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РАРС НАСТАВЉА СА ПОДРШКОМ 
ПОЧЕТНИЦИМА У ПОСЛУ  
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Два нова циклуса акцелератор програма  
на Палама и у Угљевику 

Развојна агенција Републике Српске наставила је реализацију Акцелератор програма и у овој 
години. Током јуна и јула реализован је програм на Палама за појединце и тимове са подручја Града 
Источно Сарајево, док ће за кандидате са подручја Семберије Семберије програм бити реализован у 
августу и септембру. 
Акцелератор програм на Палама организован је у сарадњи са Универзитетом у Источном Сарајеву - 
ОЈ Економски факултет Пале, Заводом за запошљавање Републике Српске, Градском развојном 
агенцијом Источно Сарајево, те општинама Пале, Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа, Трново, 
Соколац и Источни Стари Град, док се програм у Угљевику реализује у сарадњи са Агенцијом за 
развој малих и средњих предузећа града Бијељина, Агенцијом за развој малих и средњих предузећа 
Угљевик и Општином Угљевик.  
У програму на Палама учествовало је 11 кандидата, а у Угљевику 18. Појединци и тимови одабрани 
за учешће у програму кандидовали су различите пословне идеје међу којима доминирају идеје из 
области производње и прераде, као и услуга, а највише их је из сектора туризма, пољопривреде и 
производње хране, дрвопрераде и ИТ. 
Интензивна едукација која обухвата рад у учионици, али и подршку искусних ментора, помоћи ће 
учесницима да тестирају своју пословну идеју и унаприједе знања и вјештине које ће им помоћи да 
покрену или развију већ регистровани бизнис. 
Најбоље пословне идеје из оба циклуса биће и новчано награђене. 
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„Изградња дигиталних предузетничких 
капацитета код старијих особа кроз 
иновативне тренинг системе“ – eDigiStars 
 

 

Представници Развојне агенције Републике Српске учествовали су на првом састанку партнера поводом 
почетка пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне 
тренинг системе“ – eDigiStars, који је одржан онлајн  28. и 29. јула 2020. године. 

Током дводневног састанка презентовани су циљеви пројекта и дефинисане активности за наредни 
период.  

Пројекат „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг 
системе“ (Building of digital entrepreneurial capacities of the elderly through the innovative training system) -
eDigiStars  има за циљ развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење 
кроз изградњу дигиталних вјештина. То ће се остварити кроз развој одрживог eDigiStars иновативног 
система у оквиру којег ће бити развијена три алата за подршку. 

Водећи партнер у пројекту је Innoskart – ИКТ кластер (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) из 
Мађарске, а осталих 13 партнера у пројекту су из Аустрије, Румуније, Словеније, Мађарске, Чешке 
Републике, Босне и Херцеговине, Украјине и Бугарске. Пројектни конзорцијум чини и 5 придружених 
стратешких партнера из Мађарске, Украјине, Аустрије, Чешке Републике и Словеније. 

Агенција је једини партнер у пројекту из Босне и Херцеговине. Предвиђено вријеме трајања пројекта је 30 
мјесеци. 

Укупан буџет пројекта је 1.892.439,00€ који суфинансира Европска унија кроз Interreg Дунавски 
транснационални програм, из средстава ERDF, ENI и ИПА фондова, а вриједност пројекта који се односи на 
Агенцију износи 111.935,00€. 
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Одржана радионица „Комерцијализација 
интелектуалне својине у ИТ сектору“ 

 

 
 

Развојна агенција Републике Српске, у оквиру Европске мреже предузетништва Републике Српске, 
организовала је крајем јула онлајн радионицу о теми „Комерцијализација интелектуалне својине у ИТ 
сектору“ намијењену привредним субјектима из сектора информационих технологија (ИТ). 

Сврха радионице била је да се учесници упознају са могућностима располагања интелектуалном 
својином у циљу њене комерцијализације. 

Учесници радионице показали су велико интересовање за ову област, а договорен је и наставак 
сарадње кроз консултације "један на један" са предавачем, како би учесници могли детаљније да се 
информишу о свим питањима из ове области у вези са њиховим производима или услугама. 

