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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 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Холандска компанија тражи произвођача мушке одјеће по основу уговора о произвођњи 

БРНЛ20210222001  

Холандска компанија са искуством у модној индустрији покреће нову марку паметне женске 

одјеће за врхунске потрошаче. Компанија тражи произвођача који може да произведе 

квалитетну мушку одјећу за путовања, попут одијела, дуксева и мајица. Потенцијални партнер 

треба да буде спреман испоручити мале бројеве у различитим величинама по основу уговора о 

производњи. Пожељно је да потенцијални партнер може испоручити најмање 1000 комада 

одјевних предмета у различитим бојама и величинама. 

Словенска компанија тражи произвођача или добављача полиетиленских врећица и натрон 

врећа 

БРСИ20210219001 

Словенска компанија која је активна на тржишту већ 15 година у развоју и производњи 

полиетиленских врећица за различите сврхе тражи произвођаче или добављаче полиетиленских 

врећица са патентним затварачем и натрон врећа. Техничке спецификације понуђених 

производа морају бити у складу са међународним прописима. Потенцијални партнер мора да 

има искуства у логистици како би убрзао процес испоруке у Словенију. 

Руска компанија која се бави трговином и грађевином тражи добављаче бетонела за 

поплочавање 

БРРУ20210302002 

Руска компанија која се бави трговином и грађевином и која има 10 година искуства на пољу 

продаје грађевинског материјала тражи стране добављаче бетонела за поплочавање, разних 

боја и облика по основу уговора о набавци. Бетонеле за поплочавање треба да буду израђене 

од бетона-гранита, велике чврстоће и имају сљедеће карактеристике: отпорност на мраз на 

температурама изнад -30, апсорпција воде не више од 5%, абразија не више од 0,7 g/cm2. Могу 

бити различитих боја: сива, свијетло смеђа, жута, плава итд. Производи морају да испуњавају 

све стандарде квалитета грађевинских производа и да имају међународни ISO стандард. 

Њемачки стартап тражи произвођача бамбусових чарапа по основу уговора о производњи 

БРДЕ20210312002 

Недавно основана њемачка компанија активна у малопродаји и дизајнирању одјеће од 

одрживих влакана, са фокусом на чарапе и штрампле, тражи произвођаче који би могли 

произвести чарапе од бамбусових влакана. Производни партнер би требао имати сједиште у 

Европи, а сарадња би се одвијала по основу уговора о производњи. Партнер треба да буде 



 

 

спреман да производи производе према дизајну и спецификацијама њемачке компаније. 

Очекује се да ће партнер производити до 40.000 комада за почетак. 

Француска компанија тражи добављаче металних оквира и дијелова за шнале за косу 

БРФР20210304001 

 

Француска компанија која се бави производњом ручно рађених украсних шнала за косу с 

елегантним дезенима за веће међународне брендове, тражи добављаче металних оквира и 

дијелова који се користе за производњу шнала за косу, из источне Европе или медитеранских 

земаља који задовољавају високе стандарде квалитета и производе серије од неколико стотина. 

Заинтересовани су за сарадњу по основу уговора о набавци. 

Румунска компанија тражи дистрибутере 

БРРО20210216001 

Румунска компанија, са скоро 30 година искуства, тражи произвођаче и добављаче ПВЦ профила 

и конструкција за партнерство по основу уговора о дистрибуцији. Компанија жели да прошири 

свој портфолио и у могућности је да дистрибуира производе широм земље. Компанија тражи 

различите врсте ПВЦ профила, конструкција и рамова, различитих квалитета, боја, величина и 

облика. ПВЦ ће се користити за прозоре, разне врсте столарије (врата, конструкције, гаражна 

врата, комарници), како за унутрашњу тако и за спољну столарију. 

Њемачки стартуп тражи тестере за свој аутоматизовани канцеларијски намјештај по основу 

уговора о услугама 

БРДЕ20210301001 

Њемачки стартап тражи пилот тестере за свој аутоматизовани канцеларијски намјештај по 

основу уговора о услугама. Компанија је развила паметни канцеларијски систем који омогућава 

персонализацију радних простора. Рјешење се састоји од мобилне апликације, паметног стола и 

интелигентне канцеларијске столице која се може прилагодити и синхронизовати за различите 

кориснике. Стартап тражи пилот тестере за своје office 4.0. рjешењe. Потенцијални партнери су 

компаније које већ послују у области канцеларијског намјештаја и/или траже паметну 

алтернативу за канцеларијски намјештај. 

Руски дистрибутер аутомобилских дијелова тражи стране добављаче 

БРРУ20210326001 

Руска компанија из регије Липецк бави се продајом аутомобилских производа за аутомобиле и 

камионе. Компанија тражи поуздане стране добављаче аутомобилске хемије и аутомобилске 

електронике по основу уговора о дистрибуцији. Током преговора са потенцијалним партнерима 

разговараће се о сертификатима, паковању, минималној количини партије, итд. Компанија је 

спремна да пружи партнерску помоћ при сертификацији. Заинтересовани су да купују производе 

квартално. Потенцијални партнер требао би да има искуства са пласманом производа на 

међународном тржишту. 

 

 



 

 

Холандска женска спортска марка тражи партнера који нуди трикотажу приватних робних 

марки на основу уговора о дистрибуцији 

БРНЛ20210312001 

Холандска марка позната је по својој спортској одјећи са стилским, женственим дизајном и 

техничким перформансама. Компанија жели да прошири свој асортиман женским џемперима 

од трикотаже. Заинтересовани су за сарадњу са произвођачем трикотаже приватних робних 

марки који је спреман да послује по основу споразума о дистрибуцији. Потенцијални партнер 

мора бити устаљени произвођач женске трикотаже и имати искуство у производњи врхунских 

производа. Понуђени производи морају имати врло конкурентну цијену у односу на понуђени 

квалитет и у поређењу са конкуренцијом.  


