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Годишњи координациони састанак са представницима локалних развојних агенција и одјељења за 
привреду/развој градова и општина Републике Српске, Развојна агенција Републике Српске 
организовала је у петак, 16. октобра 2020. године у Добоју. Ријеч је о редовној активности чији је циљ 
размјена искустава и добрих пракси, као и разматрање могућности за унапређење међусобне сарадње 
како би се унаприједио квалитет услуга које ове институције пружају привредницима.  

Састанку је присуствовао и министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослав 

Петричевић.  Развојна агенција Републике Српске представила је овом приликом најзначајније 

активности са посебним акцентом на активности које се односе на нову надлежност агенције – 

привлачење и реализацију улагања. Колегама из локалних развојних агенција и локалних заједница 

презентован је информациони систем чију окосницу чине двије базе – база локација и база добављача.  

Заједничким снагама до још ефикасније  

подршке привреди  

Стр. 2 П Р Е Д У З Е Т Н И К  5 9  



Оне иницијално садрже податке о расположивим  локацијама за инвестирање у Републици Српској, као и 
предузећима која имају капацитет да постану добављачи потенцијалним и постојећим инвеститорима. Ове 
двије базе даље ће се допуњавати и ажурирати у сарадњи са општинама и градовима, као и самим компанијама 
које су заинтересоване да на овај начин постану још видљивије инвеститорима.  

Једна од тема била је и Заштита интелектуалне својине у контексту ЕУ програма, а представљени су и актуелни 
пројекти и програми које проводи РАРС: Акцелератор, пројекат „DanubeChance2.0“ и „eDigiStars“.  

Такође, на састанку су презентовани и примјери добре праксе локалних развојних агенција из Бање Луке, 
Источног Сарајева и Градишке.  

На крају је дискутовано о могућностима унапређења међусобне сарадње. Констатовано је да је сарадња са РАРС 
-ом у протеклим годинама била изузетно добра, да су заједнички реализовани бројни програми и пројекти кроз 
које су подржани почетници у послу, али и постојећа предузећа.     
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Развојна агенција Републике Српске почела је 01. јула 2020. године са провођењем пројекта 
„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.   

Значај дигитализације препознат је још након финансијске кризе 2008. године, праћене економским 
падом дуги низ година. Од тада се дигитализација сматра кључним алатом за повећање 
конкурентности заједнице јер игра пресудну улогу у повећању продуктивности привреде.   

Пројекат eDigiStars темељи се на два кључна изазова са којима се суочавају земљаме Дунавске 
макро-регије - први изазов је недостатак запослених и самозапослених дигиталних предузетника 
који могу пружити специфичне и једноставне услуге у дигиталној области за МСП, a други изазов је 
старење становништва, односно постојање потешкоћа приликом запошљавања особа старије 
популације. Истраживања показују да су особе старије од 51 годину највише погођене, а управо је 
унапређење дигиталних вјештина начин како да се оба изазова успјешно превазиђу.   

Циљ пројекта је развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење 
кроз изградњу дигиталних вјештина.   

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.  

 

САМОЗАПОСЛЕЊЕ 

СТАРИЈИХ кроз изградњу  

ДИГИТАЛНИХ ВЈЕШТИНА  

Стр. 10 
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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€.  

Прва фаза eDigiStars пројекта односи се на израду заједничке Дунавске макро-регионалне 
eDigiStars стратегије која има за циљ стварање промјена на локалном, као и на макрорегионалном 
нивоу у вези са реинтеграцијом старијих особа на тржиште рада кроз изградњу дигиталних 
вјештина. Стратегија се заснива на националним и територијалним инпутима, научној литератури 
и стратешким документима ЕУ.  Један од кључних елемената стратегије је утврђивање како 
релевантни територијални актери могу да ојачају и прилагоде системе обуке за старије особе како 
у партнерским земљама тако и у широј Дунавској регији.   

У припреми заједничке стратегије учествоваће и представници 14 институција и организација из 
Републике Српске као дио савјетодавне групе која је формирана у свакој од земаља учесница у 
пројекту. Циљ формирања савјетодавне групе је проактивнији приступ током израде стратегије, 
дизајнирања алата, провођења пилота и успостављања одрживих мјера подршке.  

