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„Пандемија корона вируса учинила је да 2020. годину памтимо као годину великих изазова са којима се 

суочила комплетна пословна заједница, а самим тим и све институције чије су активности усмјерене на 

подршку пословним субјектима. И Развојна агенција Републике Српске морала је да се прилагоди 

новонасталој ситуацији и рекао бих да смо успјешно одговорили и том задатку. Упркос пандемији, ни једна 

наша активност није прекинута. Напротив, реализовали смо бројне пројекте и програме кроз које смо 

пружили подршку предузетницима и предузећима, нарочито оним који су се суочили са проблемима у 

пословању“, каже за „Предузетник“ директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић. 

Реализовали смо бројне пројекте  

којима смо подржали 

предузетнике и предузећа  
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Он истиче да је подршка била усмјерена према почетницима у послу, али и зрелим предузећима. Осим бројних 
видова нефинансијске подршке коју пружа РАРС, реализовани су и пројекти кроз које је пружена и финансијска 
подршка предузећима и предузетницима. 

„Ушли смо у завршну фазу пројекта Challenge to Change који на подручју БиХ реализују РАРС и СЕРДА, а донатор је 
Шведска агенција за међународни развој и сарадњу/Шведска амбасада у БиХ. Ријеч је о подршци иновативним 
пословним субјектима бесповратним средствима у максималном износу дo 10.000 евра за почетнике у послу, 
односно до 30.000 евра за зреле привредне субјекте. Укупна вриједност пројекта је 5 милиона евра, од чега је за 
Фонд из којег се суфинансирају пројекти бесповратним средствима 3,9 милиона евра. Било је огромно 
интересовање привредника за ова средства – имали смо преко 2500 пријава на протеклих 5 јавних позива и 
велики број добрих, иновативних пројеката наших предузећа која су кроз пројекте кандидовала иновативне 
пословне моделе, нове производе, иновативне идеје. Интересовање се није смањило ни у вријеме пандемије, 
није било одустајања од пројеката што само потврђује квалитет одабраних корисника. До сада је на нивоу цијеле 
БиХ реализовано 89 пројеката, а у току је реализација још 70. Од тога је око 38% пројекта пословних субјеката из 
Републике Српске. Реализацијом ових пројеката у Републици Српској креирано је око 300 нових радних мјеста, а 
задржано око 1700 постојећих. Веома смо задовољни реализацијом овог пројекта, задовољан је и донатор, као и 
корисници средстава – каже Ђукић и додаје да је управо расписан посљедњи, 6. Јавни позив за финансирање 
пројеката из Челенџ фонда који је отворен до 12. фебруара. То је нова прилика за пословне субјекте у Републици 
Српској и БиХ да добију бесповратна средства за реализацију својих  иновативних пројеката. 

Ђукић истиче да је заживио и систем менторинга у Републици Српској који је Развојна агенција успоставила уз 
подршку Јапанске агенције за међународну сарадњу – ЈИЦА. Уз помоћ ментора предузећа идентификују 
проблеме, али и предлажу рјешења за унапређење и побољшање пословања. 

«Од 2018. године до данас цертификовали смо 45 ментора широм Републике Српске, То су, осим запослених у 
РАРС и представници локалних развојних агенција и локалних заједница који су прошли интензивну обуку у 
учионици и практично, у самим предузећима. Менторску услугу користило је 38 предузећа, а наши ментори 
тренутно раде са још 16 привредних субјеката. Морам нагласити да су сви наши корисници изузетно задовољни 
овом услугом, која је за њих бесплатна, а сви су нам рекли да би је користили поново што најбоље потврђује 
квалитет, значај и потребу за оваквом подршком», појашњава Ђукић.  

Захваљујући чланству у Европској мрежи предузетништва агенција је у протеклом периоду на различите начине 

подржала око 2500 предузећа у Српској. 

