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Увод 

Стратегија развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској за период 2016–2020. 

година је документ који треба да дефинише основне стратешке циљеве, носиоце и 

средства за развој малих и средњих предузећа у наредном петогодишњем периоду. 

Чланом 12. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике 

Српске“, број 50/13) прописано је доношење Стратегије, носилац израде, садржај 

Стратегије и начин њеног доношења. Нови документ практично предвиђа наставак 

континуиране подршке овом сектору, који у Републици Српској координирају 

Министарство индустрије, енергетике и рударства и Републичка агенција за развој малих 

и средњих предузећа (у даљем тексту: Агенција) заједно са осталим министарствима и 

организацијама, коморама, развојним агенцијама и јединицама локалне самоуправе.  

Документ је такође усклађен са основним принципима ЕУ акта за мала и средња 

предузећа (енгл. Small business act – SBA), те сљедећим документима: Европа 2020, ЕУ 

предузетнички акциони план 2020, Стратегија Југоисточне Европе, Дунавска стратегија, 

Јадранско-јонска стратегија, Регионална стратегија иновација и другим значајним 

документима који обухватају и област малих и средњих предузећа (у даљем тексту: МСП). 

Према својој структури Стратегија се састоји из неколико поглавља, која обухватају 

основне макроекономске и статистичке показатеље, ЕУ и регионалне документе, SWOT 

анализу, визију и стратешке циљеве, очекиване ефекте и финансијска средства, те акциони 

план за спровођење Стратегије. 

Подршка је планирана у свим областима које директно или индиректно утичу на боље 

пословање МСП, која према горе наведеном Закону, обухватају сва привредна друштва, 

друга правна лица и предузетнике који испуњавају сљедеће критеријуме: 

а) просјечно годишње запошљавају мање од 250 радника, 

б) независни су у пословању и 

в) остварују укупни годишњи приход мањи од 8.000.000 КМ или имају вриједност  

    пословне имовине до 4.000.000 КМ. 

При томе је потребно напоменути да се у аналитичким документима као примарни 

критеријум узима број запослених. 

Значај доношења овог документа огледа се у чињеници да МСП у укупној привреди 

Републике Српске чине 99,59% свих субјеката, запошљавају 75% укупно запослених лица 

и остварују: 77,13% пословних прихода свих предузећа, 73,12% прихода од продаје на 

иностраном тржишту и 75,54% укупне нето добити свих предузећа. 

Сличан статус и учешће МСП имају и у Европској унији (ЕУ28)1 гдје су под МСП 

обухваћени и предузетници (занатлије, превозници, угоститељи, трговци и др.). У 

Европској унији у нефинансијском сектору послује око 21,6 милиона МСП, која 

запошљавају 88,8 милиона лица. Према подацима ЕУ Годишњег извјештаја о МСП од 100 

бизниса у Европи – 99 је МСП, од свака три запослена два су запослена у МСП и сваких 

58 центи од 1 евро додане вриједности је створено у МСП.    

                                                           

1http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-

report-smes-2014_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf
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Споменути показатељи указују на значај овог сектора као основе за развој 

предузетништва у Републици Српској у цјелини. Према Закону о развоју МСП 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/13) предузетништво је иновативни 

процес креирања и развоја пословних подухвата или активности и стварања пословног 

успјеха на тржишту. Оно је снажан покретач економског раста и стварања нових радних 

мјеста кроз оснивање нових субјеката, запошљавање, отварање нових тржишта, те развој 

нових вјештина и способности. 

С тим у вези, а препознајући значај овог сектора у економији у Републици Српској је у 

претходном периоду створен оквир за подршку овом сектору (законодавни, стратешки, 

институционални и финансијски), који се стално развија и надограђује.  

Законодавни оквир за област МСП у Републици Српској успостављен је 2002. године 

доношењем Закона о подстицању развоја МСП. Како је сектор МСП препознат као веома 

значајан и у процесу придруживања Европској унији, у 2013. години је усвојен нови Закон 

о развоју МСП, који је усклађен са ЕУ актом за МСП (енгл. Small business act – SBA)2. 

Пословање предузетника регулисано је Законом о занатско-предузетничкој дјелатности 

још 2002. године. У периоду 2011–2014. година урађен је нови закон и сет правилника 

којима је ова област додатно уређена.  

Поред законодавног оквира веома је значајан и стратешки оквир који је први пут 

успостављен 2002. године усвајањем Програмa подстицања развоја мале привреде, те 

двије Стратегије које су усвојене 2006. и 2011. године.  

Институционални оквир за подршку МСП успостављен је путем Ресора за развој МСП и 

предузетништва у Министарству индустрије, енергетике и рударства, Републичке агенције 

за развој МСП и локалних развојних агенција у јединицама локалне самоуправе (укупно 

13 агенција). Поред ових институција подршку дају и остала министарства, одјељења за 

привреду и развој на локалном нивоу, Привредна и Занатско-предузетничка комора 

Републике Српске, Гендер центар Републике Српске и друге институције и организације. 

Свакако треба споменути и Савјет за развој МСП и предузетништва Републике Српске, 

који представља савјетодавно тијело Владе чији су  чланови представници предузетника и 

институција. 

Финансијски оквир за подршку пружа Инвестиционо-развојна банка и Гарантни фонд 

Републике Српске, кроз кредитне и гарантне линије намијењене почетницима и 

предузетницима које су омогућиле успостављање нових и развој постојећих МСП. Поред 

наведеног веома су значајни и бесповратни подстицаји из републичког буџета и локалних 

буџета.  