Чланови савјетодавне групе су представници Министарства привреде и предузетништва 
Републике Српске, Министарства рада и борачко инвалидске заштите, Mинистарства за научно-
технолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Завода за запошљавање 
Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Иновационог центра Бања Лука, Градске 
развојне агенције Бања Лука, Подручне привредне коморе Бања Лука, Уније удружења 
послодаваца Републике Српске, Завода за образовање одраслих, Савеза националних мањина 
Републике Српске, представник мањина и представник особа старије популације.   

Агенција је на онлајн састанку крајем новембра презентовала нацрт заједничке Дунавске 
макрорегионалне eDigiStars стратегије члановима савјетодавне групе, а информације и приједлози 
чланова савјетодавне групе у вези са нацртом стратегије  представљени су пројектним партнерима 
и значајно ће допринијети припреми финалне верзије овог документа.  Задатак пројектних 
партнера у наредним мјесецима биће да развију три алата који ће служити као основа за 
дигитално оспособљавање особа старије популације.  
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„Производња природне козметике и сапуна“ 
најбоља пословна идеја  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Најбоља пословна идеја у оквиру Акцелератор програма који је Развојна агенција Републике Српске 
организовала у Бијељини и Угљевику је „Производња природне козметике и сапуна“ Маје Мршић. Ова 
пословна идеја награђена је са 5.000 КМ. Свечано проглашење најбољих пословних идеја организовано је 25. 
септембра 2020. године у Бијељини.   

Друго мјесто и награду од 4.000 КМ освојила је идеја „Производња пива“ Жике Лазића. Трећу и четврту 

награду у износу од по 3.500 КМ освојиле су пословне идеје „Екстракција етеричних уља и гајење љековитих 

биљака“ Младена Стојановића и „Одржавање хигијене ентеријера“ Маре Симић, док су пета и шеста награда у 

износу од по 3.000 КМ припале Ђуки Симић за идеју „Ручна израда хаљина и торби“ и Цвијетину Јовичићу за 

„Сервис за поправку бицикала, кућанских апарата и других уређаја“.  
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Идеја Данијеле Нинић „Играоница/рођендаоница „STARS“ је освојила седму награду у износу од 2.500 КМ, а 
идеја Угоститељска радња „Слани кутак“ Сава Гордића осму награду и 2.000 КМ. Девета и десета награђена 
идеја су „Домаће коре за питу и баклаву“ Предрага Видаковића и „Изнајмљивање електричних бицикала и 
електричних тротинета“ Рада Митровића и њима је припао новчани износ од по 1.000 КМ.   

Акцелератор програм реализован је у сарадњи са Агенцијом за развој малих и средњих предузећа Угљевик, 
Општином Угљевик и Агенцијом за развој малих и средњих предузећа Бијељина. У програму је учествовало 
18 појединаца и тимова са подручја Бијељине и Угљевика који су прошли интензивну двомјесечну обуку у 
учионици и менторинг како би тестирали своју пословну идеју и стекли потребна знања и вјештине за њену 
реализацију.  

Ово је пети акцелератор програм који је организовао РАРС широм Републике Српске. Програм је до сада 

успјешно завршило 75 кандидата, а 32 је награђено. Акцелератор програм је редовна активност Развојне 

агенције Републике Српске за подршку иновативним почетницима у послу.  
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УЗ МЕНТОРСКУ ПОДРШКУ    

ДО „ДРУГЕ ШАНСЕ“ У ПОСЛОВАЊУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Након различитих едукација и савјетодавне подршке које је за предузетнике са потешкоћама у 
пословању у првој половини године организовала Развојна агенција Републике Српске, у 
септембру је почело и провођење пилот активности под називом „Иницијатива за 
реструктуирање пословања предузетника друге шансе“. И ова активност дио је пројекта 
„Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској 
регији“ – DanubeChance2.0. у чијем провођењу учествује и Агенција.   

