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КРОЗ ЕВРОПСКУ МРЕЖУ  
ПРЕДУЗЕТНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ПОДРЖАНО 2.500 ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА 
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Кроз активности Европске мреже предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) од 2017. до 2020. године 
подржано је 2.500 привредних субјеката у Српској. Домаћим предузећима на располагању је било 2,3 
милијарде евра гранта из “COSME” програма од чега је 110 домаћих предузећа, преко финансијских 
посредника, искористило 22 милиона КМ. У истом периоду, кроз програм ЕУ Horizon 2020 пружена је 
подршка предузећима на унапређењу њихових иновативних капацитета, трансферу технологија и заштити 
интелектуалне својине. 
Кроз годишње извјештаје које је ЕУНОРС подносио Европској комисији видљиво је да је у поменутом периоду 
реализовано више активности него што је планирано, чак 112%.   

Кроз Европску мрежу предузетништва 
Републике Српске  

подржано 2.500 привредних субјеката 
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Чланице ЕУНОРС-а (конзорцијум Европске мреже предузетништва Републике Српске чини пет институција: 
Развојна агенција РС, Привредна комора РС, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву и 
Иновациони центар Бања Лука) организовале су или су учествовале у организацији 100 међународних пословних 
сусрета у Европи, а домаћим предузећима обезбијеђено је и бесплатно учешће на билатералним сусретима у 
Кини, Русији, Америци, Турској… 
COSME програм је од 1.1.2021. године замијенио нови ЕУ програм за подршку развоју предузећа и 
предузетништва (Single Market), па се очекује и значајније повлачење грантовских средстава од стране домаћих 
предузећа. 
Подсјећамо, Европска мрежа предузетништва (ЕЕН) представља највећу мрежу за подршку развоју предузећа и 
предузетништва у свијету. Покренута је прије три деценије од стране Европске комисије са идејом да се креира 
стандардизовани сет инструмената подршке предузећима у Европи. С обзиром на успјех постигнут у Европи, 
концепт је касније проширен и на остатак свијета. Све земље које у економским смислу нешто значе данас у 
свијету, чланице су ЕЕН. 
Конзорцијум из Републике Српске примљен је у чланство ЕЕН крајем 2014. године и то је нешто најбоље што је 
привреда Републике Српске до сада добила од Европске комисије. Кроз овај механизам подршке институције 
Српске добиле су могућност да, кроз директну комуникацију са Бриселом, раде на развоју домаћих предузећа. 

Завршетком ратификације COSME споразума крајем 2016. године од стране надлежних институција БиХ, 
створени су услови да конзорцијум из Републике Српске  добије средства за финансирање својих активности из 
два најзначајнија програма Европске комисије за подршку развоју предузећа и предузетинштва: COSME и Horizon 
2020. Исто тако, предузећа из Републике Српске су, кроз посредовање домаћих финансијских институција, 
добила приступ новим финансијским инструментима, пригођеним њиховим потребама. 
Кроз активности Европске мреже предузетништва Републике Српске, домаћа предузећа и предузетници могу 
добити информације о условима за улазак на тржиште Европске уније, нове прилике за извоз, приступ новим 
тржиштима, фондовима, могућности за трансфер технологија и приступ другим механизмима подршке развоју 
предузећа и предузетника. 
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Домаће фирме успјешно примјењују  

знања из области контролинга  

 

 
Развојна агенција Републике Српске организовала је и ове године обуку из области контролинга коју 

је са успјехом завршило 9 полазника. Тим поводом 5. фебруара 2021. године у просторијама 

агенције организовано је уручење цертификата. Обука, која је укључивала пет модула, реализована 

је у оквиру Европске мреже предузетништва, у сарадњи са Међународним удружењем контролера 

ICV InternationalControllerVerein. 

Директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић честитао је кандидатима који су 

стекли сертификат истакавши да су полазници раније одржаних обука били веома задовољни 

квалитетом обуке и стеченим знањем. Он се у разговору са овогодишњим полазницима 

интересовао за њихове утиске, како би се у наредном периоду унаприједио квалитет едукације, али 

и организовале неке друге, у складу са потребама привредних субјеката у Републици Српској. 

Бојана Курешевић из предузећа „Модрича шпед“ из Модриче захвална је Развојној агенцији 

Републике Српске на прилици да учествује у едукацији из области контролинга. 

„Хвала и предавачу који је са нама несебично дијелио своје знање и помогао нам да ријешимо 

проблеме у нашим фирмама. Јако пуно сам проширила своје знање. Колико год да сам мислила да 

имам знање из неких области, сад сам видјела колико их немам. Искуство и знање које сам овдје 

стекла помогло ми је да ријешим неке ситуације у својој фирми, али и мојим сарадницима, такође. 

