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УВОД 

Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа (МСП) за 2021. годину у Републици 
Срспкој рефлектује међусобно повезане економске ризике са којима се суочавају предузећа, 
домаћинства, финансијске институције и владе широм свијета, као посљедица кризе COVID-
19. Поред тога што садржи основне показатеље макроекономског амбијента, статистичке 
показатеље сектора, резултате провођења политика развоја МСП у Републици Српској, као и 
имплементацију пројеката реализованих у 2021. години, Извјештај се бави и питањима 
умањења финансијских ризика, који произилазе из ванредних политика усвојених као 
одговор на кризу, истовремено подржавајући равномјеран опоравак.  

Реакције влада у разним дијеловима свијета помогле су да се дјелимично ублаже економске 
и социјалне посљедице пандемије, али су резултирале и повећаним ризицима, укључујући 
презадуженост јавности и повећану финансијску осјетљивост. Креатори политика 
континуирано раде на смањивању мјера економске подршке успостављених током раних 
фаза пандемије, као и на обнављању економске активности и раста, јер МСП и даље чине 
већину предузећа у свијету и значајно доприносе отварању радних мјеста и глобалном 
економском развоју. Представљају око 90% свјетског пословања и више од 50% запослених 
широм свијета. У Европској унији (ЕУ) МСП представљају чак 99% свих пословања и 
запошљавају око 100 милиона људи, што чини више од половине европског БДП-а и игра 
кључну улогу у додавању вриједности у сваком сектору привреде. Од суштинског су значаја 
за европску конкурентност и просперитет, као и за економски и технолошки суверенитет.1 

У Републици Српској je у 2021. години пословало 41.992 малих и средњих предузећа, која 
остварују удио од 70,34% у укупном приходу, 70,18% у запослености и 68,94% у извозу 
Републике Српске. МСП стимулишу приватно власништво и предузетничке способности, 
флексибилна су и могу се брзо прилагодити на промјене понуде и потржање на тржишту, 
креирају запосленост, промовишу диверзификацију економских активности, подржавају 
одрживи раст и дају значајан допринос привреди у цјелини. 

Годишњи извјештај за област МСП припремили су Министарство привреде и предузетништва 
и Развојна агенција Републике Српске, на основу члана 13. став 1. Закона о развоју малих и 
средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/13 и 84/19).  

Подаци приказани и анализирани у Извјештају прикупљени су од релевантних институција 
предузетничког система Републике Српске, између осталих од Пореске управе Републике 
Српске, која располаже са јединственим системом за регистрацију, контролу и наплату 
доприноса, затим Републичког завода за статистику Републике Српске, Агенције за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), те институција и организација 
Републике Српске које кроз своје дјеловање пружају подршку привреди. Посебно важна је 
подршка одјељења за привреду и развој јединица локалне самоуправе Републике Српске, 
која је такође обрађена у овом Извјештају. У Извјештају су приказани подаци и анализе стања 
сектора за МСП за 2021. годину те њихов упоредни приказ са претходним годинама. 

Подаци о стању МСП који су приказани у Извјештају односе се на стање на дан 31.12.2021. 
године. У укупан број МСП укључени су сви они субјекти који имају сједиште у Републици 
Српској. Под појмом МСП у овом Извјештају обухваћена су правна лица и предузетници до 
250 запослених. 

                                                             
1 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/63/mala-i-srednja-poduzeca  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/63/mala-i-srednja-poduzeca
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Циљ Годишњег извјештаја је да информише јавност о стању у области МСП, о активностима и 
ефектима подршке надлежних институција и организација на републичком и локалном нивоу 
те потребним мјерама за унапређење стања. 

ИЗВОД ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА 

Годишњи извјештај у основи садржи основне показатеље макроекономског амбијента, 
статистичке показатеље сектора, резултате провођења политика развоја МСП у Републици 
Српској, као и имплементацију пројеката реализованих у 2021. години. Израда Годишњег 
извјештаја за област МСП у Републици Српској предвиђена је Законом о развоју малих и 
средњих предузећа (члан 13. став 1.), а припремају га Министарство привреде и 
предузетништва (у даљем тексту: Министарство) и Развојна агенција Републике Српске (у 
даљем тексту: Агенција). 
Стање у области МСП за 2021. годину у Републици Српској, према подацима Пореске управе, 
Републичког завода за статистику и АПИФ-а, је сљедеће:  
 У Републици Српској је пословало 41.992 малих и средњих предузећа од чега 18,365 

правних лица и 23,627 предузетника; 
 У структури правних лица доминирају микро предузећа са  16,180 субјеката, затим мала 

предузећа са 1,772 субјекта те средња предузећа са 413 субјекaта; 
 Жене су власнице 10.812 привредних субјеката у Републици Српској или 25,69% од укупног 

броја, док су сувласнице 874 субјекта или 2,08% од укупног броја свих привредних 
субјеката 

 Проценат учешћа МСП и СП у власништву жена у укупном броју МСП и СП у 2021. години 
износио је 25,74%; 

 Од 10.198 МСП која су предала завршне рачуне за 2021. годину, 1,645 МСП су у власништву 
жена, што чини 16,13% МСП; 

 Највећи број МСП или 30.33% је, као и претходних година, пословао у сектору трговине на 
велико и мало, поправке моторних возила и мотоцикала, затим у секторима прерађивачке 
индустрије 14.32%, хотелијерство и угоститељство 9.98% и саобраћај и складиштење 
7.65%.  

 Према облику организовања су доминатна друштва са ограниченом одговорношћу са 
учешћем од 90.11%; 

 Од укупно 41.992 МСП који су у 2021. години пословали у Републици Српској, њих 44.61% 
пословало је у привредном подручју града Бања Лука, затим привредним подручјима 
градова Бијељина 16.64% и Добој 12.62%; 

 МСП у Републици Српској су у 2021. години запошљавала 97,734 лицa, a предузетници  
40,840 лица, што је укупно 138,574 лица (од укупно 197,467 привредних субјеката у РС); 

 У 2021. години забиљежен је пораст запослених лица у свим привредним субјектима од 
3,58% у односу на 2020. годину;  

 Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених и у 2021. години био је, 
као и претходних година, у прерађивачкој индустрији, која је запошљавала 

58,816  радника или 21.08% од укупног броја запослених те у трговини на велико и мало, 

поправци моторних возила и мотоцикала, гдје је било запослено  48,818 радника или 
17.50%; 

 Просјечна бруто плата у 2021. години износила је 1.546 КМ, док је просјечна нето плата 
износила 1.004 КМ; 

 У 2021. години у Републици Српској је регистровано нових 4,151 предузетника и 825 МСП- 
правних лица, док је угашено 485 МСП-правних лица и 3,708 субјеката у форми 
предузетника; 
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 МСП-правна лица су у 2021. години остварила 70.34% пословних прихода свих предузећа, 
68.94% прихода од продаје на иностраном тржишту и 77.40% укупне нето добити свих 
предузећа; 

 Број МСП на 1000 становника у 2021. години је незнатно промијењен у односу на 2020. 
годину и износио је 31,36 МСП у нефинансијском пословном сектору. 

У  2021. години у сектору МСП су у односу на 2020. годину забиљежена сљедећа кретања: 
 Број МСП у 2021. години је већи за 7.06% у односу на број МСП у 2020. години, а тако и у 

структури МСП број правних лица је повећан за 2.84% у односу на 2020. годину, као и број 
предузетника који је већи за 10.59% у односу на број предузетника из 2020. године 

 Укупан број запослених у свим привредним субјектима је већи за 3.31% у односу на 2020. 
годину  

 Број запослених код МСП-правних лица је већи за 1.97%, док је број запослених код 
предузетника већи за 6.58% у односу на 2020. годину 

 Посматрано по секторима дјелатности, доминира прерађивачка индустрија са 27.96 % и 
трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала са 24.34%. 

 Непромијењена је и структура МСП по географским подручјима Републике Српске, гдје и 
даље доминира привредно подручје Бањалука са 44.61% учешћа. 

Влада Републике Српске је, у циљу ублажавања посљедица посљедица пандемије, 
додијелила финансијску подршку у износу од  615.720,79 КМ за 1.602 привредна субјекта, који 
запошљавају 2.170 радника, за сваког радника запосленог на пуно радно вријеме у марту 
2021. године. 

Из средстава Компензационог фонда Републике Српске одобрена су финансијска средства у 
укупном износу од 939.802,58 КМ у сврху поновног покретања или очувања производње, 
одржавања запослености и реализације уговорених обавеза. 

ИРБРС је наставила да одобрава мораторијум по кредитним линијама и зајмовима у трајању 
од три до шест мјесеци уз продужење периода отплате и увођење додатног грејс периода. За 
правна лица одобрен је један мораторијум и 21 продужење грејс периода, а за физичка лица 
5 продужења грејс периода за предузетнике. 

Издвојена су и подстицајна средства у сектору прераде пољопривредних производа за 42 
предузећа у укупном износу од 1.816.219,44 КМ. Поред наведених, средства су пласирана и 
кроз кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС) у укупном 
износу од 50.642.888,49 КМ за 80 МСП те одобрен захтјев за факторинг у износу од 983.513,19 
КМ за уступиоца потраживања из категорије МСП. Одобрене су и гаранције Гарантног фонда 
Републике Српске (ГФРС) у износу од 9,161,913.50 КМ за 46 субјеката, односно укупно 
22.789.289,60 КМ из ковид програма за 238 субјеката, од чега 501.200,00 КМ за 19 самосталних 
предузетника.  

Обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је €5 117 499 000, од чега 
се на извоз односило €2.264.147.000, а на увоз €2.853.351.000. Извоз је у 2021. години повећан 
за 30,5 у односу на 2020. годину, док је увоз повећан за 24,8%.  

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2021. години у Републици Српској, коју 
су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој 
дјелатности су регистрована, износила је 6.403.406.519 КМ. Вриједност продаје у 
иностранству износила је 2.962.935.706 КМ. 

Укупан обим финансијске подршке коју су издвојиле 42 јединице локалне самоуправе, које су 
доставиле податке о подршци МСП у 2021. Години, износио је 4.938.765,95 КМ за 1.052 
субјекта.   
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Министарство и Агенција су директно или индиректно учествовали у реализацији неколико 
домаћих и међународних пројеката. 

I МАКРОЕКОНОМСКИ АМБИЈЕНТ 

1.1. Бруто друштвени производ  и бруто додата вриједност Републике Српске 

Бруто додата вриједност у посљедњем кварталу 2021. године износила је 2,74 милијарде КМ, 
док је вриједност пореза на производе, умањена за субвенције на производе, било нешто 
више од 606 милиона КМ. Значајан реални раст бруто додате вриједности за 13,8% био је у 
подручјима трговине, саобраћаја и складиштења и у дјелатности пружања смјештаја, 
припреме и послуживања хране, хотелијерству и угоститељству.  

Република Српска је, према процјенама Републичког завода за статистику, забиљежила раст 
економске активности у сва четири тромјесечја 2021. године и остварен је реалан раст БДП-а 
у првом, другом, трећем и четвртом тромјесечју у односу на иста тромјесечја 2020. године од 
2,1%, 10%, 6,3% и 6,9%. Реални раст бруто домаћег производа у 2021. години, у поређењу са 
предпандемијском 2019. годином, износио је 3,7%. 

Табела 1.1. Бруто домаћи производ у Републици Српској за период 2018-2021. година 

Показатељ 2018 2019 2020 2021 

БДП (у мил. КМ), текуће цијене 10.701 11.251 11.132 12.500 
БДП (реална стопа раста %) 3,9 2,5 -2,5 6,32 
Број становника3 (процјена, у хиљадама) 1.148 1.142 1.136 1.128 
БДП по становнику (у КМ) 9.304 9.848 9.797 11.078 
БДП по становнику (у €) 4.757 5.035 5.009 5.664 

Извор:  Министарство финансија и Републички завод за статистику Републике Српске 

 

 
Графикон 1.1. Бруто додата вриједност, по подручјима Класификације дјелатности, текуће цијене 

 Извор:  Републички завод за статистику 
 

1.2. Обим индустријске производње 

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2021. години у Републици Српској, коју 
су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој 
дјелатности су регистрована, износила је 6.403.406.519 КМ. Вриједност продаје у 
иностранству износила је 2.962.935.706 КМ, што представља 46,3% укупне вриједности 
продаје индустријских производа. 

Према подручјима КД БиХ 2010, највећа вриједност продаје индустријских производа 
остварена је у подручју (С) Прерађивачка индустрија у износу од 4.413.681.284 КМ. У подручју 

                                                             

2 Просјечан раст БДП у четири квартала, Извор: Министарство финансија, Макроекономски показатељи 
Републике Српске, мај 2022. године 

3 Процјена броја становника заснована на резултатима добијеним из Пописа становништва 2013 
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(D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 
остварена је продаја од 1.707.450.273 КМ, у подручју (B) Вађење руда и камена од  
235.335.353 КМ и у подручју (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и 
дјелатности санације животне средине од 46.939.609 КМ. 

Продаја властитих индустријских производа износила је 6.164.381.999 КМ, што представља 
96,3% укупне вриједности продаје, док је продаја индустријских производа који су резултат 
услужне производње износила  239.024.520 КМ или 3,7% укупне вриједности продаје. 

Према индустријским областима, највећи удио у вриједности продаје индустријских 
производа остварен је у областима Производњa и снабдијевање eлектричном енергијом, 
гасом, паром и климатизација 26,7%, Производњa прехрамбених производа 13,8%, 
Производњa готових металних производа, осим машина и опреме 10,7% и Прерадa дрвета и 
производа од дрвета 8,6%. 

Табела 1.2. Мјесечна серија индекса индустријске производње (изворни индекси 2021. на исти период 2020. 
године) 

КД БиХ 2010:  
ГИГ1), Подручја и 
Области 

 Структура I-XII 2021 
I-XII 2020 

УКУПНО 100 109.9 
Подручје Б 12.42 103.0 
Подручје Ц 59.29 111.7 
Подручје Д 28.29 109.1 

      1) Главне индустријске групе дефинисане на основу економске намјене производа 
  Извор:  Републички завод за статистику 

1.3. Робна размјена са иностранством 
 

Табела 1.3. Спољнотрговински биланс Републике Српске за период 2018-2021. година                                                      
(у  хиљадама КМ) 

Година Извоз Увоз Обим Салдо Покривеност увоза 
извозом 

2018 3.741.170 5.216.650 8.957.820 -1.475.480 71,70% 

2019 3.610.386 4.782.190 8.392.576 -1.171.804 75,50% 

2020 3.393.236 4.472.288 7.865.524 -.1.079.052 75,9% 

2021 4.428.2874 5.580.6705 10.008.9586 -589.204 79,4% 
Извор:  Републички завод за статистику 

1.4. Запосленост 

Према подацима Републичког завода за статистику у Републици Српској је у 2021. години било 
279.030 укупно запослених лица, од којих 151.329 мушкараца и 127.701 жена. 

 

Табела 1.4.1. Запосленост по полу  

ЗАПОСЛЕНИ ПО ПОЛУ 2017 2018 2019 2020 2021 

УКУПНО 260.608 266.309 272.366 274.227 279.030 

Мушкарци 144.968 147.106 149.449 149.593 151.329 

Жене 115.640 119.203 122.917 124.634 127.701 
Извор:  Републички завод за статистику 

 

                                                             
4 €2.264.147.000  
5 €2.853.351.000 
6 €5.117.499.000 
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Графикон 1.4.1: Запосленост по полу 

  Извор:  Републички завод за статистику  
 
Подаци о запослености у пословним субјектима показују да је од укупно 236.254 запослена 
лица у 2021. години, односно од 128.409 мушкараца и 107.845 жена, највећи број запослених 
забиљежен у старосној групи 35-39 година, гдје је од укупно 36.713 лица било 18.988 
мушкараца и 17.725 жена. 
 

 
Графикон 1.4.2: Запослени по подручјима КД у 2017 и 2021. години 

 Извор:  Републички завод за статистику 

 
 

Табела 1.4.2. Запослени према облику својине 

ЗАПОСЛЕНИ ПРЕМА 
ОБЛИКУ СВОЈИНЕ 

2017 2018 2019 2020 2021 

УКУПНО 260.608 266.309 272.366 274.227 279.030 

Државна 76.063 77.057 78.383 79.212 81.450 

Приватна 146.869 153.149 159.117 162.205 166.422 

Задружна 390 342 306 287 312 

Мјешовита 37.286 35.761 34.560 32.523 30.846 

Извор:  Републички завод за статистику 
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Графикон 1.4.3: Запослени према облику својине 

Извор:  Републички завод за статистику 
 
 

II СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ СЕКТОРА МСП 

 

Статистички показатељи МСП у Годишњем извјештају сагледани су на основу података 
добијених из Пореске управе Републике Српске и података са којима располаже Агенција за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге –АПИФ за МСП која су предала завршне 
рачуне за 2021. годину. Поменуте податке обрадила је Агенција и они су дати у даљем тексту. 
Класификација предузећа према величини извршена је према броју запослених у складу са 
Законом о развоју МСП („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/13 и 84/19). Према 
препорукама Европске комисије под појмом МСП обухваћени су и самостални предузетници. 
У статистичкој анализи ће се даље користити појмови правно лице и предузетник. Према 
поменутој дефиницији у Републици Српској микро предузећа су привредни субјекти који 
запошљавају мање од 10 запослених, мала предузећа  запошљавају мање од 50 радника а 
средња предузећа мање од 250 радника. Према Закону о занатско-предузетничкој 
дјелатности7 предузетници су физичка лица која обављају предузетничку дјелатност у своје 
име и за свој рачун ради стицања добити. 
Подаци Пореске управе Републике Српске се односе на стање на дан 31.12.2021. године. 
Анализом су обухваћена правна лица и предузетници са сједиштем у Републици Српској. У 
број предузећа поред активних предузећа укључена су и неактивна предузећа, док су у број 
предузетника укључени само активни предузетници. У правна лица су поред привредних 
друштава укључени и други облици организовања који обављају економску активност 
(здравствене установе: апотеке и амбуланте, задруге и др.) 

2.1. Структура МСП у 2021. години 

2.1.1 Структура МСП према врсти субјекта 

Према подацима Пореске управе Републике Српске, у Републици  Српској је на крају 2021.  
године укупно пословало 42,087 привредних субјеката од чега 18,458 правних лица (од чега  
93 велика субјекта) и 23.629 предузетника (од чега су два велика предузећа). Укупан број 
привредних субјеката у 2021.  години је већи за 7.06% у односу на број субјеката у 2020. 
години. 

                                                             

7 Службени гласник РС, бр.117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19 
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Табела 2.1.1.1 Структура привредних субјеката у Републици Српској за период 2020-2021. година 

  Правна лица Предузетници Укупно 

2021 2020 Индекс 
2021/2020 

2021 2020 Индекс 
2021/2020 

2021 2020 Индекс 
2021/2020 

Микро (до 9 
запослених) 

  16,180  15,705 103.02  23,262  21,041  110.56  39,442  36,746 107.34 

Мала (10-49 
запослених) 

 1,772  1,744  101.61  349  308 113.31  2,121  2,052 103.36 

Средња (50-249 
запослених) 

 413   410 100.73  16  15  106.67  429  425  100.94 

Велика (250 и 
више 
запослених) 

 93  88 105.68  2  2  100.00  95  90 105.56 

УКУПНО:  18,458  17,947 102.85  23.629  21,366  110.59 42,087  39,313  107.06 

Извор: Пореска управа РС 

 
У структури привредних субјеката у Републици Српској и даље су доминантна МСП са 41,992 
субјекта или 99.8% свих привредних субјеката. Број МСП је у 2021. години већи за 7.06% у 
односу на 2020. годину. 
 
Као и у претходном периоду, у структури правних лица доминирају микро субјекти са 88.10% 
као и код предузетника гдје микро субјекти чине 98.45% свих предузетника што је приказано 
у наредној табели. 
 

Табела 2.1.1.2 Структура МСП у 2021. години 
Врста субјекта-МСП Правна лица Учешће % Предузетници Учешће % Укупно Учешће % 

Микро (до 9 запосл.)   16,180  88.10  23,262 98.45  39,442 93.93 

Мала (10-49 запосл.)  1,772  9.65   349 1.48  2,121 5.05 

Средња (50-249 запосл.)  413  2.25  16 0.07  429 1.02 

УКУПНО  18,365  100.00   23,627 100.00 41,992 100.00 

Извор: Пореска управа РС 
  

2.1.2 Структура МСП према дјелатностима 
 
Посматрано по дјелатностима, у 2021. години највећи број МСП пословао је у сљедећим 
секторима: трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 30.33%, 
прерађивачка индустрија 14.32%, дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања 
хране;  хотелијерство и угоститељство 9.98% и саобраћај и складиштење 7,65%. Aко 
посматрамо само правна лица, иста су највећим дијелом сконцентрисана у сектору трговине 
на велико и мало, поправци моторних возила и мотоцикала 33.74% субјеката и прерађивачкој 
индустрији 18.74% док су код предузетника доминантни услужни сектори: трговина на велико 
и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 27.69% и хотелијерство и угоститељство са 
16.30% учешћа у укупној структури. 
 

Табела 2.1.2.1 Структура МСП по дјелатностима у 2021. години 

Сектори дјелатности Правна 
лица 

Предузетници Укупно Учешће % 

Пољопривреда, шумарство и риболов  936  1,196   2,132 5.08 

Вађење руде и камена  187  1   188 0.45 

Прерађивачка индустрија  3,443  2,569  6,012 14.32 
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Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 

 208   5   213  0.51 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 214 37   251  0.60 

Грађевинарство  1,376  1,401   2,777  6.61 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 6,197   6.543   12,740 30.33 

Саобраћај и складиштење  1,239  1,974   3,213 7.65 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

 340  3,852  4,192  9.98 

Информације и комуникације  686  743  1,429 3.40 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  127  87  214 0.51 

Пословање некретнинама  260  60  320 0.76 

Стручне, научне и техничке дјелатности  1,526   1,983   3,509 8.36 

Административне и помоћне услужне дјелатности  495  290   785 1.87 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

 2  15   17  0.04 

Образовање  189  302  491 1.17 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада  643  12   655  1.56 

Умјетност, забава и рекреација  124   161  285 0.68 

Остале услужне дјелатности  172  2,394  2,566  6.11 

Дјелатности екстериторијалних организација и 
органа 

 1   2   3  0.01 

УКУПНО:  18,365  23,627  41,992 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.1.3 Структура МСП-правних лица по облику  организовања 

Према облику организовања у структури правних лица и даље су доминантна друштва са 
ограниченом одговорношћу са 90.11% учешћа у укупном броју субјеката, док акционарска 
друштва чине само 2.93% укупног броја правних лица. 
 

Табела 2.1.3.1 Структура МСП-правних лица према облику организовања у 2021. години 

Облик 
организовања 

    Микро        Мала     Средња    Укупно Учешће % 

АД  355  100  84   539  2.93 

ДОО  14,679   1,554  315   16,548  90.11 

ОД8  9  3   -     12  0.07 

Остало  1,137 115  14  1,266  6.89 

Укупно 16,180  1,772  413  18,365  100.00 

Извор: Пореска управа 

2.1.4 Територијална заступљеност МСП 

Од укупног броја МСП, који су у 2021. години пословали у Републици Српској, њих 44.61% 
пословало је у привредном подручју града Бања Лука, затим привредним подручјима градова 

                                                             

8 ОД- ортачко друштво  
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Бијељина 16.64% и Добој 12.62% који такође имају нешто већи проценат МСП у односу на 
остатак Републике Српске. 
 

Табела 2.1.4.1 Територијална заступљеност МСП  по привредним подручјима  
Републике Српске1 за 2021. годину 

ПРИВРЕДНО  
ПОДРУЧЈЕ 

Припадајуће општине/градови 
Правна 

лица 
Предузетници Укупно 

Учешће  
(%) 

БАЊА ЛУКА 

Бања Лука, Градишка, Језеро, 
Кнежево, Котор Варош, Лакташи, 
Мркоњић Град, Петровац, Прњавор, 
Рибник, Србац, Источни Дрвар, Купрес, 
Челинац, Шипово 

 
9,374 

 
 9,360 18,734 44.61 

БИЈЕЉИНА 
Бијељина, Братунац, Власеница, Зворник, 
Лопаре, Милићи, Осмаци, Сребреница, 
Угљевик, Шековићи 

2,947  4,042  6,988 16.64 

ДОБОЈ 
Вукосавље, Дервента, Добој, Модрича, 
Петрово, Брод, Теслић, Шамац, 
Пелагићево, Доњи Жабар, Станари 

1,772 3,526 5,299 12.62 

ИСТОЧНО  
САРАЈЕВО 

Вишеград, , Пале, Рогатица, Рудо, 
Соколац, Источна Илиџа, Источни Стари 
Град, Источно Ново Сарајево, Трново,  
Хан Пијесак 

1,662  2,300 3,962 9.43 

ПРИЈЕДОР 
Козарска Дубица, Крупа на Уни, Нови 
Град, Приједор, Костајница, Оштра Лука 

1,566  2,450 4,016 9.56 

ТРЕБИЊЕ 
Берковићи, Билећа, Гацко, Љубиње, 
Невесиње, Источни Мостар, Требиње, 
Калиновик, Фоча, Чајниче, Ново Горажде. 

    1,044 1,949  2,993 7.13 

УКУПНО 18,365  23,627  41,992 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.1.5  Структура МСП према власништву 

Привредни субјекти у којима су власници искључиво мушкарци чине 63.63% од укупног броја 
субјеката, док су жене власнице у 25.74% привредних субјеката.  

