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Одржан 5. форум  

о интернационализацији пословања 

Пети форум о интернационализацији пословања који организују Развојна агенција Републике Срп-
ске и Развојна агенција Србије одржан је 7. и 8. новембра у Бањи Врућици у Теслићу. Форум је оку-
пио више од 200 учесника, предузећа, кластера, представника развојних агенција и других институ-
ција које се баве развојем. Централни догађај и овогодишњег форума били су међународни послов-
ни сусрети који су одржани под покровитељством Европске мреже предузетништва на којима су 
учествовала предузећа и кластери из Републике Српске, Србије, Кине, Хрватске, Њемачке, Мађар-
ске, Црне Горе, Румуније, Русије, Словеније, Турске и САД. У оквиру пословних сусрета одржано је 
више од 100 Б2Б састанака. Сектори у фокусу били су пољопривреда, металопрерађивачка индус-
трија, дрвна и грађевинска индустрија, текстил, ауто индустрија, информационе технологије, индус-
трија пластике и пластичних производа и туризам. 

Форум је свечано отворила министар трговине и туризма Републике Српске Сузана Гашић која је 
истакла да је овај догађај врло битан за владе Републике Српске, Србије, али и у региону. 
- Битно је да јачамо нашу привреду, битно је да остварујемо контакте са привредницима и у Србији 
и да се привредници из Српске повезују на правилан начин - изјавила је Гашићева. 
Државни секретар Министарства привреде Србије Бранимир Стојановић рекао је да ће Министар-
ство привреде Србије наставити да подржава овакве иницијативе, јер је за мала и средња предузећа 
најпотребније да начине нове контакте, прије свега регионално, а онда и ван региона да излазе на 
нова тржишта. Он је додао да привредници на тај начин имају прилику и да упознају конкуренцију, 
као и да се упознају о новим трендовима. 
Директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић подсјетио је да се Форум одржава 
наизмјенично у Републици Српској и Србији, а претходна четири била су у Бањалуци, Новом Саду, 
на Јахорини и Златибору и на њима је учествовало више од 800 предузећа, кластера и институција 
које се баве развојем, током којих је одржано је више од 1.700 "Б2Б" састанака. 
Паралелно са пословним сусретима, у оквиру форума одржане су и 4 радионице, а првог дана Фору-
ма oдржан је панел о теми “Подршка МСП кроз ЕУ фондове – искуства и изазови” којем је присус-
твовао и министар привреде и предузетништва РС Вјекослав Петричевић. Он је нагласио да Влада 
Републике Српске и Министарство привреде и предузетништва чврсто подржавају ову активност и 
рад Развојне агенције Републике Српске, чијем менаџмету је честитао добру организацију форума. 
- Наши привредници имају шансу да у једном дану и на једном мјесту остваре бројне контакте са 
фирмама из региона, Европе, па и читавог свијета. Форум је прилика домаћим привредницима да 
кроз сусрете остваре што бољу комуникацију, представе себе и потраже партнера у даљем послова-
њу- рекао је Петричевић. 
Учешће на форуму било је бесплатно. 
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ВИШЕ ОД МИЛИОН ЕУРА ГРАНТА  