 

Подршка самозапошљавању старијих   

 

„Агенција реализује још један међународни пројекат 

који је специфичан јер је један од ријетких на нашим 

просторима који је окренут тешко запошљивим 

категоријама: особама изнад 51 годину старости, а 

посебно онима који су изгубили посао током пандемије 

изазване вирусом корона. Циљ пројекта под називом 

„Изградња дигиталних предузетничких капацитета 

код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars је да се развије одржив систем за подршку 

самозапошљавању старијих особа кроз изградњу дигиталних вјештина. И овај пројекат суфинансира Европска унија у 

оквиру Дунавског транснационалног програма. У пројекту учествује 19 партнера из 8 земаља Дунавске регије“, каже 

Ђукић. 
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„У периоду 2017.-2019. година пружили 
смо директне савјетодавне услуге за више 
од 150 предузећа, организовали више од 
20 Б2Б догађаја за више од 400 предузећа, 
који су имали више од 1000 пословних 
састанака са партнерима из Европе и 
свијета. Такође, организовали смо 60 
међународних догађаја за мала и средња 
предузећа, 30 предузећа је посредством 
Мреже пронашло адекватан извор 
финансирања, а 50 предузећа успоставило 
је међународно партнерство. Само 
прошле године организовали смо 20 
радионица за више од 500 полазника на 
различите теме“, истиче Ђукић и додаје да 
је нарочито задовољан што је, 
захваљујући учешћу Агенције у пројекту 
“Прихватање неуспјеха да би се олакшало 
пружање „друге шансе“ предузетницима у 
Дунавској регији“ - DanubeChance2.0, 
успостављен Програм подршке 
предузетницима са потешкоћама у 
пословању, што је у новонасталим 
околностима посебно важно.  

„Када смо почели са провођењем 
пројекта није се могло ни претпоставити 
да ћемо свједочити тренутној пандемији 
корона вируса и потешкоћама у 
пословању са којима се суочавају 
привреде цијелог свијета. Из тог разлога, 
програми и алати подршке за 
предузетнике са потешкоћама које развијамо кроз пројекат су веома значајни и свакако 
примјенљиви у идућем периоду. У суштини, пројекат се односи на подршку предузетницима чији 
први пословни подухват није успио, али су спремни за нови почетак, предузетнике са потешкоћама 
у пословању, те почетнике у послу. Пројекат суфинансира Европска унија у оквиру Дунавског 
транснационалног програма. У сарадњи са још 17 партнера из 11 земаља Дунавске регије 
припремљен је и пилотиран посебан програм подршке за предузетнике са потешкоћама у 
пословању и предузетнике којима је потребна „друга шанса“. У Републици Српској кроз овај пилот 
програм подршке подржано је 28 привредника који су поред едукација добили бесплатну 
савјетодавну помоћ, те могућност да разраде своје личне акционе планове. У току је и пружање 
менторске подршке предузетницима са потешкоћама у пословању те ће до краја пројекта број 
подржаних привредника бити свакако већи. Један од резултата учешћа у овом пројекту јесте и 
израда Регионалног акционог плана за пружање „друге шансе“ предузетницима у Републици 
Српској, те учешће Агенције у припреми Стратегије предузетништва „друге шансе“ у Дунавској 
регији“, каже Ђукић. 

Додаје да Агенција није заборавила ни оне који желе започети властити посао или су тек на почетку 

када им је подршка и најпотребнија. Након два успјешна пилот акцелератор програма у Бањалуци и 

Приједору настављена је ова активност и организована су још три циклуса у Билећи, Бијељини и 

Угљевику, те Палама. 
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„Од укупно 75 учесника, 48 је успјешно завршило програм. Програм траје 2,5 мјесеца и обухвата 
подршку у виду обука, савјетодавне подршке, коришћења простора за рад у оквиру пословног 
инкубатора, административну и техничку подршку за коришћење средстава из различитих програма 
финансирања, могућност представљања пред потенцијалним инвеститорима, те промоцију и 
међународно повезивање. Додатни стимуланс су и награде за најбоље пословне идеје настале током 
провођења програма. Додијелили смо укупно 32 награде, 20 финансијских вриједности преко 58 ооо 
КМ и 12 нефинансијских као што је коришћење простора за рад у оквиру пословних инкубатора, 
књиговодствене услуге, услуге маркетинга и припреме промотивног материјала“, истиче директор 
Ђукић и додаје да су осим локалних развојних агенција и локалних заједница, у овај програм укључене 
и образовне институције, али и остале организације које пружају подршку почетницима у послу како би 
сви заједно радили на стварању повољнијег амбијента за покретање нових послова у Републици 
Српској. Овај програм Агенција ће наставити и у 2021. години. 

Током 2020. године Агенција је интензивно проводила и активности које се односе на нову надлежност 
а то је привлачење и реализација улагања.  

