Сектор дјелатности 
Затворене Новоосноване 

Затворене 
(%) 

Новоосноване 
(%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 68 57 1,37 2,15 
Рибарство 3 1 0,06 0,04 
Вађење руде и камена 3 0 0,06 0,00 
Прерађивачка индустрија 222 195 4,49 7,36 
Грађевинарство 78 67 1,58 2,53 

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

2.033 889 41,09 33,57 

Хотели и ресторани 1.060 756 21,42 28,55 
Саобраћај, складиштење и комуникације 865 281 17,48 10,61 
Финансијско посредовање 0 20 0,00 0,76 
Пословање некретнинама,  
изнајмљивање и пословне дјелатности 

58 112 1,17 4,23 

Образовање 19 12 0,38 0,45 
Здравствени и социјални рад 176 7 3,56 0,26 
Остале јавне, комуналне, друштвене,  
социјалне и личне услужне дјелатности 

363 251 7,34 9,48 

УКУПНО 4.948 2.648 100,00 100,00 
Извор: Пореска управа РС 
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Ако посматрамо новоосноване радње према структури дјелатности највише радњи је основано у 
области трговине 889 односно 33,57%, затим у области угоститељства 756 радњи или 28,55% те у 
области саобраћаја 281 односно 10,61%. 

Графикон 3.4. Упоредни приказ затворених и новооснованих занатско-предузетничких радњи у 
2011. години 

 

 
Извор: Пореска управа РС 

Преглед броја новооснованих и затворених занатско-предузетничких радњи по привредним 
подручјима у Републици Српској приказанјена сљедећем графикону. 

Графикон 3.5. Преглед броја новооснованих и затворених занатско-предузетничких радњи по 
подручјима у 2011. години 

 
Извор: Пореска управа РС 

Највећи број новооснованих радњи је у бањалучком подручју и то 1.106 радње или 41,77% од 
укупног броја новооснованих радњи, док је у подручју Требиње најмањи број новоснованих радњи 
84 или 3,17%.  
 
Уплаћене таксе 

Према подацима Пореске управе РС, у 2011. години је забиљежено је благо повећање уплата 
предузетника по основу Посебне републичке таксе (722112) за 1,02% у односу на претходну годину. Од 
уплаћених 9.579.149,46 КМ предузетници су уплатили 3.242.364,53 или 33,85%.Исто тако, на 
предузетнике се односи и 22,58% уплата по основу комуналне таксе, односно 4.876.176,48 КМ. 
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3.3. Поређење стања МСП и занатско-предузетничких радњи у Републици Српској са 
стањем у Европској унији 

МСП представљају основу економије Европске уније. Имајући у виду да 99,8% свих предузећа су МСП, 
може се закључити да је типично европско предузеће једно МСП, или специфичније микро предузеће 
са мање од 10 запослених. У 2010. години, 19,2 милиона микро предузећа је пословало у Европској 
унији, обухватајући 92% од свих европских предузећа. С друге стране, велика предузећа обухватају 
0,2% предузећа. 

Што се тиче запослености, МСП у Европској унији запошљавају двије трећине радника у 
нефинансијском пословном сектору у 2010. години. У просјеку једно европско МСП запошљава 4,21 
радника а велико 1.005,18 радника по једном предузећу. 

Уколико се на исти начин посматра стање МСП и занатско-предузетничких радњи у Републици Српској 
(узимајући у обзир МСП и занатско-предузетничке радње у нефинансијском пословном сектору22) 
може се уочити да МСП у Републици Српској имају такође доминантно учешће у структури свих 
предузећа са 99,8% учешћа. Микро предузећејетакође типично предузеће за Републику Српску са 
94,1% учешћа у структури свих предузећа што је више у односу на учешће микро предузећа у 
Европској унији. Такође, учешће броја запослених у МСП у односу на укупан број запослених свих 
предузећа у Републици Српској је веће у односу на Европску унију,  док је с друге стране учешће броја 
запослених у великим предузећима мање него што је то случај са великим предузећима у Европској 
унији. Посматрано по дјелатностима, МСП у Републици Српској су такође најзаступљенија у услужним 
дјелатностима али ипак знатно више у односу на Европску унију а потврда томе је чињеница да 58,7% 
МСП у Републици Српској послује у сектору трговине и угоститељства док је учешће ових сектора у 
структури МСП у Европској унији 38,9%. 

У Републици Српској једно МСП у просјеку има 3,4 радника а велика предузећа 658,5 радника што је 
знатно мање у односу на просјек Европске уније. 

Табела 3.19. Структура МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској и 
Европској унији 

 

 

 

 

 

 
 

Извор:European Commision, DG Enterprise, Annual Report on EU SMEs 2010/2011,  
Пореска управа РС-подаци за Републику Српску 

 

У просјеку у 2011. години у Републици Српској је на сваких 1.000 становника пословало 24,5 МСП и 
занатско-предузетничка радња у нефинансијском пословном сектору. Према густини МСП Република 
Српска знатно заостаје од просјека Европске уније који износи 39,9 МСП на 1.000 становника. 
Евидентно је такође да се број МСП и занатско-предузетничких радњи на 1.000 становника у 
Републици Српској смањује од 2009. године услијед посљедица економске кризе. 
 

 
 

 
 

                                                             
22Нефинансијски пословни сектор обухвата секторе од C до K док су пољопривреда, лов и шумарство, рибарство, 
образовање, здравство и др. изузети према службеној EUROSTAT дефиницији „нефинансијске пословне економије“ 

 Број предузећа Запослени 

Република Српска ЕУ Република Српска ЕУ 
Број Структура Структура Број Структура Структура 

Микро 32.962 94,1 92,1 49.889 32,4 29,8 
Мала 1.693 4,8 6,6 34.338 22,3 20,4 
Средња 336 1,0 1,1 33.720 21,9 16,8 
МСП 34.991 99,8 99,8 117.947 76,5 66,9 
Велика 55 0,2 0,2 36.217 23,5 33,1 

Укупно 35.046 100,0 100,0 154.164 100,00 100,00 
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Табела 3.20.Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској за период 2009 
-2011. година 

 

Извор: Пореска управа РС 
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Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

 2009. година 2010. година 2011. година 

Сектори дјелатности Број МСП 
Број занатско-
предузетнич-

ких радњи 

Број 
МСП 

Број занатско-
предузетнич-

ких радњи 

Број 
МСП 

Број занатско-
предузетнич-

ких радњи 

C Вађење руде и камена 137 37 139 37 148 36 

D Прерађивачка индустрија 2.898 1.264 2.925 1.205 2.964 1.202 

E 
Производња и снабдијевање са 
електричном енергијом, гасом и 
водом 

162 - 174 - 180 - 

F Грађевинарство 1.048 404 1.059 395 1.073 383 

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

6.018 11.527 5.921 10.470 5.996 9.546 

H Хотели и ресторани 275 5.096 264 4.983 263 4.741 

I Саобраћај, складиштење и везе 1.091 6.231 1.100 5.669 1.141 5.144 

K 
Активности у вези са 
некретнинама, изнајмљивање и 
пословне активности 

1.168 798 1.251 798 1.310 864 

 УКУПНО 12.797 25.357 12.833 23.557 13.075 21.916 

Укупно МСП и занатско-
предузетничке радње 38.154 36.390 34.991 

Број становника-процјена23 1.435.179 1.433.038 1.429.668 

Број МСП на 1.000 становника 26,6 25,4 24,5 
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IV РЕЗУЛТАТИ ПРОВОЂЕЊА ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП И ЗАНАТСКО-
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

4.1. Реализaција Акционог плана за провођење Стратегије развоја МСП и предузетништва у 
Републици Српској у 2011.години 

Народна скупштина Републике Српске је у септембру 2011.године усвојила приједлог Стратегије 
развоја МСП и предузетништва у Републици Српској за период 2011-2013.годиначији је циљ стварање 
предузетничког амбијента у Републици Српској са брзо растућим, добро умреженим, конкурентним и 
иновативним МСП, која обезбјеђују квалитетно запошљавање.  

Стратешки циљеви предвиђени Стратегијом су:  

 Комплетирана и функционална институционална развојна инфраструктура за МСП,  

 Суштински унапријеђена конкурентност, иновативност и међусобна повезаност МСП, 

 Промовисање предузетништва као интегралног дијела привредног система и инструмента 
социјалне укључености, 

 Значајан напредак у стварању подстицајног пословног окружења. 

Буџетом Републике Српске за 2011. годину одобрен је Грант за спровођење Стратегије у укупном 
износу од 300.000 КМ. Средства за 2012.годину су планирана али нису одобрена. 

У наставкује дат приказ реализације Акционог плана за провођење Стратегије у 2011. години. 

Табела 4.1. Реализaција Акционог плана за провођење Стратегије развоја МСП и 
предузетништва у Републици Српској у 2011.години 

Назив пројекта/мјере Реализација у 2011.години 

1: Комплетирана и функционална институционална развојна инфраструктура за подршку 
МСП 

1.1.  Програм изградње институционалне подршке на општинском и међуопштинском нивоу 

Подршка успостављању и 
оспособљавању организационих 
структура за локални развој у 
јединицама локалне самоуправе 

Републичка агенција за развој МСП је у сарадњи са пројектом „Подршка 
ЕУ изградњи капацитета за локални, регионални и развој МСП“, провела 
обуке за запослене у јединицама локалне управе у Републици Српској из 
области „Управљање пројектним циклусом и приступ логичке матрице за 
идентификацију и израду пројеката у контексту тренутних/будућих 
извора финансирања“. У току 2011. године организовано је 10 семинара 
за представнике 52 јединице локалне управе, а 175 учесника је успјешно 
завршило обуку.  
Након обука, од стране Републичке агенције за развој МСП је пружена 
накнадна подршка за припрему пројектних фишеа. Од стране јединица 
локалне управе је прослијеђено 50 пројектних фишеа, који су упућени 
према Европској комисији, како би се одобрили консултанти за развој 
ових фишеа у пројектне приједлоге. Од свих пројектних фишеа, 22 ће 
добити подршку од стране консултаната да се развију у форму пројектног 
приједлога. 
Истовремено је организована и конференција локалних развојних 
агенција на којој су представници разговарали о проблемима са којима 
се сусрећу у раду и дали сугестије према представницима Европске 
комисије како би се у будућности боље организовали модели помоћи 
који би допринијели локалном развоју. 

Подршка оспособљавању локалних 
тимова за припрему и вођење 
развојних пројеката 

Подршка успостављању и 
оспособљавању међуопштинских 
развојних агенција 
 

Реализација циља предвиђена у периоду 2012-2013.година 
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1.2. Програм јачања хоризонталне и вертикалне координације  

Јачање одабраних ресора и 
Републичке агенције за развој МСП, 
реструктуирање Савјета за МСП 

Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о формирању Савјета за развој 
МСП и предузетништва Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 63/11 и 90/11) прецизније су одређени задаци Савјета и 
проширен састав истог укључивањем представника других институција, 
која регулишу битне сегменте рада и развоја МСП и предузетништва, те 
предузетника и представника академске заједнице. Циљ је да се 
предложеним измјенама значајно унаприједи дијалог између јавног и 
приватног сектора у овој области у Републици Српској, у складу са 
најбољом европском праксом. Рјешењем Владе Републике Српске 
именовани су чланови новог Савјета („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 130/11). 