Табела 3.6. Структура МСП према власништву у 2021. години 

Власници привредних 
субјеката 

Правна 
лица 

% Предузетници % Укупно % 

Само мушкарци  11,252 61.27  15,465 65.45  26,717 63.63 
Само жене  2,779  15.13  8,031 33.99  10,810 25.74 
Остало  4,334 23.60  131 0.55 4,465 10.63 
УКУПНО  18,365 100.00  23,627 100  41,992 100.00 

Извор: Пореска управа 

 



 

 

12 

 

2.2. Запосленост у МСП у 2021. години 

2.2.1 Запосленост у МСП према врсти субјекта 

Према подацима Пореске управе Републике Српске, сви привредни субјекти у Републици 
Српској запошљавали су 197,467 лица од чега је у сектору МСП било запослено 138,574 лицa 
или  70,18% свих запослених привредних субјеката у Републици Српској.  
Укупан број запослених у 2021. години у свим привредним субјектима је већи од укупног броја 
запослених у 2020. години за 3.58%. 
 

Табела 2.2.1.1 Запосленост у привредним субјектима у 2021. години 

Врста субјеката 
Број запослених у привредним субјектима 

2021 Учешће % 2020 Учешће % 
Индекс 

2021/2020 
МСП-правна лица  97,734 49.49  95,844 50.27 101.97 

Велика предузећа  58,893  29.83  56,490  29.63 104.25 

Предузетници  40,840  20.68  38,306  20.09 106.62 
Укупно привредни субјекти  197,467 100.00  190,640 100.00 103.58 

Извор: Пореска управа 

Када посебно посматрамо запосленост у сектору МСП, највеће учешће у броју запослених 
имају мала предузећа или 37.10% од укупног броја запослених у МСП, док код предузетника 
највећи број запослених ради у микро субјектима или 83.57%.  
Када погледамо МСП и предузетнике скупа, највећи број запослених ради у микро 
предузећима или 39.11%  
  

Табела 2.2.1.2 Структура запослених у свим привредним субјектима  у 2021. години 

  Правна 
лица 

Учешће  
% 

Предузетници 
Учешће  

% 
Укупно МСП  

Учешће 
% 

Микро (до 9 запослених) 20,062 20.53 34,132 83.57 54,194 39.11 
Мала (10-49 запослених) 36,263 37.10 5,554 13.60 41,817 30.18 
Средња (50-249 запослених) 41,409 42.37            1,154 2.83 42,563 30.71 
Велика (250 и више 
запослених) 

- 0.00                - 0.00 - 0.00 

УКУПНО: 97,734 100.00 40,840 100.00 138,574 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.2.2. Запосленост у МСП према дјелатности пословања 

Посматрано по секторима дјелатности, највећи број запослених у овом сектору је у 
прерађивачкој индустрији са укупно 39,002 запослених или 28.15 %, а затим у трговини на 
велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала у којем је запослено 33,041 радника 
или 23.84 % од укупног броја запослених.  
Када се одвојено посматрају само МСП-правна лица највећи број запослених је у 
прерађивачкој индустрији 31,931 радника или 32.67% и у трговини на велико и мало, поправка 
моторних возила и мотоцикала 21,467 радника или 21.97% од укупног броја запослених у 
МСП.  
Код предузетника је највише запослених у области трговине на велико и мало, поправке 
моторних возила и мотоцикала 11,565 или 28.32% радника од укупног броја запослених код 
предузетника те у области хотелијерства и угоститељства 9,598 лица или 22.99% од укупног 
броја лица запослених код предузетника. 
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Табела 2.2.2.1 Број запослених у МСП  по дјелатностима у 2021. години 
Сектори дјелатности Број 

запослених у 
правним 
лицима 

Број запослених 
код 

предузетника 

Укупно Учешће 
% 

Пољопривреда, шумарство и риболов  2,561  1,361   3,922  2.83 

Вађење руде и камена  791  2  793 0.57 

Прерађивачка индустрија  31,931  7,071  39,002 28.15 

Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 

 831 2   833 0.60 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 4,414  78   4,492  3.24 

Грађевинарство  9,047  2,148  11,195 8.08 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 21,476  11,565  33,041  23.84 

Саобраћај и складиштење  5,709  2,178   7,887  5.69 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и 
угоститељство 

 2,177  9,598   11,775 8.50 

Информације и комуникације  2,966  486   3,452 2.49 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  2,422 102  2,524 1.82 

Пословање некретнинама  338  59   397  0.29 

Стручне, научне и техничке дјелатности  4,833  2,080   6,913  4.99 

Административне и помоћне услужне дјелатности  1,347  287   1,634  1.18 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

 -  10  10  0.01 

Образовање  1,056  442   1,498  1.08 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног 
рада 

 3,358  11   3,369  2.43 

Умјетност, забава и рекреација  1,810  119  1,929  1.39 

Остале услужне дјелатности  667  3,240   3,907  2.82 

Дјелатности екстериторијалних организација и 
органа 

 -     1  1  0.00 

УКУПНО  97,734 40,840  138,574 100.00 

Извор: Пореска управа 

2.2.3.  Запосленост у МСП према полу 

Према подацима Пореске управе РС, када се посматра запосленост према полу, видљиво је 
да и даље већи број запослених мушкараца него жена. Наиме, гледано у процентима у 2021. 
години од укупног броја запослених 60.56% је било мушкараца у односу на 39.44% запослених 
жена.  

Табела 2.2.3.1 Број запослених у МСП по полу у 2021. години 

  Правна лица Предузетници Укупно Учешће % 
 

Жене 36,320 18,331 54,651 39.44 
 

Мушкарци 61,414 22,509 83,923 60.56 
 

УКУПНО 97,734 40,840 138,574 100.00 
 

Извор: Пореска управа 
 

 

2.3 Структура новорегистрованих  и угашених МСП  

Када се посматра број регистрованих и угашених субјеката у 2021. години може се 
констатовати да је број регистрованих субјеката већи за 45.80% у односу на претходну годину, 
док је  број угашених субјеката у 2021. години већи за 9.62% у односу на 2020. годину. 
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Табела 2.3.1 Број регистрованих и угашених МСП у 2021. години 

Субјекти Регистровано Индекс 
2021/2020 

Угашено Индекс 
2021/2020 2021 2020 2021 2020 

МСП-правна лица 825 654 121.15 485 446 108.74 

Предузетници 4,151 2,759 150.45 3,708 3,379 109.74 

УКУПНО: 4,976 3,413 145.80 4,193 3,825 109.62 

Извор: Пореска управа 

2.3.1.  Структура новорегистрованих МСП према дјелатностима 

Највећи број новорегистрованих субјеката сконцентрисан је у три сектора дјелатности:  
пољопривреда, шумарство и риболов (17.24%), трговини на велико и мало, поправка 
моторних возила и мотоцикала (16.92%), хотелијерству и угоститељству (11.13%) те стручне, 
научне и техничке дјелатности (10.09%).  
Када се посматрају посебно МСП-правна лица, највише их је регистровано у двије области: 
трговини на велико и мало, стручне, научне и техничке дјелатности и прерађивачка индустрија 
или 51.39%, док је код предузетника највећи број регистрованих у сектору пољопривреде, 
шумарства и риболова, трговини на велико и мало и хотелијерству и угоститељству или 
48.78%. 
 

Табела 2.3.1.1 Регистровани МСП у 2021. години по дјелатностима 

Сектори дјелатности 
МСП-правна 

лица 
Предузетници Укупно  % 

Пољопривреда, шумарство и риболов 18 840 858 17.24 

Вађење руде и камена 10 - 10 0.20 

Прерађивачка индустрија            90 382 472 9.49 

Производња и снабдијевање електичном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 24 2 26 0.52 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

3 8 11 0.22 

Грађевинарство 79 372 451 9.06 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

190 652 842 16.92 

Саобраћај и складиштење 42 251 293 5.89 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

21 533 554 11.13 

Информације и комуникације 76 291 367 7.38 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 7 14 21 0.42 

Пословање некретнинама 23 10 33 0.66 

Стручне, научне и техничке дјелатности       144 358 502 10.09 

Административне и помоћне услужне дјелатности 35 84 119 2.39 

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
осигурање 

1 2 3 0.06 

Образовање        12 42 54 1.09 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 35 - 35 0.70 

Умјетност, забава и рекреација 7 49 56 1.13 

Остале услужне дјелатности 8 261 269 5.41 

УКУПНО: 825 4,151 4,976 100.00 

Извор: Пореска управа 
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2.3.2. Структура угашених МСП  према дјелатностима 

Највећи број угашених субјеката, укупно посматрано је у секторима: трговине на велико и 
мало, поправка моторних возила и мотоцикала (28.48%), дјелатности пружања смјештаја, 
припреме и послуживања хране (22.70%) и сектору прерађивачке индустрије (9.13%). 

Када се посматрају посебно МСП - правна лица највише их је угашено у области трговине и 
прерађивачке индустрије или 53.20%, док је код предузетника највећи број одјављених у 
трговини и угоститељству или 53.02%. 

 
Табела 2.3.2.1 Угашени МСП  у 2021. години по дјелатностима 

Сектори дјелатности МСП-правна 
лица 

Предузетници Укупно Учешће 
 % 

Пољопривреда, шумарство и риболов  24  328   352  8.39 

Вађење руде и камена  2 - 2  0.05 

Прерађивачка индустрија  87  296   383  9.13 

Производња и снабдијевање електичном енергијом, 
гасом, паром и климатизација 

 7  2 9 0.21 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

4   5   9  0.21 

Грађевинарство  34   181   215  5.13 

Трговина на велико и мало; поправка моторних возила 
и мотоцикала 

 171  1,023   1,194  28.48 

Саобраћај и складиштење  19   271   290  6.92 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

 9 943   952  22.70 

Информације и комуникације  27  56   83  1.98 

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  3  20   23  0.55 

Пословање некретнинама  3  14   17  0.41 

Стручне, научне и техничке дјелатности  47  137   184  4.39 

Административне и помоћне услужне дјелатности 15  65   80  1.91 

Образовање 10  29   39  0.93 

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада              11  2   13  0.31 

Умјетност, забава и рекреација 5   52   57  1.36 

Остале услужне дјелатности 7   284  291  6.94 

УКУПНО  485  3,708   4,193  100.00 

Извор: Пореска управа 

 

2.4. Показатељи успјешности пословања МСП у 2021. години 

Успјешност пословања МСП у Годишњем извјештају сагледана је на основу података Агенције 
за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) односно података из годишњих 
финансијских извјештаја за 2021. годину. Наведени подаци се односе на 10,248 правна 
субјекта односно 10,160 МСП и 88 великих предузећа која су предала завршне рачуне за 2021. 
годину.  

2.4.1 Пословни приходи  

Према подацима АПИФ-а МСП су у 2021. години остварила укупно 22,570,785,223 КМ 
пословних прихода што је за 67.68 % више у односу на 2020. годину. Учешће МСП у пословним 
приходима која су остварила сва предузећа у 2021. години износи 70.34%. Највеће учешће у 
структури пословних прихода која су остварила МСП у 2021. години имају мала предузећа са 
38.29% те средња предузећа са 37.76% учешћа. Сектори у којима су МСП остварила највеће 



 

 

16 

 

учешће у укупним пословним приходима је трговина на велико и мало, поправка моторних 
возила и мотоцикала са 43.27% и  прерађивачка индустрија са 28.13% учешћа. 

2.4.2 Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту  

МСП су у 2021. години остварила укупно 2,838,830,423 КМ прихода од продаје учинака на 
иностраном тржишту што је за 91,86% више у односу на 2020. годину. Учешће МСП у структури 
укупних прихода од продаје учинака на иностраном тржишту свих предузећа износи 68.94%, 
док је учешће великих предузећа 31.06%. Највеће учешће у структури прихода од продаје 
учинака МСП имала су средња предузећа са 42,06%, мала предузећа са 40,15% и микро 
предузећа са 17,79% учешћа. Највећи приход од продаје учинака на иностраном тржишту 
остварила су МСП из прерађивачке индустрије са учешћем од 67,69%.  

2.4.3 Нето добит 

Највеће учешће у укупно оствареној нето добити у 2021. години остварила су МСП са 77.40% 
учешћа док је учешће великих предузећа 22.60%. Највећу нето добит су остварила МСП из 
трговине на велико и мало, поправка моторних возила и предмета за личну употребу са 
30.89%, те прерађивачка индустрија са 23.63% учешћа у структури нето добити која су 
остварила МСП. 

2.5. Поређење стања МСП у Републици Српској са стањем МСП у Европској унији 

Просјечан број МСП на 1.000 становника у Републици Српској износи 31,36 МСП.  

 

Табела 2.5.1 Стање МСП у нефинансијском пословном сектору у Републици Српској    

Сектори дјелатности Број МСП-правних лица Број предузетника 

Вађење руде и камена  187  1 
Прерађивачка индустрија  3,443  2,569 

Производња и снабдијевање електичном енергијом, 
гасом, паром и климатизација 

 208  5 

Снабдијевање водом; канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

 214  37  

Грађевинарство  1,376   1,401 
Трговина на велико и мало; поправка моторних 
возила и мотоцикала 

 6,197  6,545  

Саобраћај и складиштење  1,239   1,974 

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство 

 340  3,852 

Информације и комуникације  686  743 
Пословање некретнинама  260  60 

Стручне, научне и техничке дјелатности 1,526   1,983  
Административне и помоћне услужне дјелатности  495  290  
УКУПНО  16,171   19,460 
Укупно МСП-правна лица и предузетници  35,631 
Број становника-процјена9  1,136,274 
Број МСП на 1.000 становника  31,36  

Извор: Пореска управа 
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2.6. Статистички показатељи предузетништва жена 
 

Агенција је обрадила податке Пореске управе Републике Српске о микро, малим и средњим 
предузећима у власништву или сувласништву жена, као и податке о регистрованим 
предузетницама, а неки од занимљивијих налаза су приказани на графиконима испод.  
 

 
Графикон 2.6.1 Запослени према облику својине 

Извор:  Пореска управа 

Жене су власнице 10.812 привредних субјеката у Републици Српској или 25,69% од укупног 
број субјеката, док су сувласнице 874 субјекта или 2,08% од укупног броја свих привредних 
субјеката. Од наведеног броја субјеката гдје су жене власнице или сувласнице само је 5 
великих субјеката. У односу на 2020. годину број субјеката у којима су власнице жене се 
повећао за 1,5 %.  
 

 
Графикон 2.6.2 Запослени према облику својине 

Извор:  Пореска управа 

 
У субјектима у којима су жене власнице је у 2021. години било запослено 23.487 лица или 
17,0% од укупног броја запослених у свим привредним субјектима.  У субјектима у којима су 
жене сувласнице је у 2021. години било запослено 9.996 лица или 7,2% од укупног броја 
запослених у свим привредним субјектима. 
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Графикон 2.6.3 Запослени према облику својине 

Извор:  Пореска управа 

 
Ако посматрамо дјелатности у којима су жене власнице субјеката јасно је да су то доминантно 
сектри услуга (трговина, угоститетљство и остале услуге) те у сектору стручних, научних и 
техничких дјелатности 10,4% те индустрије са учешћем од 9,43% у  укупном броју субјеката у 
власништву жена. Када је у питању сувласништво учешће је нешто другачије јер доминирају 
трговина са 27,23%, индустрија са 18,9%, пољопривреда 14,2% те стручне, научне и техничке 
дјелатности са 11,21% учешћа у укупном броју субјеката гдје су жене сувласнице. 
 

 
Графикон 2.6.4 Запослени према облику својине 

Извор:  Пореска управа 
 

Ако посматрамо одвојено субјекте гдје су жене власнице њих 57% субјеката има сједиште у 
већим градовима Републике Српксе (Бања Лука, Бијељина, Приједор, Градишка, Добој, 
Лакташи и Зворник) док 58% субјекaтa у сувласништву жена имају сједиште у пет већих 
градова (Бања Лука, Бијељина, Градишка, Лакташи и Добој). 
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III ПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКА РАЗВОЈА МСП 

3.1. Извјештај о реализацији Стратегије развоја МСП Републике Српске 

Назив стратешког 
документа: Стратегија 
развоја малих и средњих 
предузећа у Републици 
Српској за период 2021 - 
2027. година 

Носилац / координатор Реализација 

Стратешки циљ 1: Обнављање и раст предузетничке дјелатности у свим дијеловима Републике Српске, 
са тежиштем на предузетништво младих и предузетништво жена 

Приоритет 1.1.: Опоравак привреде и стварање отпорности на кризе 

Мјера 1.1.1.: Ублажавање и 
предупређивање 
негативних посљедица 
кризе на привреду 

На основу Уредбе о додјели средстава за санирање посљедица пандемије 
вируса корона за март 2021. године (Службени гласник Републике Српске, бр. 
39/21) за  пословне субјекте и предузетнике који обављају дјелатност за  његу и 
одржавање тијела, као и услуге фризера и третмана за уљепшавање и то за 1.602 
пословних субјеката и предузетника, у укупном износу од 615.720,79 КМ. 

Влада Републике Српске је за трговце и угоститеље којима је био забрањен рад 
у марту 2021. године, укупно одобрила 3.010.4736,97 КМ за 3252 субјекта. 
Агенција је као координатор конзорцијума Европске мреже предузетништва 
Републике Српске (ЕУНОРС) подржала иницијативу Care&Industry together 
against Corona путем које су сви предузетници на подручју Републике Српске, 
чије робе или услуге на било који начин помажу у борби против вируса Covid-
19, могли своју понуду представити на посебној платформи. 
Министарство и Агенција су у 2021. године припремил коментаре и приједлоге 
на нацрте Акционог документа IPA 2021 EU4 Private Sektor Development post 
Covid 19.   

Мјера 1.1.2.: Промовисање 
друге прилике и брзог 
поновног почетка за 
предузетнике који нису 
успјели у првим 
покушајима 

Агенција  је у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало 
пружање друге шансе предузетницима у Дунавској регији- DanubeChance2.0“, 
који је суфинансирала Европска унија у оквиру Дунавског транснационалног 
програма 2014-2020, током 2021. године провела програм пословне инкубације 
за предузетнике чије је пословање угрожено због посљедица пандемије. 
Агенција је реализацију овог програма започела расписивањем Јавног позива за 
пружање менторинг услуга МСП чије је пословање погођено пандемијом вируса 
корона, на који су се пријавила три предузетника на основу чегу су пружене 
менторинг услуге предузетницима са потешкоћама у пословању. Менторинг 
услуга пружена је за 5 предузетника са потешкоћама у пословању, а по 
методологији која је развијена у сарадњи са Јапанском агенцијом за 
међународну сарадњу (JICA). Кроз искуство стечено током програма, 
препозната је потреба припреме Програма подршке предузетницима којима је 
потребна „друга шанса“ у пословању. Програм ће укључивати обуку и менторску 
подршку за предузетнике са потешкоћама у пословању и биће континуирано 
активан од 2022. године.  

 

 

Приоритет 1.2.: Развој предузетништва, са тежиштем на предузетништво младих и предузетништво жена 
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Мјера 1.2.1.: Подршка 
развоју start- up 
(почетницима у 
пословању) 

Агенција од 2018. године проводи Акцелератор програм који траје 2,5 мјесеца 
и обухвата подршку у виду обука, савјетодавне подршке, коришћење простора 
за рад у оквиру пословних инкубатора, административне и техничке подршке за 
коришћење средстава из различитих програма финансирања, могућности 
представљања пред потенцијалним инвеститорима, те промоције и 
међународног повезивања. Након проведених обука, учесници имају прилику 
да раде са цертификованим менторима по принципу „један на један“, гдје се 
сваком учеснику посвећује посебна пажња у зависности од идеје са којом је 
аплицирао за програм. Током 2021. године АГЕНЦИЈА је провела два 
Акцелератор програма и то у Источном Сарајеву у сарадњи са Економским 
факултетом Пале Универзитета у Источном Сарајеву, Заводом за запошљавање 
Републике Српске, Градом Источно Сарајево, те општинама у саставу Града 
Источно Сарајево и други Акцелератор програм у Требињу у сарадњи са Градом 
Требиње, Развојном агенцијом Града Требиња, Општином Билећа, Општином 
Гацко и Заводом за запошљавање Републике Српске. Програм је успјешно 
завршило 26 учесника и додијељено је 17 финансијских награда (вриједности 
31.000 КМ) из заједничког фонда формираног удруживањем средстава од 
стране партнерских организација/институција за додјелу награда за најбоље 
пословне идеје, као и 1 нефинансијска награда (бесплатне књиговодствене 
услуге у трајању од годину дана).   
 
У оквиру Европске мреже предузетништва у циљу развоја омладинског, женског 
и руралног предузетништва Агенција је организовала обуку на тему „Тестирање 
пословне идеје предузетника-израда пословног плана“ за 7 полазника. Такође, 
извршена је промоција и информисање потенцијалних апликаната о 
могућностима које нуди програм „Еразмус за младе предузетнике (Erasmus for 
Young Entrepreneurs – EYE). 

У оквиру пројекта Challenge to Change – C2C успостављен је С2С фонд за 
суфинансирање иновативних пословних идеја. Износи средстава за које су 
могли конкурисати пословни субјекти се крећу од 10.000 евра за почетнике у 
пословању до 30.000 евра за постојеће пословне субјекте. У 2021. години 
подржана је реализација пројеката који су одобрени у оквиру 5. јавног позива, 
а такође проведен је и 6. јавни позив за доставу пројектних приједлога у којем 
су додијељени уговори корисницима гранта. Подршку су остварила 24 пословна 
субјекта из Републике Српске. Укупна инвестиција за ове пројекте износи 
3.346.019,90 КМ, од чега је подршка C2C фонда 1.192.432,63 КМ. Oтворено је 87 
нових радних мјеста, a задржанo 555 радних мјеста. Сектори из којих су 
подржани пројекти су: металопрерада, електроиндустрија, дрвопрерада, 
информационе технологије, узгој и прерада хране, обућа и текстилна 
индустрија. Јединице локалне самоуправе у којима су подржани привредни 
субјекти су: Бања Лука, Требиње, Приједор, Бијељина, Градишка, Источно 
Сарајево, Теслић, Прњавор, Лакташи, Пале, Фоча, Невесиње, Шамац, Соколац и 
Хан Пијесак. 

У току 2021. године Гендер центар је радио на успостављању сарадње са 
невладином организацијом „И-дијаспора - Дијаспора за развој Босне и 
Херцеговине“ из Швајцарске, те учествовао у припремним активностима 
пројекта „Креативним размишљањем до предузетништва жена“ који ће бити 
реализован у 2022. Години а који има за циљ да, кроз учење и примјену 
иновативног метода развоја предузетничких идеја “Design Thinking”, оснажи и 
припреми жене са предузетничким духом да развију и покрену свој властити 
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бизнис, те да пружи финансијску подршку покретању start-up бизниса 
одабраним кандидаткињама које прођу програм обуке. 
Завод за запошљавање Републике Српске је путем бироа за запошљавање 
вршене су обуке из предузетништва за сва лица која су поднијела захтјеве за 
самозапошљавање по програмима запошљавања из Акционог плана 
запошљавања Републике Српске за 2021. годину. Путем овог програма  властиту 
пословну дјелатност отпочело је 1.475 лица са евиденције незапослених за шта 
су реализована средства у износу 13.687.000 КМ. 
У Министарству за научно-технолошки развој, високо образовање и 
информационо друштво је у поступку Правилник о мјерилима за остваривање и 
финансирање програма подршке иновативном предузетништву и новим 
технологијама. 

Мјера 1.2.2.: Подршка 
развоју и интеграцији 
програма предузетничког 
учења  у формално и 
неформално образовање и 
планирање каријере 

У складу са реформским процесима од школске 2020/2021 године у примјени су 
нови наставни планови и програми. Основе предузетништва уведене и у 
медицинске школе. Од укупног броја ученика средњих школа 81,26 % изучава 
основе предузетништва. Новим наставним програмима дефинисани су исходи 
учења, односно, знања, вјештине и личне компетенције, а сврха доношења 
програма је стицање теоријских знања о предузетништву у циљу јачања свијести 
о његовом значају за самозапошљавање,за развој економије и друштва у 
цјелини, развијање критичког начина размишљања и понашања у 
свакодневном животу и раду, као и стицање основних теоријских знања о 
предузедништву у циљу оспособљавања за израду бизнис плана за отпочињање 
сопственог посла, као и разумијевање финансијских, организационих и  правних 
аспеката пословања. 

Привредна комора Републике Српске је један од партнера на пројекту ДУАЛСЦИ 
– Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у БиХ високом 
образовању, који за циљ има имплементацију дуалног система образовања у 
високошколске установе, као и хармонизацију легислативе у БиХ релевантне за 
постизање циљева пројекта. Имплементација пројектних активности почела је у 
јануару 2020. године, а предвиђено је да пројекат траје до краја 2022. године. 

Представница Министарства именована 2021. године у радну групу за израду 
документа Омладинска политика Републике Српске од 2021. до 2025. године. 

