
ПРЕДУЗЕТНИК 52 

СЕП/ОКТ 2019. 

 

П
Р

ЕД
У

ЗЕ
ТН

И
К

 5
2

 

 

 
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА АКЦЕЛЕРАТОР 

3 

МЕНТОРИ УНАПРИЈЕДИЛИ ЗНАЊА 4 

ОДРЖАНА ОБУКА „АЛАТИ У КОНТРОЛИНГУ“ 6 

Студенти учили правити пословни план  

ЈОШ ЧИТАЈТЕ: 

ПРОШИРЕЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ РАРС 



Стр. 2 П Р Е Д У З Е Т Н И К  5 2  

  

 

Влада Републике Српске утврдила је јуче, на 31. сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама 
и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа. 
Најважнија новина коју доноси Приједлог закона је проширење надлежности Републичке агенције за развој 
малих и средњих предузећа и њена трансформација у Развојну агенцију Републике Српске. 
Примјена Закона о развоју малих и средњих предузећа показала је да тренутне надлежности Агенције утврђе-
не у овом закону не обухватају све стручне и друге послове које Агенција обавља или може да обавља у пракси. 
Агенција није управна организација и због тога је у могућности да учествује у пројектима које финансира Европ-
ска унија или њене поједине државе чланице или друге земље. Пројекти у којима учествује Агенција не односе 
се само на област малих и средњих предузећа, него и на друга привредна подручја, као што су иновације, 
индустрија, технологија, екологија, едукације, извозне активности, системи квалитета, подршкa у привлачењу и 
реализацији улагања и друга подручја, а која су у директној или индиректној вези са областима малих и сред-
њих предузећа. 
Будући да ће у наредном периоду Агенција моћи учествовати у пројектима из различитих привредних подру-
чја, привредни субјекти ће путем Агенције моћи остварити право на директну новчану подршку из средстава 
одређеног пројекта или неку другу неновчану подршку, у зависности од предмета пројекта. 
Привредницима, који се баве спољнотрговинским дјелатностима, је од посебног значаја проширење надлеж-
ности Агенције на пружање подршке извозницима. 
Предложеним измјенама се додатно наглашава и потреба за координацијом и заједничким радом Агенције са 
локалним развојним агенцијама, а све с циљем постизања што бољих и квалитетнијих резултата за привредне 
субјекте из области малих и средњих предузећа. 
У складу с тим, овим законом успостављају се претпоставке да се кроз једну већ постојећу институцију, без до-
датних трошкова, пружи квалитетнија подршка предузетништву и привредном развоју Републике Српске.   

Проширење надлежности РАРС
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Више од 50 будућих предузетника са пословним идејама и жељом да покрену властити посао, присуство-
вало је данас у Билећи инфо дану на којем је Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа 
представила Акцелератор програм. Ријеч је о програму подршке иновативним почетницима у послу који 
ће Агенција у сарадњи са Општином Билећа и Агенцијом за развој малих и средњих предузећа града Тре-
биња реализовати током октобра, новембра и децембра у Билећи. 
Подршка обезбјеђена овим програмом обухвата: бесплатну обуку током које учесници добијају знање 
потребно за пословни успјех, бесплатну савјетодавну подршку ментора са предузетничким искуством и 
знањем из одређених области, административну и техничку подршку за коришћење средстава из различи-
тих  програма финансирања, могућност представљања пословних планова потенцијалним инвеститорима, 
промоцију и међународно повезивање. 
Јавни позив за пријаву заинтересованих отворен је до 9. октобра 2019. 
Најуспјешније појединце или тимове Агенција ће на крају циклуса наградити. 
Учесницима инфо дана обратили су се директор Републичке агенције за развој малих и средњих предузе-
ћа Маринко Ђукић, менаџер Општине Билећа Михајло Вујовић и директор Агенције за развој малих и 
средњих предузећа града Требиња Дражен Бошковић.  

 

Велико интересовање  

за Акцелератор програм у Билећи 
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Ментори унаприједили знања  

о интернационализацији пословања 

Како ментор може подржати интернационализацију пословања малих и средњих предузећа, каква 
су искуства у Јапану, а каква у Републици Српској, биле су главне теме данашње обуке ментора из 
Републике Српске која је одржана у Бањој Луци. Обуку је организовала Републичка агенција за раз-
вој малих и средњих предузећа у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга за 
мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана (фаза 2)“ у сарадњи са Јапанском агенцијом 
за међународну сарадњу. Обуци је присуствовало 19 цертификованих ментора из Републичке аген-
ције за развој малих и средњих предузећа, локалних развојних агенција и локалних заједница у Ре-
публици Српској. 

У оквиру обуке коју је водио Наоја Сакамото (Naoya Sakamoto), експерт Јапанске агенције за међуна-

родну сарадњу, представљен је примјер добре праксе предузећа из Републике Српске које је интер-

национализовало своје пословање, као и успјешни примјери изласка на међународно тржиште пре-

дузећа у којима су радили домаћи ментори. У оквиру обуке, ментори су добили основне алате за 

интернационализацију пословања које могу примјенити у будућем раду са предузећима. 
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У Бијељини одржана обука  

из области припреме и провођења пројеката 

Нови циклус обука из области припреме и провођења пројеката Републичка агенција за развој малих и 
средњих предузећа организовала је прошле седмице у Бијељини у сарадњи са Агенцијом за развој 
малих и средњих предузећа Града Бијељина. 

Обуку је успјешно завршило 17 полазника, представника Града Бијељине, Агенције за развој малих и 
средњих предузећа Града Бијељина, Аграрног фонда, Туристичке организације и других локалних пре-
дузећа, као и представници општина Лопаре и Сребреница. 