Годишња интерресорна 
конференција (оцјена напретка и 
усклађивање планова подршке за 
МСП) 

Интерресорна конференција није одржана али су везано за област МСП 
одржане двије конференције: међународна конференција у вези 
кластеризације (у марту 2011. године у Административном центру Владе 
Републике Српске) те семинари из области женског предузетништва, 
система квалитета, пословних зона (у децембру 2011. године у 
Административном центру Владе Републике Српске). 

Јачање координације и 
реализација препорука за Акт о 
МСП  

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у сарадњи са 
институцијама у Републици Српској припремило„Извјештај о 
имплементацији ЕУ акта за МСП у РС за 2011. годину“, који је усвојила 
Влада Републике Српске. Извјештај указује на остварени напредак 
Републике Српске у имплементацији овог документа (опширније у 
поглављу које се односи на овај Извјештај). 

Учешће у раду Форума Савјета 
министара БиХ за развој и 
предузетништво 

Рјешењем Владе Републике Српске бр.04/1-012-2-1503/11 од 
06.07.2011.године именовани су представници Министарства индустрије, 
енергетике и рударства и Републичке агенције за развој МСП за чланове 
Форума. Одлука о именовању Форума на нивоу БиХ објављена је у 
„Службеном гласнику БиХ“, бр. 75/11). У раду Форума који има укупно 14 
чланова, поред представника ових институција учествују и представници 
Ректорске конференције Републике Српске и Привредне коморе 
Републике Српске. Форум је у 2011. години одржао три сједнице на 
којима је поред усвајања Пословника о раду Форума разматрана и 
проблематика везана за МСП у БиХ. Став чланова Форума из Републике 
Српске је да је област МСП у искључивој надлежности ентитета те да би 
се одредбе ССП могле провести усвајањем „Споразума о хармонизацији 
законодавства у БиХ у области предузетништва“. На Споразум, који је 
понуђен Министарство је доставило приједлоге за побољшање али нема 
даљих активности. 

Учешће у раду Мреже за пословни 
развој 

Формирање Мреже било је предвиђено Стратегијом развоја МСП у БиХ 
за период 2009-2011.године. Имајући у виду надлежности ентитета у 
области МСП и да је период важења наведене Стратегије истекао, 
формирање ове мреже неће бити подржано ни у наредном периоду.   

1.3. Програм унапређења занатско-предузетничке дјелатности 

Доношење Закона о занатско-
предузетничкој дјелатности 

У 2011. години припремљен је и усвојен нови Закон о занатско-
предузетничкој дјелатности(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 117/11). Законом је поједностављен процес регистрације 
предузетника кроз  смањење броја потребних докумената и скраћење 
рока за регистрацију предузетничке радње на пет дана, уведена је 
могућност допунског и сезонског обављања дјелатности што ће 
омогућити већем броју лица обављање занатско-предузетничке 
дјелатности у односу на претходно законско рјешење. Такође, уведена 
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1.4 Хармонизација нормативног оквира и статистика за МСП 

Припрема и усвајање новог Закона о 
МСП у Републици Српској 

Реализација предвиђена у 2012.години. 

Развијање методологије за МСП 
статистике 

Активност ће бити обухваћена кроз препоруке Процјене утицаја 
прописа на Нацрт закона о МСП. 

2: Суштински унапријеђена конкурентност, иновативност и међусобна повезаност МСП 

                                                             
24

http://www.vladars.net/sr-

SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Studija_o_ocuvanju_starih_zanata_u_Republici_Srpskoj.aspx 

је могућност стицања мајсторског звања, у циљу усвајања специфичних 
стручно-теоријских и практичних знања потребних за обављање 
одређене занатске дјелатности, те знања потребних за обучавање 
других лица у занатској дјелатности. Једна од подстицајних мјера, за 
развој занатско-предузетничке дјелатности је и увођење обавезног 
чланства у Занатско- предузетничкој комори, што је европска пракса, 
којом су створени услови за активније учешће малих предузетника у 
креирању пословног окружења. 
Овај Закон дјелимично је усклађе са Директивом 2006/123/EC о 
услугама на унутрашњем тржишту.   

Јачањезанатско-предузетничке 
коморе и подручних комора 

У 2011.години Министарство индустрије, енергетике и рударства 
суфинансирало је рад Занатско-предузетничке коморе Републике 
Српске у износу од 50.000 КМ у циљу даљег јачања капацитета Коморе 
док се не омогући обавезно чланство у истој односно средства за њено 
самостално функционисање (ступање на снагу новог Закона о занатско-
предузетничкој дјелатности) 

 
 
 
Подршка развоју занатско-
предузетничке дјелатности (посебно 
развоју старих и умјетничких заната) 

Влада Републике Српске је закључком бр.04/1-012-2-3118/11 од 
29.12.2011.године прихватила „Студију очувања старих заната у 
Републици Српској са препорукама за њихово очување“

24
. Циљ израде 

Студије је јачање заштите културне баштине кроз очување старих 
заната. Студија је израђена на основу података из јединица локалне 
самоуправе и теренских истраживања Музеја Републике Српске а 
уједно садржи приједлоге мјера за очување старих заната и 
побољшање стања у овој области, креирања нових радних мјеста кроз 
стварање производа намијењених јачању туристичке понуде. Исто тако, 
представљени су производи старих заната који имају дугу традицију на 
нашим просторима, који су интересантни за тржиште а могуће их је 
укључити у туристичку понуду.  
 
Министарство индустрије, енергетике и рударства је у циљу подршке 
публиковања наведене студије подржало Музеј Републике Српске са 
10.000 КМ. На овај начин ствара се механизам за опстанак 
заборављених и занемарених видова занатско-предузетничке 
дјелатности који су везани за историју и традицију Републике Српске а 
што би даље омогућило заштиту истих код UNESCO-a и могућност 
аплицирања за средства из иностраних фондова.  
Министарство индустрије, енерегетике и рударства је подржало 
занатску радњу „Домаћа радиност-Р“ Бања Лука, која се бави 
традиционалним везом са 10.000 КМ за учешће на Свјетском Салону 
интелектуалне својине, истраживања и нових технологија 
Innova/EurekaBrussels2011. Радња је награђена златном медаљом са 
назнаком за иновативност у умјетности, орденом другог реда за 
стваралаштво и посебном наградом од стране предсједника Салона. 

http://www.vladars.net/sr-SP%20Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Studija_o_ocuvanju_starih_zanata_u_Republici_Srpskoj.aspx
http://www.vladars.net/sr-SP%20Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/Pages/Studija_o_ocuvanju_starih_zanata_u_Republici_Srpskoj.aspx
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2.1. Програм изградње предузетничке и пословне инфраструктуре25 

Дефинисање правила и механизама 
подршке 

Рјешењем министра бр.05/04/312-296/11 од 08.12.2011.године 
утврђени су услови и критерији за додјелу подстицајних средстава за 
подршку пословним инкубаторима и пословним зонама у Републици 
Српској. Средства су предвиђена Грантом за спровођење Стратегије 
развоја МСП и предузетништва у Буџету Републике Српске за 
2011.годину.  

Намјена средства је за адаптацију или санацију простора у пословним 
инкубаторима, израду прединвестиционих студија пословних зона, 
израду пројектне документације за иградњу инфраструктуре у 
пословној зони (саобраћајна  инфраструктура, електрични водови и 
трансформатори, водоводна и канализациона мрежа) или 
рефундирање средстава за завршену пројектну документацију за 
изградњу инфраструктуре који су исплаћени у 2011.години. 

Министарство индустрије, енерегетике и рударства је провело 
процедуру јавног позива а средства су одобрена одлуком Владе 
Републике Српске, у укупном износу од 147.000 КМ за укупно 14 
корисника (13 општина и Град Источно Сарајево) како слиједи: 

 16.000 КМ за адаптацију или санацију простора у пословним 
инкубаторима у општинама Требиње и Приједор 

 20.000 КМ за суфинансирање израде прединвестиционих 
студија пословних зона у општини Лакташи и Граду Источно 
Сарајево 

 39.000 КМ за рефундирање средстава по основу завршене 
пројектне документације за изградњу инфраструктуре у 
зонама у општинама Градишка, Бијељина и Власеница 

 75.000 КМ за суфинансирање израде пројектне документације 
за иградњу инфраструктуре у пословним зонама у општинама 
Мркоњић Град, Козарска Дубица, Петрово, Приједор, Србац, 
Шамац и Нови Град. 

Разрада модалитета финансирања, 
изградње и управљања 

Избор перспективних локација, 
припрема документације и изградња 
огледних пословних зона 

С обзиром да локалне управе нису у могућности саме финансирати 
успостављање зоне и да је доста велики број локација са малом 
површином зоне, неопходно је извршити анализу могућности стварања 
неколико већих зона које би обухватале подручје више општина које су 
у непосредној близини.У Акционом плану такве зоне су назване 
стратешке зоне и оне као такве би се помагале средствима Буџета, 
међународних пројеката и сл. 
Планирано је да Министарство индустрије, енерегетике и рударства у 
сарадњи са Републичком агенцијом за развој МСП у 2012.години 
покрене општинске иницијативе и утврди критерије за стратешке зоне 
и покуша истражити могућности за изналажење средстава, у циљу 
интензивирања успостављања стратешких зона (три до четири 
стратешке зоне). 

Подршка стварању огледних центара 
за стварање нових предузетника/ца 
(инкубатора) 

Подршка инкубаторима образложена је у горе наведеном тексту (јавни 
позив за пословне зоне и инкубаторе). 

Израда студија и пројеката за 
промјену намјене индустријских зона 

Активност предвиђена током периода трајања Стратегије али због 
недостатка средстава није реализована у 2011.години. Активности 
морају поћи од иницијатива локалних управа а затим би уследило ново 
мапирање зона а тражена је и подршка међународних пројеката. 

                                                             
25Детаљније информације о реализацији активности развоја предузетничке инфраструктуре на стр. 41 
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Предузетнички портал 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у 2011.години 
одобрило средства у износу од 33.000 КМ Републичкој агенцији за 
развој МСП за израду Предузетничког портала. Израда Портала је 
предвиђена по угледу на портале у окружењу а у циљу обезбјеђења 
сталне информативне и стручне помоћи, како новим предузетницима, 
тако и постојећим. 

2.2. Програм олакшања трансфера и развоја технологија за МСП 

Израда Елабората везано за развој 
информационих центара и сервиса, 
центара за логистику и трансфер 
технологија и сл.,са акционим планом 

Није реализовано због необезбјеђености финансијских средстава. 

Развијање нових облика сарадње 
између факултета и привреде, 
првенствено стварање огледних 
технолошких центара (ТЦ Бања Лука) 

Правилником о поступку и мјерилима за финансијску подршку 
пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешће на стручним 
скуповима о развоју технологије, између осталог, се подстиче сарадња 
привреде и факултета. Фондација ИЦБЛ и Универзитет у Бањој Луци 
(Универзитетски предузетнички центар) развијају и примјењују 
сарадњу на успостави међусобних развојних и производних односа, 
посебно нових предузећа која се успостављају и развијају у Фондацији 
ИЦБЛ. Током 2011. године Министарство науке и технологије је у 
Републици Српској координирало OECD пројекат „Triple Helix 
partnership“ који је за основни циљ имао повезивање академије, 
економије и локалне управе у имплементирању њихове сарадње 
конкретном производном пројекту.Фондација ИЦБЛ је донијела 
Пословни план за 2012. годину према коме ће се у оквиру наставка 
сарадње са норвешким партнером основати Канцеларија за развој 
технологија. Стратегијом развоја науке и технологије 2012/2016 (нацрт 
усвојен у Народној скупштини Републике Српске, 2012. године) се 
подстиче развој и успостава организација које за инфраструктурну 
подршку развоја технологија као што су пословно-
технолошкиинкубатори, научно-технолошки паркови и центри за 
трансфер технологија, који на разне начине подстичу и помажу 
повезивање и заједнички рад академске заједнице и индустрије. 

