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Прилика за иновативне почетнике у послу 

Иновативни почетници у послу са подручја града Источно Сарајево ускоро ће имати прилику да се 
пријаве на нови циклус акцелератор програма који проводи Развојна агенција Републике Српске. 
Програм ће се проводити током марта, априла и маја ове године на Палама. 

Споразуме о сарадњи са партнерима на овом програму потписао је  7. фебруара у Источном 

Сарајеву директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић са представницима 

Економског факултета Пале, Завода за запошљавање Републике Српске, Градске развојне агенције 

Источно Сарајево и општина Пале, Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа, Трново, Соколац и 

Источни Стари Град. Учесници програма добиће бесплатну обуку у области пословног планирања, 

као и савјетодавну подршку искусних ментора. Најбоље пословне идеје у оквиру овог програма 

биће новчано награђене. 
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Обука нове групе од 12 будућих ментора за подршку предузећима у Републици Српској почела је 
половином фебруара у просторијама Развојне агенције Републике Српске. Обука се проводи у 
оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга малих и средњих предузећа у 
земљама Западног Балкана – фаза 2“ који подржава Јапанска агенција за међународну сарадњу, а 
проводи РАРС. Циљ пројекта је да се успостави континуирна менторинг подршка предузећима у 
Републици Српској. 

Након теоријске обуке, кандидати ће проћи и практичан дио обуке у самим предузећима која 
искажу потребу за менторинг услугом. 

Будући ментори биће оспособљени да  идентификују проблеме у предузећу и усмјере менаџмент 
ка њиховом рјешавању. И ову групу ментора кандидовале су локалне развојне агенције и локалне 
заједнице у Републици Српској. У овој групи су кандидати из Бањалуке, Хан Пијеска, Новог Града, 
Лакташа, Српца, Сребренице и Осмака. 

До сада су у Републици Српској сертификована 34 ментора, а бесплатну услугу менторинга добило 

је  39 привредних субјеката.     

Нова група будућих ментора за МСП 

стиче неопходна знања 
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Зашто почети испочетка и како превладати страхове и усмјерити се према успјеху, тема су првог модула у 
оквиру Програма подршке предузетницима са потешкоћама у пословању који је 21. фебруара одржан у 
Развојној агенцији Републике Српске. 

Програм је организован у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Дунавској регији“ - DanubeChance2.0, који суфинансира Европска унија из фондова  ERFD, IPA 
и ENI у оквиру Дунавског транснационалног програма. 

Овај бесплатан вид подршке намијењен је почетницима у пословању, предузетницима са потешкоћама, као и 
онима који желе да поново  покрену посао након неуспјеха. Циљ програма је пружање подршке 
предузетницима у превенцији кризе, стварању  могућности поновног покретања пословне активности, 
информисању о алтернативним изворима финансирања и промоцији предузетништва „друге шансе“. 

У оквиру првог модула о свом предузетничком успјеху и искуствима учесницима је говорио Мирослав Матић, 
директор предузећа „EastCode“ из Бање Луке. 

Други модул одржан је 12. и 13. марта. Тема модула било је „Пословно планирање са освртом на лекције нау-
чене из претходног искуства“, а предавач Драган Глигорић, професор на Економском факултету Универзитета у 
Бањој Луци. 

Кандидати који учествују у програму током два дана обуке учили су о предностима пословног модела у односу 
на традиционални бизнис план; изради пословног модела - CANVAS; идеји за иновирање пословног модела, 
SWOT анализу, детаљан нацрт пословног плана; тестирање пословног модела, концепт „MVP“ и Lean прилаз, 
као и  процес поновног покретања предузећа.  

 
 