Мјера 1.2.3.: Системска 
подршка развоју и 
промоцији 
предузетништва жена 

Министарство је као партнер Гендер центра Владе Републике Српске у програму 
FIGAP II, а у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, успјешно 
спровело пројекат "Јачање конкурентности привредних субјеката које воде 
предузетнице у Републици Српској". Циљ пројекта је подржати предузетнице у 
Републици Српској кроз реализацију обука и промоцију, у складу са Стратегијом 
развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019-2023. године. 
Министарстви и Комора организовали су шест онлајн обука о општим темама о 
пословању, и напредна онлајн обука у три модула о унапређењу менаџерских и 
лидерских способности. Учествовало је укупно 176 особа, од којих 156 жена. 
Завршница пројекта је било организовање и одржавање Четврте конференције 
и Другог сајма предузетништва жена у Републици Српској, којој је присуствовало 
96 особа, од којих су 31 били излагачи, предузећа чији су власници или 
руководиоци жене и удружења жена. Конференција је обухватила двије обуке, 
са акцентом на што боље маркетиншко представљање пословања и доступне 
алате, те на значај успјешног пословног комуницирања, као и панел дискусију 
на тему дигиталне трансформације МСП, гдје су представљена искуства 
домаћих предузетника са процесом дигитализације, а у оквиру Конференције и 
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програма Европске мреже предузетништва организовани су и билатерални 
разговори регистрованих учесника. 

Министарство је уз подршку пројекта „Европски оквир за развој стратегија и 
политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини – SBA у БиХ“, који 
проводи Агенција за развој предузећа Еда из Бањалуке уз подршку Краљевине 
Шведске, и у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и Подручним 
привредним коморама Требиње и Источно Сарајево, организовало двије 
једнодневне обуке за садашње и будуће предузетнице са подручја Источне 
Херцеговине и Источног Сарајева на тему „Развој бренда и извозни менаџмент“. 
Учествовало је 40 особа, од којих 38 жена. 

У оквиру подршке из ФИГАП 2 програма, у извјештајном периоду проведен је 
споразум Гендер центра и Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, којим је реализован програм под називом: 
„Идентификовање и промоција производа жена са села као примјер 
програмског буџетирања“. Циљ програма био је да се на примјеру једне 
програмске активности (која се односи на идентификовање и промоцију 
производа жена са села) прикажу предности програмског у односу на линијско 
буџетирање, идентификују могућа ограничења у провођењу наведене 
програмске активности, те допринесе унапређењу капацитета унутар 
Министарства и партнера у пројекту за планирање и реализацију програмских 
буџета. У оквиру пројекта спроведене су обуке за родно одговорно програмско 
буџетирање и израђен нови роднобуџетски програма за економско 
оснаживање жена на селу у Републици Српској, идентификовани су производи 
удружења жена на селу, израђен је и одштампан Каталог пољопривредних 
производа удружења жена и задруга, са 120 учесника (50 удружења и 70 
задруга), формирана је изложбена поставка производа у просторијама 
министарства и промовисани су производи жена са села.  

На основу иницијативе Гендер центра за израду дугорочног Програма за 
економско оснаживање жена,  именована је Радна група за израду Програма 
економског оснаживања жена у руралним подручјима Републике Српске за 
период 2021-2025. године, са задатком да изради Програм економског 
оснаживања жена у руралним подручјима Републике Српске за период 2021-
2025. године. Програм је израђен и упућен у даљу процедуру, а биће 
реализован у путем посебног правилника, као посебно разрађене привремене 
мјере за жене на селу. У извјештајном периоду Гендер центар је израдио, 
Акциони план за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској за 
период 2022-2024. година који је усвојила Влада Републике Српске. Циљеви и 
мјере из овог програма дефинисани су на основу препорука Коначног извјештаја 
о реализацији и оцјени Акционог плана до 2015. године, које су засноване на 
претходним искуствима. Развијени су програми, мјере и индикатори праћења, 
дефинисани су носиоци одговорности у складу са институционалним 
надлежностима министарстава и партнера на републичком и локалном нивоу.  

Десету годину за редом, Гендер центар је обиљежио "Међународни дан 
дјевојчица у информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) – Girls Day in 
ICT! 2021". Поводом овогодишњег обиљежавања, у сарадњи са партнерима 
организоване су сљедеће активности: представљена кампања поводом 
обиљежавања "Међународног дана дјевојчица у ИКТ“ на званичној страници 
Фејсбук страници Гендер центра;  
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Гендер центар је учествовао на онлајн панелу у организацији Регулаторне 
агенције за комуникације БиХ (РАК БиХ) поводом обиљежавања Међународног 
дана дјевојчица у ИКТ-у; расписан видео конкурс у сарадњи са компанијом 
Ланако, за дјевојчице узраста од 13 до 20 година на тему „Под лупом 
стеретотипа- погледај и прогледај!“. Награде су уручене у просторијама 
компаније Ланако, уз присуство представника Гендер центра; Гендер центар и 
Делта Планет поставили су фото зид на којем се могу сликати дјевојчице, 
бирајући улогу занимања односно професије којом би вољеле да се баве 
(официјелни “хаштаг”:  #IKTdjevojke  #girlsinICT), са видљивошћу на Фејсбуку 
преко 50,000 прегледа.  

У  оквиру  манифестације „Избор најуспјешнијих у привреди Републике Српске“ 
коју организује Привредна комора Републике Српске, једна од категорија за коју 
се додјељује признање је допринос развоју женског предузетништва.  

Приоритет 1.3.: Побољшање окружења за развој предузетничке дјелатности 

Мјера 1.3.1.: Подршка 
предузетничким 
иницијативама за 
побољшање пословног 
окружења 

Министарство је провело поступке по основу Уредбе о поступку додјеле 
средстава за подстицај развоја МСП (Службени гласник Републике Српске, бр. 
103/21) за Подстицај за дигиталну трансформацију пословања МСП гдје је 
додијељена подршка за 19 пословних субјекта (од укупно 57 пријављених) у 
укупном износу од 257.401,74 КМ. 

Мјера 1.3.2.: Развој услуга 
подршке предузетничком 
пословању од стране 
јавног и приватног сектора 
(управљање, финансије, 
иновације у пословању) 

Агенција је у оквиру ЕУНОРС-а заједно са партнерима учествовала на изради 
FINNO платформе, која пословним субјектима нуди информације о доступним 
финансијским инструментима подршке МСП. 
У оквиру Хоризонт 2020 програма, Агенција је расписала Јавни позив за 
пружање услуга подршке МСП у јачању капацитета за управљање иновацијама 
за иновативна МСП из Републике Српске. Сертификовани експерти су током 
2021. године пружили услуге подршке и јачању капацитета за управљање 
иновацијама предузећа за за укупно 9 пословних субјеката из који обављају 
дјелатност у сектору прехрамбене, текстилне, грађевинске, металне, индустрије 
пластике и савјетодавних услуга.  
Агенција је расписала Јавни позив за суфинансирање консултантских услуга у 
оквиру пројекта "Мрежа консултаната" и потписан је један уговор о 
консултантским услугама у износу од 3.510 КМ. 
Агенција је у оквиру ЕУНОРС-а  у новембру расписала јавни позив за учешће у 
програму обуке из области продаје и маркетинга под називом „Продајно 
маркетиншка академија за предузећа из Републике Српске“. На јавни позив се 
пријавило 20 привредних субјеката од којих је обуку прошло 9 полазника. 

Мјера 1.3.3.: Подстицаји за 
(само)запошљавање у 
предузетничкој 
дјелатности 

У току 2021. године Гендер центар је радио на успостављању сарадње са 
невладином организацијом „И-дијаспора-Дијаспора за развој БиХ“ из 
Швајцарске и припреми пројекта „Креативним размишљањем до 
предузетништва жена“ (детаљније описано у Мјери 1.2.1.: Подршка развоју 
start- up-а) . 

Акциони план запошљавања за 2021. годину усвојен је у јануару 2021. године и 
његова првобитна вриједност износила је 12.188.000 КМ за запошљавање 2.882 
лица кроз четири програма запошљавања. 
Због великог интересовања незапослених лица и послодаваца вршене су 
измјене и допуне Акционог плана те су укупна средства износила       23.808.000 
КМ (19.806.000 КМ здо краја 2021. године и 4.002.000 КМ које треба резервисати 
у буџету за 2022. годину за 30% обавеза по Програму ,,Заједно до послаˮ). 



 

 

24 

 

Измијењеним Акционим планом планирано је запошљавање 4.118 лица 
(умјесто првобитно планираних 2.882 лица). 
Са 31.12.2021.године путем програма запошљавања реализовано је 
запошљавање  4.628 лица у износу од 22.565.340,58КМ. За самозапошљавање у 
предузетничким дјелатностима реализована су средства у износу 13.687.000 КМ 
за  1.475 лица док је  8.878.341 КМ усмјерено за запошљавање 3.153 лица код 
послодаваца. 
Кроз Акцелератор програм је у току 2021. године, у Источном Сарајеву и 
Требињу, Агенција омогућила подршку почетницима у пословању. Од укупно 34 
пријављена учесника, програм је успјешно завршило 26 учесника, а додијељено 
је 17 финансијских награда (вриједности 31.000 КМ) (детаљније описано у 
Мјери 1.2.1.: Подршка развоју start- up-а). 

Приоритет 1.4: Развој друштвеног и других видова предузетништва 

Мјера 1.4.1. Подршка 
очувању старих заната и 
домаће радиности 

У оквиру подршке из ФИГАП 2 програма, у извјештајном периоду проведен је 
споразум Гендер центра и Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, којим је реализован програм под називом: 
„Идентификовање и промоција производа жена са села као примјер 
програмског буџетирања“. У склопу наведеног програма, израђен је и 
одштампан Каталог пољопривредних производа удружења жена и задруга, са 
120 учесника (50 удружења и 70 задруга), формирана је изложбена поставка 
производа у просторијама министарства и промовисани су производи жена са 
села. (детаљније Мјера 1.2.3.: Системска подршка развоју и промоцији 
предузетништва жена) 

У оквиру Другог сајма предузетништва жена у Републици Српској у Етно-селу 
„Станишићи“ код Бијељине представљена су и удружења жена која његују 
традиционалне начине производње и израде различитих предмета културно-
историсјог наслијеђа Републике Српске, БиХ, Србије, Словеније и Хрватске. 
(детаљније Мјера 1.2.3.: Системска подршка развоју и промоцији 
предузетништва жена) 

Мјера 1.4.2. Подршка 
развоју друштвеног 
предузетништва 

Закон о друштвеном предузетништву Републике Српске усвојен је на 19. 
редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25.11. 2021. 
године (Службени гласник Републике Српске, број 111/21). Законом се уређују 
појам, циљеви и начела друштвеног предузетништва, услови и поступак за 
стицање статуса друштвеног предузећа, вођење регистра друштвених 
предузећа, задаци и начин рада Савјета за развој друштвеног предузетништва, 
као и друга питања од значаја за друштвено предузетништво. 

Стратешки циљ 2: Обнављање и јачање конкурентности МСП у глобалним ланцима вриједности 

Приоритет 2.1: Побољшање пословног окружења и приступа финансијама за МСП 

Мјера 2.1.1. Олакшавање 
приступа финансијама за 
растућа и нова МСП 

Министарство је одобрило подстицаје за директна улагања у 2021.години за 207 
привредних субјеката из области прерађивачке индустрије са укупно 7 милиона 
КМ. Подржани су инвестициони пројекти чија је укупна вриједност око 64 
милиона КМ. 

Гарантни фонд Републике Српске је из редовне дјелатности подржао: 9 микро 
предузећа (укупан износ гаранција 312.199,50 КМ, износ кредита 644.399,00 
КМ), 19 малих предузећа (износ гаранција 3.791.364,00 КМ, износ кредита 
8.015.958,64 КМ), 18 средњих предузећа (износ гаранција 5.058.350,00 КМ, 
износ кредита 9.936.700,00 КМ). Кроз КОВИД 19 програм подржано: 46 микро 
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предузећа (износ гаранција  1.270.150,00 КМ, износ кредита 1.814.500,00 КМ), 
109 малих предузећа (износ гаранција 8.914.939,60 КМ, износ кредита 
12.735.628,00 КМ), 64 средња предузећа (износ гаранција 12.103.000,00 КМ, 
износ кредита 17.290.000,00 КМ) и 19 самосталних предузетника (износ 
гаранција 501.200,00 КМ, износ кредита 716.000,00 КМ) 

У 2021. години, ИРБРС је закључила финансијски аранжаман са Свјетском 
банком по Пројекту опоравка за микро, мала и средња предузећа погођенa 
пандемијом вируса COVID -19, у износу од преко 40 милиона КМ. Пројекат је 
намијењен пружању финансијске подршке за ублажавање посљедица 
изазваних пандемијом у пословању домаћих предузећа, али исто тако и 
стимулисање предузетништва и предузетничких подухвата новоснованих 
предузећа (до 5. постојања), женског предузетништва и привредне активности 
у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама Републике Српске. 
Кредитна линија за поменуте кориснике постала је расположива од четвртог 
квартала 2021., а очекује се да ће у значајнијем износу средства бити повучена 
током ове године. 

Агенција је у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга 
МСП у земљама Западног Балкана“ Фаза 2, континуирано пружала стручно – 
техничку подршку привредним субјектима при изради пројеката за подстицајна 
средства намијењена за улагање у производњу и отварање нових радних мјеста.  

Мјера 2.1.2. Стално 
унапређење доступности 
дигиталних услуга за МСП 

 У 2021. години на основу Уредбе о поступку додјеле средстава за подстицај 
развоја МСП расписан је Јавни позив за додјелу подстицаја за дигиталну 
трансформацију пословања МСП и додијељена рјешења и уговори за 19 
привредних субјеката за дигиталну трансформацију пословања, из чега је из 
Буџета Републике Српске издвојено 257.401,74 КМ. Пројекти који су одобрени 
односе се на набавку и увођење  софтверских и пратећих хардверских рјешења 
за управљање или аутоматизацију пословања или на креирање дигиталних 
платформи за продају производа, а неки укључују и савјетодавне услуге 
консултаната и обуку запослених за коришћење нових софтверских рјешења. 

Пореска управа Републике Српске је у 2021. години, поред могућности да се све 
пореске пријаве могу поднијети електронским путем, пустила у функцију услугу 
"Електронско сандуче" која омогућава удаљену, двосмјерну комуникацију и 
размјену докумената између пореских обвезника и Управе, без потребе доласка 
у просторије Управе Такође, у оквиру Пројекта Интегрисаног информационог 
система, успостављен је IC - интерактивни центар - call centar, а настављен је и 
рад на унапређењу Web странице ПУРС у техничком и функционалном смислу. 
Такође, проведена је и медијска кампања промоције нових електронских услуга 
чији је циљ модернизација Управе кроз боље коришћење технологија. 

Комора је, у 2021. години, кроз EU4Business Пројекат „Центар за дигитализацију, 
подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT SME“ организовала обуке 
на тему  „Дигитална трансформација и развој нових производа“; “Дигитална 
трансформација унапређење пословних процеса“; „Примјена 4.0 индустријског 
модела“ и „Дигитални маркетинг“. Циљ организације ових радионица био је 
унапређење знања и вјештина у области примјене дигиталних технологија. 
Позиве смо слали и на базу података женског предузетништва у Републици 
Српској, те је едукације пратио и велики број предузетница из Републике 
Српске. 
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Мјера 2.1.3. Jачање 
административних 
капацитета и законодавног 
оквира у области 
предузетништва на 
републичком нивоу 

У децембру 2021. године усвојен је Закон о друштвеном предузетништву 
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 111/21), а  у 
новембру је усвојена Уредба о поступку додјеле средстава за подстицај развоја 
МСП (Службени гласник Републике Српске бр. 103/21).   
Представниц Ресора за развој МСП и предузетништва учествовали на 
радионицама "Основе појма и поступка контроле државне помоћи у ЕУ и БиХ и 
специфични инструменти и облици додјеле државне помоћи",  "Финансијска 
подршка за промјене у области родне равноправности у циљу осигуравања 
транспарентнијег, инклузивнијег и одговорнијег управљања на Западном 
Балкану" те "Стратешко планирање у контексту програмирања претприступне 
помоћи ЕУ" у организацији Дирекције zа европске интеграције БиХ. 

Мјера 2.1.4. Jачање 
капацитета за подршку 
предузетништву на 
локалном нивоу 

У 2021. години донесен је Закон о допунама Закона о републичкој управи 
(„Службени глaсник Републике Српске“, број 111/21), којим је формирана 
Републичка дирекција за инвестиције. Циљ доношења овог закона је 
унапређивање пословног амбијента и привлачења домаћих и страних 
инвестиција у Републику Српску, а посебно инвестиција које доприносе развоју 
нових технологија, преносу знања, унапређивању ефикасности и 
интернационализацији пословања. Ово је посебно битно у ситуацији када је 
пандемија вируса корона изазвала промјене на глобалном тржишту, односно 
потребу инвеститора да анализирају и планирају улагања на новим тржиштима, 
што ствара нове прилике  за Републику Српску. Републичка дирекција за 
инвестиције треба да омогући потенцијалним инвеститорима да на једном 
мјесту и путем овог органа брже и ефикасније окончају све потребне пословне 
процесе. 

Јачање капацитета јединица локалних самоуправа и локалних развојних 
агенција кроз оспособљавање локалних тимова за припрему и провођење 
развојних пројеката је пројекат Агенција кроз који су у току 2021. године 
проведене обуке на 6 локација: Бања Лука, Требиње, Зворник, Теслић, Источно 
Сарајево и Оштра Лука. 

У оквиру програма сертификације, Комора редовно сарађује са ЈЛС у погледу 
активног учешћа привреде у локалном економском развоју и унапређењу услуга 
које коморе и ЈЛС пружају привреди. Поред програма BFC SEE сертификације, 
Комора сарађује са једницима локалне самоуправе у погледу пружања подршке 
за увођење и сертификацију стандарда квалитета, едукацију радне снаге, 
промоцију и наступ на трећим тржиштима у сарадњи са донаторским 
програмима. Комора, у сарадњи са ЈЛС реализује и друге међународне пројекте; 
DeveloPPP програм, ЕЕН, ЕУ, ГИЗ, УСАИД и други. 

Мјера 2.1.5. Подршка 
успостављању и развоју 
предузетничке 
инфраструктуре 
(пословних зона, 
инкубатора, акцелератора, 
иновационих центара, co-
working простора) 

Агенција је упутила захтјев за достављање информација о стању предузетничке 
инфраструктуре (упитник о пословним зонама и предузетничким 
инкубаторима) свим јединицама локалне самоуправе. На основу достављених 
података  припремљен је документ „Анализа стања пословних зона за 2020. 
годину“ и успостављена база података контакт особа задужених за 
предузетничку инфраструктуру у свим јединицама локалне самоуправе у 
Републици Српској. На основу закључака и препорука из Анализе стања 
пословних зона за 2020. годину дефинисане су активности које су реализоване 
током 2021. године: теренске посјете јединицама локалне самоуправе, састанци 
са контакт особама задуженим за предузетничку инфраструктуру, организација 
обука новоименованих контакт особа за унос и ажурирање података у базу 
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инвестиционих локација, радионица на тему „Просторно планирање у контексту 
развоја пословних зона".  
Министарство је у оквиру „Дана Српске у Србији“ у Београду и Новом Саду су у 
септембру 2021.године, у сарадњи са Министарством за европске интеграције 
и међународну сарадњу Српске и Представништвом Републике Српске у Србији 
организовало 2 конференције „Инвестициони потенцијали Републике Српске“. 
За потребе конференције снимљен је промотивни филм „Пословне и слободне 
зоне Републике Српске", којим су представљене пословне зоне у Приједору, 
Градишци, Требињу и Зворнику, као и потенцијали за формирање слободних 
зона у Републици Српској. Такође,  припремљени материјали за инвеститоре о 
пословним зонама у 30 општина.  У оквиру конференције одржани су састанци 
привредника из Србије и представника делегације Републике Српске. 

Министарство за научнотехнолшки развој, високо образовање и информационо 
друштво је у 2021.години радило на изради документације за изградњу 
научнотехнолошког парка. 

Мјера 2.1.6. Подстицаји за 
запошљавање у 
предузећима  

Заод за запошљавање Републике Српске је са 31.12.2021.године путем програма 
запошљавања реализовао запошљавање  4.628 лица у износу од 22.565.340,58 
КМ (детаљније описано у Мјери 1.3.3.: Подстицаји за (само)запошљавање у 
предузетничкој дјелатности) 

Приоритет 2.2: Стандардизација, техничка регулатива и интернационализација 

Мјера 2.2.1. Олакшавање 
приступа стандардима и 
техничкој регулативи за 
МСП 

Током 2021. године донесено је укупно 8 техничких прописа из области Новог и 
Старог приступа ЕУ. Приступ важећим прописима и подаци о пратећим 
стандардима омогућен је на сајту Министарства за европске интеграције и 
међународну сарадњу и Републичког завода за стандардизацију и метрологију, 
јер се Листа вaжeћих прoписa који дефинишу техничке и друге захтјеве за 
производе и услуге РС се редовно ажурира и објављује на сајту министарства и 
завода (регистар података). Закључно са 31.12.2021. у Листи/регистру  се 
налазило  1212 важећа прописа из Поглавља 1 Слободно кретање робе ЕУ. 

    
Увид у БАС стандарде врши се у Институту за стандардизацију БиХ.  Увид у ЈУС и 
СРПС стандарде, са којима располаже Завод, врши се у просторијама завода, 
сваког радног дана од 9 до 15 часова, уз претходну најаву и списак потребних 
стандарда које треба припремити за увид. 
Представници Коморе учествовали су у раду владиног Координационог тијела 
за инфрастуктуру квалитета производа и услуга у РС. Активности су се односиле 
на организацију четири вебинара о примјени стандарда CE означавањe, 
испуњавање захтјева ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025, заштита животне средине  
ISO 14000:2015, стандарди безбједности хране IFC као и пружање савјетодавних 
услуга, кад су у питању техничких прописи, процедуре оцјене усаглашености, 
надзора над тржиштем, акредитације, CE означавања и др. 

 
Агенција је одржала семинаре о теми „Потенцијал и заштита прехрамбених 
производа са географским поријеклом“ у сарадњи са Агенцијом за безбједност 
хране БиХ и Градом Зворником, те у мају 2021. године у сарадњи са Агенцијом 
за безбједност хране Босне и Херцеговине и општином Билећа. 
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Мјера 2.2.2. Подршка 
акредитовању тијела за 
оцјењивање 
усаглашености  

У сарадњи са Привредном комором Републике Српске током 2021. године 
одржано је 6 online обука и 3  online обуке у оквиру ЕУ пројеката - различите 
теме из области ИКВ и Поглавља 1., а Министарство за европске интеграције и 
међународну сарадњу је пружио 5 стручних савјетовања/појашњења 
институцијама Републике Српске. Према евиденцији коју води Републички 
завод за стандардизацију и метрологију,  до краја 2021. године у Републици 
Српској је регистровано укупно 14 именованих тијела за оцјењивање 
усаглашености, који су претходно прошли процедуре акредитације код БАТА. 
Током 2021. године именовано је 6 акредитованих тијела за оцјењивање 
усаглашености. Техничке прописе којима се уређује примјена стандарда, 
акредитација и послови оцјене усаглашености у Републици Српској, доносе 
републички органи управе надлежни за области  којима припадају производи и 
услуге. Завод пружа информације из своје надлежности.  

Мјера 2.2.3. Подршка 
извозу и интеграцији МСП у 
глобалне ланце 
вриједности 

Током 2021. године Министарство за европске интеграције и међународну 
сарадњу је извршило иницијалну анализу преко 2000 важећих прописа 
Републике Српске са становишта захтјева чл. 34-36 Уговора о функционисању ЕУ 
преко  и сачињене су листе хармонизованих, нехармонизованих и нетехничких 
важећих прописа, за сваку надлежну институцију. Почетком децембра 2021. год. 
надлежним институцијама су достављене листе на анализу и допуне/корекције 
и њихова изјашњења о мјерама које ће предузети до 2027.год. и роковима 
реализације. Циљ је израда „Акционог плана усклађивања прописа Републике 
Српске са захтјевима чланова 34.-36. Уговора о функционисању Европске 
уније“(током априла 2022. године) у складу са „Стратегијом инфраструктуре 
квалитета Републике Српске 2019-2023. год.“. Реализацијом наведеног АП 
доприноси се обезбјеђењу услова за пласирање производа на тржиште без 
непотребних техничких препрека трговини, у складу са принципима и 
правилима јединственог тржишта Европске уније, Поглавља 1 правне тековине 
ЕУ и правилима Свјетске трговинске организације (WТО) о техничким 
препрекама у трговини (ТBТ). Спречавањем потенцијалних препрека у трговини 
на домаћем тржишту, домаћи произвођачи који извозе своје производе на 
међународна тржишта унапријед су ослобођени од додатних захтјева и 
трошкова. 

Стратешки циљ 3.: Раст учешћа производа, услуга и сектора заснованих на знању и иновацијама у 
структури МСП 

Приоритет 3.1.: Развој пословних вјештина за МСП 

Мјера 3.1.1.: Укључивање 
развоја пословних 
вјештина за МСП у оквир за 
развој образовања, 
паметну специјализацију и 
локални развој 

Вјештине и компетенције ученици стичу образовањем  у школама и 
образовањем  код послодавца кроз обављање практичне наставе. Укупан број 
ученика трећег степена који обавља практичну наставу код послодавца је 1451,  
а четвртог степена 1993. Број предузећа са којима школа има потписан уговор о 
обављању практичне наставе за занимања трећег степена се креће у распону од 
0 до 240 предузећа. Укупан број предузећа са којима школе имају потписан 
уговор за занимања трећег степена је 650. Број предузећа са којима школа има 
потписан уговор о обављању практичне наставе за занимања четвртог степена 
се креће у распону од 0 до 107. Укупан број предузећа са којима школе имају 
потписан уговор за занимања четвртог степена је 323. Укупан број предузећа са 
којима школе има потписан уговор о обављању практичне наставе за занимања 
трећег и четвртог степена је 973 предузећа. 