Јачање лабораторија техничких и 
пољопривредних факултета 

Министарство науке и технологије је у 2011. години у циљу јачања 
лабораторија издвојило финансијска средства за опремање истих на 
пољопривредном факултету у износу од 105.000 КМ и на техничким 
факултетима 142.000 КМ, што укупно износи 247.000 КМ.   

2.2. Програм унапређивања иновативности предузећа 

Подршка стварању и развоју 
иновационих центара у 
универзитетским центрима 

Кроз свој рад у Управном одбору Фондације ИЦБЛ, Министарство 
науке и технологије је подржало како формализовање тако и развој 
сарадње Фондације ИЦБЛ и Универзитетско-предузетничког центра – 
УПЦ у Бањој Луци. Министарство науке и технологије је својим 
подстицајима финансијски подржало развој пословних механизама 
УПЦ-а. 

Подршка развоју иноваторства и 
комерцијализацији иновација 

Правилником о поступку и мјерилима за финансијску подршку 
иноваторству у Републици Српској се подстиче развој иноваторства 
и комерцијализацију иновација, која је у 2011. години износила 
31.370 КМ уз додатна издвајања за порезе и доприносе иноватора 
износила 18.781,88 КМ а у првој половини 2012. године 17.000 КМ 
односно порези 1.888,88 КМ. 
Пројекат “Такмичења за најбољу технолошку иновацију“– ТНТИ 2012 у 
Републици Српској, се одржао по пети пут у сарадњи са Републиком 
Србијом, и обухватио је 42 тима у двије категорије (Реализоване 
иновације и Иновативне идеје). Основна корист коју тимови добију 
током овог пројекта је квалитетан тренинг из предузетничких, 
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економских и маркетиншких активности које му користе да своју 
иновацију што конкурентније пласирају на тржиште.  Министарство 
науке и технологије је са осталим партнерима организовало овај 
пројекат и обезбједило 35.000 КМ за подстицај најбољим тимовима у 
обе категорије за њихов даљи рад.   

Израда студије изводивости за фонд 
ризичног капитала 

Реализација ове активности предвиђена за период 2012-2013. година 

2.3. Програм подршке интернационализацији пословања МСП 

Подршка за учешће МСП у обукама и 
на сајамским манифестацијама 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је уз подршку ФИГАП 
Програма подржало Сајам МСП Doboj expo 2011 у износу од 10.000 КМ 
чија тема је било женско предузетништво. На овај начин омогућена је 
промоција и едукација жена предузетница на Сајму. 

Подршка за увођење стандарда и 
система квалитета 

Министарство је издвојило 30.000 КМ, у оквиру активности пројекта 
ФИРМА на основу којих је формиран Фонд дрвопрерађивача при 
Привредној комори Републике Српске чија укупна вриједност је 
106.000 КМ. Осим овог министарства, средства су обезбиједили 
Пројекат Фирма (50.000 КМ), Град Бања Лука (10.000 КМ), Општина 
Приједор (10.000 КМ) и Привредна комора Републике Срспке (6.000 
КМ). Циљ успостављања Фонда је да се помогне предузећима из 
сектора дрвопрераде да постигну потребан квалитет производње, 
повећају извоз и постигну већи успјех на домаћем тржишту кроз 
припрему и цертификовање система управљања квалитетом у складу 
са стандардима серије ISO, CE знаком и FSC-CoC стандардом. Из овог 
Фонда је омогућена надокнада до 50% трошкова, а максимално до 
5.000 КМ за фазу припреме увођења система квалитета и до 50% 
трошкова, а максимално до 5.000 КМ за фазу цертификовања система 
квалитета.  Средства су одобрена на основу расписаног јавног позива 
за 35 предузећа. Од наведеног броја 24 предузећа су добила средства 
за увођење FSC-CoC, 10 предузећа за увођење ISO 9001 и 1 предузеће 
за CE знак. Исплата средстава се врши по принципу рефундирања 
односно када предузеће заврши процес припреме или цертификације 
система квалитета. 

Подршка стварању брзо растућих 
предузећа („газела“) 

Активност предвиђена за период 2012-2013. година 

2.4. Програм подршке развоју консултантског тржишта 

Увођење ваучер система и регистра 
консултаната 

Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj МСП води регистар консултаната на 
коме се тренутно налази 195 лица од чега 85 правних и 110 физичких 
лица. 
Републичка агенција за развој МСП је учeствовала у систeму вaучeр 
шeмe кojи je рaзвиjeн у oквиру прojeктa EURELSMED, при чијој 
реализацији се суoчила сa мнoгoструкo вeћoм трaжњoм прeдузeћa зa 
учeшћe у прoцeсу суфинaнсирaњa кoнсултaнтских услугa у oднoсу нa 
рeсурсe кojи су обезбјеђени Прojeктом.Планирана средства за 
реализацију Пројекта од стране Републичке агенције износе 20.000 
Еура. 
Улoгa Републичке агенције за развој МСП у функциoнисaњу oвoг 
систeмa вaучeр шeмe je била aдминистрaтивнa.  
Зa дoбиjaњe вaучeрa су могла да aплицирajу свa прeдузeћa из 
Рeпубликe Српскe, пo утврђeним услoвимa oд стрaнe Прojeктa.  
Прoцeс aплицирaњa je био тaкaв дa пojeдинaчнo прeдузeћe кoje 
зaдoвoљaвa услoвe дeфинисaнe Прojeктoм испуни приjaвни oбрaзaц и 
дoстaви гa нa aдрeсу Републичке агeнциje, тe нa тaj нaчин стичe прaвo 
зa дoбиjaњe вaучeрa кojим мoжe суфинaнсирaти кoнсултaнтскe услугe у 
изнoсу дo 50%.  



36 
 

Прojeкaт је Републичку агeнциjу oгрaничиo у дeфинисaњу сaмoг 
кoнцeптa вaучeр шeмe (гдje није пoстojала улoгa лoкaлних рaзвojних 
aгeнциja).  
Републичка агeнциja за развој МСП имa свoje виђeњe кoнцeптa вaучeр 
шeмe кojи би трeбao дa сe рeaлизуje у Рeпублици Српскoj, и тaj кoнцeпт 
пoдрaзумиjeвa aктивнo учeшћe лoкaлних рaзвojних aгeнциja у циjeлoм 
прoцeсу. 

Подршка умрежавању и укључивању 
у међун. асоцијације 

Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj МСП спроводи активности на развијању 
система ваучер шеме за простор Републике Српске. До сада је кроз 
пилот пројекат EURELSMED развијена административна процедура за 
функционисање концепта, те су анализирана искуства из Словеније и 
Хрватске. 
У циљу креирања одрживог концепта ваучер шеме Републичка 
агенција за развој МСП је имала сарадњу са консултантом из Ирске, 
који је пренио искуства функционисања ваучер шеме ове земље. 
Републичка агенција је одређен број предузећа упутила на пројекат 
TAM BAS EBRD-а, у циљу добијања адекватне консултантске подршке. 
У 2011. години су започете активности Републичке агенције на 
приступању одређеног броја институција из Републике Српске 
Европској мрежи предузетништва, преко које треба да се обезбиједи 
још један механизам подршке предузећима. 

2.5. Програм промоције кластера 

Анализа, избор кластера, израда 
програма подршке 

Реализација Програма предвиђена у 2012.години Спровођење програма подршке за 
одабране кластере 

Подршка формирању кластера за 
учешће у енергетским инвест. 

 
3: Предузетништво промовисано као интегрални дио образовног и привредног система и 
дјелотворан инструмент социјалног укључивања 
 

3.1. Програм увођења предузетништва у образовање 

Глобална седмица предузетништва 

Републичка агенција за развој МСП је по трећи пут била домаћин 
Глобалне седмице предузетништва за БиХ која је одржана од 14. до 
20. новембра у више од стотину земаља свијета. Манифестација је 
реализована у сарадњи са Иновационим центром Бања Лука и 
Федералним министарством предузетништва, развоја и обрта. 
Спонзори активности на глобалном нивоу били су Амбасада САД у БиХ 
и YERP програм (Запошљивост и задржавање младих у БиХ). У 
Глобалној седмици предузетништва у БиХ директно је учествовало око 
500 младих особа. 
Републичка агенција за развој МСП је организовала три активности на 
глобалном нивоу: 
Такмичење за најбољу фотографију о предузетништву „Досегни 
звијезде“ – Награђене су три најбоље достављене фотографије и 
послане на интернационално такмичење. Активност је спонзорисао 
YERP.  
Cleantech open – свјетско тамичење за најбољу пословну идеју у 
области чистих технологија које је спонзорисала амбасада САД у БиХ. 
Побједник за БиХ је идеја „Flamestick - водоотпорни штапићи за 
потпалу ватре. 
“Startup Weekend“ је догађај који је трајао 54 часа (од 11. до 13. 
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новембра) у оквиру којих су млади људи са пословним идејама радили 
на развоју тих идеја, упознали се и размијенили искуства. Побиједила 
је идеја „Производња сувог леда“, групе студената из Херцеговине. 
Они су освојили награду вриједну 5.000 КМ коју је обезбиједио YERP, а 
Иновациони центар Бања Лука обезбиједио је уговор о 
прединкубацији уколико то побједнички тим жели. Организацију 
догађаја спонзорисала је Амбасада САД у БиХ. 
Остале активности: 
„Оствари своју идеју“ – традиционално такмичење за избор најбоље 
пословне идеје. Три најбоље пословне идеје награђене су са по 3.000 
КМ на име оснивачког капитала. Активност је спонзорисао YERP. 
Такмичење за најбољи видео спот о предузетништву –награђена су 
три најбоља видео спота која су била најкреативнија и најмаштовитија 
а одражавала су се на предузетништво. Активност је спонзорисао YERP. 
Конференција „Млади у фокусу промјена“ –одржана је у Сарајеву, 17. 
новембра, у сарадњи са ЕТФ (Европска тренинг фондација) и 
Министарством цивилних послова БиХ. 
Округли сто „Наш поглед на предузетништво“ –одржан је у Бијељини, 
18. новембра, у сарадњи са МИ БОСПО – Мрежа жена у бизнису. 
Пољопривредна школа Бања Лука–презентација ученичког 

предузетништва одржана је 16. новембра, гдје су ученици школе 
представили све своје реализоване предузетничке активности у току 

године. 

ТВ серијал „Мој бизнис“ 

Републичка агенција за развој МСП је и у 2011. години била један од 
партнера Радио-телевизији Републике Српске у организацији и 
реализацији серијала Наш бизнис. Аудиције су одржане у 7 градова и 
то: Бања Лука, Приједор, Добој, Брчко, Бијељина, Источно Сарајево и 
Требиње. У ужи избор је ушло 15 такмичарских тимова, а у финално 
вече 6 тимова. Побједници серијала у сезони 2011 су тим Пчелица из 
Добоја, Дејан Стевић и Саша Јањушић.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Увођење предузетништва у гимназије 
и медицинске школе 

У 2010. години Републичка агенција за развој МСП је упутила 
приједлог Министарству просвјете и културе да се у медицинске школе 
и гимназије у Републици Српској уведе предмет „Основе 
предузетништва“.   