ЗА 47 ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Више од милион еура из Челенџ фонда (Challenge Fund) добиће 47 корисника Трећег јавног позива за 
додјелу грант средстава из Челенџ ту чејнџ (Challenge to Change) пројекта. Укупна вриједност пројеката је 
преко 3,6 милиона еура. На свечаности која је почетком новембра одржана у Сарајеву, представницима 
ових привредних субјеката уручени су цертификати.  
Фирма „Елас металексперт“ из Бањалуке добила је 25.000 еура грант средстава за пројекат самоуслужног 
киоска који олакшава свакодневно кретање и активности особа са инвалидитетом. 
„Радили смо мало истраживање колико таквих особа има у нашем граду и какви су услови у јавним инсти-
туцијама, а пошто радимо киоске за свакакве намјене дошли смо на идеју да бар мало олакшамо живот 
таквим људима. Тестно бисмо такве киоске радили за Бањалуку а касније би радили за БиХ, читав регион 
и шире“, каже Борис Петровић. 
Подршку Челенџ фонда добио је и „Мали фармер“ из Завидовића за пројекат пелетирања магарећег 
ђубрива. Како каже Ален Јусуфовић, са овим средствима ријешиће проблем одлагања великих количина 
магарећег ђубрива и створити нови производ. 
Компанија Магуба дошла је прије  10 година из Шведске у Травник. На јавни позив аплицирали су са про-
јектом набавке машине за ласерско кројење. Захваљујући гранту ова компанија ће, каже Сенада Селимо-
вић, 10 пута брже производити медицинске кломпе, производ који у потпуности пласирају на шведско 
тржиште. 
Торгни Свенунгсон (Torgny Svenungsson), шеф Развојне сарадње Амбасаде Шведске у БИХ, који је уручио 
цертификате корисницима гранта, истиче да је намјера Амбасаде Шведске у БиХ да овим пројектом осна-
жи економски развој наше земље. 
„Програм C2C је до сада постигао импресивне резултате. До сада смо добили преко 2000 апликација, 110 
корисника је уговорено и отворено је око 500 нових радних мјеста. Корисници долазе из различитих сек-
тора: дрвопрерада, производња хране, ИТ сектор, метал“, нагласио је Свенунгсон. 
Директор агенције СЕРДА Шевкија Окерић подсјетио је да је пројекат намијењен иновативним фирмама у 
БиХ које креирају нова запошљавања, нову вриједност и подижу конкурентност земаља и фирми из којих 
долазе. Он је такође нагласио да бројне фирме које су конкурисале за средства на овај начин уче и како 
написати пројекат, испунити апликацију, профилисати своју идеју и унаприједити пословање. 
У оквиру церемоније представљени су и успјешни примјери корисника срестава из C2C фонда – „ЕМ плус“ 
Добој, „AT- ARTEX“ Сарајево, „Гловис“ из Зенице и „ПД Натура“ Источно Сарајево. 
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Челенџ ту чејнџ пројекат успостављен је у Босни и Херцеговини захваљујући средствима Шведске агенције за 
међународни развој и сарадњу – Сида/Амбасаде Шведске у Босни и Херцеговини. Доступан је микро, малим и 
средњим предузећима из цијеле БиХ, као и малим и средњим предузећима из Шведске која имају интерес у 
БиХ. Такође је доступан и почетницима у послу (startup) који имају иновативне пословне идеје, производе или 
услуге који могу довести до повећања броја запослених, повећања конкурентности и одрживог друштвено-
економског развоја у БиХ. Привредни субјекти који испуњавају утврђене критеријуме могу поднијети захтјев за 
додјелу бесповратних средстава до максималног износа од 30.000 еура, што представља 50% њихове укупне 
инвестиције. 
Challenge to Change пројекат - C2C проводе Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Развојна агенција 
Републике Српске (РАРС). Партнер у пројекту је и Регион Остерготланд, Источна Шведска. Циљ пројекта је до-
принијети јачем привредном развоју у БиХ, као и јачању сарадње Шведске и БиХ. 
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МЕНТОРИ У СРПСКОЈ РАЗМИЈЕНИЛИ ИСКУСТВА 

 
Развојна агенција Републике Српске (РАРС) у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу 
(JICA), организовала је  у новембру у Источном Сарајеву састанак свих ментора Републике Српске. Циљ 
састанка био је да ментори размијене искуства и изазове са којима су се суочавали током практичне обуке 
у предузећима како би додатно унаприједили своје менторске вјештине. 
Осим цертификованих ментора из Републике Српске, састанку су присуствовали и представници агенције 
JICA. 
Састанак је организован у оквиру пројекта «Успостављање и промоција менторинг услуга за мала и сред-
ња предузећа на Западном Балкану – фаза 2» који у Републици Српској проводи РАРС. 
Пројекат се проводи од 2017. године и до сада су цертификоване двије групе од 34 ментора које су канди-
довале локалне развојне агенције и локалне заједнице у Републици Српској. Они су успјешно прошли тео-
ријску обуку, док је менторску услугу добило 39 предузећа. 
Нови циклус обуке ментора планиран је за наредну годину. Теоријски дио обуке планиран је за фебруар и 
март, а до краја априла биће расписан јавни позив за предузећа заинтересована за овај вид подршке. На 
јесен би ти ментори требали имати практичан дио обуке у предузећима. 
Избор најуспјешнијих ментора у Републици Српској Развојна агенција Републике Српске организоваће у 
априлу наредне године.  
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 Активности РАРС презентоване на „Отвореном 
форуму о иновацијама 2019“ у Москви 