Пилот акција подразумјева пружање бесплатних менторинг услуга у трајању од три до шест 

мјесеци за предузетнике чији пословни подухват није успио, а који желе да поново покрену 

пословну дјелатност, предузетнике са потешкоћама у пословању и почетнике у пословању. Пилот 

акција ће се проводити од септембра 2020. до априла 2021. године, а реализоваће се паралелно 

и у другим земљама које учествују у овом пројекту: Словенији, Хрватској, Њемачкој, Румунији, 

Молдавији и Мађарској. Свака од земаља учесница у овој активности подржаће три до пет 

предузетника како би им помогла да унаприједе пословање или поново покрену пословну 

активност.   
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За учешће у програму менторинга на јавни позив који је Агенција објавила  5. октобра 2020. године, 
пријавило се осам предузећа из Републике Српске а право на учешће, према критеријумима дефиниса-
ним пројектом, стекло је пет предузетника који имају највећи потенцијал за ”другу шансу”. Они ће и-
мати прилику да у наредном периоду раде на унапређењу пословања уз подршку ментора из Развојне 
агенције Републике Српске.   

Менторинг услуге пружаће ментори користећи знање, вјештине и компетенције стечене радом на про-
јекту DanubeChance2.0 и методологију развијену у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну 
сарадњу (JICA).   

На основу практичних искустава стечених у свакој од земаља учесница у пилот програму биће израђе-
не локалне студије у циљу бољег разумијевања тржишта ”друге шансе”, које ће накнадно бити укључе-
не у Стратегију предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији. Ова стратегија може представљати 
добар основ и дугорочну визију и за предузетништво ”друге шансе” у Републици Српској.  

 

 

 

У оквиру активности у пројекту, током септембра, октобра и новембра 2020. године одржано је и неко-
лико састанака и радионица. Са члановима политичког и техничког савјетодавног одбора разговарано 
је о резултатима проведеног Програма подршке предузетницима са потешкоћама у пословању, актив-
ностима на провођењу Регионалног акционог плана плана за пружање „друге шансе“ предузетницима 
у Републици Српској, те припреми Стратегије предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији.   

На састанку Фокус групе доносиоца одлука представљене су прве препоруке Стратегије и Регионални 
акциони план за пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици Српској, а одржана је и радио-
ница „Политике и алати подршке предузетништву „друге шансе“ у Дунавској регији“ којој су поред 
представника Агенције присуствовали и чланови Транснационалне мреже експерата из Републике Срп-
ске. Током радионице разговарано је о изради стратегије, регионалним акционим плановима, улози 
тренинга и менторинга у подршци предузетницима, те практичним аспектима програма подршке за 
поновне почетнике у послу и предузетнике са потешкоћама у пословању. Агенција је на радионици 
представила резултате проведеног Програма подршке за предузетнике са потешкоћама у пословању, 
те утицај овог програма на креаторе политика и финансијске институције за подршку предузетницима 
„друге шансе“ у Републици Српској.  

Стр.  9 
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Онлајн платформа спојила  домаће 
произвођаче и купце пелета  

 

 

 

 

 

 

 

 
Захваљујући подршци Challenge фонда, успостављеног у оквиру пројекта „Challenge to Change”, 
бањалучка компанија “DVC solutions” креирала је онлajн платформу www.e-pelet.ba чији је крај-
њи циљ да на ефикаснији начин споји цертификоване произвођаче пелета у Босни и Херцеговини 
са домаћим купцима. Укупна вриједност овог пројекта је 48.000 евра, од чега је грант C2C фонда 
20.000 евра.  

Пројекат „Challenge to Change“ на подручју БиХ заједнички реализују Развојна агенција Републике 
Српске и Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА уз подршку Шведске агенције за 
међународни развој и сарадњу –Сида/Амбасаде Шведске у БиХ.  

Платформа је представљена домаћим произвођачима пелета на конференцији одржаној у 
Бањалуци 6. новембра 2020. године. Она је најважнији дио пројекта и осим што омогућава онлajн 
трговину пелетом, она представља и један од алата за регулацију домаћег тржишта како би се 
смањиле сезонске осцилације понуде и потражње. Наиме, произвођачи сада могу ван сезоне 
понудити крајњим купцима повољније цијене пелета стандардизованог квалитета.  