Увођење предузетништва у завршне 
разреде основних школа 

У току 2012. године биће упућен приједлог Министарству просвјете и 
културе, а након добијених резултата пилот пројекта Учење животних 
вјештина у предузетништва који ће бити имплементиран у 50 основних 
школа у Босни и Херцеговини, да се у завршне разреде основних 
школа уведе предузетништво. 

Рад инвестиционих фондова у пракси 

Републичка агенција за развој МСП је припремила пројекат чија је 
основна идеја да се студенти завршних година, првенствено 
економских факултета, у пракси упознају са радом друштава за 
управљање инвестиционим фондовима, на начин да би одређена 
фондација изабрала одређен број група заинтересованих студената 
(или једну групу студената) који би доносили инвестиционе одлуке и 
управљали средствима која би им повјерила фондација, тако да би 
након завршеног учешћа у пројекту имали довољна теоријска и 
практична знања за рад у друштвима за управљање фондовима или 
брокерско-дилерским друштвима.За реализацију пројекта потребно је 
обезбиједити иницијална средства за фонд. 

Ученичка предузећа у средњим 
школама 

У Сарајеву и Лакташима су представнициBusiness Innovation Programs 
(BIP) у сарадњи са Републичком агенцијом за развој МСП организовали 
и успјешно  реализовали семинар за професоре 19 средњих школа у 
Републици Српској, а уз сагласност Министарства просвјете и културе, 
који ће водити практичну наставу из предузетништва – ученичка 
предузећа. 
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3.2. Програм усклађивања образовања са потребама на тржишту рада 

Увођење механизама јавно-приватног 
дијалога на релацији образовање – 
тржиште рада - привреда 

Током 2011. године интензивиран је дијалог на релацији образовање – 
тржиште рада – привреда. Радна група задужена за креирање уписне 
политике у значајној је мјери уважила потребе привреде чији су се 
представници такође активно укључили у овај процес. На тај начин 
успостављена је добра пракса која ће се примјењивати и у наредном 
периоду. 
Допринос побољшању стања на тржишту рада и повећању 
запослености младих дали су и међународни пројекти „YERP–Пројекат 
запошљавања и задржавања младих„ који пружа услуге савјетовања, 
информисања и едукације незапосленим младим особама, затим „YEP 
–Пројекат запошљавања младих“ посредством којег су отворена два 
клуба за тражење посла, као и веб портал намијењен послодавцима и 
незапосленим лицима и коначно норвешки БИП Програм развоја 
ученичког предзетништва који је подржало Министарство просвјете и 
културе РС.   

Прилагођавање програма образовања 
одраслих потребама МСП 

Према подацима Министарства рада и борачко-инвалидске заштите у 
2011.години Завод за образовање одраслих је цертификовао 39 
организатора образовања одраслих те утврдио већи број програма 
оспособљавања и усавршавања одраслих. Организатори образовања 
одраслих изводили су 8 лиценцираних програма образовања које је 
похађало 1.153 полазника. 
Републичка агенција за развој МСП у сарадњи са Удружењем за 
регионални економски развитак Херцеговине (РЕДАХ) проводи 
Програм „ПриликаПлус“ усмјерен на унапређење сектора 
неформалног образовања одраслих у БиХ, финансиран од стране 
Владе Швајцарске. Сврха Програма је развити капацитете у сектору 
неформалног образовања одраслих који укључују сљедеће: а) 
капацитете за континуирану идентификацију потреба за специфичним 
профилима занимања, б) капацитете за развој стандарда занимања 
користећи DACUM методологију, ц) капацитете за развој модуларних 
планова и програма обуке у оквиру неформалног образовања 
одраслих, д) капацитете за организовање и провођење обука и 
тренинга, е) капацитете за тестирање и акредитацију.    У току 2011. 
године извршена је анализа недостајућих вјештина, те израђена листа 
приоритетних потреба за обукама у кључним секторима привреде БиХ. 
Тренутно се Програм налази у фази превођења идентификованих 
кључних недостајућих вјештина у адекватне планове и програме 
обуке користећи „DACUM“ методологију. Ова методологија је 
представљена Програму од стране њемачке фирме ИНБАС, кроз 
провођење пилот радионица за израду плана и програма обуке за 
занимање „ЦНЦ оператер у дрвној индустрији“. Пилот радионице су 
обухватале обуку за израду стандарда занимања, тестних 
инструмената и на крају модуларног плана и програма обуке. 

3.3. Програм социјалног укључивања кроз предузетништво 

ПАНОРАМА – програм 
самозапошљавања младих 

У оквиру програма „Панорама” коју је реализовала Републичка 
агенција за развој МСП, у Братунцу  и Милићима су одржане обуке за 
самозапошљавање.  Обуке су једне од активности које су заједнички 
имплементирали Републичка агенција за развој МСП и УНДП програм 
опоравка регије Сребреница. Укупно 18 полазника у Братунцу и 12 у 
Милићима је успјешно завршило обуку. 



39 
 

Подршка оснивању и раду МСП у 
руралним подручјима и повећање 
запослености у руралним подручјима 

Републичка агенција за развој МСП је у контакту са норвешком НВО 
ССД помогла успостављању локалне НВО „ССБ“ која је суфинансирала 
изградњу двије огледне лагуне за стајњак у општинама Теслић и 
Дервента и приредила брошуру која прецизно дефинише ефекте 
оваквих инвестиција. 
У сарадњи са Универзитетско-предузетничким центром, 
Пољопривредним институтом Бања Лука и партнерима из Норвешке и 
Шведске припремљен је пројектни приједлог за успостављање новог 
прерађивачког капацитета за прераду индустријског грашка чија се 
вриједност процјењује на цца 10 милиона КМ. 
Такође је подржана организација и рад кластера у сектору 
производња и прерада хране кроз пројекат ADC, као и стварање  првог 
транснационалног кластера за прераду хране који обухвата девет 
земаља југоисточне Европе. 
У току је припрема пројекта стављања у функцију објекта „Скелани“ у 
власништву Владе РС и његове трансформације у откупно, 
прерађивачку и логистичку функцију за подручје Скелана-Сребренице. 
Републичка агенција за развој МСПкроз обуке за покретање властитог 
бизниса пружа и бесплатну помоћ код израде пословног плана за 
оснивање/развој пољопривредног газдинства младим 
пољопривредним произвођачима, као и накнадну консултантску 
помоћ након успостављања. 
Републичка агенција за развој МСП је учествовала у оснивању 
„Фондације ИПРП“ као финансијског инструмента за подршку 
руралном развоју на подручју општина Дервента, Модрича, Теслић, 
Градишка, Србац и Котор Варош. У току је припрема пројекта за 
аплицирање ЕУ средствима за рурални развој чим она буду доступна. 
Републичка агенција за развој МСПје у сарадњи са Министарством 
трговине и туризма, USAID, ТОРС и НВО „Грин тур“ покренула 
успостављање „Ресурсног центра за развој туризма“ с акцентом на 
развој руралног туризма. 

Примјена одредби Гендер акционог 
плана 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је припремило и 
реализовало пројекат за финансирање из средстава ФИГАП програма 
(Финансијски механизам за имплементацију Гендер акционог плана 
БиХ) путем Гендер центрa Републике Српске под називом „Подршка 
женском предузетништву у Републици Српској.“ За провођење овог 
пројекта Министарству су одобрена средства у износу од 20.000 КМ. 
Пројектом су предвиђене сљедеће активности: едукација запослених у 
министарству о родној равноправности, организација семинара о 
систему квалитета за жене предузетнице, штампање брошуре о 
систему квалитета, суфинансирање сајма Dobojexpo чија би централна 
тема је било женско предузетништво те реализација семинара за жене 
предузетнице у сарадњи са Савјетом за женско предузетништво 
Подручне привредне коморе Бања Лука. Министарство је припремило 
горе наведену брошуру те организовало семинар за 44 жене 
предузетнице и представнице институција које се баве женским 
предузетништвом на тему „Подршка женском предузетништву у 
Републици Српској-успостављање система квалитета“. На сајму 
Dobojexpo учествовале су 42 жене предузетнице а на 3 одржана 
семинара у организацији Подручне привредне коморе Бања Лука 
учествовала је 71 жена предузетница. 

Програм развоја женског 
предузетништва у Републици Српској 

Израда Програма предвиђена Програмом рада Владе Републике 
Српске  у 2012.години  

Програм самозапошљавања 
демобилисаних бораца 

Програм се реализује кроз кредитну линију Инестиционо-развојне 
банке РС за демобилисане борце. Кредити се одобравају за набавку 
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4: Знатан напредак у стварању подстицајног пословног окружења 

4.1. Програм регулаторне реформе 
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу припремило је Стратегију регулаторне реформе и 
увођење процеса процјене утицаја прописа (ПУП) у правни систем Републике Српске за период од 2012. до 
2015.године чије усвајање је предвиђено у 2012.години.Основни циљеви ове стратегије су унапређење пословног 
амбијента кроз уклањање административних баријера и поједностављење процедура за пословање на 
републичком и локалном нивоу, као и смањење административних трошкова пословања. 

4.2. Програм брзе регистрације  

Ширење праксе брзе регистрације и 
затварања занатско-предуз.дјел.  

У претходном периоду пракса брзе регистрације (регистрацијаза 1 дан) 
уведена је у 23 локалнe управe у Републици Српској. Усвајањем новог 
Закона о занатско-предузетничкој дјелатности смањен је период 
регистрације радње те број докумената. Имајући у виду да је процес 
регистрације занатско-предузетничке дјелатности у надлежности 
локалне управе, неопходно је да све локалне управе, које нису 
успоставиле процес брзе регистрације занатско-предузетничке 
дјелатности раде на успостављању овог начина регистрације. 

Снимање критичних тачки у процесу 
регистрације и затварања привредних 
друштава  

Израда и усвајање новог Закона о регистрацији привредних субјеката 
предвиђено је за 2012.годину 
 

Координација актера и акција 
унапређења процеса регистрације 
привредних друштава 

Измјене и допуне Закона о привредним друштвима предвиђене су у 
2012.години 

4.3. Програм унапређења пореске политике и праксе 

Представља сталан задатак на којем интензивно раде Министарство финансија и Пореска управа, уз укључивање 
Републичке агенције за развој МСП, Привредне коморе и других организација привредника и предузетник/ца. 

4.4. Програм отклањања урбанистичких баријера за оснивање и развој МСП 

У првој фази (до краја 2012. године) треба да се обезбиједи ширење пракси поједностављеног издавања 
урбанистичких сагласности и грађевинских дозвола, развијених у оквиру пројеката SPIRA и GAP, на највећи дио 
јединица локалних самоуправау Републици Српској. Носиоци тог задатка су јединица локалне самоуправе, уз 
подршку Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије, Министарства управе и локалне 
самоуправе и Републичке агенције за развој МСП. Паралелно, одговарајући интерресорни тим ових 
институционалних актера треба да развије пројекат отклањања урбанистичких баријера, у складу са најбољим 
праксама у окружењу. 

4.5. Програм уређења поступка за регистрацију и трансфер имовине 
Највећим дијелом треба да се реализује кроз Пројекат регистрације земљишта у Републици Српској, чији је 
носилац Министарство правде (Јединица за регистрацију земљишта). Пројекат се финансира кредитним 
средствима Свјетске банке. 

