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Влада Републике Српске утврдила је на 29.сједници одржаној 18.07.2019. године Приједлог закона о измјени 
Закона о привредним друштвима, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој 
дјелатности, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици 
Српској који се односе на успостављање могућности е-регистрације привредних друштава и предузетника  

електронским путем. 

Разлози за доношње ових закона садржани су у потреби наставка реформе регистрације привредних субјеката 
која се односи на успостављање могућности за подношење пријаве за регистрацију оснивања и пословних  
промјена електронским путем. 

Реализацијом овог дијела реформе, лица која намјеравају да послују у Републици Српској биће у прилици да 
електронским путем, уз минималне новчане трошкове, и кратко вријеме, на једноставан и лак начин региструју 
пословање у форми привредног друштва и предузетника. 

Разлике између Нацрта и Приједлога закона о измјени Закона о привредним друштвима, огледају се у томе да 
је прецизније дефинисана одредба која се односи на чињеницу да неће постојати потреба за овјеру потписа 
оснивача од стране нотара код једночланог друштва д.о.о, али само који уплаћују прописани минимални  
новчани дио основног капитала. 

Основни разлог за доношење Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој 
дјелатности је прописивање услова и начина спровођења поступка електронске регистрације предузетника. 
Поред успостављања оперативне могућности за предају захтјева за регистрацију предузетника електронским 
путем, овим законом мијења се и концепт у вези са достављањем докумената којима се потврђују услови за 
регистрацију оснивања привредне форме предузетника. 

Корак ближе електронској регистрацији 
привредних субјеката
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У односу на важеће рјешење, према којем су странке достављале документе о идентитету, стању пореских оба-
веза и заштитној мјери забране обављања дјелатности, према новом концепту странке приликом предаје зах-
тјева за регистрацију, без обзира да ли се ради о писаном или електронском захтјеву, немају обавезу за доставу 
наведених докумената. Сви подаци, које су регистрациони органи за пословање у форми предузетника раније 
провјеравали из наведених докумената, убудуће ће се провјеравати увидом у електронске евиденције о овим 
подацима, које се воде код Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске. Стога,  
увођењем новог концепта провјере услова за пословање у форми предузетника, странке се потпуно ослобађају 
обавезе на доставу докумената којима потврђују услове за регистрацију пословања у форми предузетника. На 
тај начин, смањују се трошкови и вријеме за подношење захтјева за регистрацију предузетника, што доприноси 
једноставности и економичности поступка регистрације предузетника. 

За нови концепт провјере услова за пословање у форми предузетника, битно је истаћи да ће Република Српска 
бити једина од свих земаља у окружењу у којој странке у поступку регистрације предузетника, у правилу, неће 
достављати доказе о испуњености услова за регистрацију, нити давати одређене изјаве о подацима важним за 
овај поступак. 

Када је ријеч о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Репу-
блици Српској, разлике овог приједлога у односу на усвојени Нацрт Закона односе се на детаљнији поступак 
електронске регистрације у вези са потврдом пријема е-пријаве, достављањем докумената уз е-пријаву, који су 
то подаци које регистарски суд провјерава путем Регистра надлежних органа, достављање рјешења о упису 
пословног субјекта по е-пријави, улагање жалбе на рјешење, да се у поступку резервације пословног имена 
плаћа судска такса чија висина ће бити уређена Законом о судским таксама. Овим приједлогом Закона утврђе-
но је да ће регистрација електорнским путем бити могућа само за домаћа правна и физичка лица, јер за страна 
физичка и правна лица квалификовани електронски сертификат се неће моћи издавати, што ће бити омогућено 
у сљедећој фази реформе регистрације пословних субјеката у Републици Српској. 

Извор: ИНВЕСТ СРПСКА 
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Одржан годишњи координациони састанак  

са локалним развојним агенцијама 

Редован годишњи састанак са локалним развојним агенцијама Републичка агенција за развој малих 

и средњих предузећа одржала је прошле седмице у Требињу. Циљ састанка била је размјена 

искустава и добрих пракси у подршци сектору малих и средњих предузећа и развоја уопште.  