Завод за запошљавање је у 2021. години учествовао и у пројекту „Подршка 
Европске уније локалним партнерствима за запошљавање - Фаза II, у трајању од 
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2021. до 2024., а који финансира Европска унија. Пројекат се наслања на 
резултате  истоименог пројекта, Фазе I, која је завршена 2019. године, а који је 
такође имплементирала ILO, у сарадњи са ресорним институцијама Републике 
Српске. Циљ пројекта је да у наредне три године доприносе запошљавању у 
локалним заједницима кроз подршку у њиховим настојањима да идентификују, 
креирају и спроведу програме активације и интеграције незапослених на 
тржишту рада у складу са специфичним локалним потребама и могућностима. 
У циљу припреме Приједлога Стратегије паметне специјализације за Републику 
Српску (С3) за период 2021-2027. године, формирана је интерресорна радна 
група, коју чине представници ресорних министарстава РС,  представници 
академске заједнице (Економски факултет Бања Лука), Привредне коморе РС, 
Уније удружења послодаваца РС и Развојне агенције ЕДА. Рад интерресорне 
радне групе координише Министарство за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво РС, те је са циљем представљања 
концепта и методолошког оквира саме стратегије, као и утврђивања принципа 
будућег заједничког рада, током 2021. године, одржан један састанак Радне 
групе.   
На приједлог Дирекције за економско планирање БиХ, Вијеће министара БиХ је 
именовало радну групу за израду Стратегије паметне специјализације (С3) у БиХ, 
међу којима је и представник Привреде коморе РС.  

Мјера  3.1.2.: 
Континуирано спровођење 
анализе потреба за 
вјештинама и обукама у 
кључним секторима 

У 2021.години усвојен је Закон о образовању одраслих ("Службеном гласнику 
Републике Српске“, број 111/22). Завод за образовање одраслих, кроз сарадњу 
са релевантним друштвеним партнерима, континуирано врши праћење потреба 
тржишта рада, кроз сарадњу са свим заинтересованим странама. Кроз поступак 
доношења програма образовања одраслих и израде Плана образовања 
одраслих утврђене су потребе послодаваца за израду програсма, а одговорено 
је и на директне захтјеве послодаваца. У току 2021. године у процедуру су 
упућени: Програм оспособљавања за конобара; Програм оспособљавања за 
контролора у машинству; Програм оспособљавања за пословођу производње, а 
објављени су: Програм оспособљавања за контролора у машинству и Програм 
оспособљавања за пословођу производње.                                                                 

Привредна комора на крају сваке одржане обуке врши испитивање полазника, 
у виду упитника о обукама које привредна друштва желе похађати, које уноси у 
своју базу и на основу које се креира Годишњи програм едукације Привредне 
коморе Републике Српске. 

Мјера 3.1.3.: 
Организовање менторске 
подршке и приоритетних 
обука са прелазом на е-
учење 

У 2021.години, организовано је 28 вебинара/семинара, којима је присуствовало 
више од 400 полазника. Комора је заједно са подручним коморама и 
донаторима, организовала слиједеће вебинаре/семинаре: 
• Обуке: „Дигитална трансформација и развој нових производа“; “Дигитална 
трансформација унапређење пословних процеса“; „Примјена 4.0 индустријског 
модела“ и „Дигитални маркетинг“. Циљ организације ових радионица био је 
унапређење знања и вјештина у области примјене дигиталних технологија, а 
организоване су у оквиру пројекта EU4Business DigitSME. 
• Дводневни семинар за туристичке субјекте са регије Источно Сарајево на тему 
„Сaврeмeни мaркeтинг у туризму, инoвaциje у oблaсти кoмуникaциja“. Семинар 
је организоване у сарадњи са пертнерима Развојном агенцијом и Туристичком 
организацијом Источно Сарајево уз подршку EU4 Business за туризам.  
• Дводневна едукација за запослене у бањама на тему „Едукација и унапређење 
продајних вјештина за запослене у бањама“. Едукација је организована од 
стране Групације бања, уз финансијску подршку Министарства трговине и 
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туризма из намјенских средстава за развој туризма.   
• Радионице на теме: "Канали продаје и дистрибуције“ и „Подизање 
вриједности услуга у приватном смјештају и сеоским домаћинствима“. Ове 
радионице су организоване за пружаоце услуга у приватном смјештају и 
сеоским домаћинствима у 4 локације: Бања Лука, Шипово, Пале и Требиње, а у 
сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске, уз финансијску 
подршку Министарства трговине и туризма из намјенских средстава за развој 
туризма  и USAID пројекта за туризам. 

• Радионица на тему „Правила о поријеклу робе“, са циљем упознавања 
учеснике са правилима поријекла робе са фокусом на Медитеранску конвенцију 
о поријеклу робе и посебним освртом на споразуме које је БиХ потписала са EУ, 
ЕФТА-ом, ЦЕФТА-ом, као и другим релевантним странама. Ова радионица је 
организована у оквиру EU4TRADE пројекта. 

• Радионице на теме: CE означавањe, испуњавања захтјева ISO/IEC 17020 и 
ISO/IEC 17025, заштите животне средине у складу са захтјевима ISO 14000:2015. 
Радионице су организоване са циљем унапређења знања у области управљања 
квалитетом, безбједности и усклађености производа, у оквиру ЕЕН пројекта.   
• Оnline обуке за предузетнице на теме: управљање људским ресурсима; развој 
бренда; интернационализација и развој пословања; примјена Сикс Сигма 
модела за унапређење пословних процеса; управљање иновацијама и развој 
новог производа и дигитална трансформација.  
• Напредна обука за унапређење управљачких и лидерских способности по 
модулима: Комуникација у пословном окружењу и управљање временом; 
Тимски рад, Рад са запосленима и мотивација сарадника и тимова. Едукацију је 
пратило више од 40 учесника, а обуку је изводио ASEE/Adizes Southeast Europe, 
дио мреже Адижес Института из Санта Барбаре, САД. 
• Едукација за чланове Мреже индустријске енергетске ефикасности у РС, којој 
су присуствовали чланови Мреже и представници појединих МСП, 
представници ПКРС и Еда – Агенције за развој предузећа из Бање Луке, те 
предавачи, признати стручњаци из ове области, проф. др Милош Бањац и г-ђа 
Тања Цвјетковић,  те едукација „Енергетска ефикасност у индустрији – шансе за 
уштеду МСП“. Едукацију је водио Бранимир Калањ – дипл. инж. електротехнике 
са вишегодишњим искуством у оптимизацији индустријских процеса и 
консалтингу у области енергетског менаџмента и енергетске ефикасности у 
индустрији.  Ове радионице су одржане у оквиру пројекта „Подршка промоцији 
Мреже индустријске енергетске ефикасности у Републици Српској (МИЕЕ РС)".  
• У оквиру пројекта EU4Business DigitSME израђена је електронска платформа за 
едукацију, која ће бити промовисана почетком 2022. године, а путем које ће 
ПКРС организовати едукативне садржаје у наредном периоду с циљем примјене 
дигиталних алата у области едукације. 

 
Агенција је у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга 
МСП у земљама Западног Балкана – фаза 2“, који подржава Јапанска агенција за 
међународну сарадњу (JICA) током 2021. године наставила практични дио обуке 
за нове менторе из градова, општина и локалних развојних агенција Републике 
Српске кроз пружање менторинг услуга у предузећима. Менторинг услуге је 
користило укупно 15 пословних субјеката. Менторинг подршка пружена је за 5 
предузетника са потешкоћама у пословању по методологији која је развијена у 
сарадњи са JICA-ом. Кроз Јавни позив за пружање менторинг услуга микро и 
малим предузећима и самосталним предузетницима чије је пословање 
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погођено пандемијом вируса корона подршка је омогућена за три 
предузетника. 

Приоритет 3.2.: Иновације и дигитализација пословања 

Мјера 3.2.1.: Осигурање 
финансијске подршке за 
иновације у МСП 

У периоду 2020/2021. године, уз подршку пројеката подржано је 20 предузећа 
из дрвопрерађивачког и металопрерађивачког сектора за израду дигиталних 
стратегија и имплементацију конкретних набавки у вриједности од 300.000,00 
КМ. Предузећа су добила подршку у имплементацији дигиталних рјешења, као 
што су: израда AR апликације интегрисане на wеб страници предузећа, израда 
web странице са online продавницом, 3D моделовање и повезани дигитални 
маркетинг, дигитална трансформација у области унапређења и аутоматизације 
процеса управљања машинама, набавка и имплементација ERP софтвера, 
израда спофтверског рјешења за развој новог производа, те израда софтверског 
рјешења за управљање пословним процесима, задацима, документима, 
циљевима и пројектима. 

У оквиру ЕУНОРС-а, Хоризонт 2020 програма, Агенција је расписала Јавни позив 
за пружање услуга подршке МСП и јачању капацитета за управљање 
иновацијама за иновативна МСП регистрована на територији Републике Српске. 
Сертификовани експерти су пружили услуге подршке у јачању капацитета за 
управљање иновацијама предузећа за укупно 9 пословних субјеката, који 
обављају дјелатност у сектору прехрамбене, текстилне, грађевинске, металне, 
индустрије пластике и савјетодавних услуга. 

Мјера 3.2.2.: Умрежавање 
и сарадња за 
унапређивање иновација у 
МСП 

 Током 2021. године, Центар за дигиталну трансформацију Коморе je кроз своје 
активности, радио на подизању свијести о значају дигиталне трансформације 
привреде и прилагођавању новим трендовима, као и примјени иновативних 
рјешења у производним процесима. Редовно су одржавани састанци чланова 
Мреже за дигиталну трансформацију привреде РС, која има за циљ да пружи 
подршку развоју дигиталне трансформације привреде РС кроз заједничко 
учешће у припреми стратешких докумената, акционих планова и других мјера у 
овом процесу, кроз увођење нових технологија, развоја знања, повезивање 
знања и привреде, те обезбјеђење средстава код домаћих и страних донатора 
на пољу дигиталне трансформације. Центар је реализовао активности пилот 
пројекта, у оквиру GIZ пројекта „Иновације и дигитализација у малим и средњим 
предузећима у БиХ“, а које су започете у 2020. години. Пројекат је за циљ имао 
да обезбједи подршку малим и средњим предузећима (МСП) у БиХ да 
унаприједе своје иновационе капацитете путем кориштења дигиталних 
технологија. Кроз овај пројекат обезбјеђена је услуга сертификованих 
консултаната ЦДТ Привредне коморе Србије у десет привредних друштава из 
дрвног и металског сектора који су, у сарадњи са предузећима, урадили анализу 
стања у примјени дигиталних рјешења у пословању и дали препоруке кроз 
израду Стратегије дигиталне трансформације, а пружена је и финансијска 
подршка у процесу имплементације дигиталних рјешења. Комора је, у 2021. 
години, наставила са реализацијом EU4Business Пројекта „Центар за 
дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT SME“, који 
има за циљ подизање конкурентност и иновационих капацитета извозно 
оријентисаних МСП у металском сектору Републике Српске, кроз процес њихове 
дигиталне трансформације. Пројектом је успостављен и ојачан Центар за 
дигиталну трансформацију Привредне коморе Републике Српске и обучено 
десет консултаната за дигиталну трансформацију. Реализоване су и кључне 
активности пројекта, као што су организација едукација за МСП, обука и 
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сертификација прве генерације консултаната за дигиталну трансформацију, 
припремљен и објављен Програм подршке дигиталној трансформацији МСП за 
2021. годину. Креирана је платформа за е-learning која ће омогућити едукацију 
и размјену искустава, те промоцију значаја примјене дигиталне трансформације 
у сврху повећања конкурентности и развоја иновација. Значајна активност 
пројекта односила се на повезивање и унапређење сарадње ИКТ и извозно 
орјентисаних сектора, као и промоције значаја примјене дигиталне 
трансформације у сврху повећања конкурентности и примјене иновација. У 
периоду 2020/2021. године, уз подршку пројеката подржано је 20 предузећа из 
дрвопрерађивачког и металопрерађивачког сектора за израду дигиталних 
стратегија и имплементацију конкретних набавки у вриједности од 300.000,00 
КМ. Предузећа су добила подршку у имплементацији дигиталних рјешења, као 
што су: израда AR апликације интегрисане на wеб страници предузећа, израда 
web странице са online продавницом, 3D моделовање и повезани дигитални 
маркетинг, дигитална трансформација у области унапређења и аутоматизације 
процеса управљања машинама, набавка и имплементација ERP софтвера, 
израда спофтверског рјешења за развој новог производа, те израда софтверског 
рјешења за управљање пословним процесима, задацима, документима, 
циљевима и пројектима.Искуства Републике Српске у процесу дигитализације 
МСП, кроз рад ЦДТ ПКРС, представљена су на Трећој „Forward“ конференцији 
одржаној у децембру 2021. године, у организацији Иновационог центра Бања 
Лука. Привредна комора реализује два DeveloPPP.de програма која се односе на 
развој нових производа и примјену иновација. Један пројекат се реализује са 
привредним друштвом „Kolektor CCL“, а циљ пројекта је дигитализација 
управљања општинским земљиштем.Овај пројекат се односи на развој посебне 
дигиталне платформе за управљање општинским земљиштем. Други пројекат 
се реализује са приврдним друштвом „Saga NFG“  Бањалука , а односи се на 
развој нове услуге кроз инсталирање ChatBot апликације.Четврти радни пакет 
програма Европске мреже предузетништва односи се на подршку привредним 
друтштвима на пољу примјене и управљања иновацијама уз подршку HORIZON 
програма. Привредна комора је 2021. године учествовала на ИНОСТ Младих и 
комисијама на тему дигитализације, те  учешће у округлом столу 
„Дигитализација у образовању“ која је 2021.  године организована онлајн. 

Кроз пројекат Хоризонт 2020 Агенција је са  партнерским ЕУНОРС институцијама 
успоставила мрежу институција за подршку иновацијама. 

Мјера 3.2.3.: Изградња 
инфраструктуре за 
подршку иновацијама и 
дигитализацији у МСП 

Активности гранског удружења за ИКТ Коморе са активним учешћем чланица, 
привредних друштава, на реализацији свих потребних захтјева дигиталне 
трансформације привреде у складу са стратешким плановима Центра за 
дигиталну трансформацију - ЦДТ у ПКРС. Јачање капацитета и дјелокруга 
активности ЦДТ-а уз директну подршку домаћих ИКТ компанија. Реализација 
неколико коморских пројеката бесплатних WEB платформи као дигиталне 
инфраструктуре за подршку раду привредних друштава у директној сарадњи и 
партнерству са ИКТ сектором у ПКРС.  
Током 2021. године, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове (РУГИПП) наставила је да се фокусира на задатке од суштинске 
важности за успешну реализацију Пројекта регистрације некретнина (РЕРП) - 
Додатно финансирање (ДФ- продужено до 31.07.2024. године) и испуњавање 
циљева дефинисаних пројектом.Развојни циљ ДФ остаје исти као за РЕРП. 
Пројекат се наставља кроз постојеће три компоненте: 
1.Компонента A – Развој података за регистрацију некретнина 
2. Компонента Б - Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина 
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3. Компонента Ц – Развој политика и институционални развој, и управљање 
пројектом 
Развој података за регистрацију некретнина (компонента А) подржава 
хармонизацију података о земљишту, зградама и правима из земљишних књига 
и катастра на основу стварног стања на терену. Циљ је да се успостави ажурна и 
интегрисана база података земљишних књига и катастра у ФБиХ – процес назван 
хармонизација података – и интегрисана база катастра непокретности (КН) у РС 
– процес назван успостава КН са свим графичким и атрибутним подацима у 
дигиталном облику. Ова компонента ће такође повећати покривеност 
територије БиХ дигиталним катастарским плановима. Компонента ће 
обезбједити једнак третман свих грађана, без обзира на њихов пол, етничку 
припадност или социјални статус повезујући технички рад на терену са 
подизањем јавне свјести, мапирањем рањивих група и функцијама социјалног 
мониторинга. 
У оквиру компоненте Развој инфраструктуре за регистрацију некретнина 
(компонента Б), ДФ ће наставити инвестиције извршене у оквиру РЕРП-а за даље 
побољшање услова рада у сектору земљишне администрације кроз куповину 
и/или реновирање канцеларија, набавку возила и геодетске опреме, јачање 
управљачког капацитета управа у области информационих технологија и 
унапређење постојећих IT система. 
Имплементација ИКТ стратегије обухвата низ активности од којих je најважније 
споменути даљи развој и надоградња модерног Документ Менаџмент Система 
(ДМС) као интегратора свих пословних процеса у пословању РУГИПП-а, 
доградња Геопортала, израда софтвера за катастар водова и низ других 
активности, a све то уз адекватне услове рада у погледу техничке 
опремљености. To подразумијева да ће сва дотрајала опрема старија од 6 
година бити замјењена новом, чиме ће бити створени одговарајући услови за 
ефикаснији рад. 
Прва фаза развоја софтвера за вођење катастарских поступака (е-катастарРС) 
била је  успјешна. Друга фаза укључује увођење и даљи развој, миграцију 
података у нови дата-модел за цијелу територију РС и потребно је наставити 
фокусирање на ове активности које су кључни предуслов за успјешно 
унапређење пословања РУГИПП. 
Тренутно је завршена дигитализација аналогног архива за седам подручних 
јединица: Хан Пијесак, Пале, Петрово, Сребреница, Лакташи, Источна Илиџа и 
Пелагићево, а  у оквиру ове компоненте je предвиђена изградња пословног 
простора за потребе дигиталног архива Управе.  До сада је РУГИПП уложила 
пуно напора, знања и средстава (буџетска, донаторска и кредитна) како би 
сачувала непроцјењиву историјску документацију. Без централног архива она 
би била изложена хабању, употреба би била сведена на минимум због 
логистичких ограничења, а катастарска документација би се архивирала на 
различитим локацијама широм земље. РУГИПП има велики изазов да заштити 
огроман број докумената и мапа, а то су записи који садрже информације 
неопходне за изградњу информационог система о земљишту и власништву над 
њим. Ове земљишне евиденције, датиране од краја 19. века до данашњег дана, 
неопходне су у свакодневном пословању да би се пружиле одговарајуће услуге 
грађанима. Њихово стање се погоршава усљед сталне употребе и често оштрих 
климатских услова, као и лошег складиштења и безбедности, што све захтјева 
предузимање одговарајућих мјера за њихово очување. Ове мјере могу се 
обезбједити само у савременој згради централног архива. 
Редовне активности на имплементацији РЕРП ДФ настављене су несмањеним 
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интензитетом и остварени су сљедећи резултати: 
• Потписивање уговора који се односи на набавку пројектовања, валидације и 
надзора адаптације пословних простора. 
• Потписивање анекса уговора за набавку хардвера и комуникационе опреме за 
локалне канцеларије - фаза I, 
• Тендерска процедура и потписивање уговора за набавку Check point лиценца, 
• Објава јавног позива - захтјева за изражавање заинтересованости за 
консултанта за инфраструктуру геопросторних података, 
• Софтвер за дигитални архив је оперативан у 21 подручној јединици, 
• Ревизија и одобрење техничких спецификација за софтвер за усаглашавање 
података евиденције РУГИПП о непокретностима, фискалног регистра Пореске 
управе и теренских података. Припрема тендера је у току. 
Спровођењем редовних активности, које нису подржане средствима РЕРП ДФ, 
РУГИПП је остварила следеће: 
• У циљу вођења што тачније евиденције Управа је завршила оснивање катастра 
непокретности (КН) је завршено за укупно 455 катастарске општине (К.о.), 
• Континуирани напори на исправљању техничких грешака и рјешавању жалби 
довели су до укупног броја од 385 службено објављених К.о. са успостављеним 
КН. 

Мјера 3.2.4.: Проактивно 
учешће у регионалним и ЕУ 
програмима подршке 
иновацијама и зеленој 
економији 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и 
инфромационо друштво Републике Српске, у сарадњи са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на основу 
Меморандума о сарадњи два министарства и Споразума о специјалним 
паралелним везама Србије и Српске реализује регионално Такмичење за 
најбољу технолошку иновацију 
Привредна комора реализује два DeveloPPP.de програма која се односе на 
развој нових производа и примјену иновација. Један пројекат се реализује са 
привредним друштвом „Kolektor CCL“, а циљ пројекта је дигитализација 
управљања општинским земљиштем.Овај пројекат се односи на развој посебне 
дигиталне платформе за управљање општинским земљиштем. Други пројекат 
се реализује са приврдним друштвом „Saga NFG“  Бањалука , а односи се на 
развој нове услуге кроз инсталирање ChatBot апликације.Четврти радни пакет 
програма Европске мреже предузетништва односи се на подршку привредним 
друтштвима на пољу примјене и управљања иновацијама уз подршку HORIZON 
програма.  Током 2021. године, Центар за дигиталну трансформацију ПКРС je, 
кроз своје активности, радио на подизању свијести о значају дигиталне 
трансформације привреде и прилагођавању новим трендовима, као и примјени 
иновативних рјешења у производним процесима. Редовно су одржавани 
састанци чланова Мреже за дигиталну трансформацију привреде РС, која има за 
циљ да пружи подршку развоју дигиталне трансформације привреде РС кроз 
заједничко учешће у припреми стратешких докумената, акционих планова и 
других мјера у овом процесу, кроз увођење нових технологија, развоја знања, 
повезивање знања и привреде, те обезбјеђење средстава код домаћих и 
страних донатора на пољу дигиталне трансформације. Центар је реализовао 
активности пилот пројекта, у оквиру GIZ пројекта „Иновације и дигитализација у 
малим и средњим предузећима у БиХ“, а које су започете у 2020. години. 
Пројекат је за циљ имао да обезбједи подршку малим и средњим предузећима 
((МСП) у БиХ да унаприједе своје иновационе капацитете путем кориштења 
дигиталних технологија. Кроз овај пројекат обезбјеђена је услуга 
сертификованих консултаната ЦДТ Привредне коморе Србије у десет 
привредних друштава из дрвног и металског сектора који су, у сарадњи са 
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предузећима, урадили анализу стања у примјени дигиталних рјешења у 
пословању и дали препоруке кроз израду Стратегије дигиталне трансформације, 
а пружена је и финансијска подршка у процесу имплементације дигиталних 
рјешења.  
Комора је, у 2021. години, наставила са реализацијом EU4Business Пројекта 
„Центар за дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT 
SME“, који има за циљ подизање конкурентност и иновационих капацитета 
извозно оријентисаних МСП у металском сектору Републике Српске, кроз 
процес њихове дигиталне трансформације . Пројектом је успостављен и ојачан 
Центар за дигиталну трансформацију Привредне коморе Републике Српске и 
обучено десет консултаната за дигиталну трансформацију. Реализоване су и 
кључне активности пројекта, као што су организација едукација за МСП, обука и 
сертификација прве генерације консултаната за дигиталну трансформацију, 
припремљен и објављен Програм подршке дигиталној трансформацији МСП за 
2021. годину. Креирана је платформа за е-learning која ће омогућити едукацију 
и размјену искустава, те промоцију значаја примјене дигиталне трансформације 
у сврху повећања конкурентности и развоја иновација. Значајна активност 
пројекта односила се на повезивање и унапређење сарадње ИКТ и извозно 
орјентисаних сектора, као и промоције значаја примјене дигиталне 
трансформације у сврху повећања конкурентности и примјене иновација.  
У периоду 2020/2021. године, уз подршку пројеката подржано је 20 предузећа 
из дрвопрерађивачког и металопрерађивачког сектора за израду дигиталних 
стратегија и имплементацију конкретних набавки у вриједности од 300.000,00 
КМ. Предузећа су добила подршку у имплементацији дигиталних рјешења, као 
што су: израда AR апликације интегрисане на wеб страници предузећа, израда 
web странице са online продавницом, 3D моделовање и повезани дигитални 
маркетинг, дигитална трансформација у области унапређења и аутоматизације 
процеса управљања машинама, набавка и имплементација ERP софтвера, 
израда спофтверског рјешења за развој новог производа, те израда софтверског 
рјешења за управљање пословним процесима, задацима, документима, 
циљевима и пројектима. 

Искуства Републике Српске у процесу дигитализације МСП, кроз рад ЦДТ ПКРС, 
представљена су на Трећој „Forward“ конференцији одржаној 09. и 10.12.2021. 
године, у организацији Иновационог центра Бања Лука. 
У претходном периоду објављена су два јавна позива на пољу дигиталне 
трансформације МСП, један од стране Минстарства привреде и предузетништва 
РС, а други од стране УНДП пројекта DigitalBIZ Програм изградње дигиталних 
иновационих центара у БиХ. ПКРС је информисала привредна друштва о 
доступним јавним позивима за додјелу подстицаја за дигиталну 
трансформацију, која су препознала значај дигиталне трансформације 
пословних процеса и одазвалa се позиву. 