4.6. Програм олакшавања финансирања 

У 2011.години успостављен је Гарантни фонд Републике Српске на основу Закона о Гарантном фонду Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/10).Фонд је основан ради остварења општег интереса који 
је изражен у пружању подршке развоју предузетништва кроз олакшање приступа финансијским средствима 
потребним за обављање пословних активности предузетника (правних и физичких лица) са сједиштем односно 

основних и обртних средстава у износу од од 3.000 до 20.000 КМ са 
роком отплате 10 година и грејс периодом до 36 мјесеци (за пројекте 
из области пољопривреде) и  до 12 мјесеци (за пројекте из области 
мале привреде и предузетништва). Каматна стопа за ове кредите 
износи 4,0% (фиксно). Инструменти обезбјеђења су у зависности од 
процјене кредитне способности подносиоца захтјева сљедећи:  
сопствена мјеница, са мјеничном изјавом (обавезан инструмент); 
јемство два кредитно способна жиранта, хипотека на некретнине, 
залог на покретну имовину. У 2011.години уговорена су 152 кредита у 
укупном износу од 2.611.504,90 КМ.  
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пребивалиштем у Републици Српској. Суштина рада Фонда је подршка развојних пројеката, који до оснивања 
Фонда нису могли бити подржани од стране пословних банака због недостатка колатерала и других инструмената 
обезбјеђења кредитних задужења. Приоритетни циљеви Фонда су издавање гаранција, супергаранција и 
контрагаранција у пољопривредни сектор, у сектор развоја МСП и пројеката подршке приватног предузетништва 
у складу са Законом.Оснивач Фонда је Влада Републике Српске. Оснивачки капитал Фонда износи 30.000.000КМ 
уз напомену да је износ за покриће гаранција Фонда 90.000.000КМ.Гарантне линије Фонда су предвиђене за: start 
up, регистрована пољопривредна газдинства,  пољопривреду, привредна друштва и предузетнике (подаци о 
одобреним гаранцијама у 2011.години дате су у поглављу о финансијским подстицајима). 

 

Реализација активности Програма изградње предузетничке и пословне инфраструктуре у 
2011. години 

Министарство индустрије, енергетике и рударства и Републичка агенција за развој МСП у сарадњи са 
њемачком организацијом GIZ организовали су током 2011. године 4 семинара за запослене у 
општинским управама како би се подигао капацитет локалних заједница да квалитетно планирају и 
имплементирају пројекте успостављања пословне инфраструктуре и то: 

1. Финансирање развоја пословне инфраструктуре (април) 

1. Браунфилд конверзије у циљу развоја пословне инфраструктуре (мај) 

2. Приходи и расходи пословних зона и одрживост (септембар) 

3. Планирање и обликовање пословних зона (октобар). 

Републичка агенција за развој МСП је такође током 2011. године континуирано вршила посјете по 
позиву општина и извршила савјетовање на тему успостављања зона, као што су: Мркоњић Град, 
Требиње, Осмаци, Козарска Дубица, Рогатица, Нови Град, Костајница, и др.  

У децембру 2011. године од стране Министарства индустрије, енергетике и рударства је припремљен 
и расписан „Јавни позив за избор корисника подстицаја за подршку пословним инкубаторима и 
пословним зонама у Републици Српској“. Расположива средства за додјелу подстицаја по овом јавном 
позиву износила су 147.000 КМ. Услове за подстицај пословних зона од укупно пријављених 13 
испунило 12 општина и то општине: Козарска Дубица, Градишка, Бијељина, Мркоњић Град, Власеница, 
Источно Сарајево, Лакташи, Приједор, Петрово, Србац, Шамац и Нови Град. Намјена средстава за 
пословне зоне су биле израде пројектне документације за инфраструктуру и израде 
прединвестиционих студија, док су за инкубаторе средства искоришћена у реконструкцију објеката и 
инфраструктуре. 

Најзначајнији напредак у развоју пословних зона током 2011. године учиниле су општине: Козарска 
Дубица, Мркоњић Град, Бијељина, Градишка, Приједор, Петрово, Нови Град, Рогатица, Бања Лука и 
Лакташи. Активности које су углавном учињене односе се на рјешавање имовинско правних односа, 
изради студија изводљивости, припреми просторно планске документације, техничке документације 
за инфраструктуру, студија утицаја на животну средину, те изради саме инфраструктуре и извођењу 
инвестиционе промоције.  

Општине Козарска Дубица, Бијељина и Лакташи су достигле највиши степен довршености 
инфраструктуре, те су једне од ријетких које имају капацитет за инвестициону промоцију са 
инфраструктуром до парцела. Наведене општине су примјери добре праксе. 

У наредном периоду, неопходно је наставити снажнију подршку општинама у циљу довршења 
започетих пројеката пословних зона, како би се повећала инвестициона понуда Републике Српске 
укупно према инвеститорима у производном сектору.      

Што се тиче развоју пословних инкубатора, учињен је минимални напредак тако да тренутно постоје 
само три оперативна пословна инкубатора у Приједору, Требињу и Бањој Луци. Инкубатор у 
Приједору има једино капацитет за подршку производним предузећима, док су пословни инкубатори 
у Требињу и Бањој Луци оријентисана на услужне дјелатности. Пројекти пословних инкубатора су 
углавном базирани на браунфилд локацијама, као што су бивши војни објекти (Приједор и Требиње). 
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С обзиром на велики број неискоришћених браунфилд локација у Републици Српској, врло је важно 
покренути што већи број пројеката пословних инкубатора и мањих предузетничких зона, посебно тамо 
гдје су ријешени имовинско правни односи и потребни су извјесни мањи захвати реконструкције.  

4.2. Извјештај о имплементацији ЕУ акта за МСП у Републици Српској за 2011.годину26 

Европска унија је 2008. године усвојила је Акт за МСП (Small Business Act – SBA) који 
практичнопредставља наставак дефинисањаполитика ЕУ у области малих предузећа за период  до 
2020. године. Раније је подршка области МСП била предвиђена Европском повељом за мала 
предузећа27(у даљем тексту: Повеља) из 2000. године. Повеља, која је и даље, на снази представља 
политички оквир који омогућава земљама потписницама исте да помажу мала предузећа и 
систематично прате, оцјењују и упоређују напредак у остваривању тих циљева у годишњем цикличном 
процесу.С обзиром да Република Српска односно Босна и Херцеговина у наредном периоду има 
обавезу (сваке двије године) извјештавања Европске комисије о провођењу Акта за МСП по истој 
методологији извјештавања као за Повељу28, Министарство индустрије, енергетике и рударства је у 
сарадњи са другим институцијама у Републици Српској припремило Извјештај за ЕУ о имплементацији 
Акта о МСП (у даљем тексту: Извјештај). 

Извјештај је, базиран на самооцјењивању ресорно надлежних институција кроз свих 10 области Акта о 
МСП. Самооцјењивање је извршено тако што је за сваку област, односно подобласт одређен ниво 
напретка у распону од 1 до 5 (најбољи ниво је 5.). 

 

Акт о МСП обухвата 10 области:  

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

2. омогућавање предузетницима који су се суочили са банкротом да брзо добију другу 
шансу,  

3. креирање правила у складу са принципом „Прво мисли  на мале“,  

4. брже реаговање јавне администрације на потребе МСП,  

5. прилагођавање механизама политике МСП стварним потребама МСП 
олакшавањем учешћа МСП у јавним набавкама и коришћење државне помоћи,  

6. омогућавање приступа МСП изворима финансирања и изградња законодавног и 
пословног окружења које ће у комерцијалним трансакцијама подстицати плаћање 
тј. измирења обавеза на вријеме,  

7. помоћ МСП да остваре веће користи од пословних шанси које нуди јединствено 
тржиште,  

8. промовисање унапређења знања и вештина запослених у МСП као и свих облика 
иновација,  

9. омогућавање МСП да изазове окружења претворе у пословне шансе и охрабривање 
и 

10. подржавање МСП да остваре користи од раста тржишта. 

 

                                                             
26

Извјештај је разматрала и усвојила Влада Републике Српске на 52. сједници одржаној 16.02.2012.године 
27

Усвојена 2000. године након самита у Лисабону 
28

Споразумом о стабилизацији и придруживању са ЕУ, члан 93. БиХ и Република Српска су преузеле обавезу да ће „јачати 
област МСП водећи рачуна о правним тековинама Заједнице и о провођењу десет смјерница утврђених у Европској повељи о 
малим предузећима“.Крајем 2010. године Европску повељу о малим предузећима, замијенио је документ ЕУ - Акт о МСП, 
(„Small Business Act“ for Europe“), док обавеза провођења Повеље остаје.  
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Индикаторе остварења ЕУ Акта о МСП по подобластима и нивоима напретка у подобластима, 
креирале су: организација OECD-а29 и ЕТF-а30 уз учешће представника земаља Западног Балкана. 
Резултати самооцјењивања по областима Актaо МСП у Републици Српској за 2011. годину, приказани 
су на сљедећем дијаграму. 

 

Дијаграм 4.1.  Преглед просјечних оцјена по областима ЕУ Актa за МСП31 

 

Влада Републике Српске је усвојила Извјештај о имплементацији ЕУ Акта за МСП за 2011. годину. 
Такође, Влада је подржала даље активности на стварању повољног пословног окружења за мала 
предузећа у Републици Српској у складу са ЕУ Актом за МСП те задужила сва министарства, да у 
оквиру своје ресорне надлежности, прате даље остварење ЕУ Акта за МСП, те да предузимају 
потребне мјере и активности ради напретка и реализације циљева прописаних ЕУ Актом за МСП. 

Предметни Извјештај је након усвајања од стране Владе Републике Српске достављен Министарству 
спољне трговине и економских односа БиХ, након чега ће заједно са извјештајима Федерације БиХ и 
Брчко дистрикта бити достављен Европској комисији на разматрање и израду Индекса МСП политике32 
који обухвата стање у свих 10 области ЕУ акта за МСП за све земље Западног Балкана као и налазе 
осталих међународних извјештаја (GEM, Doing business, Paying taxes, и др). 

 

                                                             
29 OECD- Организација за економску сарадњу и развој 
30 ЕТF- Европска фондација за обуку 
31У званичном извјештају ЕК, који ће бити за ниво БиХ, биће друге вриједности просјечних оцјена. 
32Задњи Извјештај (из 2008.године) обухватао је све земље Западног Балкана. 
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4.3. Финансијска подршка сектору МСП и предузетништва у 2011.години 

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

4.3.1. Финансијска подршка МСП и предузетништву на републичком  нивоу 

Табела 4.2. Финансијска подршка МСП и предузетништву у 2011. години на републичком  нивоу 
Р.бр. Институција Врста подстицаја Вриједност у КМ 

Бесповратна средства 

1 
Министарство индустрије, 
енергетике и рударства 

Субвенције за подстицај извоза 14.074.000 
Подстицај запошљавању 
незапослених лица 

3.341.000 

Грант за спровођење Стратегије 
развоја МСП 

300.000 

2 Министарство науке и технологије 
Подстицај за развој технологије 
и набавку савремене опреме  

45.760 

3 Министарство трговине и туризма Подстицај развоју туризма  154.750 
 УКУПНО  17.915.510 
Кредити и гаранције 

4 
Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске 

Одобрени кредити 125.112.954,70 

5 Гарантни фонд Реублике Српске Одобрене гаранције  4.067.472,93 

Субвенције за подстицај извоза 

Намјена субвенција за подстицај извоза је пружање подршке извозно оријентисаним привредним 
субјектима (обухваћена и велика предузећа) при реализацији пројеката:увођења савремених 
технологија, савремене опреме и know-how,изградње производних објеката,развоја и иновација, 
јачања људских ресурса ипромоције. Средства су одобрена за укупно 215 привредних субјеката у 
укупном износу од 14.073.999 КМ. На основу финансијских показатеља 185 корисника субвенција који 
су доставили финансијске резултате Министарству индустрије, енергетике и рударства, корисници 
субвенција су у 2011.години у односу на 2010.годину остварили:раст укупног прихода за 15%, раст 
прихода од продаје производа на иностраном тржишту за 19,7% и  повећање запослених радника за 
8,05% или за 1.287 радника. 