Централна тема овогодишњег састанка биле су измјене и допуне Закона о развоју малих и средњих 

предузећа и предузетништва чији је приједлог недавно усвојила Влада РС, а ускоро би се требао 

наћи и пред посланицима народне скупштине РС. 

Директор РАРС-а Маринко Ђукић нагласио је да се поменутим законом Републичка агенција за 

развој малих и средњих предузећа трансформише у Развојну агенцију Републике Српске, а локалне 

развојне агенције у развојне агенције локалних заједница чиме се шири и домен њихове 

надлежности. 

- Важна измјена односи се на промоцију улагања. То је битно, јер ова агенција треба да постане 

сервис за инвеститоре које ми не дијелимо на стране и домаће - рекао је Ђукић. 

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је истакао да је од изузетне важности што je састанак 

организован баш у Требињу јер је то прилика да се гостима презентују искуства и резултати развоја 

нарочито у области туризма. 

- Данас смо видјели и одређене презентације, шта се ради у окружењу, како бисмо могли 

примјенити идеје у нашим локалним заједницама. Ми можемо доста тога да понудимо 

инвеститорима и потрудићемо се да издвојимо вријеме за све оне који су озбиљни да им 

презентујемо олакшице које нуди локална заједница и нашe плановe за будућност – рекао је 

градоначелник Ћурић. 
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Дражен Бошковић, директор Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Требиња је 

изразио наду да ће до сљедећег координационог састанка за 12 мјесеци имати успјешне резултате 

и одређени број пројеката који ће бити успјешно реализовани. 

- Моћи ћемо разговарати конкретно и о новим запошљавањима, инвестицијама и пројектима 

прекограничне сарадње који су веома важни. Подршка инвеститорима и локалним и страним је 

битна. Радимо интезивно са Градском управом и у комуникацији смо са одређеним 

инвеститорима. А што се тиче наше агенције, тренутно реализујемо шест пројеката који су 

финансирани из домаћих извора и од средстава одобрених од међународних донатора у 

вриједности од око 700 хиљада КМ – истакао је Бошковић 

Михајло Вујовић, менаџер Општине Билећа је похвалио рад Републичке агенције за развој малих и 

средњих предузећа, посебно истакавши заједничке активности. 

- Захваљући сарадњи са овом агенцијом у Билећи ће се наставити пројекат „Акцелератор“ како би 

се пружила прилика за едукацију и финансијску помоћ свима онима који имају идеје за 

предузетништво или за развој било каквог бизниса – рекао је Вујовић.  
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Представљени финални 
резултати акцелератор 
пилот програма 

 

 

 
Представници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа учествовали су на посљедњем 
десетом састанку радне групе партнера у пројекту, шестом састанку управног одбора и завршној 
конференцији пројекта ACCELERATOR који су одржани од 27. до 29. маја 2019. године у Будимпешти, 
Мађарска. 

На састанку су представљени финални резултати провођења акцелератор пилот програма у земљама 
учесницама у пројекту, унапријеђени заједнички водичи за развој акцелератор програма, те активности на 
припреми пословних и акционих планова за развој акцелератор програма након провођења пројекта. 
Агенција  је представила реализоване активности у оквиру радног пакета 5 за који је била задужена, а које 
се односе на успостављање транснационалне иновационе мреже, потписивање споразума о сарадњи са 
локалним финансијским организацијама, припрему пословних и акционих планова за развој акцелератор 
програма након провођења пројекта, те израде заједничких препорука и заједничке стратегије за 
промоцију акцелератор програма. 

На завршној цјелодневној конференцији, која је била међународног карактера, представљена су кроз 
панел дискусије искуства партнера и учесника у пројекту АCCELERATOR,  а менаџер пројекта из Агенције, 
Марица Берић презентовала је учесницима конференције заједничку стратегију за промоцију 
акцелератор програма и заједничке препоруке АCCELERATOR пројекта. Конференцији је присуствовао и 
побједник другог акцелератор пилот програма у Републици Српској, представник стартап предузећа 
„InIdeja“ из Приједора. 