Подршка развоју овог сектора посебно је важна и са становишта очувања надлежности, 

коју у овој области у БиХ имају ентитети. У протеклом периоду Република Српска је 

очувала своје надлежности, на шта ће се и у наредном периоду усмјеравати посебна 

пажња и активности.  

Све активности предвиђене Стратегијом спроводиће се у складу са принципима 

равноправности полова  и сви носиоци су дужни да поступају у складу са тим. 

                                                           

2http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN
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С обзиром на све наведено потребно је наставити и јачати подршку овом сектору ради 

унапређивања његове конкурентности и видљивости на домаћем и иностраном тржишту. 
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1. Основни показатељи пословања 

1.1 Макроекономски амбијент 

Основни макроекономски показатељи у периоду 2011–2015. година указују на утицаје 

свјетске економске кризе на пословање, који су посебно видљиви у 2012. години, као и 

посљедице катастрофалних поплава из 2014. године, које су снажно погодиле и 

становништво и привреду Републике Српске. Подаци за 2015. годину указују на опоравак 

привреде Републике Српске, што показује и највећи реални раст бруто домаћег производа 

остварен у задњих неколико година.  У даљем тексту дати су основни показатељи 

пословања. 

Бруто домаћи производ 

Бруто домаћи производ Републике Српске је осим споменуте 2012. године биљежио 

константан раст, што је видљиво из наредне табеле.  

Табела 1.1. Бруто домаћи производ у Републици Српској за период 2011–2015. година 

Показатељ 2011. 2012. 2013. 2014. 2015 

Номинални БДП (у милионима 

КМ) 

8.682,40 8.584,97 8.761,80 8.847,00 9.150,00 

Број становника (процјена у 

хиљадама) 

1.429,67 1.429,30 1.425,50 1.421,00 1.415,00 

БДП по становнику (у КМ) 6.073,00 6.006,00 6.146,00 6.225,00 6.463,00 

БДП по становнику (у €) 3.105,00 3.071,00 3.142,00 3.183,00 3.305,00 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

Обим индустријске производње 

Код обима индустријске производње су такође видљиви горе наведени трендови. Тако је 

утицај кризе највише видљив у 2012. години, док је у осталим годинама забиљежен раст 

обима индустријске производње. Веома важна је чињеница да прерађивачка индустрија 

константно биљежи раст, што је видљиво и у 2015. години. 

Табела 1.2. Кретање обима индустријске производње у периоду 2010–2015. година 

 I-XII 2011 

I-XII 2010 

I-XII 2012 

I-XII 2011 

I-XII 2013 

I-XII 2012 

I-XII 2014     

I-XII 2013 

I-XII 2015 

I-XII 2014 

Вађење руда и камена 18,2% -3,9% 4,4% -3,3% 10,2% 

Прерађивачка индустрија 4,3% -4,4% 4,2% 4,9% 2,7% 

Производња и снабдијевање 

ел. енергијом, гасом и водом 
0,0% -3,7% 1,8% -9% -1% 

ИНДУСТРИЈА УКУПНО 4,8% -4,0% 4,1% 0,7% 2,7% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

 

Обим робне размјене 

Када се посматра обим робне размјене видљиво је да он варира у претходном 

петогодишњем периоду. Највећи обим размјене, као и извоз и увоз забиљежени су 2014. 

године, док је најмањи обим размјене забиљежен 2015. године. 
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Табела 1.3. Биланс робне размјене Републике Српске за период 2011–2015. година (у хиљ. КМ) 

Година Извоз Увоз Обим Салдо 
Покривеност 

увоза извозом 

2011. 2.560.808 4.577.526 7.138.334 -2.016.718 55,9% 

2012. 2.374.737 4.487.548 6.862.285 -2.112.811 52,9% 

2013. 2.604.090 4.557.635 7.161.725 -1.953.545 57,1% 

2014 2.692.013 4.946.061 7.638.074 -2.254.048 54,4% 

2015 2.513.206 4.296.086 6.809.292 -1.782.880 58,5% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

Запосленост и незапосленост 

Сви горе наведени утицаји на пословање су такође примјетни и код индикатора 

запослености и незапослености. Тако је према подацима Завода за запошљавање 

Републике Српске административна стопа незапослености била највиша у 2012. години 

након чега се постепено смањивала, те је у 2015. години износила 36,2%.  

Табела 1.4. Број запослених, број незапослених, стопа незапослености и запослености 

Година 

Просјечан 

број 

запослених 

Просјечан  

број 

незапослених 

Административна  

стопа 

незапослености 

Анкетна  

стопа 

незапослености 

Анкетна  

стопа 

запослености 

2011. 238.956 150.344 38,6% 24,5% 36,1% 

2012. 238.178 153.225 39,1% 25,6% 35,3% 

2013. 238.640 151.290 38,8% 27% 34,6% 

2014 241.544 145.919 37,7% 25,7% 34,9% 

20153 245.975 139.465 36,2% 25,2% 35,2% 

Извор: Завод за запошљавање, Републички завод за статистику Републике Српске 

1.2 Међународни извјештаји о пословању 

У овом поглављу наведене су оцјене БиХ у неколико најзначајнијих свјетских извјештаја 

који се тичу пословања. Такође, на графиконима су дати упоредни рангови БиХ са другим 

земљама. 

Глобални монитор предузетништва (ГЕМ) 

Глобални монитор предузетништва (ГЕМ4) је највећи свјетски истраживачки пројекат о 

предузетништву који покрива више од 75% свјетске популације и 90% свјетског БДП-а. 