У оквиру УНДП пројекта DigitalBIZ Програм изградње дигиталних иновационих 
центара у БиХ, Центар је покренуо активности на развијању нове услуге, 
односно програма обуке „Дигитална акандемија“, који ће бити јединствена база 
знања, са циљем побољшања знања и вјештина запослених у привреди и обука 
и сертификација консултаната у области дигиталне трансформације. У почетној 
фази планирамо развити програм обуке намјењене за запослене у привреди 
који ће бити прилагођен нивоу знања које запослени посједују кроз 
организацију семинара и семинара за е-учење. 
Поред овог пројекта ПКРС је у оквиру програмске подршке Централно-европске 
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иницијативе (ЦЕИ), у периоду од јула 2020. до марта 2021. године, 
имплементирала пројекат ShareIT Платформ – Платформа за размјену 
релевантног ИТ искуства, информација, знања и обука, тј. понуде и потражње 
производа и услуга. Циљ овог пројекта био је пружање подршке пословним 
субјектима у суочавању с ванредном ситуацијом, изазвану вирусом COVID 19, 
помоћу ИТ алата који је у стању да брзо одговори на потребе МСП-а. 
Активности пројекта односили су се на обуке о расположивим ИТ алатима, 
развој нове платформа за размену знања и информација о могућностима 
сарадње и промоција ShareIT платформе. Једна од главних активности пројекта 
била је успостављање платформе за размјену информација, знања и искустава, 
у циљу повезивања понуде и потражње домаћих и иностраних партнера, а која 
ће омогућити привредним друштвима реализацију пословних активности и у 
ванредним условима пословања, као што је COVID. 

Привредна друштва ће путем платформе за повезивање моћи да пронађу 
партнера, добављача, купца, те међусобно да подијеле информације и знања 
путем онлине обука. Ова платформа обједињује постојећи Пословни регистар 
Републике Српске који је базиран на коморском информационом систему и 
бази података pRegis® - Привредни регистар Републике Српске. 
Агенција је у сарадњи са Министарством цивилних послова БиХ, је одржала 
семинар на тему „Иновације у оквиру програма Хоризонт Европа“, на којем је 
било присутно 15 представника предузећа из различитих сектора. 

 

Приоритет 3.3.: Прелаз МСП-а ка зеленој економији 

Мјера 3.3.1.: Промоција 
енергетске ефикасности и 
обновљивих извора са 
расположивим изворима 
финансирања за предузећа 

Привредна комора Републике Српске је реализовала пројекат МИЕЕ РС, 
који је за циљ имао успостављање ентитетског тијела за координацију и 
подршку привредним друштвима на пољу индустријске енергетске 
ефикасности кроз побољшање свијести и знања привредних субјеката, 
како би се искористили укупни потенцијали остваривих мјера 
енергетских уштеда, те повезивање активности са ЕУ изворима 
финансирања. Један од главних резултата пројекта је формирање Мреже 
индустријске енергетске ефикасности у Републици Српској, а коју чине 
представнци Министарства привреде и предузетништва РС, 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, 
Министарства енергетике и рударства РС, Фонда за заштиту животне 
средине и енергетску ефикасност РС, те пет привредних друштава 
(Калдера company д.о.о. Александровац, Младекс Пак д.о.о. Прњавор, 
Reflex намјештај д.о.о. Градишка, Рапић д.о.о. Градишка и Дестилација ад 
Теслић). Током трајања пројекта организоване су двије едукације: 

• Дводневна едукација за чланове Мреже која је имала за циљ изградњу 
капацитета чланова Мреже индустријске енергетске ефикасности РС и 
надоградњу њихових  знања, на тему индустријске енергетске 
ефикасности, те представљање искуства у раду са енергетским 
менаџерима, њиховим значајем и улогом. 
• Дводневна едукација за мала и средња привредна друштва, на тему 
управљања енергијом и енергетским потенцијалима у индустрији и 
привредним субјектима. 
Пројекат је подржан у оквиру пројекта „Европски оквир за развој 
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стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини 
– СБА у БиХ“ који имплементира Еда – Агенција за развој предузећа, а 
финансира Шведска. 

Мјера 3.3.2.: Осигурање 
финансијске подршке за 
„зелене“ иновације у МСП 

Министарство енергетике и рударства је у оквиру буџета финансијски 
подржало  25 привредних субјеката са износом од укупно 833.808,32 КМ, 
гдје је укупан износ за микро предузећа износио 262.957,95 КМ, мала 
предузећа  438.082,39 КМ и средња предузећа 132.767,98 КМ.  
ИРБРС је у оквиру кредитних линија за привреду,  за кориснике кредита 
чија је намјена набавка основних средстава - увођење нових технологија, 
рефинансирање набавке основних средстава (максимално 40% износа 
кредита) и набавке обртних средстава (максимално 20% износа кредита), 
омогућио каматну стопу од 3%. У 2021. години ову погодност искористило 
је 13 корисника за кредите у вриједности од 9,4 милиона КМ. 

Мјера 3.3.3.: Стварање и 
ширење мрежа за 
енергетску ефикасност 

Привредна комора Републике Српске је реализовала пројекат МИЕЕ РС, 
који је за циљ имао успостављање ентитетског тијела за координацију и 
подршку привредним друштвима на пољу индустријске енергетске 
ефикасности кроз побољшање свијести и знања привредних субјеката, 
како би се искористили укупни потенцијали остваривих мјера 
енергетских уштеда, те повезивање активности са ЕУ изворима 
финансирања. Један од главних резултата пројекта је формирање Мреже 
индустријске енергетске ефикасности у Републици Српској, а коју чине 
представнци Министарства привреде и предузетништва РС, 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, 
Министарства енергетике и рударства РС, Фонда за заштиту животне 
средине и енергетску ефикасност РС, те пет привредних друштава 
(Калдера company д.о.о. Александровац, Младекс Пак д.о.о. Прњавор, 
Reflex намјештај д.о.о. Градишка, Рапић д.о.о. Градишка и Дестилација ад 
Теслић). Током трајања пројекта организоване су двије едукације: 

• Дводневна едукација за чланове Мреже која је имала за циљ изградњу 
капацитета чланова Мреже индустријске енергетске ефикасности РС и 
надоградњу њихових  знања, на тему индустријске енергетске 
ефикасности, те представљање искуства у раду са енергетским 
менаџерима, њиховим значајем и улогом. 
• Дводневна едукација за мала и средња привредна друштва, на тему 
управљања енергијом и енергетским потенцијалима у индустрији и 
привредним субјектима. 
Пројекат је подржан у оквиру пројекта „Европски оквир за развој 
стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини 
– СБА у БиХ“ који имплементира Еда – Агенција за развој предузећа, а 
финансира Шведска 
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3.2. Извјештај о реализацији Стратегије развоја предузетништва жена 

Назив циља/програма/ 

активности 
РЕАЛИЗАЦИЈА У 2021.ГОДИНИ 

Стратешки циљ 1: ЈАЧАТИ КОНКУРЕНТНОСТ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА КОЈЕ ПОКРЕЋУ И ВОДЕ 
ПРЕДУЗЕТНИЦЕ 

1.1 Програм финансијске подршке предузетницама 

Успостављање и 
функционисање посебне 
грант шеме/фонда за 
предузетнице за различите 
видове подршке 

Као резултат сарадње Гендер центра и Министарства привреде и 
предузетништва, развијене су активности Министарства на подршци 
предузетницама за наредни средњорочни период, кроз приједлог 
Фонда за предузетнице. Министарство је затражило средства за 
подршку предузетницама у Документу оквирног буџета за период 
2021-2023. године. У овом документу је у дијелу који се односни на 
предузетништво планиран програм под називом „Фонд за 
предузетнице“, за који је у 2021. години планиран износ од             
300.000 КМ. Циљ је да се прецизније планира подршка 
предузетницама (власницама и директорицама привредних 
субјеката), с обзиром на то да жене имају значајно учешће у 
привредним активностима, али и да су често у неравноправном 
положају у смислу оснивања предузећа, запошљавања и учешћа у 
управљању. Осим тога, подршка развоју предузетништва жена би 
значајно допринијела примјени принципа родне равноправности у 
економском и друштвеном животу. Предузетнице су исказале потребу 
за финансијском подршком и стварањем посебног Фонда за ове 
активности. Формирање Фонда подржано је и од стране народних 
посланика током скупштинске расправе у вези са Нацртом Стратегије 
развоја предузетништва жена. Активности подршке би се односиле на 
подршку предузетницама за набавку опреме и дигитализацију 
пословања и подршку женама и удружењима предузетница за 
едукацију, обуку и промоцију. 

Успоставити посебне 
кредитне линије за 
предузетнице у банкраском 
и микрокредитном сектору 
Републике Српске 

У 2021. години, ИРБРС је закључила финансијски аранжаман са 
Свјетском банком по Пројекту опоравка за микро, мала и средња 
предузећа погођенa пандемијом вируса COVID -19, у износу од преко 
40 милиона КМ. Једна од циљних група којима  је намијењено 
пружање финансијске подршке јесу и предузетници и предузећа која 
су инклузивна за жене. Кредитна линија је расположива од четвртог 
квартала 2021., а очекује се да ће у значајнијем износу средства бити 
повучена током 2022. године. Такође, кредитне линије из средстава 
ИРБРС су доступне женама предузетницама под истим повољним 
условима као и за остале циљне групе. 
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1.2 Програм стручне подршке предузетницама 

Припрема и организовање 
обука за предузетнице 

У оквиру подршке из ФИГАП 2 програма, у извјештајном периоду 
проведен је споразум Гендер центра и Министарства привреде и 
предузетништва Републике Српске, којим је реализован програм под 
називом: „Јачање конкурентности привредних субјеката које воде 
предузетнице у Републици Српској“. Партнер Министарства у 
реализацији била је Привредна комора Републике Српске. У циљу 
оснаживања жена предузетница, организованo je шест online обука за 
предузетнице Обуке су биле бесплатне, а реализоване су путем Зоом 
платформе у периоду од априла до октобра 2021. године. У оквиру 
Споразума, Министарство је у сарадњи са Привредном комором 
Републике Српске организовало Четврту конференцију и Други сајам 
предузетништва жена у Републици Српској. (детаљније описано у 
реализацији Стратегије развоја МСП) 

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске, уз 
подршку пројекта „Европски оквир за развој стратегија и политика за 
МСП у БиХ – SBA у БиХ“ који проводи Агенција за развој предузећа Еда 
из Бањалуке уз подршку Краљевине Шведске, и у сарадњи са 
Привредном комором Републике Српске и Подручном привредном 
комором Источно Сарајево, организовало је двије једнодневне обукеу 
за садашње и будуће предузетнице из регија Требиње и Источно 
Сарајево, на тему „Развој бренда и извозни менаџмент“.  

Министарство трговине и туризма подржало је Удружење за 
промоцију спортског туризма "Промо тим“ са додјелом средстава у 
износу од 4.800 КМ у циљу едукација и оспособљавање жена и 
омладине на скупљању, производњи и преради љековитог биља и КУД 
"Наши обичаји" у износу од 1.000 КМ у циљу публикације обичаја 
Теслићких крајева. 

Агенција је провела Акцелератор програм у Источном Сарајеву и у 
Требињу. Обуке кроз које учесници пролазе односе се на области 
предузетничких компетенција, развоја CANVAS модела истраживања 
тржишта, презентацијских вјештина, финансијског планирања, 
проналаска извора финансирања и интернационализације пословања. 
Од укупно 26 учесника, који су успјешно завршили овајпрограм, њих 
13 су биле предузетнице. У Источном Сарајеву од 13 учесника, који су 
успјешно завршили обуку било је 6 предузетница, од којих су двије 
освојиле новчане награде у укупном износу од 5.000 КМ. У Требињу од 
укупно 13 учесника њих 7 су биле предузетнице и освојиле су новчане 
награде у укупном износу од 11.000 КМ. У оквиру програма „Challenge 
to Change –C2C“ – Фаза 2, који проводе Агенција и Сарајевска развојна 
агенција (СЕРДА), захваљујући средствима Шведске агенције за 
међународни развој и сарадњу – Sida, финансијску подршку у 2021. 
години у виду грант средстава су остварила 4 пословна субјекта чији су 
власници жене у укупном износу од 176.892,89 КМ. 
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Припрема и организовање 
стручних обука у 
приоритетним областима и 
дигитална трансформација 
привредних субјеката које 
воде предузетнице 

Комора је, у 2021. години, кроз EU4Business Пројекат „Центар за 
дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT 
SME“ организовала обуке на тему  „Дигитална трансформација и развој 
нових производа“; “Дигитална трансформација унапређење 
пословних процеса“; „Примјена 4.0 индустријског модела“ и 
„Дигитални маркетинг“. Циљ организације ових радионица био је 
унапређење знања и вјештина у области примјене дигиталних 
технологија. Значајан број предузетница је пратио ове радионице. 

Менторство за 
предузетнице које тек 
почињу свој бизнис 

Организација претходно поменутих обука у сарадњи са 
Министарством  привреде  и  предузетништва Републике Српске и 
Гендер центром Републике Српске. 

Током Акцелератор програма у Источном Сарајеву и Требињу 
учеснице су имале бесплатну савјетодавну подршку од стране ментора 
за развој пословне идеје и припрему пословних планова.  

Агенција је у оквиру ЕЕН-а у циљу развоја омладинског, женског и 
руралног предузетништва организовала обуку на тему „Тестирање 
пословне идеје предузетника – израда пословног плана“, намијењену 
постојећим или потенцијалним предузетницима који су радили на 
конкретном примјеру. Предузетнице су узеле учешћа на онлајн 
семинару под називом „Иновације у оквиру програма Хоризонт 
Европа“, кроз који ће бити пружена подршка пословним субјектима и 
осталим организацијама које желе да унаприједе своје пословање и 
јачају капацитете у области истраживања и иновација са циљем 
повећања конкурентности на тржишту. 

1.3 Програм подршке удруживању и умрежавању предузетница 

Успоставити базу података 
предузетница и удружења 
жена и предузетница  у 
Републици Српској 

Прикупљање података о женском предузетништву и израда базе 
података женског предузетништва у Републици Српској континуирана 
је активност Савјета за женско предузетништво ПКРС. 

У ИТ Центру ПКРС у систему Привредни регистар РС - pRegis® креиран 
је апликативни дио у оквиру базе података означене „смеђим 
маркером“ - жене предузетнице које су у управи, оснивачи или 
директори привредног друштва. Ажурирање обављају особе из 
Коморе и подручних комора које су задужене за активности женског 
предузетништва у коморском систему. 

Осигурати стручну подршку 
за припрему и кандидовање 
пројеката за подршку 
предузетницама и 
унапређење умрежавања и 
удруживања предузетница 

Једна од редовних активности Коморе је Припрема приједлога 
пројеката за жене предузетнице. 

Привредна комора РС члан је Секторске групе предузетништва жена у 
оквиру Европске мреже предузетништва, чиме су створене додатне 
могућности за умрежавање жена предузетница. 

У 2021. години одржани су редовни састанци секторске групе, који 
доприносе умрежавању и удруживању предузетница. 
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Јачање капацитета и 
активности савјета за 
предузетништво жена и 
осталих савјета у којима 
учествују жене 

Савјети за женско предузетништво су формирани при Привредној 
комори Републике Српске и подручним коморама у Републици 
Српској. Савјети у коморском систему су основани са циљем 
унапређивања заступљености и статуса жена у области 
предузетништва, предлагања  законских  рјешења  и  мјера,  учешће  у  
пројектима, предлагања  стручног образовања, промоције женског 
предузетништва, учешће на конференцијама, сајмовима, умрежавања 
предузетница и примјене принципа равноправности полова. 

У току 2021. године одржана је редовна сједница Савјета за женско 
предузетништво ПКРС, на којој је усвојен Акциони план рада Савјета за 
женско предузетништво у Коморском систему и представљен 
Извјештај рада за 2020. годину. 

С обзиром на чланство Привредне коморе у Секторској групи за 
женско предузетништво ЕЕН, унапријеђени су и капацитети Савјета за 
женско предузетништво ПКРС 

Једна од редовних активности Коморе је и Припрема приједлога 
пројеката за жене предузетнице. 

Организовање догађаја и 
манифестација који могу да 
допринесу умрежавању и 
удруживању жена у 
Републици Српској, БиХ и 
региону Западног Балкана 

Привредна комора Републике Српске је, као и сваке године  
организовала манифестације „Избор најуспјешнијих у привреди 
Републике Српске“. У  оквиру  манифестације, једна од категорија за 
коју се додјељује признање односи се на допринос развоју женског 
предузетништва. 

Привредна комора Републике Српске и Министарство привреде и 
предузетништва, уз подршку Гендер центра Владе Српске и пројекта 
„FIGAP II“ организовали су у октобра 2021. годинине Четврту 
конференцију и Други сајам предузетништва у Републици Српској у 
Етно-селу „Станишићи“ код Бијељине. Сајам предузетништва жена у 
Републици Српској одржава се сваке двије године, а на Сајму је излага 

ло више од 30 предузетница, док је Конференцију пратило више од 100 
учесника. Конференција је обухватила двије обуке, са акцентом на што 
боље маркетиншко представљање пословања и доступне алате, те на 
значај успјешног пословног комуницирања, као и панел дискусију на 
тему дигиталне трансформације МСП, гдје су представљена искуства 
домаћих предузетника са процесом дигитализације, а у оквиру 
Конференције и програма Европске мреже предузетништва 
организовани су и билатерални разговори регистрованих учесника. 

Коришћење алата Европске 
мреже предузетништва у 
циљу 
интернационализације 
пословања предузетница 

Чланством у Европској мрежи предузетништва (ЕЕН), која представља 
највећу мрежу за пословну подршку у Европи, као и чланством у 
Секторској групи за женско предузетништво ЕЕН, отворене су бројне 
могућности за подршку женском предузетништву у  Републици  
Српској. 

Током 2021. године одржани су редовни састанци Секторске групе за 
женско предузетништво ЕЕН. 
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Агенција је у оквиру ЕУНОРС-а реализовала механизам подршке 
предузетницама у циљу интернационализације пословања и радила 
на изради профила пословних субјеката из Републике Српске, како би 
предузетнице могле да успоставе сарадњу са потенцијалним 
партнерима из региона и шире. Профили садрже стандардизоване 
податке МСП, као и област њиховог интересовања с циљем 
успостављања партнерства и потписивања партнерских уговора. 

 

Стратешки циљ 2: УНАПРИЈЕДИТИ ДОСТУПНОСТ И ПРИВЛАЧНОСТ  ПРЕДУЗЕТНИШТВА И 
ПОСЛОВАЊА ЗА ЖЕНЕ 

2.1 Програм прилагођавања регулаторног оквира предузетништву жена 

Укључивање 
предузетништва жена у 
стратешке и законодавне 
документе  увођења 
олакшица за предузетнце  

Крајем 2021. године Управни одбор Завода за запошљавање усвојио је 
Правилник о измјенама и допунама правилника о условима, 
критеријумима и начину спровођења мјера активне политике 
запошљавања у коме су неке процедуре поједностављене. Када се 
ради о утицају на предузетништво, једна од измјена је да незапослена 
лица приликом подношења захтјева за самозапошљавање могу 
потписати изјаву да ће предузетничка дјелатност или привредно 
друштво бити регистровано након објаве јавног позива, без одласка у 
општински/градски орган ради издавања потврде о покретању 
дјелатности . 

2.2 Програм индиректне подршке предузетништву жена 

Родно буџетирање У оквиру подршке из ФИГАП 2 програма, у извјештајном периоду 
проведен је споразум Гендер центра и Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, којим је реализован програм под 
називом: „Идентификовање и промоција производа жена са села као 
примјер програмског буџетирања“. У оквиру Споразума одржане су 
четири обуке за израду новог програма мјера намијењених за жене на 
селу (новог роднобуџетског програма за економско оснаживање жена 
на селу), који је потом израђен и планиран у буџету Министарства за 
2022. годину. (детаљније описано у реализацији Стратегије развоја 
МСП) 

У 2021.години именована је Радна група за израду Програма 
економског оснаживања жена у руралним подручјима Републике 
Српске за период 2021-2025. године, са задатком да изради Програм 
економског оснаживања жена у руралним подручјима Републике 
Српске за период 2021-2025. године. Програм је израђен и упућен у 
даљу процедуру, а обухвата израду нових мјера за подстицаје женама 
на селу, као и промоцију производа жена са села као примјер подршке 
пословним активностима удружења жена у руралном подручју, 
подршке инвестицијама у пољопривредној производњи, подршке 
развоју руралног предузетништва, као и подршка развоју кластерског 
начина организовања. 
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Гендер центар је наставио са сарадњом и комуникацијом са UN 
Women у БиХ у реализацији програма унапређења родно одговорних 
политика и родно одговорних буџета. У извјештајном периоду 
одржане су консултације и састанци ради планирања наредног 
пројектног циклуса подршке институцијама Републике Српске. 

Гендер центар је учествовао у разматрању и припреми одговора на 
извјештај Gender Budget Watchdog Network „Родно одговорно 
буџетирање за одрживи опоравак након пандемије COVID-19: родна 
фискална анализа буџета у одговору на COVID-19 у БиХ“. 

2.3 Програм промоције предузетништва жена 

Организовати медијски 
атрактивне 
догађаје/скупове 
фокусиране на женско 
предузетништво 
(конференције, округли 
столови, форуми, сајмови и 
сл.) 

Привредна комора Републике Српске је, као и сваке године  
организовала манифестације „Избор најуспјешнијих у привреди 
Републике Српске“. У  оквиру  манифестације, једна од категорија за 
коју се додјељује признање односи се на допринос развоју женског 
предузетништва. 

Министарство привреде и предузетништва је, у сарадњи са 
Привредном комором и уз подршку Гендер центра Владе Српске и 
пројекта „FIGAP II“, организовало Четврту конференцију и Други сајам 
предузетништва у Републици Српској у Етно-селу „Станишићи“ код 
Бијељине. (детаљније описано у реализацији Стратегије развоја 
МСП) 

Десету годину за редом, Гендер центар је обиљежио "Међународни 
дан дјевојчица у информационо-комуникационим технологијама 
(ИКТ) - Girls Day in ICT! 2021". Поводом овогодишњег обиљежавања, у 
сарадњи са партнерима организоване су сљедеће активности: 
представљена кампања поводом обиљежавања "Међународног дана 
дјевојчица у информационо-комуникационим технологијама (ИКТ)“ на 
званичној страници Фејсбук страници Гендер центра, Гендер центар је 
учествовао на онлајн панелу у организацији Регулаторне агенције за 
комуникације БиХ (РАК БиХ) поводом обиљежавања Међународног 
дана дјевојчица у ИКТ-у, расписан је видео конкурс у сарадњи са 
компанијом Ланако, за дјевојчице узраста од 13 до 20 година на тему 
„Под лупом стеретотипа- погледај и прогледај!“ и Гендер центар и 
Делта Планет поставили су фото зид на којем се могу сликати 
дјевојчице, бирајући улогу занимања односно професије којом би 
вољеле да се баве (официјелни “hashtag”:  #IKTdjevojke #girlsinICT), са 
видљивошћу на Фејсбуку преко 50,000 прегледа. 

 

Стратешки циљ 3: ДОДАТНО ПОДРЖАТИ СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЖЕНА 

3.1 Програм подршке предузетницама у области занатства  

Подршка очувању домаће 
радиности и коришћење 
исте за оснаживање жена и 

У оквиру Другог сајма предузетништва жена у Републици Српској у 
Етно-селу „Станишићи“ код Бијељине представљена су и удружења 
жена која његују традиционалне начине производње и израде 
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њихову стабилност и 
независност (едукација, 
промоција и сви други 
видови подршке) 

различитих предмета културно-историсјог наслеђа Републике Српске, 
БиХ, Србије, Словеније и Хрватске. 

У склопу програма под називом: „Идентификовање и промоција 
производа жена са села као примјер програмског буџетирања“ из 
ФИГАП 2, израђен је и одштампан Каталог пољопривредних производа 
удружења жена и задруга, са 120 учесника (50 удружења и 70 задруга), 
формирана је изложбена поставка производа у просторијама 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
промовисани су производи жена са села. Очекује се и утицајнија улога 
кластера у промоцији и продаји производа удружења жена и задруга. 

Изложбе домаће радиности У оквиру Другог сајма предузетништва жена у Републици Српској у 
Етно-селу „Станишићи“ код Бијељине представљена су и удружења 
жена која његују традиционалне начине производње и израде 
различитих предмета културно-историсјог наслеђа Републике Српске, 
БиХ, Србије, Словеније и Хрватске. 

3.2 Програм развоја предузетништва жена на селу 

Сагледавање законских 
ограничења за женско 
предузетништво у сеоским 
подручјима и заговарање 
њиховог отклањања и 
превазилажења 

У извјештајном периоду Гендер центар је израдио, а Влада Републике 
Српске усвојила  Акциони план за унапређење положаја жена на селу 
у Републици Српској за период 2022-2024. година. Циљеви и мјере из 
овог програма дефинисани су на основу препорука Коначног 
извјештаја о реализацији и оцјени Акционог плана до 2015. године, 
које су засноване на искуствима стеченим у том периоду провођења. 
Развијени су програми, мјере и индикатори праћења, дефинисани су 
носиоци одговорности у складу са институционалним надлежностима 
министарстава и партнера на републичком и локалном нивоу. 

У 2021.години припремљен је Програм економског оснаживања жена 
у руралним подручјима Републике Српске за период 2021-2025. 
године. (детаљније описано у реализацији Стратегије развоја МСП) 

Припрема и организовање 
обуке за предузетнице у 
сектору пољопривреде 

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде постоји 
ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди која је 
организована у 7 подручних јединица које покривају седам регија, тако 
да сви заинтересовани могу добити стручне савјете на подручју својих 
локалних заједница, па чак и код куће. У току 2021. године 114 жена са 
подручја Републике Српске учестовало је на обукама на теме 
сточарства, воћарства, мљекарства и осталим темама из области 
пољопривреде и руралног развоја. 

