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Најбоља пословна идеја  

„Производња крафт пива- ХУМСКО“ 

„Производња крафт пива- ХУМСКО“ Невене Станић из Требиња, најбоља је пословна идеја у оквиру 
програма Акцелератор који је Развојна агенција Републике Српске реализовала крајем прошле годи-
не у Билећи. Ова пословна идеја освојила је и новчану награду у износу од 3000 КМ. 

Друго мјесто и награда од 2000 КМ припала је Марку Бошњаку из Билеће за идеју „Производња 
процесне инокс опреме“. Треће мјесто подијелили су Жељко Бајовић из Билеће са идејом 
 „Брендирање херцеговачког меда“ и Тихомир Рашета из Требиња са пословном идејом  Туристичка 
агенција „Asamo Tour“. Они су освојили награду у износу од по 1000 КМ. 

У овом циклусу Акцелератор програма учествовало је 18 појединаца и тимова, а њих 9 доставило је 
финалне пословне планове које је јуче представило пред стручном комисијом коју су чинили Дејан 
Шешлија из Развојне агенције Републике Српске, Михајло Вујовић, менаџер Општине Билећа и Дра-
жен Бошковић, директор Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Требиња. 

Акцелератор програм намијењен је иновативним почетницима у послу. Подршка обезбјеђена овим 
програмом обухватала је бесплатну обуку током које су учесници добили знање потребно за послов-
ни успјех и бесплатну савјетодавну подршку ментора са предузетничким искуством и знањем из 
одређених области. Програм је реализовала Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са 
Општином Билећа и Агенцијом за развој малих и средњих предузећа Града Требиња. Нови циклус 
обуке планиран је почетком године на Палама и у Угљевику. 
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Развојна агенција Републике Српске суфинансираће консултантске услуге за два предузећа у Репу-
блици Српској која су испунила услове раније расписаног јавног позива. Уговоре вриједне 6.727 КМ 
са представницима фирме „Јовановић пласт“ из Теслића и „Сириус 2010“ из Бање Луке и консултан-
тима потписао је 26.децембра 2019. директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић. 

Он је прецизирао да ће се предузећу „Јовановић пласт“ које се бави производњом амбалаже од 
пластичних маса суфинанирати консултанска услуга за увођење ИСО стандарда, док ће предузеће 
„Сириус 20101“ из области ИТ средства користити за консултантске услуге ради увођења система 
квалитета. 
"Надамо се да ће консултанти дати максималан допринос овим предузећима", рекао је Ђукић и 
подсјетио да је агенција од 2015. године за суфинансирање и финансирање консултантских услуга 
расписала пет јавних позива и да је за те сврхе издвојено више од 40.000 КМ. 

Власник предузећа "Јовановић пласт" Никола Јовановић захвалио је Развојној агенцији Републике 
Српске, истичући да ће овај вид подршке његовој фирми олакшати увођење стандарда ИСО 9001 
ради унапређења технолошког процеса и изласка на страно тржиште. 

Потписани уговори  

о суфинансирању консултантских услуга 
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Нови циклус обуке из области идентификације, припреме и провођења развојних пројеката Развојна агенција 
Републике Српске организовала је током новембра и децембра у Бањој Луци и Приједору. У тродневној обуци 
учествовала су 22 полазника из општина Лакташи, Источни дрвар и Језеро, затим локалне развојне агенције из 
Српца, Зантаско-предузетничке коморе Републике Српске, локалне развојне агенције Приједор, града Приједо-
ра, Подручне привредне коморе Бања Лука и Центра за социјални рад Приједор. 
Циљ обуке је јачање капацитета запослених у једницама локалне самоуправе и локалним развојним агенција-
ма, као и другим инсттуцијама и организација које желе проводити пројекте. 
- Након обуке, јединице локалне самоуправе и институције добијају оспособљен кадар, који у складу са потре-
бама, самостално или у пројектном тиму, може да идентификује и развија пројектне приједлоге и кандидује их 
према различитим донаторским организацијама и институцијама - рекла је Марица Берић, руководилац Одје-
љења за стратешко планирање развоја МСП и предузетништвау Развојној агенцији Републике Српске. 
Она је истакла да је Агенција задовољна резултатима досадашњих обука које се проводе од 2015. године ши-
ром Републике Српске. Обучено је више од 300 полазника из преко 40 јединица локалне самоуправе, а само у 
2019. години проведено је 6 обука у Билећи, Бијељини, Добоју, Источном Сарајеву, Приједору и Бањој Луци. 
У прошлој години 19 јединица локалне самоуправе реализовало је 40 пројеката у вриједности око 8,5 милиона 
КМ који су се односили на област малих и средњих предузећа и локални економски развој. 
Маријана Кнежевић из Занатско-предузетничке коморе Српске рекла је да је ова комора у пројекту Развојне 
агенције видјела велику прилику да самостални предузетници, као и комерцијална газдинства унаприједе свој 
рад. 
- Имамо 21.000 самосталних предузетника и то је огроман потенцијал који треба да искористимо. Оваква обука 
ће им омогућити да што лакше изађу на тржиште, а оваквим пројектима и обуке и помоћ у брендирању неких 
производа, рекламирању и комуникацији - рекла је Кнежевићева. 
Директор Агенције за развој малих и средњих предузећа општине Србац Вања Шарић сматра да обука пред-
ставља одличан начин да малим и средњим предузећима буду обезбијеђени извори финансирања за даљи 
развој.  

