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Шта је Европска мрежа предузетништва? 

Европска мрежа предузетништва (ЕЕН), као инструмент подршке 

предузећима, покренута је још 1987. године на иницијативу Европске 

комисије у циљу подстицања развоја предузећа. Распрострањена је у 60 

земаља широм свијета и на тај начин омогућава малим и средњим 

предузећима да остваре пословну сарадњу са иностраним партнерима.  

Чланови Европске мреже предузетништва Републике Српске су, осим 

Развојне агенције Републике Српске као координатора, Привредна комора 

Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном 

Сарајеву и Иновациони центар Бања Лука. Посматрачи активности ЕУНОРС-

а су Министарство привреде и предузетништва, Министарство финансија и 

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу.  

Главни циљ функционисања ЕЕН је подршка предузећима и 

предузетницима, тако да су они најважнији корисници овог механизма 

подршке, али и научне и развојне институције, кластери, инкубатори, 

владине институције, финансијске организације и др. Дакле, ЕЕН 

представља систематичан механизам подршке предузећима и 

институцијама из различитих области. 

  

 

  

 

 

 

  



 

 

Понуда и потражња пословне и 
технолошке сарадње 
Више информација на 
имејл: een@rars-msp.org 
тел: 051/222-120 
www.eunors.org 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Пољска компанија тражи произвођаче и дистрибутере грађевинског материјала и 

индустријских производа 

БРПЛ20200901001 

Пољска компанија, са искуством у пружању услуга агента и представника за различите тржишне 

секторе, нуди посредничке услуге по основу уговора о комерцијализацији и уговора о 

дистрибуцији. Компанија тражи партнере који су заинтересовани за извоз индустријских 

производа или производа од грађевинског материјала на тржиште Пољске. Заинтересовани су 

за сарадњу са произвођачима и велепродајним трговинама.  Пољска компанија  тражи поуздане 

и искусне партнере у међународној трговини за дугорочну сарадњу. 

Данска компанија је у потрази за произвођачима амбалаже за порцуланске предмете 

БРДК20200904001 

Данска дизајнерска компанија која продаје разне порцуланске производе у потрази је за 

произвођачима  амбалаже. Компанија је развила серију производа од порцулана које ће се слати 

крајњим корисницима. Величина наруџбе обично износи око 2000 комада паковања по наруџби. 

Паковање мора бити лагано, али и даље чврсто, мора се лако склапати и слати у Данску. 

Пожељно је да  произвођач може показати данској компанији различита рјешења. Произвођач 

мора бити флексибилан и посједовати знање о свим процесима производње амбалаже. Такође, 

мора бити у могућности испоручити наруџбу у кратком временском року, те посједовати 

искуство око логистике и транспорта до Данске. Познавање енглеског језика се подразумијева. 

Данска компанија заинтересована  је за сарадњу по основу уговора о производњи.    

Данска компанија је у потрази за произвођачима порцуланских предмета 

БРДК20200904001 

Данска дизајнерска компанија која продаје разне порцуланске производе у потрази је за 

произвођачима  порцуланских предмета. Компанија је развила серију производа од порцулана 

које ће се слати крајњим корисницима. Величина наруџбе обично износи око 500 комада за 

почетак. Компанија тражи произвођача који има искуства у раду с љеваним и глазираним 

предметима од порцулана. Произвођач мора бити у могућности израдити калупе на основу 

цртежа коначног производа. Од потенцијалног партнера очекује се флексибилност и знање о 

свим процесима производње. Данска компанија заинтересована је за сарадњу по основу 

уговора о производњи.    

 



 

 

Грчки медицински центар тражи добављаче једнократних рукавица израђених од латекса 

или винила 

БРГР20200910001 

Грчки медицински центар тражи рукавице за једнократну употребу од латекса или винила. 

Центар је заинтересован да успостави сарадњу са произвођачем или дистрибутером тражених 

рукавица. Рукавице морају бити сертификоване за коришћење у медицинским центрима и 

морају бити у складу са ЕУ стандардима. Заинтересовани су за сарадњу по основу уговора о 

набавци. 