ГЕМ резултати за БиХ у 2014. години показују да се смањио број одраслих лица која су 

покренула пословање у претходне 3,5 године и износи 7,4% ове популације. Број власника 

субјеката старијих од 3,5 године износи 6,7% и већи је у односу на претходни период. У 

БиХ је предузетничка активност покренута из нужде 50,8% и даље значајно већа од 

предузетничке активности покренуте из прилике за унапређивањем (25,2%). У ЕУ је 

обрнуто, предузетничка активност покренута из прилике за унапређивањем износи 47,9%, 

а из нужде 22,8%. 

Када је у питању окружење за бављење предузетништвом у БиХ, политике за развој МСП, 

приоритети и подршка предузетницима су добиле мање оцјене док су боље оцијењени 

                                                           
3 Број запослених израчунат је као просјек марта и септембра 2015. године, с обзиром на то да Републички завод за 

статистику Републике Српске два пута годишње (март и септембар) објављује податке о броју запослених. 
4 Извор: http://www.gemconsortium.org/report 

http://www.gemconsortium.org/report
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инфраструктура за пословање, динамика тржишта односно једноставност приступа 

комуникацијама и комуналној инфраструктури. 

Doing Business 

„Doing Business“5 је извјештај који даје квантитативне упоредне индикаторе о лакоћи 

пословања у 189 земаља свијета са циљем да се идентификују препреке несметаном 

обављању пословања и да се спроведу неопходне реформе и с тим повезане законске 

регулативе. Према извјештају Doing Business 2015, БиХ је рангирана на 107. мјесту. 
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Paying taxes 2015 

Извјештај прати пореске системе у 189 земаља свијета, односно анализира: укупну 

пореску стопу6, број плаћања која предузетник мора обавити, те број сати утрошених за 

припремање, попуњавање образаца и плаћање пореза. Према Paying Taxes 20157 БиХ је 

рангирана на 151. мјесту. Ипак, треба рећи да БиХ о питању висине укупне пореске стопе 

заузима доста добро 27. мјесто са стопом од 23,3%. 
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5 Извор: www.doingbusiness.org 
6 Укупна пореска стопа представља проценат од добити који морају платити предузетници по основу порезa. Порези по 

одбитку и порез на додату вриједност су изузети. 
7 Извор:www.pwc.com 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.pwc.com/
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Индекс глобалне конкурентности 2013–2014 

Индекс глобалне конкурентности (GCI – енгл. Global Competitiveness Index) обухвата 

микроекономске и макроекономске показатеље конкурентности груписане у 12 стубова. 

Извјештај обухвата 148 земаља. БиХ је оцијењена са 4,02 поена од укупно седам, чиме је 

заузела 87. мјесто по овом индексу. Напредак је забиљежен у области иновација, 

институција и ефикасности тржишта рада, док је пад показатеља забиљежен код 

макроекономског окружења, технолошке развијености и величине тржишта. 
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1.3 Статистички показатељи сектора МСП у Републици Српској 

У складу са Законом о развоју МСП („Службени гласник Републике Српске“, број 50/13) 

статус МСП имају привредна друштва, друга правна лица и предузетници који просјечно 

годишње запошљавају мање од 250 радника. 

Пословање у форми привредног друштва прописано је Законом о привредним друштвима 

и другим посебним прописима. У форми привредног друштва могу се обављати скоро све 

дјелатности утврђене Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске. 

Пословање у форми предузетника прописано је Законом о занатско-предузетничкој 

дјелатности и посебним прописима којима се уређују поједине привредне области. Према 

овом закону, предузетници су физичка лица која обављају дјелатност у своје име и за свој 

рачун, ради стицања добити. У форми предузетника може се обављати 75% дјелатности. 

За потребе овог документа у сектору МСП посматраће се правна лица и предузетници. 

Према величини, МСП се дијеле на сљедеће категорије: 

 микро предузећа – привредни субјекти који запошљавају до девет запослених,  

 мала предузећа – привредни субјекти који запошљавају од десет до 50 запослених, 

 средња предузећа – привредни субјекти који запошљавају до 250 запослених. 

Број МСП по величини 

Посматрани петогодишњи период обиљежили су свјетска економска криза 2011. и 

2012.године, неповољни природни услови 2012.године, поплаве у 2014.години те 

ажурирање регистара привредних субјеката што се у значајној мјери одразило на 

статистичка кретања у овој области. Међутим, у 2015.години већ су видљиви позитивни 

трендови и опоравак привреде. 
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У претходном петогодишњем периоду укупан број привредних субјеката у Републици 

Српској је смањен за 2,3%. Број правних лица у сектору МСП је у 2015. години већи за 

11,4% у односу на 2011. годину, док је број предузетника мањи за 14,1%. Број великих 

предузећа је већи за 9,4% у односу на 2011. годину. Учешће МСП у укупном броју 

привредних субјеката у 2015. години износило је 99,82%, што значи да у посматраном 

периоду практично није дошло до промјена у структури привредних субјеката, односно да 

су МСП и даље доминантни субјекти у привреди Републике Српске. Структура 

привредних субјеката у периоду 2011–2015. година приказана је у наредној табели. 

Табела 2.1. Структура привредних субјеката у периоду 2011–2015. година 

Врста 

субјекта 
Број субјеката 

 
2011 

Учешће 

% 
2012 

Учешће 

% 
2013 

Учешће 

% 
2014 

Учешће 

% 
2015 

Учешће 

% 

Правна лица 14.871 37,63 15.200 39,91 15.560 40,33 16.120 41,99 16.561 42,88 

Предузетници 24.590 62,21 22.817 59,92 22.953 59,50 22.204 57,84 21.990 56,94 

Укупно МСП и 

предузетници 
39.461 99,84 38.017 99,83 38.513 99,83 38.324 99,83 38.551 99,82 

Велика 

предузећа 
64 0,16 63 0,17 64 0,17 66 0,17 70 0,18 

УКУПНО 39.525 100,00 38.080 100,00 38.577 100,00 38.390 100,00 38.621 100,00 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

 

Када се посматра унутрашња структура сектора МСП видљиво је да су у привреди 

Републике Српске и даље доминантни микро субјекти који запошљавају до девет лица. 