„Креирали смо информациони систем који је интегрисан у сајт Агенције а чију окосницу чине База 

локација и База добављача, као и инвестициони водич и брошура за инвеститоре. Организовали смо 

онлајн обуке за представнике општина и градова за даље пуњење и ажурирање базе локација за 

инвестирање како би у сваком тренутку потенцијални инвеститор имао релевантну информацију о 

доступним локацијама. Пуни се и база добављача коју чине компаније које имају капацитет да постану 

потенцијални добављачи постојећим, али и будућим инвеститорима. У наредном периоду, у сарадњи 

са локалним заједницама и другим релевантним институцијама, радићемо на припреми презентације 

наше инвестиционе понуде на неким будућим сајмовима или другим сличним догађајима. Наш циљ је 

да будемо релевантна контакт тачка потенцијалним инвестоторима и подршка за проналажење 

адекватне локације, потенцијалних добављача, пролажења кроз процедуре исл.“ закључује Ђукић. 

 

 

Обуке за припрему и провођење развојних пројеката 

 

Још једна активност се континуирано проводи у сарадњи са локалним развојним агенцијама, општинама и 
градовима, а значајна је нарочито у контексту будућег кандидатског статуса БиХ за чланство у Европској 
унији. Ријеч је о обуци за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката према методологији 
која је најраспрострањенија код међународних али и домаћих донатора. 

„До сада смо организовали 21 циклус обука широм Републике Српске које је успјешно завршило 377 полазника 

из 48 јединица локалне самоуправе и преко 120 институција и организација на локалном нивоу. 
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Привредна мисија повезала предузећа  
из Српске и Србије 
 
 

Више од 15 привредника учествовало је у онлајн привредној мисији из сектора метала коју је организовала 
Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са кластером металне индустрије Западне Србије и Машинским 
факултетом Универзитета у Београду, а у оквиру Европске мреже предузетништва. Привредна мисија одржана је 
18. децембра 2020. године. 
Циљ привредне мисије био је пословно повезивање, размјена знања и искустава пословних субјеката из Републике 
Српске и Србије у сектору метала. Одржано је преко 40 билатералних састанака.  
Привредну мисију отворио је др Бојан Ћудић, представник Развојне агенције Републике Српске и координатор 
Европске мреже предузетништва у Републици Српској, нагласивши значај пословних сусрета као једног од 
инструмената ЕЕН-а за интернационализацију пословања. 
Привредници су изразили задовољство чињеницом да су и у доба пандемије, узроковане корона вирусом, имали 
прилику да успоставе пословне контакте и размијене искуства која ће допринијети развоју њиховог пословања. 
- До сада смо учествовали на неколико догађаја који се одржавају у оквиру Европске мреже предузетништва, а ова 
привредна мисија била је одлична прилика да успоставимо нове пословне контакте и да проширимо наше 
пословање и на тржиште Републике Српске када је у питању сектор метала - истакао је директор србијанског 
предузећа "3Д република" Светозар Колесар. 
Иначе, у оквиру Европске мреже предузетништва, током 2020. године Агенција је била организатор и 
коорганизатор 12. међународних пословних сусрета на којима је учествовало више од 100 предузећа из Републике 
Српске и одржано је више од 200 билатералних састанака. Осим међународних пословних сусрета, Агенција је у 
оквиру ЕЕН-а  организовала и 11 семинара, радионица и инфо дана на којима је учествовало преко 150 привредних 
субјеката. 
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    Нова прилика за  
   грант средства  
   из Challenge фонда 

 
 
 
 
 
Привредни субјекти са подручја Босне и Херцеговине и Шведске по шести пут могу аплицирати за бесповратна 
средства из Challenge фонда. Јавни позив отворен је до 12. фебруара 2021. до 16:00 часова. Расположиви фонд 
за овај позив је око 420.000 ЕУР. Средства су намијењена привредним субјектима са иновативним идејама, 
производима или услугама које могу довести до смањења незапослености, повећања конкурентности и 
одрживог друштвено-економског развоја у БиХ. 

За потенцијалне кориснике из категорије startup-a, који су регистровани најмање шест мјесеци, предвиђен је 
максимални износ гранта до 10.000 еура, док корисници из категорије микро, малих и средњих предузећа до 
250 запослених, који обављају дјелатност дуже од двије године, могу рачунати на подршку у максималном 
износу до 30.000 еура. Апликанти морају обезбиједити и минимално властито учешће од 50% укупне 
вриједности предложеног пројекта, чија реализација не може бити краћа од 3 мјесеца нити дужа од 6 мјесеци.  
Све пристигле пријаве биће оцијењене у складу са три основна критеријума – иновативност, изводљивост и 
одрживост пословне идеје и друштвена корист. Приликом евалуације, предност имају властите иновације 
привредних субјеката у односу на набавку готовог иновативног рјешења производа или набављене 
технологије, које ће допринијети развоју новог производа, услуге или процеса на тржишту, те имати ширу 
друштвену корист. 