Ово је још једна у низу обука које организује РАРС а намијењена је запосленима у јединицама локалне 
самоуправе и локалним развојним агенцијама, институцијама, јавним предузећима и невладиним 
организацијама који се баве економским развојем у области идентификације, припреме и вођења раз-
војних пројеката. 

Након обуке, јединице локалне самоуправе и институције добијају оспособљен кадар, који у складу са 

потребама може, самостално (или у пројектном тиму), да идентификује и развија пројектне приједлоге 

према фондовима Европске уније и другим донаторима у БиХ. 
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Одржана обука о теми „Алати у контролингу“ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа организовала је у Бањој Луци обуку о теми 
„Алати из контролинга“. То је друга по реду обука у циклусу едукација из области контролинга, a обухвата 
теоријски и практични дио који омогућава кандидатима да овладају основним знањима из области 
контролинга и алатима и техникама које ће моћи практично примјенити у предузећима. 

Контролинг је њемачкa методологија управљања предузећем којом се прикупљају информације 
неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука као што је израда буџета, стратешко 
планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање 
инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде 
података, посебна истраживања и сл. 
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 Нове активности за подршку  

предузетницима са потешкоћама у пословању 

 

 
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа била је домаћин трећег састанка управног одбора у 
пројекту DanubeChance2.0 који је одржан 30. септембра и 01. октобра 2019. године у Бањој Луци, а коме су 
присуствовали пројектни партнери из Мађарске, Њемачке, Аустрије, Молдавије, Румуније, Словачке, Словеније, 
Србије и Хрватске. 

Разговарано је о припреми стратегије o предузетништву „друге шансе“ у Дунавској регији, као и о формирању 
мреже експерата како би се на најадекватнији начин помогло предузетницима са потешкоћама. Такође, 
партнери су разговарали и о предвиђеној теоријској и практичној обуци за предузетнике „друге шансе“ коју би 
држали успјешни предузетници, представници финансијских институција и доносиоци закона. 

У оквиру састанка обављена је студијска посјета Q-lab coworking простору као примјеру добре праксе у погледу 
ширења свијести о предузетништву „друге шансе“ у Републици Српској. 

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа један је од 17 партнера у пројекту „Прихватање 
неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 и 
једини партнер из БиХ. Провођење пројекта почело је у јулу 2018. године и активности ће бити реализоване до 
јуна 2021. године. 

Циљ пројекта DanubeChance2.0  је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних 
рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког 
потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. 

Пројекат суфинансира Европска унија из ERFD, IPA, ENI фондова у оквиру Дунавског транснационалног програма 
2014-2020.        
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Позив за достављање пројектних приједлога за додјелу Ц- ваучера  

 

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа кроз активност Европске мреже предузетништва 
пружа могућност малим и средњим предузећима да се пријаве на Јавни позив за додјелу Ц-ваучера. 

Jавни позив намијењен је малим и средњим предузећима која су заинтересована да направе план за кружни 
развој како би задржали вриједност производа, материјала и ресурса што је дуже могуће, при чему се 
минимизира стварање отпада. 

Ц - ваучер је програм убрзања развоја захваљујући којем ће мала и средња предузећа добити ваучере за 
подршку вриједне 60.000 евра. Програм подршке трајаће 9 мјесеци а предузећима су на располагању 
врхунски професионалци (ментори) који ће их заједно водити кроз програм за дизајн нових, кружних 
рјешења. 

Мала и средња предузећа такође имају могућност учешћа у „Програму за репликацију ланца вриједности“ за 
подршку у трајању од 3 мјесеца. За овај програм на располагању је 15.000 евра. 

Такође, пројекат ће прикупити 6 милиона евра допунског финансирања за одабрана мала и средња 
предузећа. 

Услови за достављање пријаве за Ц-ваучер су: 

• да сте МСП (правно лице) 

• да се налазите унутар Европске уније или у придруженој земљи 

• да је ваш пројекат усклађен са најмање једним рјешењем за кружност која су развијена у  Ц-ваучеру. 

Позив је отворен од 1. августа до 31. октобра 2019. године. 

Ц-ваучер је прва паневропска иницијатива која је усвојила концепт кружне економије за редизајн ланаца 
вриједности. Чини је 13 партнера из 6 различитих земаља (Пољска, Француска, Шпанија, Данска, Румунија, 
Шведска). 

Пројекат се финансира из средстава Европске уније за истраживање и иновације - Хоризон 2020. 

Ако вас занима да ли се ваша кружна идеја може примјенити у вашем предузећу и не знате одакле започети, 
пријавите се на Ц -ваучер програм. 

Детаљније информације о јавном позиву можете пронаћи на сљедећој страници: https://call-for-
adopters.fundingbox.com/?utm_source=affiliate&utm_medium=social&utm_campaign=adopter-sme-open-call  

Кoнтaкт oсoбe у Рeпубличкој агенцији за развој малих и средњих предузећа су: 

Дејан Шешлија, tel: +387 66 714 313, e-mail: dejan.seslija@rars-msp.org 

Александар Вуковић, tel: +387 51 222 152, e-mail: aleksandar.vukovic@rars-msp.org 

Сања Радуловић, tel: +387 51 222 157, e-mail: sanja.radulovic@rars-msp.org 

https://call-for-adopters.fundingbox.com/?utm_source=affiliate&utm_medium=social&utm_campaign=adopter-sme-open-call
https://call-for-adopters.fundingbox.com/?utm_source=affiliate&utm_medium=social&utm_campaign=adopter-sme-open-call