Пројекат ACCELERATOR, односно „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за 
иновативна МСП“, суфинансиран од стране Европске уније кроз Interreg  Дунавски транснационални 
програм, из средстава ERDF и IPA фондова, окупља 14 партнера из  8 земаља.  Пројекат се проводио 30 
мјесеци и завршио 30.6.2019. године. Агенција наставља реализацију акцелератор програма већ на јесен 
као континуирану властиту активност. 
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Како написати пројектни приједлог за програм 
Креативна Европа? 
 

 

  
 

„Представљање иновативних ЕУ програма Креативна Европа и писање приједлога пројекта за потпрограм 
Медији“, назив је радионице коју је Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа организовала 
у Бањој Луци 21.-22. маја 2019. у оквиру Европске мреже предузетништва Републике Српске.  

Радионица је била намијењена представницима установа и организација из области културе и медија, малим 
и средњим предузећима која дјелују у филмској и телевизијској индустрији у Републици Српској, организаци-
јама цивилног друштва којe се баве културом, образовним, научним и истраживачким установама, као и 
самосталним умјетницима. 

Полазници радионице учили су основна правила писања пројектне апликације за програм Креативна Европа 
– како формулисати пројектне идеје, како и сa ким успоставити сарадњу, на који начин се конкурише за 
средства из овог програма и како водити пројекат уколико он добије подршку. 

Креативна Европа је оквирни програм Европске комисије са укупним буџетом од 1.46 милијадри евра. Циљ 

програма је да подржи културни и креативни сектор да искористе могућности дигитализације и глобализације 

и приступе међународним тржиштима. 
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Отворен позив за достављање пројектних приједлога  

за социјалну економију у оквиру Програма ЕУ COSME 

 

У оквиру Програма ЕУ COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020  
отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен за мисије социјалне економије. Рок за 
достављање пројектних приједлога је 26. септембар 2019. године до 17:00 часова (Бриселско вријеме). 
Циљ овог позива је да подржи мрежу регионалних и локалних власти ЕУ са сличним приоритетима и струч-
њацима у овој области, те да путем међурегионалне сарадње допринесе постепеном успостављању ста-
лне заједничке праксе у области социјалне економије. Очекује се да ће Позив значајно повећати обим и 
ниво стратешке међурегионалне сарадње у области социјалне економије. 
Приоритети Позива су: 
Друштвено одговорне јавне набавке; 
Образовни оквир за социјалну економију; 
Рјешавање регионалне/локалне незапослености кроз модел социјалне економије; 
Кластери социјалне економије. 
Пројектни приједлози у оквиру овог позива морају се бавити само једним од напријед наведена четири 
приоритета о социјалној економији. 
Кандидати морају да буду правна лица која формирају конзорцијум који мора да буде састављен од најма-
ње три различита правна лица која се налазе у најмање три државе чланице ЕУ или земље учеснице Про-
грама ЕУ COSME. 
Прихватљива правна лица у оквиру овог позива су: 
Јавна тијела (на регионалном или локалном нивоу); 
Предузећа социјалне економије; 
Остали јавни и приватни субјекти специјализовани за социјалну економију. 
Укупни буџет предвиђен за суфинансирање пројеката процјењује се на 400 000 евра, а максимални грант 
по пројекту износи 50 000 евра (два приједлога по сваком приоритету). 
Детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: https://
www.clustercollaboration.eu/open-calls/social-economy-missions-call-proposals  
COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME) је програм Европске уније за конкурен-
тност малих и средњих предузећа. Корисници Програма ЕУ COSME су: предузећа (посебно мала и средња 
предузећа), будући предузетници (укључујући и младе којима се пружа подршка при успостављању посло-
вања), државни, регионални и локални органи власти (подршка при реформи политика, финансијска и 
нефинансијска подршка при унапређењу рада административних органа). 