Почела обука за предузетникe  
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   Подршка предузетницима са тешкоћама у пословању 
Криза, недостатак посла, тржишта, стручне радне снаге, основних предузетничких знања и вјештина, али и елемен-
тарне непогоде, чести су узроци пропадања неког пословног подухвата. Иако су разлози објективне природе, пре-
дузетнике који су доживјели неуспјех околина често етикетира као „неспособне“, а они сами губе самопоуздање и 
не усуђују се да почну изнова. Прилику за „другу шансу“  оваквим предузетницима у Републици Српској ускоро ће 
пружити Развојна агенција Републике Српске. До 17. фебруара отворен је јавно позив за учешће у Програму подр-
шке предузетницима са потешкоћама у пословању чији је циљ превенција кризе, стварање могућности за поновно 
покретање посла, проналазак алтернативних извора финансирања, али и промоција  „предузетништва друге шан-
се“ у Републици Српској уопште. 
Ријеч је о бесплатном виду подршке предузетницима са потешкоћама у пословању, почетницима у послу и онима 
који, након доживљеног неуспјеха, поново желе покренути посао. Програм је усмјерен на учење кроз интеракцију, 
као и на развијање личног акционог плана предузетника, а са учесницима ће радити искусни стручњаци из разли-
читих области: предузетништва, финансија, пословног планирања исл. 
Програм је настао у оквиру пројекта DanubeChance2.0 „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге 
шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ у којем РАРС учествује као један од 17 партнера из 12 земаља Ду-
навске регије. Пројекат суфинансира Европска унија из ERFD, IPA, ENI фондова у оквиру Дунавског транснационал-
ног програма 2014-2020, а циљ му 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. 
Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању представља значајан искорак и практично први 
конкретан вид подршке овој категорији која је у суштини остајала на маргинама, иако Република Српска, за разлику 
и од неких развијених европских земаља, има стратешки и законски оквир за креирање механизма подршке ова-
квим предузетницима. Стратегија развоја малих и средњих предузећа 2016-2020. година предвиђа мјере за брже 
провођење стечајног поступка и пружање „друге шансе“ предузетницима, као и креирање системског рјешења за 
успостављање механизма за пружање „друге шансе“. Такође, неколико законских рјешења баве се аспектима 
политике пружања „друге шансе“ као што је Закон о стечају, Закон о пореском поступку Републике Српске и Закон о 
роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама. У току је и усвајање Закона о споразумном 
вансудском финансијском реструктурирању којим ће се креирати правни оквир за вансудско добровољно 
финансијско реструктурирање привредних друштава пред институционалним посредником. Такође, постоје и неке 
приватне инцијативе које су покренуте у Републици Српској чији је циљ ширење свијести о пружању „друге шансе“ 
предузетницима.  
Међутим, да бисмо дугорочно и ефикасно подржали предузетнике и спријечили потребу за „другом шансом“,  не-
опходно је креирање системског механизама који би третирао ову проблематику. С тим у вези РАРС ће у оквиру 
својих активности, али и пројекта DanubeChance2.0, у сарадњи са домаћим институцијама наставити радити на 
успостављању системског механизма који ће омогућити, прије свега рано упозорење предузетника на 
потенцијалне проблеме, а затим и менторску и консултантску подршку како би се ти проблеми превазишли и 
спријечило пропадање. 
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   Велико интересовање привредника  
   за бесповратна средства из Челенџ фонда 
 
 
 
 
Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са локалним партнерима организовала је током марта инфо дане на 
којима је детаљно представљен Пети јавни позив за додјелу бесповратних средстава из Челенџ фонда. Инфо дани 
организовани су у Бањој Луци, Приједору, Добоју, Источном Сарајеву, Бијељини, Требињу, Дервенти, Теслићу, Ви-
шеграду, Зворнику и Градишци којима је присуствовало више од 300 привредника заинтересованих за добијање 
бесповратних средстава из Челенџ фонда.  
Представници Челенџ тима појаснили су да су петим позивом предвиђена иницијална средства у износу до 750.000 
ЕУР, а намијењена су зрелим привредним субјектима, као и стартапима са иновативним идејама, производима или 
услугама које могу довести до смањења незапослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-
економског развоја у БиХ. 
И овај пут одабрани корисници из категорије стартапа, који су регистровани најмање 6 мјесеци, могу добити 
максимални износ гранта до 10.000 ЕУР, док корисници из категорије зрелих привредних субјеката до 250 
запослених, који обављају дјелатност дуже од двије године, могу рачунати на подршку у максималном износу до 
30.000 ЕУР. Апликанти морају обезбиједити минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног 
пројекта. Период имплементације пројекта не може трајати дуже од 12 мјесеци.  
На претходна 4 јавна позива пријавила су се чак 2.074 привредна субјекта из БиХ и Шведске. До сада је 63 
корисника реализовало пројекат за чију реализацију је било предвиђено око 1.4 милиона ЕУР гранта. Њиховом 
реализацијом отворено је преко  300 нових радних мјеста. 
У току је реализација 70 пројеката за чију реализацију из Challenge фонда је предвиђено око 1.6 милиона ЕУР. 
Challenge фонд успостављен је у оквиру пројекта Challenge to Change - C2C укупне вриједности око 5 милиона ЕУР 
који финансијски подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу – Сида/Амбасаде Шведске у БиХ, а 
који кроз пет година проводе Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Развојна агенција Републике Срп-
ске (РАРС). Партнер у пројекту је и Регион Остерготланд, Источна Шведска.  
Јавни позив отворен је до 24.марта 2020. године. 
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Подршка унапређењу пословних модела 
 

 

Представници двадесетак фирми са подручја бањолучке регије, као и представници локалних развојних аген-
ција учествовали су у радионици која је одржана 17. фебруара, а била је фокусирана на питања спремности 
компанија да се укључе у инклузивно и одрживо пословање. Током радионице промовисани су алати који 
прате компаније у њиховом свеобухватном пословном путу и помажу у напретку, а крајњи циљ обуке је да 
помогне фирмама да унаприједе своје пословне моделе, подршку у оквиру своје фирме и повећају добит. 
Радионицу о теми  “Развој капацитета за интеграцију циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals 
– SDGs) у пословне стратегије” организовала је Развојнa  агенцијa  Републике  Српске у сарадњи са Развојним 
програмом Уједињених нација у БиХ (United Nations Development Programme - UNDP) а у оквиру пројекта 
"Подршка припреме за имплементацију циљева одрживог развоја и укључивање приватног сектора" који фи-
нанcира Влада Шведске. 
Учесницима је представљен јавни позив за додјелу Награде за бизнис лидере одрживог развоја у БиХ 2020 
која промовише активности приватног сектора у области одрживог развоја у БиХ.  

 
 

 