Њемачка компанија тражи партнера специјализованог за резање пламеном 

БРГР20200910001 

Њемачки  произвођач модерних пољопривредних машина, активан на глобалном тржишту,  

тражи компанију специјализовану за резање пламеном у Средњој и Источној Европи, у оквиру 

уговора о подуговарању. Задатак који треба извршити је резање конструкцијских челика 

ласером и плазмом. Количина и спецификације биће дефинисане у уговору. Од потенцијалног 

партнера се очекује знање и искуство у траженој области. 

Аустријска компанија тражи добављача смрзнутог поврћа 

БРАТ20200910001 

Аустријска компанија која се бави производњом и продајом органског свјежег и дубоко 

смрзнутог поврћа тражи висококвалитетну, дубоко смрзнуту органску брокулу и карфиол (100 

тона годишње) на бази дугорочног уговора о снабдијевању. Компанија производи, у складу с 

најновијим еколошким стандардима, велике количине висококвалитетног поврћа у једној од 

најплоднијих равница Аустрије. Потенцијални партнер треба бити стручњак за производњу и 

извоз поврћа. Компанија тражи или произвођаче висококвалитетне органске брокуле и/или 

карфиола или искусне трговачке партнере који могу осигурати висококвалитетно органско 

поврће за дугорочну сарадњу. 

Шведска компанија тражи произвођача дворишних трамполина по основу уговора о 

производњи 

БРСЕ20200225001 

Шведска компанија која је водећи произвођач висококвалитетних трамполина у Шведској, 

Финској и Данској, тражи партнера за производњу својих патентираних дворишних трамполина 

по основу уговора о производњи. Шведска компанија је основана 1998. године и један је од 

највећих произвођача трамполина у Шведској, Финској и Данској. Садашња производња 

трамполина је већински у Азији. Како би скратили вријеме испоруке и имали бољу контролу над 

производњом, компанија жели преселити производњу у Европу. Компанија тражи произвођача 

трамполина са стандардима високог квалитета и сертификатима за уговор о производњи. 

Процјењује се да ће годишња наруџба износити око 1400 трамполина. Потенцијални партнер 

мора бити у стању задржати висок квалитет израде с обзиром на наведене димензије и 

материјале. Требао би бити у могућности да производи, саставља и тестира по високим 

стандардима, као и да испуњава ЕУ сигурносни стандард ЕН 71-14, те да је могућа комуникација 

на енглеском језику. 



 

 

Пољски дистрибутер и увозник здраве хране, кафе и производа за чишћење тражи нове 

производе 

БРПЛ20200916001 

Пољски дистрибутер и увозник здраве хране, кафе и производа за чишћење тражи нове 

иностране производе које би уврстио у свој портфолио и увео на пољско тржиште. Компанија је 

заинтересована за сарадњу по основу уговора о дистрибуцији или споразума о комерцијалном 

заступању. 

Шпанска компанија тражи велепродајног добављача одјеће у плус величини за е- трговину 

БРЕС20200917001 

Шпанска компанија  специјализована за малопродају путем е-трговине тражи добављаче одјеће 

веће величине која је модерног, привлачног и младалачког дизајна. Циљ је понудити велики 

избор квалитетне одјеће по ниским и средњим цијенама женама од 15 до 50 година како би се 

одијевале у складу с тржишним трендовима. Компанија је заинтересована за сарадњу са 

произвођачима, добављачима или велепродајним трговинама по основу уговора о 

снабдијевању.  Тражи се добављач одјеће  који је  у могућности понудити модеран дизајн  већих  

величина хаљина, кошуља, сукњи, пантолона, фармерки, мајица, јакни, капута.   

Компанија из Велике Британије тражи произвођача играчака 

БРУК20200908001 

Британска компанија је у потрази за партнером за производњу и комерцијално искориштавање 

линије играчака које су еколошке и погодне за дјецу предшколског узраста од 4-7 година. За 

стварање своје линије играчака, компанија са сједиштем у Лондону тражи произвођача играчака 

који ради с еколошки етичним материјалима погодним за дјецу. Производња треба да се врши 

с одређеним материјалима који су обновљиви и биоразградиви. Од потенцијалног партнера се 

очекује одређено искуство у раду на тржишту играчака и колекционарства. Такође се очекује да 

произвођач има одређено искуство у раду с биоразградивим материјалима.  