Јачање капацитета за припрему  

и вођење пројеката 
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Директор РАРС Маринко Ђукић уручио је  крајем 
децембра сертификате полазницима обуке из обла-
сти контролинга коју је Агенција први пут организо-
вала у оквиру активности Европске мреже предузет-
ништва. 
На јавни позив пријавило се 21 предузеће од којих 
је 10 изабрано за учешће на обуци, а њих 7 је испу-
нило услове и успјешно цертификовано.Међу њима 
су представници предузећа из  Бање Луке, Прњаво-
ра и Модриче која послују у секторима метала, про-
изводње хране, прераде и производње производа 
од стакла, моторних уља, ИТ сектора... 
Знања стечена на обуци већ с успјехом примјењују у 
својим фирмама. 
Сања Симић из компаније "МП Пандуревић" из Ми-
лошевца код Модриче, која је добила сертификат, 
истакла је да ће стечена знања увелико помоћи у 
оптимизацији производње и самог пословања, јер 
је компанија која се бави производњом металних 
конструкција нагло расла у протеклих неколико го-
дина. 
Контролинг је њемачка методологија управљања 
предузећем којом се прикупљају информације не-
опходне руководиоцима за доношење квалитетних 
одлука, као што је израда буџета, стратешко плани-
рање, обрачун трошкова и учинака, интерно инфор-
мисање и извјештавање, планирање инвестирања, 
анализирање пословања предузећа, увођења е-
лектронске обраде података, посебна истраживања. 
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 1. модул:   Зашто почети испочетка? Превладавање страхова и усмјеравање према успјеху  

                       Предавач: Милош Тодоровић, оснивач и директор Центра за економију Бања Лука 
                       (Разлози неуспјеха;  Учење из претходног искуства; Промјена начина размишљања; Компетенције                            

                       успјешног предузетника; Шта је потребно за успјешни поновни почетак). 

2. модул:    Пословно планирање са освртом на лекције научене из претходног искуства 

               Предавач: Драган Глигорић, професор на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци 
       (Предности пословног модела у односу на традиционални бизнис план; Израда пословног модела -    

               CANVAS;  Идеје за иновирање пословног модела; SWOT анализа, детаљан нацрт пословног плана). 

3. модул:     Приступ финансијама за оне чији пословни план није успио 
                        Предавач: Марко Мартић, извршни директор и суоснивач Центра за истраживања и студије - ГЕА  

                (Финансијски концепти; Начини финансирања; Побољшање финансирања; Пословно представљање; 
                Помоћ у проналажењу алтернативних извора финансирања). 

4. модул:     Законодавство 
                                Предавач: Мирослав Минић, адвокат и стечајни управник 
                                (Закон о привредним друштвима са посебним освртом на друштва са ограниченом одговорношћу;                                 

                                Порези и доприноси -врсте, висина, обвезник); Закон о занатскопредузетничкој дјелатности; Радно за-  

                                конодавство; Добровољно финансијско реструктурирање-формални услови, неопходне радње, посту-                               

                                пак финансијског реструктурирања; Ликвидација -формални услови, неопходне радње, поступак ликви- 

                                дације, скраћени поступак ликвидације; Реорганизација и поступак реструктурирања -формални усло- 

                                ви, неопходне радње, поступак реорганизације; Стечај-формални услови, неопходне радње, стечајни   

                                поступак). 
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Компанија нестала у пожару, никла из пепела 
 
 
 
 
 
 
 