Предавач на радионици био је др Бојан Ћудић, амбасадор за заштиту интелектуалне својине у оквиру 

Европске мреже предузетништва и руководилац Одјељења за координацију Европске мреже 

предузетништва у Развојној агенцији Републике Српске. 
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ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ПОДРШКЕ  
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА  
СА ПОТЕШКОЋАМА У ПОСЛОВАЊУ 
 
 

 

 

 

Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању, који се проводи се у оквиру пројекта 
„Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе" предузетницима у Дунавској регији" - 
DanubeChance2.0, представљен је 24.6.2020.  на конференцији за медије коју је организовала Развојна агенција 
Републике Српске. 

Циљ програма је пружање подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању могућности поновног 
покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања и промоција 
предузетништва друге шансе. 

Руководилац Одјељења за стратешко планирање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Развојној 
агенцији Републике Српске Марица Берић рекла је да је у оквиру пројекта развијен посебан програм подршке 
предузетницима са потешкоћама у пословању у чијем је креирању учествовало свих 17 партнерских организација и 
институција из 11 земаља Дунавске регије. 

"На овај начин желимо да поручимо да смо развили потпуно нови програм који привредницима може помоћи да 
поново покрену пословну активност, да преброде тешкоће у пословању, али и да упознамо почетнике у послу са 
проблемима који их могу задесити", истакла је Берићева. 

Према њениm ријечима, предузетници у Српској су имали могућност да се укључе у овај програм и да од фебруара 
до јуна прођу кроз различите едукације и добију бесплатну савјетодавну подршку ментора Развојнe агенцијe 
Републике Српске. 

"У оквиру програма било је укључено 28 предузетника из разних дијелова Српске, а због пандемије вируса корона 
учествовали су и у онлајн обукама, и програм није био прекидан. Предузетници су били заинтересовани за 
припрему пословних планова, савјетодсвну подршку о проналаску нових извора финансирања, начинима изласка 
на тржиште и проналсаку нових купаца, онлајн продаји, као и дигиталном маркетингу", истакла је Берићева. 
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Начелник Одјељења за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Министарству привреде и 
предузетништва Републике Српске Милка Латинчић навела је да је ово министарство придружени партнер у 
пројекту заједно са Развојном агенцијом Републике Српске, изразивши наду да ће он још више заживјети. 

Према њеним ријечима, добро је да привредници, који имају проблеме у пословању, знају да је ово права 
адреса и да ће добити подршку. 

"На овим модулима смо добили европска искуства у вези са пројектима који се тичу раног упозорења, гдје се 
предузетницима који имају проблеме, сагледају њихови пословни резултати и нуди им се подршка и нова 
прилика", рекла је Латинчићева и додала да ће ово министарство у новом стратешком документу на којем ради 
заједно са Развојном агенцијом Републике Српске и другим партнерима имати посебан програм за 
предузетнике друге шансе. 

Предузетник Драган Зељковић, који се бави графичким дизајном, рекао је да му је као почетнику у бизнису овај 
програм много помогао, додавши да ће му ова искуства помоћи и у даљем развоју сопственог бизниса. 

Пројекат DanubeChance2.0 суфинансира Европска унија из фондова ERFD, IPA и ENI у оквиру Дунавског 

транснационалног програма. У пројекту учествује Развојна агенција Републике Српске, као један од 17 партнера 

из 11 земаља дунавске регије и једини партнер из БиХ и Министарство привреде и предузетништва, као 

придружене партнер. 
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Развојна агенција Републике Српске, у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике 
Српске 2016 – 2020. година и Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 
2020. годину, а у оквиру активности Европске мреже предузетништва, расписује: 
 

 
Јавни позив 

за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске 
 

 
Контролинг је водећа њемачкa методологија управљања предузећем којом се прикупљају пословне информа-
ције неопходне руководиоцима за доношење квалитетних пословних одлука (израда буџета, стратешко плани-
рање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезин-
вестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања 
и сл.) 
Циљ обуке је да полазници стекну основна знања из области контролинга и овладају алатима и техникама које 
ће практично примјенити у свом раду и у раду предузећа. 
 
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 
 
Пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити најкасније до 20.08.2020. године путем електрон-
ске поште, скенирану у ПДФ формату, на имејл адресу: een@rars-msp.org, са назнаком: Пријава на Јавни позив 
за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске. 
 
Комплетан Јавни позив и пријава су достуни на веб страници Агенције: www.rars-msp.org. 

mailto:een@rars-msp.org
http://www.rars-msp.org