Структура сектора и кретања дати су у наредној табели. 

 

Табела 2.2: Структура МСП и предузетника према броју запослених/величини 

Величина Број  МСП и предузетника 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Микро (до девет запослених) 37.184 35.777 36.317 36.113 36.334 

Мала (10–49 запослених) 1.880 1.837 1.800 1.821 1.822 

Средња (50–249 запослених) 397 403 396 390 395 

УКУПНО 39.461 38.017 38.513 38.324 38.551 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

 

Структура МСП и предузетника према дјелатностима 

Ако посматрамо укупан број привредних субјеката у сектору МСП у периоду 2011–2015. 

година, по дјелатностима, видљиво је да је број субјеката растао у секторима: производња 

и снабдијевање са ел. енергијом, гасом и водом (2,2 пута), финансијско посредовање 

 (45%), пољопривреда, лов и шумарство (40%), грађевинарство (35%) и прерађивачка 

индустрија (27%). Највеће смањење броја привредних субјеката биљеже сектори: 

саобраћај, складиштење и комуникације (41%) и трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила и предмета за личну употребу (10%). Наведени подаци указују на 

позитивне промјене у структури сектора гдје расте број МСП и предузетника у 

производном сектору. Ова кретања видљива су у наредној табели.  
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Табела 2.3:  Укупан број МСП и предузетника у периоду 2011–2015. година 

Сектор дјелатности 
  Број  МСП и предузетника  

2011 2012 2013 2014 2015 

Пољопривреда, лов и шумарство и 

рибарство 
1.154 1.171 1.404 1.601 1.613 

Вађење руде и камена 184 190 164 169 168 

Прерађивачка индустрија 4.166 4.729 5.106 5.215 5.306 

Производња и снабдијевање ел. енергијом, 

гасом и водом 
182 191 363 372 398 

Грађевинарство 1.456 1.608 1.797 1.904 1.966 

Трговина на велико и мало, оправка мот. 

возила и предмета  за личну употребу 
15.542 14.838 14.285 14.014 13.936 

Хотели и ресторани 5.004 4.959 5.087 4.933 4.739 

Саобраћај, складиштење и комуникације 6.285 4.603 4.219 3.793 3.736 

Финансијско посредовање 133 164 173 185 193 

Пословање некретнинама, изнајмљивање  

и пословне дјелатности 
2.174 2.540 2.753 2.276 2.553 

Остале дјелатности 3.181 3.024 3.162 3.862 3.943 

УКУПНО 39.461 38.017 38.513 38.324 38.551 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

 

Структура МСП према облику организовања 

Када се посматра облик организовања привредних друштава, у периоду 2011–2015. 

година, видљиво је да су у структури доминантна друштва са ограниченом одговорношћу 

(д. о. о.) са 84,15%, док је број акционарских друштава знатно мањи јер акционарска 

друштва у укупној структури учествују са 4,10%. 

Табела 2.4. Структура МСП  према организовању у периоду 2011–2015. година  

Облик 

организовања 
2011 2012 2013 2014 2015 

ДОО 12.305 12.675 13.030 13.549 14.101 

АД 876 849 802 744 679 

Остало8 1.690 1.676 1.728 1.827 1.781 

УКУПНО 14.871 15.200 15.560 16.120 16.561 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

Код предузетника је самостално обављање дјелатности доминантан облик организовања 

(само један власник), док је ортачко обављање дјелатности занемарљиво. 

 

Структура МСП и предузетника према власништву  

Посматрано према већинском власништву у 2015. години МСП и предузетници су у 

већинском власништву мушкараца или чак 63,31%, док је у власништву жена 27,65%, а у 

мјешовитом 9,22%.  

                                                           

8 Обухвата задруге, ортачка друштва, јавна предузећа и апотеке / здравствене установе.  
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Табела 2.5. Структура МСП и предузетника према власништву у периоду 2013–2015. година  

Облик 

организовања 
2013 

Учешће 

% 
2014 

Учешће 

% 
2015 

Учешће 

% 

Само мушкарци 23.907 62,07 23.929 62,44 24.339 63,31 

Само жене 11.173 29,01 10.603 27,67 10.659 27,65 

Мјешовито  3.433 8,92 3.792 9,89 3.553 9,22 

УКУПНО 38.513 100,00 38.324 100,00 38.551 100,00 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

Територијална заступљеност МСП и предузетника 

Када се посматра број МСП и предузетника по привредним подручјима у периоду 2011–

2015. година, видљиво је да је у већини подручја дошло до смањења броја субјеката осим 

подручја Источног Сарајева гдје је број субјеката у 2015. години већи за 4,72% у односу 

на 2011. годину. Највеће смањење броја субјеката у 2015. години у односу на 2011. годину 

забиљежено је у привредном подручју Приједора и износи 11,53%. 