Подстицај запошљавању незапослених лица 

У циљу смањења стопе незапослености Влада Републике Српске је у 2011. години донијела Уредбу о 
подстицајима за запошљавање незапослених лица у Републици Српској  којом јеомогућена додјела 
подстицајних средстава привредним друштвима у износу од 2.500КМ по једном новозапосленом 
раднику а за дијете погинулог или несталог борца Републике Српске износ од 3.000 КМ. Корисници 
подстицаја између осталог имају обавезу да запосле најмање 8 а највише 80 нових радника, да задрже 
повећани број радника у периоду од три године те да за исте измирују обавезе по основу пореза и 
доприноса.На основу два јавна позива које је провело Министарство индустрије, енергетике и 
рударства одобрена су средства 51 предузећу у укупном износу од 3.341.000 КМ за запошљавање 
1.336 незапослених лица. 

Грант за спровођење Стратегије развоја МСП и предузетништва  

Средства предвиђена Грантом распоређена су на сљедећи начин: 167.000 КМ за пословне зоне и 
инкубаторе, 33.000 КМ за израду Предузетничког портала, 50.000 КМ Занатско-предузетничкој комори 
Републике Српске за даље јачање капацитета, 10.000КМ за суфинансирање израде и публиковање 
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Студије старих заната (сарадња са Музејом РС), 10.000 КМ Домаћој радиности Р – суфинансирање 
учешћа на на Свјетском Салону Innova/Eureka Brussels 2011 и 30.000 КМ суфинансирање Фонда 
дрвопрерађивача при Привредној комори Републике Српске  у оквиру пројекта Фирма. Подаци о 
реализацији средстава из овог Гранта детаљније су обрађена у поглављу IV Резултати провођења 
политика развоја МСП и занатско-предузетничке дјелатности у Републици Српској. 

Подстицај за развој технологије 

Министарство науке и технологије, између осталог,  подстиче иновативне активности у области 
производа и процеса, те подржава развој технологија кроз израду елабората или студије о тестирању 
и увођењу савремене технологије, тестирање и увођење савремене или значајно побољшане 
постојеће технологије, конструкцију, израду и испитивање сопствене опреме, набавку савремене 
опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологија.  

Подстицај развоју туризма  

Министарство трговине и туризма сваке године додјељује подстицаје у туризму путем малих грантова 
у износу до 30.000 КМ. У 2011. години Министарство трговине и туризма је, поред осталих субјеката, 
додијелило грантове за 16 субјекaта МСП у износу од 154.750 КМ, од чега 12 микро предузећа и 4 
мала предузећа. У 2012. години предвиђен је буџет од 5.350.000 КМ за подстицај развоју туризма у 
текућој години. 

Запошљавање 

Осим ових средстава свакако треба поменути и пројекте у вези запошљавања који је реализовало 
Министарство рада и борачко-инвалидско заштите,  Завод за запошљавање Републике Српске и Фонд 
за рехабилитацију инвалида: 

 Пројекат запошљавања приправника високе стручне спреме у Републици Српској "Први посао" 
(приправнички стаж успјешно завршило 1.358 лица)  

 „Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2011. години“33 (радни однос 
засновало 41 лице за које су одобрена  средства у износу од  391.000 КМ)   

 Пројекат запошљавања приправника високе и више стручне спреме у Републици Српској 
„Знањем до посла“ (пројекат Завод за запошљавање који је започео у 2011. години у циљу 
суфинансирања запошљавања 1.000 лица укупне вриједности 11.268.610,50 КМ) 

 Запошљавање лица са инвалидитетом34 – (у 2011. години са укупно 698,464,10 КМ подржано 
209 програма запошљавања и самозапошљавања лица са инвалидитетом и запослено 223 
лица са инвалидитетом). 

Одобрени кредити Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је у 2011. години пласирала 125.112.954,70 КМ 
кредита за 118 МСП како слиједи: 

 

 20.461.888,03 КМ за 47 микро предузећа или 16,35% од укупно одобрених средстава  

 33.697.730,00 КМ за 36 малих преудзећа или 26,93% од укупно одобрених средстава 

 70.468.465,00 КМ за 25 средњих предузећа или 56,32% од укупно одобрених средстава 

 484.871,67 КМ за 10 занатско-предузетничких радњи или 0,39% од укупно одобрених 
средстава. 

 
У 2012.години за ове намјене планирано је 131.786.969,60 КМ(табела у Анексу). 

                                                             
33

Из средстава Министарства за људска права БиХ пласирана преко Завода за запошљавање РС   
34Пројекат Фонда за професионалну рехабилитацију инвалида 
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Одобрене гаранције Гарантног фонда Републике Српске 

Гарантни фонд Републике Српске је у 2011.години одобрио 4.067.472,93 КМ гаранција за 9 МСП како 
слиједи: 

 1.192.472,93 КМ за 3 микро предузећа или 29,32 % од укупно одобрених гаранција  

 850.000 КМ за 3 мала предузећа или  20,90% од укупно одобрених гаранција 

 2.000.000 КМ за 2 средња предузећа или 49,17% од укупно одобрених гаранција 

 25.000 КМ за 1 занатско-предузетничку радњу или 0,61% од укупно одобрених гаранција. 

У 2012.години за ове намјене планирана су средства у износу од 14.000.000 КМ(табела у Анексу). 

4.3.2. Финансијска подршка МСП и предузетништву на локалном  нивоу 

Локални економски развој, између осталог подразумјева, и активну подршку сектору МСП и  
координацију свих сектора унутар једне локалне заједнице, како би се постигли максимални 
синергетски ефекти. У складу са наведеним све већи број јединица локалне управе преузима улогу 
лидера и води процесе развоја у оквиру својих капацитета и финансијских могућности. Посебно мјесто 
у овим процесима заузима сектор МСП, као основни носилац развоја. 

 Један од основних инструмената је и финансијска подршка, која се остварује на два начина: 

 додјелом финансијских средстава као неповратна срества (грант средства), 

 додјелом финансијских средстава на бази кредитног пласмана (било да се ради о револвинг 
фондовима или субвенционисању камата). 

За потребе израде Годишњег извјештаја за област МСП и занатско-предузетничку дјелатност, 
Републичка агенција за развој МСП је провела анкету у свим јединицама локалне управе у Републици 
Српској, као и локалним развојним агенцијама.Од укупно 63 јединице локалне управе, добијени су 
одговори из 49 јединица, односно 77,77% од укупног броја, те се може рећи да су подаци који ће бити 
приказани репрезентативни за цијелу  Републику Српску. 

У току 2011. године, подстицаје за сектор МСП је пласирало укупно 27 јединица локалне управе, 
односно 42,85% од укупног броја јединица локалне управе. Укупно пласирана средства у 2011. години 
су износила 4.456.839 КМ за укупно 471 МСП (табела у Анексу).   

Од укупно пласираних средстава кроз неповратна средства је пласирано 2.318.597 КМ или 52,02% од 
укупно пласираних средстава, док је кроз шему кредитних средстава (или кроз субвенцију камата на 
кредитна средства) било пласирано 2.138.242 КМ или 47,98% од укупно пласираних средстава.  

Из анкете је видљиво да су велики центри (Бања Лука, Приједор, Бијељина, Требиње, Источно 
Сарајево) били носиоци великог броја грант донација и кредитних пласмана. Развијеније општине 
углавном су издвајале већа финансијска средства за подстицај сектору МСП у односу на мање 
развијене општине, што је довело да се овај сектор брже развија у овим срединама. Са друге стране, 
јединице локалне управе које имају накнаде за експлоатацију природних богатства, су такође 
оствариле значајне финансијске подстицаје за сектор МСП (Мркоњић Град, Гацко, Вишеград). Према 
постојећој законодавној регулативи, ове јединице локалне управе су у обавези да дио ових средстава 
пласирају према сектору МСП, те да на тај начин подрже привредне активности.  

Веома битан податак је да 32 јединице локалне управе или 50,79% од укупног броја планира да у току 
2012. године финансијски подржи сектор МСП а укупно планирана средства за ову годину износе 
4.508.160КМ. Остварење ових видова подршке зависи од остварења предвиђених буџета и њихове 
реализације. 

Од укупног броја јединица локалне управе, 14 није имало финансијске програме подршке према 
сектору МСП, нити је планирало било каква средства за подстицај у текућој години што  је прилично 
забрињавајуће с обзиром да се ради о 22,22% од укупног броја јединица локалне управе. 
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V МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ 
Министарство индустрије, енергетике и рударства и Републичка агенција за развој МСП корисници су 
или индиректно учествују у реализацији неколико пројеката битних за МСП и преудзетништво а који су 
наведени у сљедећем тексту: 

1) SMEP („Подршка Европске уније политици малих и средњих предузећа и развоју 
институционалних капацитета у Босни и Херцеговини“) 

Пројекат има за циљ јачање институционалних капацитета за МСП и финансира се из ИПА 2007, 
реализован је у периоду 2010-2011.година. У 2011.години Пројекат је подржао  реструктуисање 
Савјета за развој МСП и предузетништва Републике Српске и радионицу на тему „Захтјеви у процесу 
приступања ЕУ везано за област МСП“. 

2) EURELSMED („Помоћ ЕУза изградњу регионалних институционалних капацитета и МСП у БиХ“) 
Реализација пројекта је започела у 2010.години из средстава ИПА 2007. У 2011.години је извршена 
обука структура локалних заједница задужених за локални развој и припремљен најмање по један 
пројекат за финансирање из будућих ЕУ фондова. Преко Републичке агенције за развој МСП је 
обезбјеђенофинансирање консултанстских услуга предузећима у циљу јачања њихове конкурентности 
те успостављен систем ваучер шеме у оквиру пројекта EURELSMED. Ради се о пилот пројекту система 
ваучер шеме, који на подручју цијеле БиХ имплементира конзорцијум ВИГ. 
 
3) Програм „ПриликаПлус“ 

Републичка агенција за развој МСП у сарадњи са Удружењем за регионални економски развитак 
Херцеговине (РЕДАХ) проводи Програм „ПриликаПлус“усмјерен на унапређење сектора неформалног 
образовања одраслих у БиХ, финансиран од стране Владе Швајцарске. Активности Програма 
реализоване у 2011. години наведене су у дијелу Годишњег извјештаја 4.2. Реализaција Акционог 
плана за провођење Стратегије развоја МСП и предузетништва у Републици Српској у 2011.години. 

4) USAID, SIDA: Пројекат FIRMA35 

Најзначајнија активност Пројекта у 2011.години је формирање Фондадрвопрерађивача при 
Привредној комори Републике Српске у којем је учествовало и Министарство индустрије, енергетике и 
рударства (детаљније у поглављу IV Резултати провођења политика развоја МСП и занатско-
предузетничке дјелатности у Републици Српској/подршка успостављању система квалитета). 