Ненад Милинковић из Бањалуке, на темељу мале столарске радионице коју је покрену његов отац 80-их година прошлог 
вијека, 2001. године званично региструје дјелатност. У почетку као самостални предузетник, а од 2015. године и као друштво 
са ограниченом одговорношћу „Милинковић“ д.о.о. чија је дјелатност производња плочастог намјештаја, масива и столарије. 
То је породична фирма са више од 20 запослених радника која скоро 60% производње извози на европско тржиште и 
биљежи константан раст.  
Све до марта ове године, када је пожар прогутао успјешан бизнис који је Милинковић стварао у протеклим деценијама. 
Изорјела је производна хала, машине, залихе, а фирма је била додатно оптерећена кредитом. У таквим условима многи би 
изгубили мотивацију, али за Милинковића није било пута назад. 
„Није било алтернативе. Фирма је имала кредит који се мора вратити. С друге стране, ми смо породична фирма и нисмо 
имали резервну опцију ни за основну егзистенцију. Такође, ту је и егзистенција више од 20 породица запослених. Нисмо себи 
могли дозволити да одустанемо већ смо са згаришта кренули, практично од нуле да обнављамо бизнис“, каже Милинковић. 
У првом тренутку у помоћ су притекли пријатељи, али и пословник сарадници – купци и добављачи који су обезбиједили и 
одређену финансијску подршку. Захваљујући томе, али и брзој наплати осигурања, успјели су за свега три мјесеца поново 
покренути производњу. 
„У помоћ је притекла Градска развојна агенција Бањалука са којом и иначе сарађујемо, нарочито кроз дрво кластер. Они су 
ми пролонгирали рок за враћање позајмице из револвинг фонда који је успостављен у оквиру кластера, а уз подршку 
агенције покушавамо да аплицирамо за средства подршке из различитих међународних пројеката. Такође, помогло нам је и 
Одјељење за просторно уређење Града Бањалука код добијања дозвола за градњу новог објекта, који више није монтажни 
као што је био претходни“, истиче Милинковић. 
На жалост, друге врсте системске подршке и помоћи није било. Овај предузетник је мишљења да би у оваквим ситуацијама 
од велике помоћи била могућност да се порез и доприноси могу плаћати са одгодом, док се производња поново не покрене.  
„Нешто слично нам је у сусрет изашла банка са којом сарађујемо, пролонгирајући плаћање кредита на одређено вријеме“, 
појаснио је Милинковић. 
Он додаје да је највећи изазов са којим се суочава у овој ситуацији недостатак кључних информација које су потребне за 
прикупљање документације за издавање разних врста дозвола. 
„Те информације би било добро имати на једном мјесту. Сваки дан дође нека инспекција која тражи да се испуне одређени 
услови и то није спорно. Проблем је што предузетници немају времена, ни кадрова на располагању који би прикупили све 
потребне информације и папирологију. Не знамо која све дозвола треба, када је потребно обновити исл.,“ каже овај 
предузетник. 
Иако је прошао једно лоше искуство и на одређени начин доживио неуспјех, Милинковић каже да треба и да се може 
поново успјети. 
„Не постоји безизлазна ситуација, само је пут мање или више тежак. Има ту и мало среће. Како је сплетом несретних 
околности дошло до пожара, тако је услиједио и сплет сретних околности из којих се родила друга шанса, закључује он. 
Нови производни објекат има најсавременију опрему, купаца не недостаје, а сви радници наставили су да раде за овог 
послодавца. 

 

Интервју са г-дином Милинковићем проведен је у оквиру пројекта „Danube Chance2.0” који је суфинансиран од стране Европске уније у 
оквиру Интеррег Дунавског транснационалног програма, у којем је један од партнера и Развојна агенција Републике Српске. У пројекту 
учествује 17 партнера из 12 европских земаља. Циљ пројекта 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. 
Више о пројекту: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0
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Расписани конкурси за подршку развоју  
технологија и иноваторства у Републици Српској 
 

 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво расписало је два 
конкурса: Конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на 
стручним скуповима о развоју технологијa у Републици Српској за 2019. годину и Конкурс за финансијску 
подршку иноваторству у Републици Српској за 2019. годину. 

Према првом конкурсу, корисници средстава финансијске подршке пројектима могу бити само правна лица 
која се баве развојем технологија и која су регистрована на територији Републике Српске. 

Развојем технологија баве се привредна друштва, научноистраживачке организације, високошколске 
установе, и друга правна лица, која већи дио својих активности усмјеравају ка развоју нових или унапређењу 
постојећих технологија за сопствене или туђе потребе. 

Право учешћа на конкурсу имају привредна друштва, научноистраживачке организације, високошколске 
установе, и друга  правна лица која се баве развојем технологија  у складу са одредбама чл. 6-8.  Правилника 
о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешће на 
стручним скуповима о развоју технологије. Технолошко привредно друштво примјењује или развија 
технологије као важну компоненту својих пословних активности, а бави се истраживањем и развојем 
технологија за сопствене потребе или технологија за потребе других. 

Корисници средстава финансијске подршке пројектима развоја технологија дужни су да обезбиједе 
финансијско ућешће у пројекту у висини од најмање 50 одсто од укупне вриједности пројекта. 

Учесници на конкурсу који се баве развојем технологије могу конкурисати и са два пројекта, под условима да 
сваки пројекат има другог координатора пројекта и да координатор пројекта на једном пројекту може да буде 
члан тима на још највише једном пројекту  другог правног лица. 

У складу са финансијским планом Ресора за научнотехнолошки развој за 2019. годину, за суфинансирање 
пројеката развоја технологијa, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa 
прдвиђено је  120.000 КМ. 

Према Конкурсу за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2019. годину предвиђена су 
средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим 
организацијама које су у вези са иноваторством и средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или 
групе иноватора. 

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити правна лица регистрована на 
територији Републике Српске и физичка лица која имају пребивалиште на територији Републике Српске, а која 
се баве развојем технологија. 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2019. годину, планиранa средства за суфинансирање 
иноваторства износе 50.000 КМ. 

Рок за пријаве на оба конкурса је 04.12.2019. године. 