Пријаве на овај позив морају бити поднесене искључиво у електронској форми на сајту www.c2c.ba у складу с 
упутствима која се налазе у документу Водич/Смјернице за апликанте. Овај документ је саставни дио 
Апликационог пакета којег можете преузети на овом линку .  

За додјелу бесповратних средстава из Challenge фонда на претходних 5 позива пријављено је 2574 апликација. 
До сада је реализовано 89 пројеката који су подржани са око 1,816.000 еура, а у току је реализација још 70 
пројеката. Укупни распложиви Challenge фонд је око 3,9 милиона еура. 

Challenge фонд успостављен је у оквиру пројекта Challenge to Change који финансијски подржава Шведска 
агенција за међународни развој и сарадњу /Sida/, а проводе га Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА 
и Развојна агенција Републике Српске. Партнер у пројекту је и регион Остерготланд, Источна Шведска. 

http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-nova-prilika-za-dobijanje-bespovratnih-sredstava-iz-challenge-fonda/
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-nova-prilika-za-dobijanje-bespovratnih-sredstava-iz-challenge-fonda/
http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-nova-prilika-za-dobijanje-bespovratnih-sredstava-iz-challenge-fonda/
http://www.c2c.ba
https://c2c.ba/assets/files/xOz01fXVC4-c2c-application-package-bhszip.zip
http://www.rars-msp.org/
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Побједник акцелертаор програма 
«Хумско» д.о.о из Требиња  

успјешно развија производњу крафт пива 

 

 

 

 

 

 

 
Иако им је прошла година, обиљежена пандемијом вируса корона, мало пореметила планове, предузеће 
“Хумско” д.о.о. из Требиња полако остварује своје пословне планове. Свјесни да у свијету бизниса 
константно морају учити и напредовати, пријавили су се за учешће у Акцелератор програму који је 
Развојна агенција Републике Српске организовала у Билећи крајем 2019. године. Пријавили се и 
побиједили са идејом „Производња крафт пива- ХУМСКО“. Невена Станић, која заједно са супругом стоји 
иза овог пословног подухвата, каже да им је искуство стечено у оквиру Акцелератор програма итекако 
помогло да даље развију и унаприједе своју пословну причу. 

«Прихватамо сваку могућност проширења знања и маркетинга, а наравно и финансијске подршке. Ни муж 
ни ја нисмо из овог сектора и свакако да морамо још много научити да би све било како треба. Ми смо из 
сваког семинара извукли неку поуку. Вољели би проширити знање шта се тиче финансијских и правних 
аспекта предузетништва, како максимално искористити потенцијал фирме и искористити све олакшице. 
Такође нас занима и могућност извоза. Врло радо бисмо поново учествовали у неком сличном програму», 
каже Невена. 
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Додаје да су награду из Акцелератор програма 
уложили у маркетинг, нови лого и веб 
страницу. Нису одустали од идеје да производе 
хмељ, али су то морали привремено одложити 
због проблема које је свим предузетницима 
донијела актуелна пандемија. Невена вјерује 
да ће током наредне године покренути и ту 
производњу. 

Иначе, цијела прича о производњи пива 
потекла је из угоститељства што је била 
основна дјелатност брачног пара Станић.  

«Идеја је настала у првом објекту који смо 
имали у коме су се гледале утакмице. Нудили 
смо око 50 разних врста пива, па смо муж и ја 

помислили зашто и  ми не би правили пиво. Са пробном производњом почели смо на прољеће 2017. а 
исте године на јесен регистровали фирму. Имали смо среће да је један наш пријатељ производио пиво, 
а били смо у контакту и са још двије крафт пиваре из Бање Луке и Фоче и они су нам много помогли. 
Ми смо задовољни са напретком.  На почетку смо производили 300 литара мјесечно па смо доспјели 
већ до 2000 литара а надамо се да ћемо ове сезоне повећати производњу на 3500 литара», истиче 
Невена.   