Табела 2.6. Територијална заступљеност МСП и предузетника у периоду 2011–2015. година 

Привредно 

подручје9 
Припадајуће општине/градови 

Број МСП и предузетника 

2011 2012 2013 2014 2015 

Бања Лука 

Бањалука, Градишка, Језеро, 

Кнежево, Котор Варош, Лакташи, 

Мркоњић Град, Петровац, Прњавор, 

Рибник, Србац, Источни Дрвар, 

Купрес, Челинац, Шипово 

16.833 16.151 16.417 16.412 16.640 

Бијељина 

Бијељина, Братунац, Власеница, 

Зворник, Лопаре, Милићи, Осмаци, 

Пелагићево, Сребреница, Доњи 

Жабар, Угљевик, Шековићи 

6.666 6.511 6.552 6.491 6.554 

Добој 

Вукосавље, Дервента, Добој, 

Модрича, Петрово, Брод, Теслић, 

Шамац 

5.754 5.522 5.513 5.486 5.465 

Источно 

Сарајево 

Вишеград, Калиновик, Пале, 

Рогатица, Рудо, Соколац, Фоча, 

Источна Илиџа, Источни Стари 

Град, Ново Горажде, Источно Ново 

Сарајево, Трново, Чајниче, Хан 

Пијесак 

4.045 3.627 3.999 4.168 4.236 

Приједор 

Козарска Дубица, Крупа на Уни, 

Нови Град, Приједор, Костајница, 

Оштра Лука 

4.501 4.606 4.385 4.108 3.982 

Требиње 

Берковићи, Билећа, Гацко, Љубиње, 

Невесиње, Источни Мостар, 

Требиње 

1.662 1.600 1.647 1.659 1.674 

УКУПНО РЕПУБЛИКА СРПСКА 39.461 38.017 38.513 38.324 38.551 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

                                                           

9 Подјела по подручјима заснована је на раније важећем Просторном плану Републике Српске до 2015. године. Новим 
просторним планом до 2025. утврђена је другачија географска подјела. 
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Запосленост у сектору МСП и предузетника 

Ако посматрамо запосленост у периоду 2011–2015. година, видљиво је да је укупан број 

запослених у сектору МСП и предузетника мањи за 3,18%. Смањење броја запослених у 

2015. години у односу на 2011. годину је видљиво код микро субјеката и износи 3,97%, те 

код малих субјеката и износи 4,25%. Поменута кретања указују на честу флуктуацију 

радне снаге у мањим привредним субјектима док се у већим субјектима, који имају и већи 

обим производње, број запослених одржава на одређеном нивоу. 

Табела 2.7. Број запослених у сектору МСП и предузетника у периоду 2011–2015. година 

Величина 
Број  запослених 

2011 2012 2013 2014 2015 

Микро (до девет 

запосл.) 
56.164 54.361 53.581 52.981 

53.937 

Мала (10–49 запосл.) 37.731 36.614 35.728 36.356 36.128 

Средња (50–249 

запосл.) 
40.136 40.746 39.920 40.090 

39.710 

УКУПНО 134.031 131.721 129.229 129.427 129.775 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

Запосленост у сектору МСП и предузетника према дјелатности пословања 

Ако посматрамо период 2011–2015. година, видљиво је да је укупан број запослених 

значајније растао у секторима производња и снабдијевање са ел. енергијом, гасом и водом, 

управљање отпадом (49,8%) и прерађивачкој индустрији (10,2%). Већи пад запослености 

је забиљежен у осталим секторима, а највише у сектору саобраћаја, складиштења и веза 

18,8%, вађења руде и камена 17,5%, пољопривреда, лов, шумарство и рибарство 16,8% и 

трговини на велико и мало, оправци моторних возила и предмета за личну употребу гдје је 

забиљежен пад од 13,9%. 

Табела 2.8. Укупан број запослених у сектору МСП и предузетника у периоду 2011–2015.година 

Сектор дјелатности 
Број запослених  

2011 2012 2013 2014 2015 

Пољопривреда, лов, шумарство  и рибарство 4.638 4.088 3.928 4.495 3.860 

Вађење руде и камена 898 805 722 705 741 

Прерађивачка индустрија 32.165 34.466 35.046 34.901 35.452 

Производња и снабдијевање са ел. енергијом, гасом и 

водом, управљање отпадом 
3.776 3.774 5.488 5224 5.656 

Грађевинарство 10.604 10.062 9.492 9.310 9.272 

Трговина на велико и мало,оправка моторних возила 

и предмета  за личну употребу 
40.770 38.194 36.178 35.468 35.115 

Хотели и ресторани 10.331 10.376 10.261 10.044 10.635 

Саобраћај, складиштење и комуникације 12.419 10.042 10.670 10.475 10.081 

Финансијско посредовање 2.321 2.627 2.048 2.178 2.324 

Пословање некретнинама, изнајмљивање, стручне, 

административне услуге и услуге осигурања 
7.092 7.723 7.863 7.440 7.668 

Остале дјелатности 9.017 9.564 8.003 9.187 8.971 

УКУПНО 134.031 131.721 129.699 129.427 129.775 

Извор: Пореска управа Републике Српске 
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У структури укупног броја запослених у сектору МСП и предузетника у Републици 

Српској у периоду 2011–2015. година, забиљежен је постепени раст учешћа жена у 

укупном броју запослених тако да је у 2015. години у сектору МСП у Републици Српској 

радило 79.037 мушкараца или 60,9% и 50.738 жена или 39,1% од укупног броја 

запослених. Финансијско посредовање, здравствени и социјални рад, те остале јавне, 

комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности, сектори су у којима је 

запослено више жена него мушкараца. 

Табела 2.9. Укупан број запослених по родној структури 

Запослени 2011 2012 2013 2014 2015 

Жене 51.641 50.689 50.859 50.476 50.738 

Мушкарци 82.390 81.032 78.840 78.951 79.037 

УКУПНО 134.031 131.721 129.699 129.427 129.775 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

Поређење стања МСП у Републици Српској са стањем у Европској унији 

Број МСП на 1.000 становника је показатељ који се обрачунава у складу са статистичким 

стандардима Европске уније, а посматра се само нефинансијски сектор10. Из наредне 

табеле видљиво је да је број МСП на 1.000 становника у 2015. години у Републици 

Српској  износио 23,45 на 1.000 становника, што је за 4,28% мање у односу на просјечан 

број МСП на 1.000 становника у 2011. години. Подаци о броју МСП на 1.000 становника у 

ЕУ дати су у наредној табели. 