 

 

 

 

 
Директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић презентовао је крајем октобра у Москви активно-
сти и механизме подршке коју Развојна агенција Републике Српске пружа привредним субјектима. Презентација 
је одржана у оквиру панела „Иновативна подршка - Најбоље међународне праксе и приче о успјеху. Везе између 
ЕУ и Русије". Панел је био дио програма „Отвореног форума о иновацијама 2019“, једног од највећих догађаја те 
врсте у Русији. 
Осим представника Развојне агенције Републике Српске, на панелу су учествовали и представници различитих 
институција из Србије, Русије, Сингапура и Ирана. 
На маргинама форума директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић и директор за развој Удру-
жења иновационих и технолошких центара из Москве Љубомир Трифуновић потписали су Меморандум о сарад-
њи. Институције су сагласне да у будућности раде на размјени искустава и најбољих пракси у развоју политика и 
спровођењу активности у области иновација, укључујући размјену искустава у пружању подршке истраживачким 
и развојним пројектима и програмима. Меморандумом је такође дефинисана сарадња на организацији студиј-
ских путовања, едукативних догађаја, тренинга или сличних заједничких догађаја. 
Ђукић се овом приликом састао и са директорицом Пословног инкубатора УП „УИН“ из Минска (Бјелорусија) са 
којом је разговарао о могућностима реализације заједничких пројеката, размјене искустава и међусобних посје-
та. 
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Едукација за предузетнике  

који желе поново покренути посао 
 

 

У оквиру активности на пројекту „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузет-
ницима у Дунавској регији“ - DanubeChance2.0, Развојна агенција Републике Српске организовала је почетком 
новембра у Бањој Луци трећи пословни доручак на којем су осим предузетника учествовали и представници 
Привредне коморе Републике Српске, Занатско-предузетничке коморе Републике Српске, Инвестиоционо-
развојне банке Републике Српске и локалних развојних агенција.  
Присутне је поздравио директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић, након чега су представ-
љени закључци и препоруке са претходног пословног доручка и почетне активности на успостављању Тран-
снационалне академије за предузетнике који желе поново да покрену посао. Овај вид подршке представља 
теоријску и практичну обуку садржану у 10 модула, као и програм менторинга. 
Такође, на састанку је представљена Транснационална мрежа експерата за предузетнике „друге шансе“ 
(Second-chance  Entrepreneurial  Transnational  Community  Pool  of  Experts) која је сачињена од стручњака који 
ће предузетницима пружати сталну подршку и менторинг у току и након трајања пројекта. За ову макро-
регоналну експертску мрежу, партнери у пројекту DanubeChance2.0 ће окупити 22 стручњака из 11 земаља 
која ће бити подржана од стране доносиоца закона и кључних актера. 
У оквиру дискусије разговарано је о потреби превазилажења стигматизације предузетника који су доживјели 
пословни неуспјех, а желе поново покренути посао, као и о томе какву подршку институција они очекују и на 
који начин институције у томе могу да их подрже. 
Развојна агенција Републике Српске један је од 17 партнера у пројекту „Прихватање неуспјеха да би се олак-
шало 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. годи-
не. 
Циљ пројекта DanubeChance2.0  је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практич-
них рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког по-
тенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. 
Пројекат суфинансира Европска унија из ERFD, IPA, ENI фондова у оквиру Дунавског транснационалног програ-
ма 2014-2020. 