Првобитни кафић прерастао је у међувремену у пивницу «Хумско», а прошле године преселили су се 
на атрактивну локацију у старом граду у Требињу и постали «Пивница ресторан хумско».  

Бити предузетник је тешко, али виде пуно могућности за успјех. 

«Напорно је. Немате радно вријеме, сав успјех али и неуспјех зависи од вас, одговорни сте за друге и 
зато сте често под стресом. Али, са друге стране, то вам даје слободу да управљате својим животом 
како ви желите и да нисте овисни ни о коме, него само о своме труду и својој способности. Уколико 
имате среће да на свом путу сретнете и добре колеге, све постаје лакше јер и они преузимају дио 
посла и одговорности», каже Невена. 

Не плаше се рада, али ни конкуренције.  

«Ми сматрамо да у овом сектору још нема конкуренције. Сва производња занатског пива у БиХ држи 
мање од 1% тржишта. Штавише, ми смо се са многим пиварима у БиХ удружили да заједно пробамо да 
напредујемо. Убрзо би се чак требало 
формирати и удружење занатских пивара у 
БиХ. Више се постигне кад се заједно ради 
умјесто да се троши енергија радећи једни 
против других», увјерена је Невена. 

Онима који још размишљају да се отисну у 
предузетничке воде поручује да је најважније 
да имају вољу, стрпљење и слогу. 

«Нећете се обогатити за дан, нити ћете мање 

радити. Ако уђете у било који посао будите 

спремни да, у најбољем случају, 3-4 године 

радите без престанка и са више минуса него 

плуса. Будите истрајни, саслушајте свакога а 

послушајте највише себе и успјех неће 

изостати», поручује за крај Невена. 



Нова услуга за мала и средња предузећа у Републици Српској 

 
 
 

Контролингом до најбољих пословних одлука 
 
 
 

Развојна агенција Републике Српске у оквиру Европске мреже предузетништва привредним субјектима у 
Републици Српској понудила је нову специјализовану услугу чији је циљ да додатно унаприједи њихово 
пословање. Ријеч је о обукама из области контролинга. Контролинг је њемачка методологија управљања 
предузећем којом се прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних 
одлука као што су израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информи-
сање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, 
увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл. 
Један од кључних алата контролинга јесте дефинисање мjерљивих циљева, сагледавање одступања у од-
носу на усвојене циљеве и предлагање корективних мјера. Контролинг истражује да ли су циљеви 
достижни, испитује разлоге који су довели до одступања и усмјерава активности на прави пут. Уколико 
пут није прави, улога контролинга се огледа у преиспитивању пословне стратегије. Контролинг се може 
описати и поједностављено као „ЦМОК“ матрица (Циљеви, Мјерења, Одступања, Корекције).  
Обука коју организује Развојна агенција Републике Српске састоји се од теоријског и практичног дијела. 
Обухвата области ТОТ контролера, Колбов циклус учења, Фасилитацију, Дизајнирање обуке тренера, 
Оперативне и стратешке контролинг алате, Специфичне алате контролинга, Животни циклус производа, 
Анализу конкуренције, Benchmarking шаблоне, Спознају слабости предузећа, BCG матрицу (матрица 
индустријског раста и тржишног удјела), ABC анализу (метода за анализу и управљање залихама, Excel у 
контролингу, Израду „onePage“ извјештаја, Управљање извјештајима, Генерисање извјештаја, Психологију 
у контролингу и Тимски рад. 
Након обуке, полазници добијају систематичан преглед битних задатака контролинга, усвајају појмове 
контролинга и уче радити са контролинг алатима, стичу потребна знања и компетенције из контролинга 
која су им потребна за рад са руководиоцима у предузећу, као и основна стручна и методолошка знања 
за развој мјера за остваривање циљева предузећа, документовање пословања, те корекцију грешака у 
пословању. Обука је високо орјентисана према корисницима и проводи се на примјерима из 
свакодневног рада у предузећу што осигурава практичну корист за полазнике.  
На крају полазници добијају сертификат о завршеној обуци који издаје Развојна агенција Републике 
Српске и ICVInternationalerControllerVerein (Међународно удружење контролера). 
Развојна агенција Републике Српске организовала је до сада двије овакве обуке на којима је учествовало 
19 кандидата. Знања стечена на обуци већ с успјехом примјењују у својим фирмама. 
Сања Симић из компаније „МП Пандуревић“ из Милошевца код Модриче, која је добила сертификат, 
каже 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 година.  
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