Табела 2.10. Број МСП на 1.000 становника (РС и ЕУ) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Број МСП на 1.000 становника РС11 24,50 23,50 25,45 23,31 23,45 

Број МСП на 1.000 становника ЕУ 39,9 39,9 40,25 - - 

Извор:Пореска управа Републике Српске 

 

1.4 Финансијски показатељи 

Учешће сектора МСП у БДП Републике Српске 

Према подацима Републичког завода за статистику у 2014. години учешће сектора МСП у 

БДП-у Републике Српске износило је 32,9%  што је више за 1,23% у односу на учешће 

МСП у БДП-у 2011. године. 

Табела 2.11. Учешће сектора МСП у БДП Републике Српске за период 2011–2014. година 

Врста субјекта 2011 2012 2013 2014 

Микро предузећа  (до девет запослених) 5,5 5,2 5,2 5,4 

Мала предузећа  (10–49 запослених) 9,8 9,9 9,9 10,3 

Средња предузећа (50–249 запосл.) 9,9 9 9,9 10 

Предузетници 7,3 7,4 7,3 7,2 

Укупно МСП и предузетници 32,5 31,5 32,3 32,9 

Велика предузећа  (250 запослених и више) 15.5 15,5 16,5 15,8 

УКУПНО 48 47 48,8 48,7 

                                                           
10 Процјена Агенције на основу података Пореске упрaве Републике Српске и Републичког завода за статистику. 
11 Број становника је процјена Републичког завода за статистику. 
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Извор: Републички завод за статистику 

Основни показатељи пословања МСП према подацима из годишњих финансијских 

извјештаја и пореских пријава 

У наредној табели дати су показатељи пословања, односно учешће правних лица – МСП у 

укупним пословним приходима, укупним приходима од продаје на иностраном тржишту и 

укупној добити свих привредних друштава. Из наведених података видљиво је значајно 

учешће правних лица – МСП у свим показатељима.  

Табела 2.12. Основни показатељи пословања МСП према подацима из годишњих 

финансијских извјештаја за период 2011–2015. година 

Показатељ  2011 2012 2013 2014 2015 

Број правних лица – МСП на које се односе 

подаци, а који су предали завршне рачуне 

АПИФ-у 

8.950 8.700 8.570 8.690 9.109 

Учешће правних лица – МСП у пословним 

приходима свих предузећа 
79,36% 79,33% 77,13% 77,45% 75,34% 

Учешће правних лица – МСП у укупним 

приходима од продаје на иностраном тржишту 

свих предузећа 

74,59% 79,87% 73,12% 69,47% 65,98% 

Учешће правних лица – МСП у укупној добити 

свих предузећа 
75,18% 75,41% 75,54% 75,38% 79,98% 

Извор: АПИФ 

У наредној табели приказани су показатељи пословања МСП и предузетника према 

подацима добијеним из годишњих пореских пријава. 

Табела 2.13.Основни показатељи пословања МСП и предузетника према подацима из 

годишњих пореских пријава за период 2011–2014. година 

Показатељи у 000 КМ 2011 2012 2013 2014 2015 

Укупан приход  13.961.694 11.663.754 10.540.173 12.954.707 12.708.090 

Добит  720.745 697.315 639.819 722.878 827.936 

Губитак  459.925 383.068 342.084 332.384 465.584 

Порез на добит  69.397 60.706 56.003 64.067 - 

Посебна републичка такса 

(предузетници) 
3.242 2.979 - 12 - - 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

                                                           

12 Нису обрађени подаци. 
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2. ЕУ и регионални документи 

У овом поглављу приказани су кључни европски и регионални документи у чијој 

реализацији учествује Република Српска и БиХ и који су узети у обзир при дефинисању 

стратешких циљева, програма и мјера у овом документу. 

2.1 ЕУ акт за МСП (енгл. Small Business act – SBA) 

Европска комисија је 2008. године усвојила Акт за МСП (енгл. Small business act – SBA). 

СБА има за циљ да побољша свеукупан приступ предузетништву кроз десет водећих 

принципа за израду и доношење политика. Принципи СБА су: предузетничко учење и 

женско предузетништво, стечај и друга прилика, дефинисати правила по принципу „прво 

мислити о малим стварима (малим предузећима), учинити јавну управу таквом да 

одговара потребама МСП (сервиси подршке бизнису и јавне набавке), приступ 

финансијама, помоћ МСП да имају веће користи од прилика које се нуде на тржишту, 

иновације и предузетничке вјештине, охрабривање и подршка МСП да имају користи од 

растућих тржишта и омогућити МСП да еколошке промјене претворе у могућности. 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је почетком 2015. године заједно са 

осталим институцијама припремило Извјештај о имплементацији ЕУ акта за МСП, који 

представља дио извјештаја за БиХ и дио Индекса МСП политике за земље Западног 

Балкана13. Индекс је развијен од ОЕЦД-а, Европске комисије, Европске банке за обнову и 

развој (ЕБРД) и Европске фондације за обуку (ЕТФ). Индекс МСП политике је алат 

оцјењивања помоћу којег се прати и оцјењује напредак у политикама, који подржавају 

МСП и процјењује њихово усклађивање са ЕУ добрим праксама. Имплементација је 

оцијењена од 1 до 5, а 5 је највиша оцјена, односно најбоља реализација одређеног 

принципа. Укупна просјечна оцјена реализације СБА у Републици Српској износи 3,17, а 

појединачне оцјене по принципима дате су у наредном графикону. 