Подршка пословном 
удруживању 

У 2021. години Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде подржано је 1268 правних лица са износом од 
25.032.222,89 КМ и 415 предузетника са износом од 3.683.548,34 КМ. 

Финансијски подстицаји Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је у 2021. 
години подржало је 3758 жена са износом од 5.433.779,11 КМ. 
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Акциони план запошљавања за 2021. годину усвојен је у јануару 2021. 
године и његова првобитна вриједност износила је 12.188.000 КМ за 
запошљавање 2.882 лица кроз четири програма запошљавања. 

Због великог интересовања незапослених лица и послодаваца вршене 
су измјене и допуне Акционог плана запошљавања у 2021. години тако 
да је по измијењеном и допуњеном Акционом плану запошљавања у 
2021. години било  пет програма запошљавања, а укупна средства 
износила су 23.808.000 КМ и то 19.806.000,00 КМ за реализацију до 
краја 2021. године и 4.002.000,00 КМ које треба резервисати у буџету 
за 2022. годину за 30% обавеза по Програму ,,Заједно до послаˮ. 
Измијењеним Акционим планом планирано је запошљавање 4.118 
лица (умјесто првобитно планираних 2.882 лица). 

Са 31. 12. 2021. године путем програма запошљавања реализовано је 
запошљавање  4.628 лица у износу од 22.565.340,58КМ. За 
самозапошљавање у предузетничким дјелатностима реализована су 
средства у износу 13.687.000 КМ за  1.475 лица док је  8.878.341 КМ 
усмјерено за запошљавање 3.153 лица код послодаваца. Када је у 
питању предузетнишво код жена од 1475 лица која су покренула 
властиту дјелатност њих 168 су жене, док је код послодаваца од 3.153 
лица запослена 1.601 жена. 

У оквиру Акцелератор програма двије предузетнице су освојиле 
новчане награде у укупном износу од 16.000 КМ. У оквиру програма 
„Challenge to change – C2C“ Фаза 2,  четири пословна субјекта гдје су 
власници жене подржани су у виду грант средстава у укупном износу 
од 176.892,89 КМ. 

 

3.3. Индекс политика МСП: Западни Балкан и Турска 2022 - Процјена имплементације 
Акта за мала предузећа за Европу 

Преглед кључних налаза процјене Акта о малом бизнису (SBA) из 2022. године, по 12 
димензија политика за период 2019-2021. године, показује да су привреде Западног Балкана 
и Турске (WBT) побољшале свој учинак у 11 од 12 области политика, што указује на сталну 
посвећеност стварању повољног пословног окружења за мала и средња предузећа, упркос 
тешким околностима са којима су се суочавали у посљедње три године. 

Најбољи резултати су постигнути у областима: институционалног и регулаторног оквира за 
креирање политика МСП, услуга подршке за МСП, јавних набавки, приступа финансијама, 
стандарда и техничких прописа и интернационализације. Насупрот томе, упркос напретку, још 
увијек постоји неколико области политика у којима регион као цјелина има простора за 
побољшање, што укључује: политике банкрота и друге шансе, предузетничке вјештине, 
политике иновација за МСП и МСП у зеленој економији. 
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Графикон: Просјечни резултати процјене Акта о малом бизнису за Западни Балкан и Турску 2022 

Извор: OECD (2022), SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2022: Assessing the Implementation of the Small 
Business Act for Europe, SME Policy Index, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b47d15f0-en  

 

3.4. Подршка МСП на локалном нивоу 

Према подацима добијеним из упитника које су доставиле јединице локалне самоуправе (у 
даљем тексту: ЈЛС) , за послове локалног економског развоја у већини ЈЛС у Републици Српској 
задужена су одјељења (19) и одсјеци или службе (17) за локални економски развој. Од 42 ЈЛС 
које су доставиле податке, 24 ЈЛС или 57,1% има једну или обје врсте инфраструктуре за 
подршку развоју на локалном нивоу у Републици Српској. У 7 ЈЛС послови развоја 
организовани су на нивоу реферата или у 16,7% од броја ЈЛС које су доставиле податке. 

Као најорганизованији облик инфраструктуре за управљање локалним економским развојем, 
у виду локалне развојне агенције, има 14 ЈЛС у Републици Српској или 33,3% од анкетираних. 
ЈЛС које поред локалних развојних агенција, имају такође одјељење које се бави локалним 
економским развојем, те успостављене привредне савјете, су већином градови као што су 
Бања Лука, Градишка, Добој, Источно Сарајево, Приједор, Требиње, али и општине Котор 
Варош, Модрича, Мркоњић Град и Угљевик. Овај податак говори о потреби успостављања 
више облика за управљање развојем, јер су сложеност пословања и захтјеви привреде на 
високом нивоу и тешко се могу остварити кроз само један облик инфраструктуре за 
управљање развојем на локалном нивоу.  

Од 42 ЈЛС које су доставиле податке, 5 није имало нити један облик инфраструктуре за 
управљање локалним економским развојем односно 12% од анкетираних, а ријеч је о мањим 
и претежно неразвијеним општинама.  

https://doi.org/10.1787/b47d15f0-en
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Најзначајнију подршку локалном економском развоју у ЈЛС пружају локалне развојне агенције 
којих има 15, а то су: 

1. Градска развојна агенција Бања Лука (ЦИДЕА); 

2. Агенција за економски развој града Приједора (ПРЕДА-ПД); 

3. Развојна агенција Градишка (РАГА); 

4. Градска развојна агенција Добој (ГРАД); 

5. Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина; 

6. Градска развојна агенција Источно Сарајево (РАИС); 

7. Развојна агенција града Требиње (ТРЕДЕА); 

8. Агенција за локални економски развој општине Котор Варош; 

9. Развојна агенција општине Модрича; 

10. Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град; 

11. Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац (АПИС); 

12. Локална развојна агенција Рудо; 

13. Агенција за развој општине Станари; 

14. Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Угљевик и 

15. Агенција за развој малих и средњих предузећа Љубиње. 

Током 2021. године мрежа локалних развојних агенција у Републици Српској је 
проширена за нове двије регистроване агенције и то: Агенција за развој општине Станари и 
Локална развојна агенција Рудо. Оснивање нових и проширење мреже локалних развојних 
агенција повезано је са потребом за повећање инструмената подршке на нивоу ЈЛС и 
препознато као могућност да се кроз различите програме и пројекте подршке ојачају не само 
интерни капацитети већ и допринесе укупном привредном развоју на локалном нивоу. 
Такође, на тај начин пружа се могућност веће сарадње Развојне агенције Републике Српске и 
других институција са ЈЛС кроз заједничке програме и пројекте подршке за јачање привреде 
и конкурентности МСП на тржишту. 

Локалне развојне агенције оснивају ЈЛС у циљу промоције развоја МСП и у складу са 
Законом о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 50/13 и 84/19), а могу бити основане као локалне и 
међуопштинске. 

Од 42 које су доставиле тражене податке, 24 ЈЛС имају регистрован неки од облика 
удружења. У 20 ЈЛС формирани су привредни савјети који имају активну улогу у креирању 
политика које се односе на локални економски развој. У поређењу са претходном годином 
нема значајних одступања на основу достављених података. 

Потребно је нагласити да привредни савјети и различита струковна удружења могу 
имати значајну улогу у креирању пословног амбијента на локалном нивоу, те са те стране 
пожељно је стимулисати њихово успостављање и омогућити њихово јачање и пружање 
подршке у даљем раду.  

3.5. Финансијска подршка сектору МСП и предузетништва у 2021. години 

Министарство је у 2021. години исплатило подстицај за  повећање плате радника за 803 
различита привредна субјекта, односно за преко 22.000 радника за два обрачунска периода 
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(јули- децембар 2020. године и јануар-јуни 2021. године) те су исплаћена средства подстицаја 
у износу 13.843.130,70 КМ. 

Министарство је на име подстицаја за директна улагања закључило уговоре са 207 привредна 
субјекта који су испунили услове и одобрило средства подстицаја у износу од 7 милиона КМ, 
укупна вриједност инвестиционих пројеката је износила око  64 милиона КМ. 

Према Уредби о поступку додјеле средстава за подстицај развоја малих и средњих предузећа 
проведен је јавни позив за додјелу подстицаја за дигиталну трансформацију пословања малих 
и средњих предузећа. Средства су одобрена у укупном износу од 257.401,74 КМ за 19 
привредних субјеката. 

Министарство енергетике  и рударства је у 2021.години на основу Јавног позива за 
додјелу подстицаја из области енергетике и рударства додјелило средства за 25 МСП у 
укупном износу од 833.080,32 КМ. 

На приједлог Министарство трговине и туризма Влада Републике Српске је усвојила 
Уредбу о измјени и допуни Уредбе о условима и критеријумима а додјелу намјенских 
средстава за развој туризма („Службени гласник Републике Српске“, број 114/21), којом се 
предвиђа додјела намјенских средстава у циљу обављања редовних активности пружаоцима 
услуга у бањском туризму (изузев јавних установа), туристичким агенцијама са сједиштем у 
Републици  и пружаоцима услуга смјештаја, исхране и пића на селу који су евидентирани у 
Агенцији за посредничке информатичке и финансијске услуге (сеоска домаћинства).  
Министарство трговине и туризма је одобрило средства у износу од  650.000 КМ, и то: 

 550.000 КМ за 4. пружаоца услуге у бањском туризму (једно мало предузеће и два 
средња предузећа) и за 44. туристичке агенције (мала предузећа) и  

 100.000 КМ за 90. пружаоца услуга смјештаја, исхране и пића на селу. 

Министарство је на износ до 5.000 КМ одобрило укупно 39.500 КМ за развој туризма, и то за 
четири мала предузећа, четири предузетника и једно средње предузеће. 

Министарство трговине и туризма подржало је Удружење за промоцију спортског туризма 
"Промо тим“ са додјелом средстава у износу од 4.800 КМ у циљу едукација и оспособљавање 
жена и омладине на скупљању, производњи и преради љековитог биља и КУД "Наши обичаји" 
у износу од 1.000 КМ у циљу публикације обичаја Теслићких крајева. 

Министарство пољопривреде, шумарства и вовпривреде је у складу са чланом 4. став. 1. 
тачка 4. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне 
инвестиције у пољопривредној производњи у 2021. години („Службени гласник Републике 
Српске“ број 13/21) одобрило подстицајна средства у сектору прераде пољопривредних 
производа за 42 предузећа. Укупан износ одобрених и исплаћених финансијских средстава за 
овај сектор износио је 1.816.219,44 КМ.  
Завод за запошљавање Републике Српске, у складу са Акционим планом запошљавања 
Републике Српске за 2021. годину, издвојио је у 2021. години укупно 22.565.340,58 КМ кроз 5 
програма запошљавања и самозапошљавања, при чему је подржано 2.257 субјеката и 
запослено 4.628 особа: 

 Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, 
демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС u 2021.години “Заједно до 
посла” – 12.682.000,00 КМ за 1.274 субјекта/ особе (самозапошљавање) 
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 Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини 
уплаћених пореза и доприноса у 2021.години – 4.999.630,92 КМ за 346 субјеката, 
запослено 2.255 особа 

 Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2021. години 
416.709,66 КМ за 35 субјеката, запослене 43 особе 

 Програм  запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2021. 
години – 4.360.000,00 КМ за 589 субјеката, запослене 1.043 особе 

 Пројекат подршке запошљавању Рома у 2021. години – 107.000,00 КМ за 13 субјеката, 
запослено 13 особа. 

 
Агенција је у 2021.години одобрила средства МСП како слиједи: 

 Пројекат Challenge to change10 подржано 24 МСП у укупном износу 1.192.432,63 КМ 

 Акцелератор програм11 подржано 7 почетника у бизнису у износу од  31.000 КМ 
 
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је у 2021. години одобрила укупно 
50.642.888,49 КМ за 80 субјеката: 

1. Кроз Кредитну линија за почетне пословне активности одобрени су кредити за 3 субјекта 
у укупном износу од 480.077,02 КМ од чега за 

 2 микро предузећа у износу од 452.500 КМ 

 1 средње предузећа у износу од 27.577,02 КМ 
2. Кроз Кредитну линију за предузетнике и предузећа одобрени су кредити за 74 субјекта у 

укупном износу од 49.722.811,47 КМ од чега за 

 34 микро предузећа у износу од 14.298.333,31 КМ 

 20 малих предузећа у износу од 22.049.478,16 КМ 

 13 средњих предузећа у износу од 12.445.000,00 КМ 

 7 самосталних предузетника у износу од 930.000,00 КМ 
3. Кроз Кредитну линију за пољопривреду одобрени су кредити за 3 субјекта (самостална 

предузетника) у укупном износу од 440.000 КМ. 

Гарантни фонд Републике Српске је у оквиру редовне дјелатности  омогућио подршку за 46 
субјеката у укупном износу од 9.161.913,50 КМ: 

 за 9 микро предузећа одобрено је гаранција у износу од 312.199,50 КМ 

 за 19 малих предузећа  одобрено је гаранција у износу од 3.791.364,00 КМ 

 за 18 средња предузећа одобрено је гаранција у износу  у износу од 5.058.350,00 КМ 

 

3.5.1 Подршка привредницима у 2021. години за санирање посљедица проузрокованих 
пандемијом вируса ковид 19 

Влада Републике Српске је усвојила Уредбу о додјели средстава за санирање посљедица 
пандемије вируса Корона за март 2021. године („Службени гласник Републике Српске“ број. 
39/21). Предметном Уредбом из ресорне надлежности Министарства трговине и туризма 

                                                             
10 Средства исплаћена из C2C фонда успостављеног у оквиру „Challenge to change“ програма финансираног средствима 
Шведске агенције за међународни развој и сарадњу – Sida/Амбасада Шведске у БиХ 

 
11 Средства исплаћена из заједничког фонда формираног удруживањем средстава од партнерских организација/институција 
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били су обухваћени  сви трговци  и угоститељи (предузетници, мала предузећа и два средња 
предузећа) којима је био забрањен рад Закључцима Републичког штаба за ванредне 
ситуације РС. Наведени субјекти су имали право на додјелу средстава која су обухватала збир 
пријављених пореза и доприноса на лична примања радника за март 2021. године за сваког 
радника који је пријављен на пуно радно вријеме код послодавца закључно са 31.03.2021. 
године. предметној Уредби запримило укупно 3.600 захтјева за додјелу средстава. Влада 
Републике Српске је за трговце и угоститеље којима је био забрањен рад у марту 2021. године, 
укупно одобрила 3.010.4736,97 КМ за 3252 субјекта. Према истој Уредби проведен је поступак 
додјеле средстава за укупно 1.602 пословна субјекта и предузетника из надлежности 
Министарства (фризери и козметичари) у укупном износу од 615.720,79 КМ за 2.170 радника. 

У циљу превазилажења негативних посљедица изазваних пандемијом вируса корона на 
привреду Републике Српске, из средстава Компензационог фонда Републике Српске у току 
2021. године одобрена су финансијска средства за 6 привредних друштава из прерађивачке 
индустрије у укупном износу од 939.802,58 КМ, а чија намјена је поновно покретање/очување 
производње, одржавање запослености и реализација уговорених обавеза. 

У 2021. години, усљед пандемије изазване вирусом Ковид-19, свим корисницима по 
кредитним линијама и зајмовима који су поднијели захтјев, Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске је наставила да одобрава мораторијум у трајању од три (3) до шест (6) 
мјесеци уз продужење периода отплате и увођење додатног грејс периода. За правна лица, у 
току прошле године, одобрен је један (1) мораторијум и 21 продужење грејс периода, а за 
физичка лица пет (5) продужења грејс периода за предузетнике. 
 
Подршка из КОВИД 19 програма Гарантног фонда Републике Српске одобрена је за 238 
субјеката а укупан износ гаранција је износио 22.789.289,60 КМ. Структура одобрених 
гаранција по корисницима је: 

 46 микро предузећа, укупан износ гаранција 1.270.150,00 КМ  

 109 малих предузећа износ гаранција 8.914.939,60 КМ 

 64 средња предузећа износ гаранција 12.103.000,00 КМ 

 19 самосталних предузетника  износ гаранција 501.200,00 КМ 
 

3.5.2 Финансијски подстицаји сектору МСП на локалном нивоу 
ЈЛС су током 2021. године, сходно својим финансијским могућностима, пружале финансијску 
подршку сектору МСП и самосталним предузетницима. Ова финансијска подршка се огледала 
у неколико различитих видова:  

 додјела бесповратних финансијских средстава (грант средстава); 

 додјела финансијских средстава на бази кредитних пласмана (било да се ради о 
револвинг фондовима или субвенционисању камата); 

 подршка женском предузетништву (финансијска и/или техничка подршка); 

 провођење пројеката који су финансирани донаторским средствима (међународни и 
домаћи донатори). 

Од 42 ЈЛС које су доставиле повратне информације, 20 je реализовала одређени вид 
финансијске подршке (47,6%), док преосталих 52,4% није имало ову врсту подршке у 2021. 
години. У поређењу са 2020. годином, без обзира на нешто већи број достављених упитника 
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у истој, видљиво је изразито смањење реализованих видова подршке гдје је у 2020. години 
40 ЈЛС реализовало одређени вид финансијске подршке.  

Обим финансијске подршке који су ЈЛС издвојиле за подршку МСП и самосталним 
предузетницима је у 2021. години износио 4.938.765,95 КМ, што у поређењу са 2020. годином 
представља смањење од 759.074,03 КМ или 13,32% (обим финансијске подршке у 2020. 
години је износио 5.697.839,98 КМ). Укупан број субјеката који је користио финансијску 
подршку у 2021. години је 1.052, што у односу на 2020. годину представља смањење од 5.455 
или 83,8% (у 2020. години укупан број субјеката који су користили финансијску подршку 
износио је 6.507). 

Табела 3.5.2.1 Преглед финансијске подршке по обиму подршке и броју корисника у 2021. години 

 Бесповратна средства Кредитна средства Укупно 

 Износ (КМ) 
Број 

субјеката 
Износ (КМ) 

Број 
субјеката 

Износ (КМ) 
Број 

субјеката 

МСП 1.470.712,10 199 197.330,94 52 1.668.043,04 251 

Самостални предузетници 3.140.173,80 768 130.549,11 33 3.270.722,91 801 

УКУПНО: 4.610.885,90 967 327.880,05 85 4.938.765,95 1052 

Бесповратна средства (грант средства) су додијељивана МСП и самосталним предузетницима  
у 19 ЈЛС. Највећи дио ових средстава је био усмјерен за подршку новом запошљавању и 
самозапошљавању, јачању конкурентности, те суфинансирању дијела трошкова набавке 
основних средстава у циљу технолошког развоја. 

МСП и самосталним предузетницима је током 2021. године додијељено укупно        
4.610.885,90 КМ бесповратних средстава или 93,36% од укупног износа финансијске грант 
подршке. Број субјеката који је користио овај вид подршке је 967 или 91,92% од укупног броја 
субјеката који су користили финансијску подршку. 

Износ бесповратних средстава за МСП износи 1.470.712.10 КМ (број корисника 199), а за 
самосталне предузетнике 3.140.173,80 КМ (број корисника 768). 

ЈЛС које су издвојиле највећи износ бесповратних средстава за подршку сектору МСП и 
самосталним предузетницима у 2021. години су: 

1. Приједор                        776.380,96 КМ – (64 корисника) 

2. Бања Лука                          645.750,00 КМ – (116 корисника) 

3. Градишка                        636.925,00 КМ – (21 корисник) 

4. Бијељина                          615.000,00 КМ – (338 корисника) 

5. Теслић                         244.000,00 КМ – (55 корисника) 

6. Угљевик               205.757,28 КМ – (27 корисника) 

7. Требиње                             163.100,00 КМ – (21 корисник) 

 

Финансијска средства пласирана на кредитном основу су средства која су ЈЛС додјељивале 
као кредитна средства посредством комерцијалних банака или су субвенционисале камате на 
кредите које већ користе МСП и самостални предузетници. 



 

 

52 

 

 Кредитне линије за подршку сектору МСП и самосталним предузетницима су имале 3 ЈЛС 
(Бања Лука, Приједор и Источна Илиџа). Поредећи са бесповратним средствима, може се 
закључити да су кредитне линије у много мањој мјери заступљене као вид финансијске 
подршке. 

Пласирана средства по овом основу за 2021. годину износила су 327.880,05 КМ или 6,64% од 
укупног износа финансијске подршке МСП и самосталним предузетницима. Број субјеката 
који је користио ова средства је 85 или 8,08% од укупног броја субјеката који су у току 2021. 
године користили одређени вид финансијске подршке у ЈЛС. 

Већи износ средстава додијељен је сектору МСП односно 197.330,94 КМ, те самосталним 
предузетницима у износу од 130.549,11 КМ. 

ЈЛС које су оствариле подршку овом сектору по основу кредитних средстава у 2021. години су: 

1. Приједор   118.110,23 КМ 

2. Источна Илиџа  113.425,18 КМ 

3. Бања Лука     96.334,64 КМ 

3.5.3 Организовани семинари, конференције и остали битни догађаји, који се односе на 

промоцију и развој капацитета МСП 

Током 2021. године ЈЛС су учествовале у организовању различитих семинара, самостално или 
у сарадњи са другим институцијама, којима је био циљ пружање техничке подршке сектору 
МСП. Најчешће области које су биле предмет ових семинара су пословно планирање за 
почетнике у послу, предузетништво, управљање пројектним циклусом, дигитални маркетинг 
и јачање капацитета у сектору информационих технологија. Овакав вид семинара је 
организовало 7 ЈЛС или 16,6% од укупног броја достављених упитника. У наредном периоду, 
потребно је радити на интензивнијој подршци сектору МСП кроз организацију напредних 
семинара и стручног усавршавања, како би се ојачали капацитети и повећала конкурентност 
у различитим областима пословања. 

Највећи број семинара и обука је провео град Бања Лука (укупно 5 обука из области пословног 
планирања, обука за незапослене који планирају покренути сопствени посао, управљање 
пројектима, трендови у ИТ сектору, зелена економија), затим Мркоњић Град (укупно 2 обуке 
из области пословног планирања и електронске регистрације предузетника), Требиње (укупно 
2 обуке из области предузетништва и продајно-маркетиншке стратегије), док су Источно 
Сарајево, Бијељина, Билећа и Милићи организовали по једну обуку (обука за предузетнике и 
почетнике у пословању; обука за туристичке бизнисе, обука о руралном бизнису). 

 Манифестације и конференције постају један од заступљенијих облика путем којих ЈЛС 
пружају подршку сектору МСП. Ове активности се прије свега односе на промоцију 
привредних потенцијала (инвестиционе конференције са посебним аспектом на привлачење 
страних инвестиција); организовање привредних сусрета и привредних мисија; организацију 
различитих сајмова (привреде, туризма, пољопривреде, традиционалних производа) чији је 
основни циљ промовисање локалних привредника и произвођача; организацију различитих 
промотивних скупова гдје се презентују потенцијални извори финансирања за сектор МСП, 
догађаји који се односе на привлачење улагања од стране дијаспоре и друге активности на 
промоцији потенцијала и привреде појединих локалних самоуправа. 
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Овај вид догађаја организовало је 10 ЈЛС или 23,8% од укупног броја испитаника. Најчешћа тема ових 
манифестација и сајмова била је промоција пољопривреде и домаћих производа, домаће радиности, 
туризма, запошљавање, женско предузетништво и подршка почетницима у послу. 

Највећи број догађаја је организован у Приједору - 3 (Дијаспора и Приједор; инвестиционе 
конференције организоване са Инвестиционо-развојном банком РС и Привредном комором 
Републике Српске), затим Бања Лука, Требиње и Рибник по двије (ИТ стартап конференција и 
New European Bauhaus; Херцеговина фест и Дани меда и вина; Сајам лова, риболова, екологије 
и спорта и Гастро фест), док су Дервента, Власеница, Гацко, Станари, Теслић и Угљевик 
организовали по један догађај (сајам привреде и туризма; сајам пољопривреде и привреде; 
сајам женског предузентиштва; сајам домаће радиности, пољопривреде и туризма; дани 
народног стваралаштва). 

3.5.4 Програми подршке женском предузетништву на локалном нивоу 

Препознајући значај женског предузетништва за економски развој, не само на локалном 
нивоу већ и на цјелокупној територији Републике Српске, Агенција је у форму упитника за ЈЛС 
и локалне развојне агенције уврстила питање подршке развоју женског предузетништва на 
локалном нивоу, сегментирано у двије категорије: финансијска подршка и техничка подршка 
и умрежавање. 

Током 2021. године, подршку развоју женског предузетништва као посебној категорији 
пружило је 8 ЈЛС, односно 19,05% од укупног број испитаника. Финансијска вриједност 
пружене подршке за развој женског предузетништва износила је 445.137,96 КМ, а од тога 
91.380,00 КМ за МСП и 353.757,96 КМ за самосталне предузетнице. Подршку је остварило 102 
корисника из 8 ЈЛС, а то су: Бања Лука, Зворник, Приједор, Требиње, Власеница, Гацко, 
Калиновик и Теслић. 

У категорији техничке подршке и умрежавања само једна ЈЛС је обезбиједила учешће на сајму 
за 10 корисника, као вид подршке женском предузетништву. 