 „Платформа подржава само домаће произвођаче пелета одређеног квалитета. На жалост, због 
неодговорних произвођача, више од 50% пелета који се тренутно нуди на домаћем тржишту је 
лошег квалитета. На овај начин желимо заштитити купце, али и унаприједити квалитет 
производње пелета,“ поручили су организатори конференције.  

Циљ платформе је и да едукује саме потрошаче како да препознају пелет доброг квалитета, те 

које проблеме ствара кориштење лошег пелета. Такође, на платформи је доступна и листа свих 

цертификованих произвођача у БиХ, а постоји и могућност жалбе на квалитет пелета како би се 

омогућило да се на платформи промовишу само они најквалитетнији.  
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 Осим о платформи, на конференцији је разговарано и о ситуацији на тржишту пелета код нас и у 
Европској унији, као и приједлозима за регулацију домаћег тржишта пелета које је засуто производима 
лошег квалитета. О ситуацији на тржишту пелета у ЕУ путем видео линка говорио је Martin English са 
Института за биоенергију из Беча.  

Марица Берић, представница Развојне агенције Републике Српске захвалила је донатору што  је кроз 
овај пројекат препознао потребу подршке иновативним пословним субјектима широм БиХ.  

„Један од таквих је и предузећe „DVC solutions“. Интернет платформа коју су они развили кроз пројекат 
не промовише само домаће произвођаче пелета и чини их видљивијим потенцијалним купцима ши-
ром Европске уније, већ их и мотивише да, испуњавајући одређене стандарде у производњи, буду кон-
курентни на захтјевном европском тржишту. Платформа истовремено спречава нелојалну конкуренци-
ју промовишући произвођаче који нуде квалитетне производе из стандардизоване производње, а исто 
тако скреће пажњу купаца на непоуздане и неквалитетне произвођаче“, истакла је Берић.  

Учесници конференције сагласни су у оцјени да је платформа добар маркетиншки алат за произвођаче 
пелета у БиХ који омогућава двосмјерну комуникацију са крајњим потрошачима. Закључено је да 
постоји потреба удруживања произвођача како би се лакше артикулисали захтјеви према институција-
ма а све с циљем даљег унапређења производње пелета. Такође, речено је да се треба активније ради-
ти на вансезонском пласману пелета јер су анализе показале да домаћа потрошња убрзано расте, а 
извоз се смањује.  

„Веома смо захвални пројекту Challenge to Change без чије подршке сигурно не бисмо кренули у реали-

зацију овог пројекта. Идеја о онлајн берзи настала је прије пандемије вируса корона и сада се показало 

колико је важно да имамо могућност онлајн трговине пелетом најбољег квалитета“, кажу у  DVC Solu-

tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Спремни за квалитетнију припрему  и 
провођење пројеката  

 
Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Развојном агенцијом Града Требиња, Градском 

развојном агенцијом Добој, Градом Зворник и Градом Градишка организовала је током септембра, 

октобра и децембра 2020. године обуке за припрему и провођење пројеката у Требињу, Добоју, Зворнику 

и Градишци.   

Обуку су успјешно завршила укупно 72 полазника: 23 полазника у Зворнику, представници локалних 

развојних агенција и градских и општинских управа из Зворника, Бијељине, Милића и Осмака, 25 

полазника у Требињу са подручја ове локалне заједнице и Невесиња, 19 полазника у Добоју са подручја 

Добоја, Станара, Доњег Жабара, Брода и Пелагићева и 15 полазника са подручја Градишке.   

Полазници обуке радили су практично, у групама, на конкретним пројектним приједлозима, према 

методологији која је тренутно најраспрострањенија код међународних донатора. На овај начин  

институције добијају оспособљен кадар који у складу са потребама може самостално (или у пројектном 

тиму) да идентификује и развија пројектне приједлоге према фондовима Европске уније и другим 

донаторима у БиХ.  

У протеклом периоду ову обуку успјешно је завршило 377 полазника из 48 јединица локалне самоуправе 

у Српској и 120 институција на локалном новоу. Према анкети коју је спровела Агенција, 14 пројектних 

приједлога на којима су полазници радили током обука које су реализоване током 2018. и 2019. године 

обезбиједило је средства за финансирање. Вриједност ових пројеката је око 7,8 милиона КМ.  
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