 

                                                           

13Албанија, БиХ, БЈР Македонија, Косово (у складу са резолуцијом 1244 Савјета безбједности УН-а), Црна Гора, Србија и 
Турска. 
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На основу наведених оцјена планиране су даље активности и подршка развоју МСП у 

овом документу, те је он практично у потпуности усклађен са СБА. 

2.2 Стратегија ЕУ 2020 

Европа 2020 је стратегија за раст и радна мјеста Европске уније, која предлаже три 

приоритета који се међусобно надопуњују:  

 Паметан раст: развијање економије засноване на знању и иновацијама.  

 Одржив раст: промоција економије која ефикасније искориштава ресурсе, која је 

„зеленија“ и конкурентнија  

 Инклузиван раст: подршка економији с високом стопом запослености, која доноси 

друштвену и територијалну повезаност.  

Стратегија је усмјерена на постизање пет главних циљева за ЕУ до краја 2020: 

запошљавање, истраживање и развој, климатске промјене/енергију, образовање, социјално 

укључивање и смањење сиромаштва. Циљеви стратегије подржани су са седам „водећих 

иницијатива” које обухватају: иновације, дигиталну економију, запошљавање, младе, 

индустријску политику, сиромаштво и ефикасност ресурса. Иницијатива „Индустријска 

политика за доба глобализације“ има за циљ унапређивање пословног окружења, 

првенствено за МСП, те развој снажне и одрживе глобалне конкурентске индустријске 

основе.  

2.3 ЕУ предузетнички акциони план 2020 

ЕУ предузетнички акциони план 2020 је стратешки документ за дугорочни развој и 

подстицање предузетништва у Европи који је објављен почетком 2013. године. У Плану су 

као главне препреке за развој предузетништва идентификовани: образовни систем који не 

нуди праве основе за развој предузетничке каријере, отежан приступ финансирању, 

препреке у приступу тржиштима, превелике санкције у случају неуспјеха, те отежавајуће 

и успорене административне процедуре. Главни алати за смањење споменутих препрека 

груписани су у три стуба:  

 увођење значајних промјена у образовање предузетника с нагласком на увођење тзв. 

„предузетничке праксе“ у средњошколске наставне програме,  

 усредсређеност на креирање окружења које подстиче раст и развој предузетништва, 

 увођење шема менторства, савјетовања, подучавања, те других облика подршке 

рањивим групама као што су незапослени, жене, старији и други у циљу да се 

подстакну предузетници почетници или да се помогне постојећим предузетницима. 

2.4 Стратегијa Југоисточне Европе 2020 

Регионална стратегија Југоисточне Европе 2020 је заснована на стратегији Европа 2020, а 

кључни циљ је постизање високог и одрживог економског развоја, односно подстицање 

већег привредног раста у региону, већи просперитет и стварање нових радних мјеста и  

јачање регионалне сарадње и везе са ЕУ. Кључни развојни и међусобно повезани стубови 

ове стратегије су:  

 Интегрисани раст – подстицање регионалне трговине и инвестиционих веза, те 

недискриминаторних, транспарентних и предвидивих политика. 

 Паметни раст – опредјељивање за иновације и конкурентност базирану на повећању 

вриједности производа, а не на трошковима радне снаге. 
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 Одрживи раст – подизање нивоа конкурентности приватног сектора кроз развој 

инфраструктуре, „зеленији“ и енергетски ефикаснији раст, те повећање броја 

новоотворених предузећа на годишњем нивоу. 

 Инклузивни раст – стављање већег акцента на развој вјештина, отварање радних мјеста 

и инклузивно учешће на тржишту, здравље и благостање. 

 Управљање усмјерено на раст – повећање капацитета државних управа да јачају 

владавину права и смањују корупцију у циљу стварања амбијента погодног за бизнис и 

обезбјеђење јавних служби неопходних за економски развој. 

Влада Републике Српске је усвојила „Акциони план реализације Стратегије Југоисточне 

Европе 2020 у Републици Српској за период 2015–2016“, с циљем дефинисања приоритета 

Републике Српске који ће допринијети постизању кључних циљева Стратегије и 

дефинисању активности,  временског оквира, очекиваних резултата, извора финансирања 

активности те веза са регионалним програмима. 

2.5 ЕУ Јадранско-јонска стратегија (EUSAIR – енгл. European Strategy Adriatic 

Ionian Region) 

Општи циљ Стратегије је промоција економског и друштвеног просперитета и раста у 

регији побољшањем њене атрактивности, конкурентности и повезаности. Обухвата осам 

земаља:  Хрватска, Грчка, Италија, Словенија, Албанија, БиХ, Црна Гора и Србија. 

Стратегија је фокусирана  на подручја од заједничког интереса за споменуте земље, а 

заснована је на четири стуба: 

 Плави раст – Подстицање иновативног поморског и морског раста 

 Повезивање регије – транспортне и енергетске мреже 

 Очување, заштита и побољшање квалитета животне средине 

 Одрживи туризам – Повећање атрактивности регије. 

Поред тога, документ има два хоризонтална аспекта која прожимају сваки од стубова а 

односе се на „оснаживање истраживања и развоја, иновација  МСП” и „изградњу 

капацитета, укључујући комуникацију”. 