5) „Подршка женском предузетништву у Републици Српској“-ФИГАП програм (Финансијски 
механизам за имплементацију Гендер акционог плана БиХ) 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је припремилои реализовало пројекат за 
финансирање из средстава ФИГАП програма (Финансијски механизам за имплементацију Гендер 
акционог плана БиХ) путем Гендер центрa Републике Српске под називом „Подршка женском 
предузетништву у Републици Српској“.За провођење овог пројекта Министарству су одобрена 
средства у износу од 20.000 КМ. Пројектом су предвиђене сљедеће активности: едукација запослених 
у министарству о родној равноправности, организација семинара о систему квалитета за жене 
предузетнице, штампање брошуре о систему квалитета, суфинансирање сајма Dobojexpo чија би 
централна тема је било женско предузетништво те реализација семинара за жене предузетнице у 
сарадњи са Савјетом за женско предузетништво Подручне привредне коморе Бања Лука. Активности 
које су реализоване у 2011. години наведене су дијелу Годишњег извјештаја 4.2. Реализaција Акционог 
плана за провођење Стратегије развоја МСП и предузетништва у Републици Српској у 2011. години. 

 

                                                             
35 Fostering Interventions for Rapid Market Advancement (подстицај бржем напредовању тржишта)-детаљнији подаци о 
реализацији Фонда у поглављу Извјештаја 4.2. Реализaција Акционог плана за провођење Стратегије развоја МСП и 
предузетништва у Републици Српској у 2011. години 
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6) ADC  (Adriatic Danubian Clustering)  

У оквирупројекта Adriatic Danubian Clusteringчија реализација је почела крајем 2009. године, а у чијој 
имплементацији испред Босне и Херцеговине учествује Републичка агенција за развој МСП, у току 
2011. године од значајнијих активности може се истаћи сљедеће: 

 Половином марта 2011. године Републичка агенција за развој МСП је у сарадњи са 
Министарством индустрије, енергетике и рударства РС организовала међународну 
конференцију под називом"Умрежавање предузећа РС са европским партнерима: додана 
вриједност кластера у Јадранско-Подунавском региону Европе". Конференција је организована 
у циљу размјенe искустава, добрих пракси кластерског умрежавања предузећа, те одређивања 
смјерница даљег развоја кластера у Републици Српској с посебним освртом на до сада уочене 
проблеме те облике будуће међународне сарадње кластера.  

 Половином 2011. године потписивањем транснационалних споразума између представника 
партнерских организација, кластера и институција подршке развоју кластера земаља учесница 
у Пројекту формирани су Јадранско-дунавски кластер за сектор Модерно становање и 
Јадранско-дунавски кластер за сектор Производња и прерада хране. Споразум за формирање 
Јадранско-дунавског кластера за сектор Модерно становање у име РС/БиХ пописали су 
Привредна комора РС, Кластер Дрво Приједор, Дрво кластер Бања Лука, СД Енергетски кластер 
Србац иРепубличка агенција за развој МСП. Споразум за формирање Јадранско-дунавског 
кластера за сектор Производња и прерада хране у име РС/БиХ су потписали Задружни савез РС, 
Удружење виноградара и винара Источне Херцеговине „Винос“ Требиње, Привредна комора 
РС, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и Републичка агенција за 
развој МСП. 

ADC пројекат 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 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. 
 
7) Подршка МСП сектору у БиХ-TAM BAS36-(промјене у менаџменту и савјетодавне пословне услуге) 

Пројекат има двије компоненте BAS-савјетодавне пословне услуге и ТАМ-програм пословног заокрета  
за МСП. Резултати остварени у 2011. години: 

 BAS: укупно 56 пројеката од чега36% у Републици Српској. Пројекти се највећим дијелом 
односе на успостављање система квалитета (34% пројеката),  екологију (25%) те анализу 
тржишта (15%).  

 ТАМ -18 пројеката (у Републици Српској- предузећа у Бањој Луци, Прњавору и Теслићу) 
 

8) Пројекат GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- Њемачко друштво за 
међунaродну сарадњу) „Локални и регионални развој“ 

Пројекатје подржао наставак едукације општинских службеника из области успостављања пословних 
зона у Републици Српској. Одржано је 8 предавања са 4 различита модула у Бањој Луци и Источном 
Сарајеву за укупно 200 учесника из општинских управа и локалних развојних агенција.  

 

                                                             
36ТАМ-TurnAraound Management (Програм пословног заокрета), BAS- Business Advice Services (савјетодавне пословне услуге)/ 
финансира се из средстава Европске комисије и EBRD 
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9) Пројекти из WBIF (Western Balkan Investment framework) Инвестициони оквир за Западни Балкан 

У 2011.години дата су мишљења у вези пројеката чије финансирање је у наредном периоду 
предвиђено из овог оквира као што су: „Изградња регионалног Центра за предузетничко учење за 
југоисточну Европу (SEECEL)“ (приједлог Хрватске), „Оснивање платформе Западног Балкана за МСП“ 
(пријелдог Србије) и пројекат Економског института Бања Лука „Јачање доприноса МСП сектора 
одрживом развоју  слива ријеке Саве (SAVA-SME)“. 
 

Поред горе наведених и друге институције учествују у реализацији одређених пројеката који се 
дијелом односе и на област МСП као што су: 

10) USAID, SIDA: Пројекат FARMA37 

Циљ Пројекта је брз, одржив и свеобухватан економски развој, за побољшање конкурентности 
произвођача пољопривредног и прехрамбених производа те је у 2011.години Привредна комора РС у 
оквиру Пројекта организовала низ стручних предавања за ову област. 

11) Техничка подршка туристичкој индустрији БиХ 

Министарство трговине и туризма је корисник пројекта „Техничка подршка туристичкој индустрији 
БиХ" који за Делегацију ЕУ у БиХ имплементира GDSI Limited Ireland.Пројекат има четири компоненте 
које се односе на јачање институционалних капацитета, правна хармонизација, маркетинг и промоција 
и развијање туристичког производа. Укупна вриједност пројекта је 1.896,950 ЕУР.  
 
12) „Пројекат запошљавања младих до 30 година са средњом стручном спремом у Републици 

Српској“ 38( имплементација Завод за запошљавање) 

Циљ Пројекта је запошљавање у статусу приправника 116 лица средње стручне спреме (IV степен) у 
трајању од шест мјесеци, који се воде на евиденцији Завода и немају радног искуства у свом 
занимању. Укупна вриједност Пројекта је 279.792 КМ а средства је обезбиједио UNDP, уз подршку 
локалних заједница.  

13) Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавању (SSNESP)39 (кредитна средства) 

Овим Пројектом Свјетске банке су обухваћена незапослена лица са евиденције Завода за 
запошљавање која активно траже посао и из категорије су угрожених и тешко запошљивих група. До 
краја 2011. године одобрена су средства у износу од 162.500 КМ за самозапошљавање 65 лица  у 
стању социјалне потребе.  

 
14) „Пројекат запошљавања и задржавања младих – YERP“40 

Пројекат је омогућио је отварање шест центара за информисање, савјетовање и обуку – ЦИСО  у свим 
филијалама Завода.  Ови центри младим незапосленим лицима старости од 15 до 30 година пружају 
услуге савјетовања, информисања и оспособљавањау циљу бржег проналажења запослења те 
проводе обуке за активно тражење посла и оспособљавање за комуникацију са послодавцима. За 
врло кратко вријеме рада ЦИСО центара, услуге су пружене за  670 незапослених лица.  

15) „Пројекат запошљавања младих - YEP41“ 

Пројекатје допринио унапређењу мјера активне политике запошљавања у смислу  модернизације 
рада Завода у циљу ефикаснијег и садржајнијег рада са послодавцима и незапосленим лицима. 

                                                             
37 Fostering Agricultural Markets Activity    
38Из пројекта UNDP/YERP 
39 Средства Свјетске банке 
40

 YERP –Пројекат запошљавања и задржавања младих финансиран од стране UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM I UN 
RCO 
41 YEP-Програм запошљавања младих финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу-СДЦ 
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Отворена су два клуба за тражење посла а отворен јеи нови web портал намијењен послодавцима и 
незапосленим лицима.  

16) MAPEER SME42-(„Making progress and economic enhancement a reality for SMEs“-Пројекат „Учинити 
да развој и економско унапређење буду реалност за мала и средња предузећа“) 

У оквиру Пројекта који се финансира из Оквирног програма 7 (Framework Programme 7) одржана је 
конференција на Козари под називом „Истраживање, развој и иновативност МСП“ која је имала за 
циљ да оствари свеобухватан увид у процесе израде, спровођења и утицаја постојећих истраживачких 
и иновативних програма и иницијатива у ЕУ на државним и регионалним нивоима, те да то на 
најприкладнији начин представи заинтересованим странама и доносиоцима одлука у вези са МСП.  
 
Међународни пројекти на локалном нивоу 

Посматрајући пројекте који су финансирани од стране међународних донатора, а које проводе 
локални нивои власти у циљу подршке сектору МСП, може се рећи да је ситуација различита на 
територији Републике Српске и да нема одређених правила. Једино што се може рећи да постоје 
одређени „центри“ који су више развили вјештине припреме и имплементације оваквих пројеката, те 
су као такви и остварили већи степен одобрених и имплементираних пријеката финансираних 
међународним средствима. Код већине осталих јединица локалне управе овај принцип се базирао на 
принципу понуде пројеката (јединицама локалне управе пројекти су углавном нуђени као  готова 
рјешења на бази „узми или остави“ принципа), те често нису одговарали стварној слици потреба које 
јединице локалне управе имају. Потребно је нагласити да је велики број јединица локалне управе 
аплицирао на отворене јавне позиве  великог броја донатора, али се са тим пројектима још није 
кренуло у имплементацију, односно они се налазе у процесу оцјењивања.  

Пројекти који су били у току имплементације у протеклој или текућој години, а које проводе јединице 
локалне управе као подршка сектору МСП, имају финансијску вриједност око 1.100.000 ЕУР 
(процјењена вриједности јер су пројекти у различитим валутама). Највећи донатори су: Европска унија, 
Њемачка организација за техничку подршку и сарадњу (GIZ), USAID, Шведска организација за 
међународни развој (SIDA) и други међународни донатори. Најчешће области које су обухватили 
пројекти су: подршка почетницима у бизнису и самозапошљавање, пословно умрежавање (кластери), 
увођење система квалитета и стандарда, развој пословне и предузетничке инфраструктуре,  
промоција и посјете сајмовима, те други облици подршке сектору МСП и предузетништва. 
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АНЕКСИ 

Табела Структура  МСП у Републици Српској по секторима дјелатности за период 2009-
2011. година 

Сектор дјелатности 2009 2010 2011 
Индекс 

2011/2010 

Пољопривреда, лов и шумарство 767 770 801 104,03 

Рибарство 31 29 30 103,45 
Вађење руде и камена 137 139 148 106,47 
Прерађивачка индустрија 2.898 2.925 2.964 101,33 

Производња и снабдијевање са ел. енергијом, 
гасом и водом 

162 174 182 104,60 

Грађевинарство 1.048 1.059 1.073 101,32 

Трговина на велико и мало,оправка мот. возилаи 
предмета  за личну употребу 

6.018 5.921 5.996 101,27 

Хотели и ресторани 275 264 263 99,62 

Саобраћај, складиштење и комуникације 1.091 1.100 1.141 103,73 

Финансијско посредовање 125 129 113 87,60 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  и 
пословне дјелатности 

1.168 1.251 1.310 104,72 

Остале дјелатности43 546 721 850 117,89 

УКУПНО 14.266 14.482 14.871 102,69 
     

Извор:Пореска управа РС 

 
Табела Структура пословних прихода предузећа по дјелатностима за 2011. годину 

(у 000 КМ) 
  