Имам пуно спољних срадника којима сам кроз савјете и сугестије помогла да и они побољшају своје 

пословање“, каже Бојана.  
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Стеченим знањем задовољан је и Бојан Гајић 
из бијељинске компаније „Мегадрво“. 
„Наша фирма је млада и развијамо се веома 
брзо. Имамо већ преко 260 запослених и нама 
је јако потребно да запослени на одређеним 
позицијама имају знања и искуства која могу 
помоћи при раду, контроли и напредовању 
саме фирме. На оваквим едукацијама добија 
се управо то специфично знање. И оно што је 
још значајније, контролинг нам помаже у 
откривању одређених проблема прије него 
што се десе. Проблем ће се увијек открити, 
али ако се открије касно онда је тај проблем 
много већи“, рекао је Бојан.   
Ово је друга година да РАРС организује обуку 
у области контролинга. Прошлогодишњу 

обуку завршило је 10 представника предузећа и они стечена знања већ увелике примјењују. 
Сања Симић из компаније „МП Пандуревић“ из Милошевца код Модриче, која је добила сертификат, 
истакла је 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. 
Контролинг је њемачка методологија управљања предузећем којом се прикупљају пословне 
информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука као што је израда буџета, 
стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, 
планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске 
обраде података, посебна истраживања. 
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За бесповратна средства конкурисало 

590 пословних субјеката  

 
На шести, посљедњи објављени Јавни позив за бесповратна средства из Челенџ фонда пријавило се чак 590 
пословних субјеката са простора цијеле Босне и Херцеговине. Претходно је организовано 5 онлајн инфо сесија на 
којима су потенцијалним апликантима представљени сви детаљи јавног позива и појашњен начин пријаве. У току је 
процес оцјењивања пријава од стране првостепене комисије која ће направити ужи избор према прецизно 
утврђеним критеријумима: иновативност, изводљивост и одрживост пословне идеје и друштвена корист. Након 
тога, другостепена комисија доноси коначну одлуку о избору корисника гранта. 

За овај јавни позив пословним субјектима на располагању је фонд у износу од око 420.000 евра.  

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. Обавеза апликанта је да обезбиједи и минимално властито учешће од 50% укупне вриједности 

предложеног пројекта, чија реализација не може бити краћа од 3 мјесеца нити дужа од 6 мјесеци. 

За додјелу бесповратних средстава из Challenge фонда на претходних 5 позива пријављено је 2574 апликација. До 

сада је имплементирано 89 пројеката који су подржани са око 1,816.000 еура, а у току је имплементација 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. 
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До пословног искорака  
уз подршку Челенџ фонда 

 
 

 
У жељи да домаћим пчеларима понуде 
најквалитетнију храну за пчеле, прије осам година у 
Билећи је почело са радом предузеће „BKV group“. 
Почетак је био тежак. Производња је покренута 2011. 
у скромном производном простору од 200 м2, са 
малим капацитетима, али са јасном визијом развоја. 
“У Босни и Херцеговини имамо велику конкуренцију. 
Свако удружење пчелара производи храну за пчеле, 
али то је углавном конвенционални програм. Ми смо 
одлучили понудити нешто ново, квалитетније и 
опредијелили смо се за херба и органски програм. 
Иновација је да се храни за пчеле (погаче и сирупи) 
додају природни састојци као што су мјешавине 
екстракта љековитог биља и етерична уља који су 
органски цертификовани и сакупљени са подручја 
Херцеговине. Они су препуни минерала и витамина 

који пчелама дају већу виталност, отпорност на болести и пчеле су активније и сакупљају више меда. Финални 
производ је истовремено и храна и лијек за пчеле. Домаћи пчелари врло мало користе ове производе, прије 
свега јер немају довољно информација о њивом квалитету, али и због нешто више цијене. Наш квалитет су, 
међутим, препознали купци у иностранству и сада 99% производње извозимо на тржиште Француске, 
Њемачке, Шпаније, Пољске, Бугарске, Хрватске, Албаније и Црне Горе”, кажу у овој компанији. 
Производне машине у почетку су биле полуаутоматске, радило се готово мануелно, што је утицало на квалитет 
производа. Серије су биле неуједначене и квалитет је у великој мјери зависио од радне снаге. Било је 
неопходно купити савремене машине и адаптирати производни погон за шта су требала одређена улагања. 
Рјешење је стигло са првим јавним позивом за грант средства из C2C фонда. 
“Средства из овог фонда искористили смо за адаптацију постојећег пословног простора и набавку аутоматске 
линије за производњу тзв. погача - хране за пчеле. Укупна вриједност пројекта је 77.646,46 КМ. Наше учешће је 
50% или 38.823,23 КМ, а још толико обезбијеђено је кроз Челенџ фонд (Challenge Fund). Машина која је 
купљена захваљујући пројекту за 100% је повећала квалитет производа, капацитет производње, смањили смо 
трошкове, уједначили квалитет серија, и ојачали конкурентност“, истичу у BKV group. 
Истовремено, повећан је откуп љековитог биља што је утицало и на активније учешће коопераната, а запослен 
је и један нови радник , па ова фирма сада има пет запослених. 
Захвални су пројекту без чије подршке би тешко направили пословни искорак. 