Табела 3.5.4.1 Преглед подршке женском предузетништву у 2021. години 

 Финансијска подршка Техничка подршка и умрежавање 

 Износ (КМ) Број корисника Врста подршке Број субјеката 

МСП-правна лица 91.380,00 18 - - 

Самосталне предузетнице 353.757,96 84 Одлазак на сајам 10 

УКУПНО: 445.137,96 102  10 

 

IV ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА 

4.1 Пројекти које су реализовале републичке институције и организације 

Министарство је као корисник наставило учешће у реализацији и сарадњи у оквиру 
сљедећих пројеката:  
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СБА пројекат који финансира Шведска, а имплементира ЕДА Бања Лука, који је омогућио 
подршку РСМЕЕ у изради стратешког документа и акционог плана за спровођење Стратегије 
развоја МСП. 

 „Иновације и дигитализација“ који имплементира ГИЗ је пружио подршку Министарству у 
изради Акционог плана за иновације и наставку активности Центра за дигиталну 
трансформацију Републике Српске при Привредној комори Републике Српске. 

 „Допринос организације цивилног друштва развоју друштвеног предузетништва“ који 
финансира Европска унија, а имплементирају Фондација „Лара“ Бијељина и Фондација 
локалне самоуправе Сарајево, који је омогућио подршку Министарству у финализацији 
Закона о друштвеном предузетништву те организацији конференције из ове области. 

Министарство трговине и туризма реализује два међународна пројекта, који се односе на 
микро, мала и средња предузећа, „EU4BUSINESS за конкурентну и иновативну домаћу 
економију“, којег имплементира Европска унија, и пројекат „Туризам“, којег имплементира 
Међународна америчка агенција за развој USAID. У циљу укључивања представника микро, 
малих и средњих предузећа у процес израде Стратегије развоја туризма Републике Српске за 
период 2021-2027. године, током 2021. године одржане су радионице у Бањалуци, Теслићу, 
Требињу и на Јахорини. 

Завод за запошљавање Републике Српске учествовао је у неколико домаћих и међународних 
пројеката, који се односе на сектор МСП и предузетника: 

 Пројекат „Јачање капацитета институција тржишта рада кроз унапређење 
методологије истраживања тржишта радаˮ, који финансира ЕУ и проводи 
конзорциј NIRAS IC Sp z o.o., GOPA mbH Њемачка и Pole Emploi Француске, чија је 
имплементација започела крајем 2020. године, настављена је и у 2021. години. 
Пројекат се бави с пет приоритетних међусобно повезаних подручја која ће помоћи 
Заводу за запошљавање Републике Српске да побољша своје функционисање и креира 
политике засноване на доказима. Општи циљ овог пројекта је створити ефикасније 
тржиште рада, као и ојачати капацитете институција тржишта рада унапређивањем 
методологије истраживања тржишта рада.  

 У 2021. години настављена је имплементација ИПА Пројекта (2016) ,,Образовање за 
запошљавање” (Е4Е) која је започела у другој половини 2020. године. Примарни фокус 
овог пројекта који финансира Европска унија је јачање релевантности образовања за 
тржиште рада на системском нивоу. Основни циљ пројекта је да доведе до развоја 
људских ресурса у складу са потребама тржишта рада у БиХ, односно повећање 
релевантности образовања у односу на тржиште рада и ширење капацитета људских 
ресурса на свим нивоима образовања. 

 Завод за запошљавање је у 2021. години учествовао и у пројекту „Подршка Европске 
уније локалним партнерствима за запошљавање - Фаза II, у трајању од 2021. до 2024., 
а који финансира Европска унија. Пројекат се наслања на резултате  истоименог 
пројекта, Фазе I, која је завршена 2019. године, а који је такође имплементирала ILO, у 
сарадњи са ресорним институцијама Републике Српске. Циљ пројекта је да у наредне 
три године доприносе запошљавању у локалним заједницима кроз подршку у 
њиховим настојањима да идентификују, креирају и спроведу програме активације и 
интеграције незапослених на тржишту рада у складу са специфичним локалним 
потребама и могућностима.  
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 Крајем 2021. године, радници Завода учествовали су на online радионици коју је 
организовала Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Изградња 
дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне 
тренинг системеˮ- еDigiStars. Сврха радионице је била упознавање представника 
институција које се баве посредовањем у запошљавању са пројектом и потребама 
незапослених лица, старијих од 50 година, у дигиталној области, како би их анимирали 
и укључили у еDigiStars пилот обуке за унапређење дигиталних вјештина.  

 Завод за запошљавање Републике Српске је у протеклој години био партнер у 
реализацији програмских активности на програму Европске уније Ерасмус за младе 
предузетнике (Erasmus for Young Entrepreneurs) који је активан у Босни и Херцеговини. 
Ерасмус за младе предузетнике је програм прекограничне размјене који предузећима 
и (потенцијалним) предузетницима из БиХ пружа прилику да сарађују са озбиљним и 
посвећеним младим предузетницима из других земаља на развоју нових пословних 
идеја и упознавању нових тржишта, чиме постају дио европске мреже успјешних 
предузетника. Агенција за развој предузећа ,,Едаˮ је контакт тачка програма Ерасмус 
за младе предузетнике у БиХ, а Завод за запошљавање Републике Српске је као 
партнер у пројекту извршио селекцију младих предузетника који су добили субвенције 
од Завода за покретање самосталног бизниса и дао им могућност да њихов бизнис 
буде одржив кроз подршку размјене искустава са предузетницима из региона. У 2021. 
је успјешно завршено 5 посјета нових предузетника из БиХ њиховим искусним 
колегама. Двије посјете су обављене у Словенији, двије у Хрватској и једна у Србији.   

 Завод је учествовао и у програму Развојне агенције Републике Српске  „Акцелератор“  
који је намијењен почетницима у пословању заснованим на иновацији, знању и новим 
технологијама са потенцијалом раста који желе да што прије пронађу тржиште за своје 
производе/услуге. Програмом је обезбјеђена подршка почетницима у пословању у 
циљу реализације њихове пословне идеје. 

 Фондација INFOHOUSE Сарајево проводилла је ЕУ пројекат “Економске и социјалне 
прилике ка независности жена, жртава насиља у породици”, у коме је учешће узео и 
Завод за запошљавање. Општи циљ пројекта је допринијети елиминацији насиља и 
дискриминације жена жртава насиља, као једне од најрањивијих група, подржати 
њихово економско оснаживање и социјална права. Циљна група су штићенице 
сигурних кућа у Бањалуци, Добоју и Бијељини, гдје би се могла пружити подршка 
Завода у менторству кроз обуке из предузетништва, као и кроз редовне услуге 
савјетовања које пружамо. Овим пројектом је планирано финансирање 15 жена из 
циљне категорије са грантом од 6.000,00 КМ. 

 Завод је учествовао и у пројекту организације „UN  Women“ Сарајево, три модула обука 
на тему Јачање капацитета у области предузетништва жена. 

ИРБРС је у 2021. години закључила финансијски аранжаман са Свјетском банком по Пројекту 
опоравка за микро, мала и средња предузећа погођенa пандемијом вируса COVID -19, у 
износу од преко 40 милиона КМ. Пројекат је намијењен пружању финансијске подршке за 
ублажавање посљедица изазваних пандемијом у пословању домаћих предузећа, али исто 
тако и стимулисање предузетништва и предузетничких подухвата младих, женског 
предузетништва и привредне активности у неразвијеним и изразито неразвијеним 
општинама Републике Српске. Кредитна линија за поменуте кориснике постала је 
расположива од четвртог квартала 2021. године, а очекује се да ће у значајнијем износу 
средства бити повучена током ове године. 
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Реализација пројеката Развојне агенције Републике Српске у 2021.години 

 

 
Назив Програма Европска мрежа предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) 

1.  Буџет 

Буџет конзорцијума ЕУНОРС-а 

240.524 евра (програм COSME) 

14.627 евра (програм Хоризонт 2020) 

2.  Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

Европска унија из средстава програма COSME и Хоризонт 2020 

3.  Период 
имплементације 

01.01.2020. године до 31.12.2021. године 

4.  
Корисници Програма 
(министарство, 
агенције, МСП,...) 

Европска мрежа предузетништва представља највећу мрежу за подршку МСП коју 
чине 50 земаља, преко 100 конзорцијума, преко 600 институција, као што су 
развојне агенције, научно истраживачке институције, универзитети, привредне 
коморе и сл.  

5.  Циљ програма 
Интернационализација МСП, унапређење сарадње између привреде, универзитета 
и истраживачких институција. 

6.  Очекивани резултати 

- Обједињавање услуга пружања практичних информација и помоћи МСП у циљу:  
 Лакшег проналажења пословних партнера из ЕУ 
 Успостављања пословне сарадње са    институцијама и организацијама у ЕУ 
 Учествовања МСП на тендерима у ЕУ 
 Лакшег приступа информацијама о правним аспектима и пословним 

регулативама ЕУ 
 Добијања информација о програмима подршке, законодавству и 

резултатима који се односе на иновације и о посредничким услугама у 
трансферу технологије и знања 

 Добијања информација о оквирним програмима ЕУ за истраживање и 
технолошки развој 

- Подизање свијести о значају иновативности и могућностима трансфера 
технологија и повећања конкурентности; 

- Информисање о могућностима тржишта ЕУ и учествовање у стварању широке 
Европске пословне мреже; 

- Информисање о домаћим истраживачко-технолошко-развојним могућностима. 

7.  Активности пројекта 

Активности у оквиру програма COSME: 
- Израда стратешких и оперативних докумената потребних за функционисање 

ЕУНОРС-а; 
- Сарадња са институцијама чланицама ЕУНОРС-а и контрола њихових активности 

у оквиру ЕУНОРС-а; 
- Успостављање пословне сарадње са институцијама и организацијама у 

Европској унији; 
- Успостављање и вођење базе пословне сарадње МСП у оквиру ЕЕН Мреже; 
- Учествовање у програмима финансијске подршке МСП; 



 

 

57 

 

- Информисање МСП о могућностима тржишта Европске уније и учествовање у 
стварању Европске пословне мреже; 

- Организовање и учествовање у међународним пословним сусретима у оквиру 
ЕЕН; 

- Подршка у трaнсфeру тeхнoлoгиjа МСП и интeрнaциoнaлизaциjи њиховог 
пoслoвaњa; 

- Подизање свијести о значају иновативности, могућностима трансфера 
технологија и повећања конкурентности МСП; 

- Активности у развоју истраживачко-технолошких капацитета МСП у Републици 
Српској; 

- Подршка и сaвjeтoвaње МСП о правним регулативама  и стандардима Европске 
уније, сaвjeтовање МСП у пoдручjу интeлeктуaлнoг влaсништвa и сл. 

- Активности у оквиру програма Хоризонт 2020: 
- Јачање капацитета за управљање иновацијама у МСП кроз директно пружање 

консултантских услуга предузећима и 
- Пружање подршке током провођења иновативних пројеката МСП која су добила 

средства од „Инструмента за МСП“ Хоризонта 2020. 

8.  

Реализација 
активности програма 
у Републици Српској  
у 2021. години 
(одржани семинари, 
радионице, 
додјељена средства  
и др.) 

Током 2021. године Агенција је као координатор конзорцијума ЕУНОРС-а из 
Републике Српске, реализовала велики број активности које се односе на овај 
механизам подршке пословним субјектима као што су посјете, специјализоване 
радионице, стручне обуке, подршка у интернационализацији пословања предузећа 
и кластера, подршка код пријављивања на ЕУ пројекте, унапређење иновативних 
капацитета предузећа, подршка у дигитализацији пословања, заштита 
интелектуалне својине и сл.  Агенција је у 2021. години континуирано информисала 
МСП о актуелним позивима и програмима подршке за МСП на нивоу ЕУ, као и о 
питањима стандардизације, ЕУ законодавства, пореских политика, иновација, 
заштите интелектуалне својине и другим аспектима од значаја за МСП.  

Као координатор конзорцијума Републике Српске,  Агенција је била један од 
коорганизатора бројних пословних сусрета, пружила је подршку организацији 
различитих међународних пословних догађаја у оквиру ЕЕН-а, као и у изради 
пословних профила пословних субјеката путем којих су пословни субјекти из 
Републике Српске имали прилику да остваре међународну пословну сарадњу. 
Током више међународних пословних сусрета и привредних мисија у току 2021. 
године, остварена је успјешна сарадња са ЕУНОРС партнерима из више земаља 
региона и Европске уније. Кроз активности ЕЕН на различите начине  Агенција је 
директно подржала 61 пословни субјекат, док је много више предузећа индиректно 
користило услуге ЕЕН.  

Агенција је, као координатор ЕУНОРС-а, у сарадњи са Развојном агенцијом Србије 
7. и 8. октобра 2021. године на Златибору традиционално одржала 6. Међународни 
форум о пословној сарадњи. Централни догађај форума били су Б2Б пословни 
сусрети, који су одржавани у хибридном формату (онлајн и на самом догађају), а на 
којима је било присутно више од 150 привредника, представника кластера, 
локалних развојних агенција и институција из 10 земаља (Република Српска/БиХ, 
Србија, Грчка, Бугарска, Мађарска, Црна Гора, Румунија, Русија, Тунис, Индија). 
Oдржано je преко 500 састанака (уживо и онлајн путем платформе) гдје су пословни 
субјекти имали прилику да представе своје производе и услуге, прошире мрежу 
пословних контаката и успоставе нова пословна партнерства. У оквиру пратећег 
програма Форума одржан је већи број радионица, семинара и презентација међу 
којима је и презентација инвестиционих могућности Републике Српске, као и 
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радионица „Подршка иновацијама у привреди-сарадња науке и привреде“, на 
којима је био присутан велики број привредника.  

Крајем јуна 2021. године Агенција је у оквиру ЕУНОРС-а, а у сарадњи са 
Универзитетским колеџом из Лондона, организовала привредну мисију у области 
ИКТ сектора. Циљ привредне мисије био је пословно повезивање, размјена знања, 
искустава и технологије што ће омогућити успостављање сарадње домаћих 
пословних субјеката са пословним субјектима из Велике Британије. Дванаест 
пословних субјеката из Републике Српске који су исказали интерес имаће прилику 
да у наредном периоду кроз директан контакт успоставе прекограничне контакте и 
пословну сарадњу са заинтересованим пословним субјектима из Велике Британије.  

У децембру 2021. године Агенција је у сарадњи са пословним инкубатором Нови 
Сад и Машинским факултетом у Београду успјешно организовала привредну мисију 
за пословне субјекте из сектора метала. Привредна мисија је била намиjењена 
субјектима из металног сектора двије земље, Србије и Републике Српске и имала је 
за циљ размјену искустава и успостављање контаката пословних субјеката двије 
државе. Пословни субјекти из металног сектора имала су прилику да успоставе 
прекограничне контакте за будућу сарадњу кроз билетералне састанке. Одржано је 
преко 40 билатералних састанака. Пословни субјекти 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.  

Током 2021. године Агенција је у оквиру активности ЕУНОРС-а организовала: 
семинар «Потенцијал и заштита прехрамбених производа са географским 
поријеклом», радионицу «Иновативни потенцијал и заштита прехрамбених 
производа са географским поријеклом», радионицу «Комерцијализација 
интелектуалне својине», семинар «Иновације у оквиру програма Хоризонт Европа», 
обуку «Креирање продајно-маркетиншке стратегије за предузећа у Републици 
Српској», семинар              »Унапређење иновативних капацитета МСП кроз дигитални 
маркетинг», радионицу «Израда продајно-маркетиншке стратегије», двије обуке из 
области контролинга, Продајно маркетиншку академију за предузећа из Републике 
Српске, те обуку «Тестирање пословне идеје предузетника – израда пословног 
плана». У 2021. години редовно су ажуриране активности ЕУНОРС-а на интернет 
страници и друштвеним мрежама. Током 2021. године објављено је дванаест 
билтена пословне сарадње, који садрже преглед међународних предузећа који 
траже пословне партнере на подручју Републике Српске. Циљ је да се домаћим 
предузећима, посебно извозно орјентисаним, омогући што лакши проналазак и 
успостављање контаката са иностраним предузећима. 

 Назив Пројекта Програм Challenge to Change, C2C 

1.  Буџет 5.377.691 евра (укупан буџет пројекта) 

2.  Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

Шведска агенција за међународни развој и сарадњу – Sida/Амбасада Шведске у 
Босни и Херцеговини. 

3.  Период 
имплементације 

Октобар 2016 - април 2022. године. 

4.  
Корисници Пројекта 
(министарство, 
агенције, МСП,.....) 

МСП из цијеле БИХ, али и Шведске, као и почетници у послу који имају иновативне 
пословне идеје, производе или услуге који могу довести до повећања броја 
запослених, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја 
у БиХ. 
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Назив Пројекта 

Пројекат „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Дунавској регији“-DanubeChance2.0 

1.  Буџет 94.750 евра 

2.  Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

Европска Унија у оквиру Interreg Дунавског транснационалног програма из 
средстава Европског регионалног развојног фонда, Инструмента за предприступну 
помоћ IPA и Европског инструмента за сусједску сарадњу ENI 

3.  Период 
имплементације 

01. јули 2018. – 31. децембар 2021. године  

4.  
Корисници Пројекта 
(министарство, 
агенције, МСП,.....) 

- Предузетници чији први пословни подухват није успио, али су спремни за нови 
почетак; 

- Предузетници са потешкоћама у пословању; 
- Почетници у пословању; 
- Креатори политика и доносиоци одлука; 
- Институције које су укључене у процес подршке предузетницима и развој 

предузетништва. 

5.  Циљ пројекта 

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. 

6.  Очекивани резултати 

Интензивирање сарадње између партнера у пројекту (доносиоца одлука, 
финансинсијских институција, институција које пружају подршку предузетницима, 
универзитета и истраживачких центара) са предузетницима чији први пословни 
подухват није успио, али су спремни за нови почетак и предузетницима са 
потешкоћама у пословању кроз: 
- креирање стратегије за пружање “друге шансе” предузетницима у Дунавској 

регији; 
- провођење транснационалне академије под називом „Покушаји и грешке“; 

5.  Циљ пројекта Јачање привредног развоја у БиХ, као и сарадње Шведске и БиХ. 

6.  Очекивани резултати 
Финансијска подршка иновативним домаћим предузећима на територији цијеле 
БиХ кроз пројектни фонд шведске агенције Sida у висини од 3.936.929 евра. 

7.  Активности пројекта 
Средства Challenge фонда ће бити додијељена кроз јавне позиве (два пута у току 
године).  

8.  

Реализација 
активности пројекта у 
Републици Српској  у 
2021.години 
(одржани семинари, 
радионице, 
додјељена средства  
и др.) 

У оквиру пројекта успостављен је С2С фонд за суфинансирање иновативних 
пословних идеја. Износи средстава за које су могли конкурисати пословни субјекти 
крећу се од 10.000 евра за почетнике у пословању до 30.000 евра за постојеће 
пословне субјекте.  У току 2021. године подржана је реализација пројеката који су 
одобрени у оквиру 5. и 6. јавног позива за доставу пројектних приједлога. Подршку 
су остварила 24 пословна субјекта из Републике Српске. Укупна инвестиција за ове 
пројекте износи 3.346.019,90 КМ, од чега је подршка С2С фонда 1.192.432,63 КМ. 
Захваљујући овој подршци отворено је 87 нових радних мјеста, док је број 
задржаних радних мјеста 555. Сектори из којих су одржани пројекти су: 
металопрерада, електроиндустрија, дрвопрерада, информационе технологије, 
узгој и прерада хране, обућа и текстилна индустрија. Јединице локалне самоуправе 
у којима су подржани привредни субјекти су: Бања Лука, Требиње, Приједор, 
Бијељина, Градишка, Источно Сарајево, Теслић, Прњавор, Лакташи, Пале, Фоча, 
Невесиње, Шамац, Соколац и Хан Пијесак. 
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- провођење локалних пилот иницијатива за пословно реструктурирање  
предузетника којима је потребна “друга шанса”. 

7.  Активности пројекта 

- Управљање пројектом; 
- Комуникацијске активности; 
- Анализа стања у пружању “друге шансе” предузетницима (анализа политичког 

оквира); 
- Повезивање предузетника којима је потребна “друга шанса” и институција које 

пружају подршку предузетницима; 
- Размјена искустава;  
- Израда транснационалне стратегије за пружање “друге шансе” предузетницима 

у Дунавској регији; 
- Креирање транснационалне академије за предузетнике којима је потребна 

„друга шанса“;  
- Провођење транснационалне академије за предузетнике којима је потребна 

„друга шанса“; 
- Планирање локалних пилот иницијатива за пословно реструктурирање  

предузетника којима је потребна “друга шанса”. 

8.  

Реализација 
активности пројекта у 
Републици Српској  у 
2021.години (одржани 
семинари, радионице, 
додјељена средства  и 
др.) 

Током 2021. године један дио активности Агенција у оквиру пројекта 
DanubeChance2.0 односио се на пружање ментoринг услуга предузетницима са 
потешкоћама у пословању. Менторинг подршка пружена је за 5 предузетника са 
потешкоћама у пословању, а по методологији која је развијена у сарадњи са 
Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Кроз искуство стечено током 
програма, препозната је потреба припреме Програма подршке предузетницима 
којима је потребна „друга шанса“ у пословању. Програм ће укључивати обуку и 
менторску подршку за предузетнике са потешкоћама у пословању и биће 
континуирано активан од 2022. године. 

Наведени програм предвиђен је Стратегијом развоја МСП у Републици Српској за 
период 2021-2027. година и Регионалним акционим планом за пружање „друге 
шансе“ предузетницима у Републици Српској који је Агенција припремила у оквиру 
пројекта, а који је уврштен и у Стратегију за пружање „друге шансе“ предузетницима 
у Дунавској регији. 

Агенција је такође у оквиру пројекта поводом почетка реализације програма 
пословне инкубације за предузетнике чије је пословање угрожено због посљедица 
пандемије а који омогућава пружање помоћи микро и малим предузетницима без 
давања финансијске подршке, расписала Јавни позив за пружање менторинг услуга 
микро и малим предузећима и самосталним предузетницима чије је пословање 
погођено пандемијом вируса корона (Covid-19). На јавни позив пријављена су три 
предузетника. Ментори из Агенција подржали су ове предузетнике у области 
пословног планирања са фокусом на СВОТ анализу, маркетинг микс, приступ 
финансијама, модификацију пословног модела, анализу добављача и купаца и 
подстакли предузетнике да преузму ризик и развију нове вјештине, унаприједе 
организацију процес производње коришћењем 5С алата. 

Током 2021. године Агенција је заједно са партнерима у пројекту учествовала у 
припреми методологије за финансијски модел оцјене пословања предузећа 
заснованoj на анализи одабраних финансијских показатеља како би се процијенила 
финансијска ситуација предузећа у Дунавској регији. На тај начин, предузећима из 
Републике Српске je на располагању и алат за самопроцјену пословања коју могу 
пронаћи на сајту Агенције а уз помоћ којег могу процијенити своју финансијску 
ситуацију.  
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Обзиром да је успостављање механизма раног упозорења у Републици Српској дио 
Регионалног акционог плана за пружање „друге шансе“ предузетницима у 
Републици Српској, АГЕНЦИЈА је учествовала на свим састанцима организованим на 
ову тему у оквиру пројекта како би се добило више информација о примјени 
Механизма раног упозорења у другим земљама пројекта као што су: радионица о 
капитализацији и статусни састанак одржан онлајн 14 децембра 2021. године када 
је представљен напредак у провођењу механизма раног упозорења у Молдавији, 
годишњи догађај Мреже за рано упозорење одржан онлајн 28. септембра 2021. 
године, радионица о примјени механизма раног упозорења одржана 24. новембра 
2021. године у Будимпешти, Мађарска током завршне конференције пројекта, те 
онлајн састанак са SPIRIT-oм, Словенија одржан 15. децембра 2021. године када је 
представљен словеначки примјер у примјени механизма раног упозорења.  

Током 2021. године, остварено је учешће Агенција у процесу припреме „Стратегије 
предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији“ кроз припрему ажуриране 
верзије Регионалног акционог плана за пружање „друге шансе“ предузетницима у 
Републици Српској и попуни упитника о процјени нивоа имплементације Директиве 
ЕУ о реструктурисању у Дунавској регији. Резултати овог упитника укључени су у 
документ Мапа пута најбољих пракси у креирању политике који је припремљен у 
оквиру пројекта. Агенција је припремила податке за овај упитник у сарадњи са 
Министарством привреде и предузетништва Републике Српске.  