Микро Мала Средња 
Укупно 

МСП 

Структура 
МСП 

% 
Велика 

Пoљопривреда, лов и шумарство 93.103 133.318 158.731 385.152 3,02 208.958 
Рибарство 1.509 872 12.107 14.488 0,11 - 
Вађење руде и камена 13.431 28.748 21.427 63.606 0,50 193.808 

Прерађивачка индустрија 319.001 828.458 1.283.189 2.430.648 19,07 590.714 

Производња и снабдијевање електричном 
енергијом, гасом и водом 

278.685 33.186 115.807 427.678 3,36 870.246 

Грађевинарство 106.853 366.838 301.482 775.173 6,08 92.637 

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

1.499.159 2.513.857 3.173.556 7.186.572 56,38 493.067 

Хотели и ресторани 13.839 28.739 63.576 106.154 0,83  
Саобраћај, складиштење и везе 182.559 174.438 151.249 508.246 3,99 623.869 

Финансијско посредовање 11.749 7.352 78.375 97.476 0,76  
Активности у вези с некретнинама 207.935 179.474 115.767 503.176 3,95 211.506 

Осталo 63.310 45.791 139.909 249.010 1,95 30.189 
УКУПНО 2.791.133 4.341.071 5.615.175 12.747.379 100,00 3.314.994 

Учешће у пословном приходу МСП (%) 21,90 34,05 44,05 100,00   

Учешће у пословном приходу (%)    79,36  20,64 

Извор: АПИФ 
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дјелатности 
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Табела Структура укупног прихода од продаје на иностраном тржишту по 
дјелатностима за 2011.  годину  

(у 000 КМ) 

 Микро Мала Средња 
Укупно 

МСП 

Структура 
МСП 
(%) 

Велика 

Пoљопривреда, лов и 
шумарство 

8.977 12.476 41.096 62.549 5,41 3.797 

Рибарство 43 - 5.350 5.393 0,47 - 

Вађење руде и камена 3.069 3.242 9.325 15.636 1,35 1.995 

Прерађивачка индустрија 53.314 194.131 525.730 773.175 66,93 214.922 

Производња и снабдијевање 
електричном енергијом, 
гасом и водом 

3.646 - - 3.646 0,32 28.671 

Грађевинарство 4.769 17.983 14.475 37.227 3,22 - 
Трговина на мало и велико, 
оправка моторних возила и 
предмета за личну употребу 

33.401 54.725 30.294 118.420 10,25 42.928 

Хотели и ресторани 259 221 - 480 0,04 71.192 

Саобраћај, складиштење и 
везе 

54.552 41.917 10.682 107.151 9,28 29.833 

Финансијско посредовање - 48 3 51 0,00 - 

Пословање некретнинама, 
изнајмљивање и пословне 
дјелатности 

18.799 5.716 444 24.959 2,16 - 

Осталo 2.817 204 3.526 6.547 0,57 261 
УКУПНО 183.646 330.663 640.925 1.155.234 100,00 393.599 

Учешће у укупном приходу од 
продаје на иностраном 
тржишту МСП(%) 

15,90 28,62 55,48 100,00  
 

Учешће у укупном приходу од 
продаје на иностраном 
тржишту (%) 

   74,59  25,41 

Извор: АПИФ 
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Табела Учешће предузећа у укупно оствареној нето добити према дјелатностимаза 
2011. годину 

(у 000 КМ) 
  

Микро Мала Средња 
Укупно 

МСП 

Структура 
МСП 

(%) 
Велика 

Пoљопривреда, лов и 
шумарство 3.747 5.589 3.908 13.244 2,40 627 

Рибарство 76 86 64 226 0,04  

Вађење руде и камена 874 1.664 1.294 3.832 0,69 16.689 

Прерађивачка индустрија 21.889 44.960 49.875 116.724 21,13 9.821 

Производња и 
снабдијевање електричном 
енергијом, гасом и водом 

2.438 636 1.509 4.583 0,83 34.265 

Грађевинарство 10.926 25.337 18.627 54.890 9,94 495 
Трговина на мало и велико, 
оправка моторних возила и 
предмета за личну употребу 

69.878 96.876 62.302 229.056 41,46 9.022 

Хотели и ресторани 2.775 1.153 1.700 5.628 1,02 - 

Саобраћај, складиштење и 
везе 

10.429 14.005 3.981 28.415 5,14 107.415 

Финансијско посредовање 4.171 4.820 1.948 10.939 1,98 - 

Активности у вези с 
некретнинама 36.254 24.592 4.673 65.519 11,86 3.837 

Осталo 3.985 4.104 11.273 19.362 3,50 198 

УКУПНО 167.442 223.822 161.154 552.418 100,00 182.369 

Учешће у укупно оствареној 
нето добити МСП (%) 30,31 40,52 29,17 100,00   

Учешће у укупно оствареној 
нето добити (%) 22,79 30,46 21,93 75,18  24,82 

Извор: АПИФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Преглед одобрених кредита Инвестиционо-развојне банке РС сектору МСП у 2011. и 
планираних износа за пласман у 2012. години  

Привредни субјекти 

Одобрено у 2011. години 
План за 2012.годину у 

КМ Број 
субјеката 

Вриједност у KM 

КЛ за почетне пословне активности 

Микро предузећа (мање од 10 запослених) 7 319.538,03 

600.000,00 

Мала предузећа (од 10 до 49 запослених) 0 0 

Средња предузећа (од 50 до 249 запослених) 0 0 

Занатско-предузетничке радње 7 214.871,67 

Укупно МСП и радње 14 534.409,70 

КЛ за предузетнике и предузећа 

Микро предузећа (мање од 10 запослених) 24 9.332.350,00 

39.000.000,00* 

Мала предузећа (од 10 до 49 запослених) 22 12.085.000,00 

Средња предузећа (од 50 до 249 запослених) 11 11.008.890,08 

Занатско-предузетничке радње 0 0 

Укупно МСП и радње 57 32.426.240,08 

КЛ за пољопривреду 

Микро предузећа (мање од 10 запослених) 7 6.085.000,00 

12.000.000,00* 

Мала предузећа (од 10 до 49 запослених) 4 3.852.730,00 

Средња предузећа (од 50 до 249 запослених) 1 1.100.000,00 

Занатско-предузетничке радње 0 0 

Укупно МСП и радње 12 
11.037.730,00 

 

Кредити за МСП по пројекту ЕАФ 

Микро предузећа (мање од 10 запослених) 9 4.725.000,00 

12.395.469,60 

Мала предузећа (од 10 до 49 запослених) 6 4.070.000,00 

Средња предузећа (од 50 до 249 запослених) 8 13.459.575,00 

Занатско-предузетничке радње 3 270.000,00 

Укупно МСП и радње 26 22.524.575,00 

Кредити за МСП из средстава ЕИБ44 

Микро предузећа (мање од 10 запослених) 0 0 

67.791.500,00 

Мала предузећа (од 10 до 49 запослених) 4 13.690.000,00 

Средња предузећа (од 50 до 249 запослених) 5 44.900.000,00 

Занатско-предузетничке радње 0 0 

Укупно МСП и радње 9 58.590.000,00 

УКУПНО СВЕ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ 118 125.112.954,70 131.786.969,60 

Извор: Инвестиционо-развојна банка РС 

 

 

                                                             
44

У складу са Правилима пласмана по кредитним линијама и зајмовима и упуствима о пласману средстава 
Пројекта кредитирања МСП из средстава ЕИБ, кредитне линије за предузетнике и предузећа, пољопривреду и 
МСП из средстава ЕИБ доступне су за финансирање сектора МСП, али и великих предузећа 
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Преглед одобрених гаранција Гарантног фонда РС сектору МСП у 2011. и планираних 
износа за пласман у 2012. години 

Привредни субјекти 

Одобрено у 2011. 
План за 2012.годину у 

КМ Број 
субјеката 

Вриједност у KM 

ГКЛ за привредна друштва 

Микро предузећа (мање од 10 запослених) 1 130.000 

6.000.000 

Мала предузећа (од 10 до 49 запослених) 2 600.000 

Средња предузећа (више од 50 до 249 запослених)  2 2.000.000 

Занатско-предузетничке радње 0 0 

Укупно МСП и радње 5 2.730.000 

ГКЛ за пољопривредна газдинства 

Микро предузећа (мање од 10 запослених) 0 0 

2.000.000 

Мала предузећа (од 10 до 49 запослених) 0 0 

Средња предузећа (више од 50 до 249 запослених)  0 0 

Занатско-предузетничке радње 1 25.000 

Укупно МСП и радње 1 25.000 

ГКЛ за пољопривреду 

Микро предузећа (мање од 10 запослених) 2 1.062.472,93 

3.000.000 

Мала предузећа (од 10 до 49 запослених) 1 250.000 

Средња предузећа (више од 50 до 249 запослених)  0 0 

Занатско-предузетничке радње 0 0 

Укупно МСП и радње 3 1.312.472,93 

ГКЛ за start-up 0 0 1.000.000 

ГКЛ за предузетнике 0 0 2.000.000 

УКУПНО СВЕ ГАРАНТНЕ ЛИНИЈЕ 9 4.067.472,93 14.000.000 

Извор: Гарантни фонд Републике Српске 
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Табела Преглед финансијске подршке МСП на локалном нивоу у 2011. години 

Ред. бр. Општина 

Реализовано у 2011. години 
Планирано у 2012. 

години 
Грант средства Кредитна 

средства 
Број 

корисника 
1. Бања Лука 687.500 250.000 113 700.000 
2. Берковићи - -  - 
3. Бијељина 318.872 - 66 190.000 
4. Брод - -  - 
5. Вишеград 92.120 - 7 193.228 
6. Вукосавље - -  - 
7. Гацко 105.000 - 2 300.000 
8. Град Источно Сарајево - 205.000 6 - 
9. Градишка - -  100.000 

10. Дервента - -  - 
11. Добој - -  - 
12. Дринић 5.200 - 1 5.000 
13. Источна Илиџа 21.883 150.000 36 230.000 
14. Источни Стари Град 88.431 - 2 20.000 
15. Калиновик 50.000 - 43 - 
16. Кнежево 1.950 - 1 15.000 
17. Костајница - -  - 
18. Котор Варош 14.500 - 9 20.000 
19. Крупа на Уни - -  53.850 
20. Купрес  РС - -  - 
21. Лопаре 40.000 - 2 - 
22. Љубиње 1.200 -  2.000 
23. Милићи - -  5.000 
24. Модрича 97.191 - 38 159.000 
25. Мркоњић Град 232.500 - 9 82.000 
26. Невесиње 37.000 - 2 37.000 
27. Ново Горажде - -  - 
28. Нови Град 65.000 6.471 13 70.000 
29. Осмаци - -  - 
30. Оштра Лука - -  10.000 
31. Петрово - -  50.000 
32. Приједор 176.000 582.000 51 295.000 
33. Прњавор - -  - 
34. Рибник 18.233 - 4 83.582 
35. Рогатица - 140.000 2 140.000 
36. Рудо 45.000 - 3 270.000 
37. Соколац 2.500 -  2.500 
38. Србац 23.517 - 7 50.000 
39. Сребреница 167.000 - 24 100.000 
40. Теслић - -  350.000 
41. Требиње - 804.771 21 820.000 
42. Трново  - -  - 
43. Угљевик 13.000 - 3 40.000 
44. Фоча - -  - 
45. Чајниче - -  10.000 
46. Челинац - -  - 
47. Шамац - -  90.000 
48. Шековићи 15.000 - 6 15.000 
49. Шипово - -  - 

УКУПНО 2.318.597 2.138.242 471 4.508.160 

Извор:Анкетни листићи из општина 