 

Дубравка Аничић, власница предузетничке радње „Mystery“ успјешно прошла Програм подршке 
предузетницима са потешкоћама у пословању 

 

ОПСТАНАК УПРКОС ПАНДЕМИЈИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубравка Аничић, власница мале предузетничке радње „Mystery“, која се бави производњом природне 
козметике, већ пет година стрпљиво гради свој бренд и осваја позицију на тржишту. Година пандемије и 
ову је младу предузетницу суочила са новим изазовима и довела је скоро на ивицу опстанка.  

„Прошла година је била изузетно тешка свима па и мени, обзиром на ситуацију у цијелом свијету. Поред 
тога, због лошег здравственог стања све сам мање радила. Иако никада нисам одустала од иницијале 
идеје, због умора сам размишљала о обустављању производње. Тада сам контактирала Развојну агенцију 
Републике Српске, јер знам да су у ранијим годинама имали програм менторинга. Агенција ми је тада 
понудила учешће  у програму „Друга шанса“ што се испоставило као добра одлука“, каже Дубравка. 

Учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању, који је Агенција развила кроз 
пројекат  „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској 
регији“- DanubeChance2.0, омогућило је и Дубравки да усвоји нека нова знања и добије менторску 
подршку што јој је помогло да стабилизује посао.  

„До учешћа у програму имала сам већ низ идеја како да унаприједим своје пословање, које су ваши 
предавачи свакако подржали. Увијек сам отворена за размјену идеја јер на тај начин растемо у свим 
смјеровима, тако да сам у јеку мог лошег здравственог стања и јеку пандемије успјела да завршим 
учешће у програму и добијем још низ идеја како даље“, истиче Дубравка и додаје да без здравог лидера 
нема ни здраве фирме.  
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Пројекат DanubeChance2.0 „Прихватање неуспјеха да би се 
олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у 
Дунавској регији“, који се проводи од јула 2018. године, 
има за циљ 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. Укупна вриједност 
пројекта је 2.081.896 евра и суфинансиран је из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру 
Дунавског транснационалног програма, од којих Агенција користи 94.750 евра. У пројекту учествује 17 
партнера из 13 земаља Дунавске регије, од којих је Агенција једини партнер из БиХ, а Министарство 
привреде и предузетништва РС придружени стратешки партнер. Водећи партнер је IFKA – Агенција за 
развој Министарства економије Мађарске. 

У првој половини 2020. године Агенција је провела Програм подршке предузетницима са потешкоћама у 
пословању у циљу пружања подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању могућности поновног 
покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања и промоцији 
предузетништва ”друге шансе”. Програм је похађало укупно 28 учесника/предузетника. Кроз ове обуке, 
полазници су имали прилику да уче како поново да започну посао након неуспјеха, како да израде 
пословни модел и план, ураде SWOT анализу, како да управљају финансијама и како да правилно 
процијене потребе за финансијским средствима, упознају са правном формом пословања и радним 
односима, као и о другим законским нормама које су од значаја за предузетнике. Након завршене 
теоријске обуке, бесплатне савјетодавне услуге за 10 предузетника пружили су JICA сертификовани 
ментори из Агенције. 

Резултати који су добијени пилотирањем програма су потврдили да је потреба за оваквим програмом 

велика, те да ће Агенција Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању увести као 

своју континуирану активност. 

„Тако је било и у мом случају. Након опоравка почела сам поново да 
радим, мало паметније него прије. Мирније, сталоженије. У току 
програма сам са вашим колегама разговарала о разним 
могућностима пласмана производа. Један од приједлога је био и 
пласман на полице дрогерија које имамо на нашем тржишту. 
Свакако сам се водила том линијом и сада, пола године послије, 
спремам се баш за тај искорак. Још је то све у фази припреме и не 
могу много рећи о томе, надам се да ће све бити успјешно 
реализовано. Оно што могу рећи јесте да предузетнички дух никада 
не умире“, каже ова млада предузетница. 

Иако је у данашње вријеме тешко опстати на тржишту и покретати 

нове пројекте, пуно је нових планова. „Тренутно смо у фази 

реализације неколицине старих који су знатно успорили због 

актуелне ситуације. Mystery је преживио први удар пандемије, још 

је ситуација тешка, али сада то све већ иде на боље. Свакако идемо 

у реализацију зацртаних циљева и ширење производа и тржишта. 

Знатно опрезније него прије, али крећемо се и то нам је довољно за 

сада“, закључује Дубравка. 