Током 2021. године одржан је четврти састанак Политичког савјетодавног одбора и 
четврти састанак Техничког савјетодавног одбора на којима су чланови одбора 
упознати са активностима пројекта  које се односе на припрему документа 
„Стратегија предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији“, активностима на 
провођењу Регионалног акционог плана за пружање „друге шансе“ 
предузетницима у Републици Српској, реализацијом активности  у оквиру радног 
пакета 6 – „Пословно реструктуирање“, те активностима које су предвиђене у 
наставку пројекта. Састанци су одржани 25. фебруара 2021. године. Агенција је у 
оквиру пројектних активности организовала и трећи састанак Фокус групе 
доносиоца одлука који је одржан онлајн 23. априла 2021. године и на којем су 
учествовали представници Министарства привреде и предузетништва, 
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Економског факултета 
Универзитета у Бањој Луци, Економског факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву, локалних развојних агенција и Привредне коморе Републике Српске. 
Током састанка представљене су реализоване активности  предвиђене 
Регионалним акционим планом за пружање „друге шансе“ предузетницима у 
Републици Српској и Програм подршке предузетницима са потешкоћама у 
пословању.  Агенција је учествовала на онлајн догађају о темама „Политике и алати 
за пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ и „Изградња мреже 
ментора за предузетништво „друге шансе“ који је одржан онлајн 18. и 19. марта 
2021. године, а у којем су учествовали представници свих партнера у пројекту, 
доносиоци одлука и чланови радних група за припрему Стратегије за Дунавску 
регију. Остварено је учешће Агенција на онлајн тематској радионици под називом 
„Како подржати предузетнике у пракси“, која је одржана 13. октобра 2021. године, 
те завршној конференцији пројекта која је одржана у Будимпешти, Мађарска 23. 
новембра 2021. године. Пројектни партнери су представили до сада реализоване 
активности, резултате, размијенили искуства и научене лекције из области пружања 
подршке предузетницима са потешкоћама у пословању, те искуства у реализацији 
система раног упозорења. Такође представљени су циљеви и активности Стратегије 
предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији. Заједно са другим пројектним 
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партнерима, Агенција је потписала меморандум о разумијевању у области 
предузетништва „друге шансе" који се заснива на заједничким активностима и 
заједничком одржавању створене партнерске мреже и разрађеном менторском 
моделу између пројектних партнера. Меморандум је креирао водећи партнер и 
потписали су га сви пројектни партнери. 

 

 
Назив Пројекта 

„Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз 
иновативне тренинг системе“ – eDigiStars 

1.  Буџет 111.935,00 евра 

2.  Донатор (ЕУ, USAID, 
GIZ,..) 

Европска унија у оквиру Interreg Дунавског транснационалног програма из 
средстава Европског регионалног развојног фонда, Инструмента за претприступну 
помоћ IPA и Европског иструмента за сусједску сарадњу ENI 

3.  Период 
имплементације 

Од 1. јула 2020. до 31. децембра 2022. године (30 мјесеци) 

4.  
Корисници Пројекта 
(министарство, 
агенције, МСП,.....) 

Особе старије популације (51+); 

Особе које су изгубиле посао током пандемије изазване вирусом корона (COVID-19); 

Представници власти; 

Пружаоци услуга; 

Интересне групе; 

Тренинг центри и школе; 

Други (привредне коморе, удружења, кластери) 

5.  Циљ пројекта 
Развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење 
кроз изградњу дигиталних вјештина 

6.  Очекивани резултати 

 Промјена става кључних актера да верују да старији људи могу да пружају 
дигиталне услуге као самозапослени послодавцима;  

 Систем за континуирано оснаживање старијих људи; 

 Прилагођавање релевантних курсева специфичним потребама старијих;  

 Континуирана изградња повјерења међу послодавцима;  

 Повећана сарадња више кључних циљних група. 

7.  Активности пројекта 

Израда заједничке Дунавске eDigiStars стратегије 

• Учешће у припреми eDigiStars стратегије; 
• Учешће у формирању територијалних савјетодавних група. 

Развој алата за eDigiStars систем (POWER YOU, CAMPUS, LABEL алати) 

• Учешће на радионицама које се односе на припрему и развој алата за eDigiStars 
систем; 
• Развој алата за eDigiStars систем прилагођен територији Републике Српске 
(POWER YOU, 
CAMPUS, LABEL алати). 

Развијање свијести и креирање пилот програма 

• Обука и упознавање представника институција и представника старије 
популације са eDigiStars системом и POWER YOU алатом; 
• Обука особа старије популације у дигиталној области (коришћење CAMPUS 
алата); 



 

 

63 

 

• Сертификација учесника. 
 

Одрживост и унапређење eDigiStars пројекта на основу искуства кроз пилот пројекат 

• Припрема територијалног акционог плана; 
•Усклађивање и надоградња постојећих алата у оквиру eDigiStars система. 

8.  

Реализација 
активности пројекта у 
Републици Српској  у 
2021.години (одржани 
семинари, радионице, 
додјељена средства  и 
др.) 

Најважније пројектне активности у овом периоду односиле су се на Развој алата за 
eDigiStars систем у складу са eDigiStars Стратегијом. Циљ је да се развију три 
eDigiStars алата (POWERYOU, CAMPUS и LABEL), за оснаживање особа старије 
популације (50+) за дигитално запошљавање прилагођено њиховим специфичним 
потребама. Нацрти сва три eDigiStars алата су припремљени у сарадњи са свим 
пројектним партнерима под вођством одговорног партнера за овај радни пакет, 
ПРИЗМА, Словенија и представљени су члановима Савјетодавне групе на састанку 
који је одржан 04. јуна 2021. године. Како би нашли квалификоване партнере за 
сарадњу, агенције за запошљавање, невладине организације и друге институције 
активне у области запошљавања, посебно за циљну старосну групу од (50+) који ће 
моћи да учествују у пилот обукама, Агенција је 06. октобра 2021. године објавила 
јавни позив за сарадњу који је био отворен до 20. октобра 2021. године. Пријављене 
су три институције, а двије су изабране за партнере (Завод за запошљавање 
Републике Српске и Агенција Спектар Бања Лука). Агенција је потписала 
Меморандум о разумијевању са партнерским организацијама 08. децембра 2021. 
године, те 15. децембра 2021. године организовала онлајн обуку за представнике 
одабраних организација. Радионица је окупила 18 учесника из Завода за 
запошљавање Републике Српске и Агенције Спектар. Агенција је током године 
учествовала на првом eDigiStars инфо дану који је 13. марта 2021. године 
организовала Централна трансдунавска регионална агенција за иновације из 
Секешфехервара, Мађарска, те другом eDigiStars инфо дану којег је 07. децембра 
2021. године организовало удружење пословних агенција из Софије, Бугарска. У 
оквиру пројектних  активности Агенција је учествовала на Сајму запошљавања у 
области дигиталног маркетинга, информационих технологија, који је у организацији 
Завода за запошљавање Републике Српске одржан у Бањој Луци 25. октобра 2021. 
године. Остварено је учешће Агенција на другом састанку партнера у пројекту који 
је одржан 26. и 27. маја 2021. године на којем су разрађене и размотрене 
реализоване активности и представљене даље пројектне активности, те трећем 
састанку пројектних партнера и састанку Управног одбора пројекта одржаном 
онлајн 30. новембра и 1. децембра 2021. године током којег су представљене и 
активности пројекта које су проведене у Републици Српској. 

 

4.2 Пројекти на локалном нивоу 

Посматрајући резултате прикупљених података, можемо закључити да је у 2021. години од 42 
ЈЛС које су доставиле тражене податке, 19 ЈЛС имало реализован или у фази реализације 
одређене пројекте подршке (45,24% од пристиглих одговора). У току 2021. године 
реализован/у фази реализације је био 28 пројекат, што представља смањење у односу на 
претходну годину (43 пројекта подршке). Смањење броја реализованих пројекта је прије свега 
било условљено смањеним бројем отворених јавних позива према овом нивоу власти. Тренд 
смањења могућности за пријављивање пројеката је донекле условљен и самим процесима 
програмирања на које је покушала утицати и Развојна агенције Републике Српске. Наиме, 
према досадшњем процесу програмирања, Развојна агенција Републике Српске и локалне 
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развојне агенције су биле укључене у процесе програмирања међународне помоћи, те су по 
том основу, често биле изостављене као потенцијални корисници, што је умногоме отежавало 
приступ финансијских средствима за реализацију појединих пројеката.  

У истом периоду вриједност пројеката износила је 6.907.645,40 КМ, што представља повећање 
у односу на претходну годину када је вриједност пројеката износила 5.653.191,94 КМ. Током 
2021. године започето је 14 нових пројеката у вриједности од 849.418,00 КМ. 

Различит степен изграђености капацитета за припрему и провођење развојних пројеката, 
довео је до тога да одређене ЈЛС имају већи број одобрених пројеката у односу на друге. 
Препознајући потребе јачања капацитета, Развојна агенција Републике Српске је наставила са 
провођењем обука из области "Инструменти за идентификацију, припрему и провођење 
развојних пројеката", а обуке за групе општина су током 2021. године проведене на 6 
локација: Бања Лука, Требиње, Теслић, Зворник, Источно Сарајево и Оштра Лука. 

На овај начин Развојна агенција Републике Српске наставља пружати подршку свим 
јединицама локалне самоуправе како би изградили и унаприједили капацитете за 
идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката. 

 

Табела 4.2.1 Преглед броја и вриједности пројеката у ЈЛС 

Р. Бр. Град/општина 
        Број 

пројеката 
Вриједност (КМ) 

Проценат од 
вриједности 

реализованих 
пројеката 

1.  Бања Лука 3 4,410,635.27 63.85 

2.  Градишка 2 1,016,198.00 14.71 

3.  Рибник 2 415,997.00 6.02 

4.  Требиње 2 294,000.00 4.26 

5.  Рудо 1 128,182.40 1.86 

6.  Нови Град 3 114,000.00 1.65 

7.  Модрича 1 111,027.00 1.61 

8.  Бијељина 2 74,243.00 1.07 

9.  Источно Сарајево 1 61,000.00 0.88 

10.  Власеница 1 60,000.00 0.87 

11.  Ново Горажде 1 50,000.00 0.72 

12.  Гацко 1 40,000.00 0.58 

13.  Милићи 1 27,000.00 0.39 

14.  Зворник 1 25,000.00 0.36 

15.  Приједор 1 21,847.60 0.32 
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16.  Братунац 1 21,000.00 0.30 

17.  Добој 1 20,000.00 0.29 

18.  Источна Илиџа 2 13,515.13 0.20 

19.  Лакташи 1 4,000.00 0.06 

 УКУПНО: 28 6.907.645,40 КМ 100% 

 

Из претходне табеле је видљиво да највећи број и финансијска вриједност реализованих 
пројеката долази из ЈЛС које имају изграђене значајне капацитете за управљање процесима 
развоја. То се посебно односи на градове Бања Луку и Градишку, чија вриједност 
реализованих пројеката износи преко пет милиона конвертибилних марака. Међутим, 
видљив је пораст броја и вриједности пројеката у мањим ЈЛС као што су: Рибник, Рудо, Нови 
Град и Модрича. Област интервенције у овим ЈЛС односила се на запошљавање, 
самозапошљавање, пољопривреду и агротуризам као идентификовану шансу за посао.  

Табела 4.2.2 Преглед донатора и извора финансијске подршке за провођење пројеката 

Р. бр. 
Назив 

институције/организације 
Град/општина 

Бр. подрж. 
пројеката 

Износ 
(у КМ) 

Проценат од 
вриједности 
реализовани
х пројеката 

1.  Европска унија 
Бања Лука, 
Приједор, 

Градишка, Рибник 
6 5,751,729.87 83.27 

2.  Caritas Швајцарска Рудо, Ново Горажде 2 178,182.40 2.58 

3.  Влада Швајцарске 
Зворник, Бијељина, 

Гацко, Нови Град 
4 170,000.00 2.46 

4.  
Фондација Хелветас Моја 
будућност 

Требиње 1 170,000.00 2.46 

5.  
Инвестиционо-развојна 
банка Републике Српске 

Требиње 1 124,000.00 1.80 

6.  
Развојни програм 
Уједињених нација (UNDP) 

Бијељина, Модрича 2 120,270.00 1.74 

7.  

Агенција САД за 
међународни   развој – 
USAID Америчка амбасада 
у БиХ 

Братунац, 
Власеница, Источна 

Илиџа, Милићи 
4 116,750.00 1.69 

8.  MUSLIM AID Рибник 1 66,148.00 0.96 

9.  
Шведска агенција за 
међународни развој и 
сарадњу (SIDA) 

Источно Сарајево 1 61,000.00 0.88 

10.  Фондација „МОЗАИК“ 
Источна Илиџа, 

Лакташи, Нови Град 
3 52,765.13 0.76 
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Р. бр. 
Назив 

институције/организације 
Град/општина 

Бр. подрж. 
пројеката 

Износ 
(у КМ) 

Проценат од 
вриједности 
реализовани
х пројеката 

11.  CEFE БиХ Добој, Нови Град 2 50,000.00 0.72 

12.  

Градска развојна агенција 
Бања Лука и Центар за 
информатички развој – 
ИнфоАРС 

Бања Лука 1 46,800.00 0.68 

 УКУПНО:  28 6,907,645.40 КМ 100% 

 

Посматрајући податке из претходне табеле, јасно је видљиво да је највећи број подржаних 
пројеката, као и у претходним годинама од стране фондова Европске уније. У току 2021. 
године подржано је 6 пројеката у вриједности од 5.751.729,87 КМ. То су сљедећи пројекти: 

- Јачање предузетничких вјештина у културнoj и креативнoj индустрији у циљу валоризације 

културног насљеђа и развоја одрживих туристичких модела у јадранско-јонској регији - ЕУ 

- INTERREG V-B Adriatic-Ionian; 

- Подршка успостављању и развоју предузећа кроз успостављање новог механизма 

подршке за оснивање и развој фирми за лица млађа од 30 година - ЕУ – програм 

EU4BUSINESS – ILO; 

- Градишка -град  дрвета (Градишка – The City of Wood) - ЕУ и Савезна Република Њемачка    

(EU4Business); 

- Локална партнерства за запошљавање Градишка - ЕУ, ILO; 

- D-CARE - „Развој, тестирање и валидација модела паметне његе у Подунављу у сврху 

развоја социјалних иновација, унапређења вјештина и предузетништва“ - IPA II – Дунавски 

транснационални програм ЕУ 

- Пољопривреда и агротуризам као шанса за посао - ЕУ и Влада Њемачке. 

Поред средстава из фондова Европске уније ту су и међународни донатори који у 
континуитету подржавају реализацију различитих врста пројеката и идентификованих циљних 
група, од којих се истичу Швајцарски Caritas, Влада Швајцарске, Фондација Хелветас, Развојни 
програм Уједињених нација, као и други страни и домаћи донатори, као што је Инвестиционо-
развојна банка и градови/општине који реализују пројекте на локалном нивоу. 

Реaлизовани пројекти су имали различите области интервенције, а у наредној табели је дат 
преглед интервенција, број и вриједност реализованих пројеката. 

Табела 4.2.3 Преглед интервенција, број реализованих пројеката и вриједност пројеката 
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Р.бр. Област интервенције 
Број 

реализованих 
пројеката 

Град/општина 
Вриједност                     

реализованих 
пројеката 

Проценат од 
укупне 

вриједности 
реализованих 

пројеката 

1.  

Програми усмјерени на 
подршку почетницима у 
пословању и 
самозапошљавању 

9 

Бања Лука, Бијељина, 
Зворник, Гацко, Нови 
Град, Ново Горажде, 

Рудо, Рибник 

5,108,666.67 73.95 

2.  
Подршка јачању 
конкурентности сектора 
МСП и економски развој 

11 

Бијељина, Градишка, 
Добој, И. Сарајево, 
Требиње, Лакташи, 

Модрича, Нови Град 

1,589,468.00 23.01 

3.  
Подршка 
маргинализованим 
групама 

6 
Братунац, Власеница, 

И. Илиџа, Милићи, 
Рибник 

187,663.13 2.72 

4.  

Развој социјалних 
иновација, унапријеђење 
вјештина и 
предузетништва 

1 Приједор 21,847.60 0.32 

 УКУПНО: 28  6,907,645.40 КМ 100% 

У наставку Анализе је дат преглед реализованих пројеката по областима интервенције, 
као и преглед најзначајнијих пројеката у појединим областима интервенције. 

4.3 Програми усмјерени на подршку почетницима у пословању и самозапошљавању 

 

Град Бања Лука  

Назив пројекта ''Јачање предузетничких вјештина у културнoj и креативнoj индустрији 
у циљу валоризације културног насљеђа и развоја одрживих 
туристичких модела у јадранско-јонској регији'' (Strenghten 
entrepreneurial skills of Cultural and Creative Industries for the valorization 
of cultural heritage and the development of sustainable tourism models in 
the Adriatic-Ionian regions – CCI4TOURISM) 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) ЕУ - INTERREG V-B Adriatic-Ionian 

Период имплементације Од 01.02.2020. до 31.01.2023. године 

Корисници пројекта  Почетници и остали предузетници из културно-креативне индустрије 

Циљ пројекта Циљ пројекта је пружити подршку креативним почетницима у послу, 
те кроз организацију рада регионалних ''хабова'' пружити подршку 



 

 

68 

 

фирмама које ће стварати нове производе ослањајући се на културно 
насљеђе. 

Кратак опис пројекта Агенција је у фебруару 2020. године започела имплементацију 
пројекта „CCI4TOURISM" из програма INTERREG Adrion у оквиру 
конзорцијума од 9 партнера. Носилац пројекта је Технополис Бари – 
Италија, док су остали партнери из Грчке, Aлбаније, Црне Горе, 
Словеније, Хрватске и  Србије.  

Буџет 3.906.511,47 КМ 

Назив пројекта ''Подршка успостављању и развоју предузећа кроз успостављање 
новог механизма подршке за оснивање и развој фирми за лица млађа 
од 30 година'' 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) ЕУ – програм EU4BUSINESS – ILO (Међународна организација рада), 

Период имплементације Од 01.01.2020. до 31.12.2021. године 

Корисници пројекта  Особе старости од 18 до 35 година које оснивају бизнис из области ИТ-
а и креативних индустрија 

Циљ пројекта Да се обучи минимално 100 људи из области предузетништва и да се 
за 20 најбољих понуди финансијска и друга подршка за оснивање 
фирме 

Кратак опис пројекта Градска развојна агенција је почетком 2020. године започела 
имплементацију пројекта “Подршка за покретање START-up-а из 
области ИТ-а” у оквиру пројекта EU4Business – за конкурентну и 
иновативну домаћу економију кога финансира Европска унија и Влада 
Савезне Републике Њемачке, а спроводе Међународна организација 
рада (ILO), Њемачка развојна агенција (GIZ) и Развојни програм 
Уједињених нација (UNDP). Вриједност пројекта је 457.323 КМ. 
Пројекат је завршен 31.12.2021. године. 

Генерална пројектна идеја била је и унапријеђење рада Локалног 
партнерства за запошљавање кроз креирање посебних механизама 
подршке младима из сектора ИТ-а, дигиталне и креативне идустрије и 
сличних дјелатности са фокусом на оснивање иновативних предузећа 
и промоцију извоза. 

Буџет 457.323,8 КМ 

 

Општина Рибник 

Назив пројекта Пољопривреда и агротуризам као шанса за посао 
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Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) ЕУ и Влада Њемачке 

Период имплементације 2020 – 2022. година 

Корисници пројекта  Млади људи, жене, незапослена лица која се налазе на евиденцији за 
запошљавање 

Циљ пројекта Карта за посао - запошљавање 

Кратак опис пројекта Незапослени кандидати са евиденције Завода за запошљавање 
прошли су три нивоа обуке, писали пројектне приједлоге који су 
оцјењивањи и награђени су најбољи. 

Буџет 349.849,00 КМ 

 

4.4 Подршка јачању конкурентности сектора МСП и економском развоју 

 

Град Градишка 

Назив пројекта Градишка-град  дрвета ( Градишка – The City of Wood) 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) ЕУ и Савезна Република Њемачка путем EU4Business пројекта 

Период имплементације Од 30.06.2020. до 31.12.2021. године 

Корисници пројекта  Дрвопрерађивачки сектор  

Циљ пројекта Повећање конкурентности предузећа за прераду дрвета у граду 
Градишка и општинама Србац, Лакташи и Козарска Дубица, њихових 
прихода и стопе извоза, као и отварање квалитетнијих и боље 
плаћених радних мјеста у дрвопрерађивачкој индустрији која је 
високо позиционирана у ланцу вриједности. 

Кратак опис пројекта Пројекат нуди средиште за иновације и развој производа – Центар за 
истраживање и развој дрвопрерађивачког сектора. Фокус пројекта је 
на подршци компанијама у вези иновација, кластеризације, 
умрежавања, развоја производа и промоције. Циљане компаније ће 
моћи брже одговорити на потребе клијената и надоградити своје 
капацитете. Пројекат ће такође подржати развој и увођење новог 
наставног плана за ЦНЦ оператере за дрво у Техничкој школи 
Градишка. Давањем подршке циљаним компанијама да повећају 
своја улагања у развој производа са вишом доданом вриједношћу и 
њихово брендирање, пројекат ће довести до стварања квалитетнијих 
и боље плаћених радних мјеста на овом подручју. 
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Буџет 703.198,00 КМ 

 

Град Требиње 

Назив пројекта „Требиње - Јачање ресурса за производњу и пласман 
пољопривредних производа“ 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске 

Период имплементације 2020 - 2021. година 

Корисници пројекта  Мали пољопривредни произвођачи 

Циљ пројекта Циљ пројекта било је повећање конкурентности и продуктивности 
малих пољопривредних произвођача и пласмана пољопривредних 
производа, кроз директну подршку произвођачима те стављањем у 
функцију градске тржнице. 

Кратак опис пројекта Пројекат се односио на директну подршку произвођачима (набављене 
су три мини сиране које су додјељене корисницима),  те стављањена 
је у функцију градска тржница, са циљем повећања конкурентности и 
продуктивности малих пољопривредних произвођача. 

Буџет 124.000,00 КМ 

 

Град Бијељина  

Назив пројекта Пројекат "ИМПАКТ" - инкубатор пословних идеја 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) Влада Швајцарске 

Период имплементације 2021. година 

Корисници пројекта  Самостални предузетници 

Циљ пројекта Циљ програма подршке предузетништву који се у локалним 
заједницама реализује кроз Импакт Инкубатор пословних идеја, је 
успостава партнерства локалних актера у изградњи предузетничког 
екосистема и окружења које стимулише потенцијалне предузетнике 
на покретање пословних подухвата, али и пружа подршку постојећим 
предузетницима у очувању њихових пословних подухвата. 
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Кратак опис пројекта Ово је пети програм подршке предузетништву и самозапошљавању, 
који је у име Града Бијељина реализовао Одсјек за локални економски 
развој и европске интергације. У протекле три године организоване су 
предузетничке обуке за укупно 109, углавном незапослених, младих 
особа, а укупно 47 нових предузетника подржано је путем 
бесповратних грантова укупне вриједности 301.000,00 КМ. 

Буџет 65.000,00 КМ 

 

4.5 Подршка маргинализованим групама 

Општина Братунац 

Назив пројекта Финансирање бизниса за маргинализоване групе жена 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) USAID 

Период имплементације 2021. година 

Корисници пројекта  Подршка развоју микро, малих и средњих предузећа жена жртава 
насиља, самохраних мајки, незапослених младих жена млађих од 35 
година, жена с инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом, те 
жена које су на неки други начин маргинализоване. 

Циљ пројекта Пробудити предузетнички дух међу маргинализованим групама жена; 
мотивисати почетнице и креативне појединце с иновативним и 
проведивим пословним идејама; обука о процесу стварања нових 
пословних могућности; омогућити женама стварно покретање 
властитог посла. 

Кратак опис пројекта Јавни позив, објава резултата, склапање уговора, подршка општине 
кроз трајање пројекта 

Буџет 21.000,00 КМ 

 

Општина Власеница 

Назив пројекта Програм подршке маргинализованим групама жена 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) USAID 

Период имплементације 2020 – 2021. 

Корисници пројекта  6 жена са подручја општине Власеница 
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Циљ пројекта Подршка маргинализованим групама жена 

Кратак опис пројекта Подршка маргинализованим групама жена треба да пробуди 
предузетнички дух међу маргинализованим групама жена, 
мотивисати почетнице и креативне идеје с иновативним и 
проведивим идејама, обука о процесу стварања нових пословних 
могућности, омогућити женама стварно покретање властитог посла.  

Буџет 60.000,00 КМ 

Општина Рибник 

Назив пројекта Економско оснаживање, социјално и материјално угрожених младих 
особа кроз производњу поврћа у пластеницима. 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) MUSLIM AID 

Период имплементације 01.01.2021.-30.05.2021. године 

Корисници пројекта  Социјално угрожени, млади, жене 

Циљ пројекта Набавка пластеника за производњу поврћа материјално угроженим 
категоријама становништва. 

Кратак опис пројекта Набавка пластеника уз учешће донатора, општине Рибник и 
корисника. Обука корисника који су прошли на јавном позиву. 

Буџет 66.148,00 КМ 

 
4.6 Развој социјалних иновација, унапријеђење вјештина и предузетништва 

Град Приједор 

Назив пројекта „D-CARE“ (Акроним пројекта) - „Развој, тестирање и валидација 
модела паметне његе у Подунављу у сврху развоја социјалних 
иновација, унапређења вјештина и предузетништва“ 

Донатор (ЕУ, USAID, GIZ,..) IPA II – Дунавски транснационални програм ЕУ 

Период имплементације 06.01.2020. – 05.07.2022. 

Корисници пројекта  Лица старија од 55 година 
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Циљ пројекта Циљ пројекта је развијање нових модела, који ће ојачати и 
интегрисати регионалне системе социјалне и здравствене заштите, 
побољшавајући одређене компетенције лица који раде у овим 
секторима. 

Кратак опис пројекта Пројекат „D-CARE“ је конципиран да допринесе успостављању 
транснационалне мреже за сарадњу која ће у 8 подунавских региона 
примјенити иновативни модел за развој животног окружења за 
старије од 55 година и рјешавањe питања њиховог запошљавања. 

Буџет 21.847,60 КМ 

 