2.6 Дунавска стратегија (EUSDR – енгл. European Strategy Danube Region) 

Дунавска стратегија покренута је у априлу 2011. године. Обухвата 14 земаља: Њемачка, 

Аустрија, Мађарска, Чешка, Словачка, Словенија, Бугарска, Румунија, Хрватска, Србија, 

БиХ, Црна Гора, Украјина и Молдавија. Дунавском стратегијом обједињене су 

регионалне, истраживачке и транспортне политике те политике заштите животне средине, 

сигурности, туризма и раста. Стратегијом су предвиђене конкретне мјере којима се жели: 

повећати обим пловидбе Дунавом побољшањем његове пловности и међуповезаности, 

промовисати иновативност оснивањем Дунавскога иновационог фонда и подстицањем 

размјене знања те побољшати конкурентност повезивањем предузећа и успостављањем 

циљаног стручног образовања у образовном  систему.   

2.7 COSME – ЕУ Програм за конкурентност предузетништва и МСП 

COSME је програм за конкурентност предузетништва и МСП, који за циљ има јачање 

конкурентности и одрживости предузећа Европске уније, укључујући сектор туризма, 

подстицање предузетничке културе те промоцију стварања и раста МСП. Програм 

наставља активности из Оквирног програма за конкурентност и иновације – CIP од којих 

су свакако веома важне активности у вези са Европском мрежом предузетништва (енгл. 
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Enterprise Europe Network). Буџет Програма износи 2,030 милијарди евра, а покрива 

четири циља: унапређивање оквирних услова за конкурентност и одрживост МСП, 

укључујући туристички сектор, подстицање предузетничке културе и промоцију стварања 

и раста МСП, побољшање приступа финансијама за МСП и побољшање приступа 

тржишту. 

2.8 HORIZON 2020 – Оквирни програм ЕУ за истраживање и иновације 2014–

2020 

HORIZON 2020 је програм Европске уније за истраживање и иновације и дио је општих 

активности за стварање новог раста и стварање радних мјеста у Европи. Овај програм 

обједињава истраживање и иновације, а његов буџет износи 78,6 милијарди евра. Основни 

циљеви програма су: изврсност у науци, индустријско лидерство, друштвени изазови и 

ненуклеарне директне акције. 

2.9 Регионална стратегија истраживања и развоја иновација на Западном 

Балкану 

У циљу заједничког побољшања квалитета у области истраживања и развоја, Албанија, 

БиХ, Хрватска, Косово, БЈР Македонија, Црна Гора и Србија су заједно припремиле 

Регионалну стратегију истраживања и развоја иновација Западног Балкана која има за циљ 

да подстакне истраживачко-развојне активности региона, интернационалну сарадњу као 

битан алат за постизање напретка, сарадњу са бизнис сектором, да истражи могућности 

финансирања истраживања и развоја кроз пројекте Европске уније и друге спољне изворе, 

те да помогне интеграцију региона у Европски истраживачки простор (енгл. European 

Research Area – ERA) и Унију иновација (енгл. Innovation Union). Основна порука 

стратегије јесте да се развој иновација, раст и просперитет поставе као приоритети, док ће 

Стратегија послужити као оквир за предлагање политичких и институционалних реформи. 

Реформе ће се спровести кроз четири стратешка циља предвиђена Стратегијом:  

1. Унапређивање истраживачке базе и услова за истраживачку изврсност 

2. Промоција научноиндустријске сарадње и трансфер технологија 

3. Омогућавање пословних инвестиција у истраживање и иновације и start-up 

4. Боље управљање сектором за истраживање и иновације. 
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3. SWOT анализа 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

 Успостављен оквир за подршку развоју 

МСП у Републици Српској (закон, 

стратешки документи, институције и др.)  

 Успостављени кључни финансијски 

инструменти за подршку МСП (кредитне 

и гарантне линије) 

 Очувана ентитетска надлежност у 

области МСП  

 Већи број институција на републичком и 

локалном нивоу препознаје планира и 

одобрава подршку за МСП 

 Реформа регистрације пословања – 

скраћење времена, процедура и трошкова 

потребних за регистрацију МСП и 

предузетника  

 Успостављени нови облици 

предузетничке инфраструктуре 

(предузетнички инкубатори, пословне 

зоне и др.) 

 Формирани нови кластери у РС  

 Финансијска подршка за запошљавање у 

МСП и другим субјектима 

 

 Недовољно развијена свијест о 

предузетништву и отварању властитог 

бизниса 

 Недовољан број предузетничких 

инкубатора и инфраструктурно 

комплетираних пословних зона 

 Ниска продуктивност и иновативност, те 

слаба конкурентност предузећа  

 МСП и предузетници не улажу у 

промоцију и недовољно користе ИКТ 

 Свијест о предностима кластеризације 

код већине МСП још увијек на ниском 

нивоу 

 Недостатак практичне наставе у високом 

образовању 

 

 

 

 

ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 

 Наставак реформе регистрације и 

стварање on line система за регистрацију 

МСП и предузетника 

 Обезбјеђење финансијске подршке за 

МСП из буџета, ИРБ, ГФ, локални ниво и 

ИПА фондови 

 Развој предузетничких инкубатора и 

пословних зона као инфраструктуре за 

start up 

 Развој пословних зона као 

инфраструктуре за постојећа домаћа 

МСП и привлачење страних предузећа из 

прерађивачког сектора 

 Кластеризација и повећање извоза 

 Кориштење нових финансијских 

инструмената – фондови ризичног 

капитала 

 

 Стално настојање за пренос надлежности 

у области МСП на ниво БиХ 

 Кашњење информација о реализацији 

пројеката ЕУ и др. донатора од нивоа 

БиХ и самих донатора 

 Смањење интереса за подршку МСП на 

локалном нивоу (гашење локалних 

агенција) 
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4. Визија развоја МСП у Републици Српској за период 2016–2020. година 

 

Мала и средња предузећа у Републици Српској све успјешније послују на конкурентним 

тржиштима отварајући одржива нова радна мјеста и стварајући додатну 

вриједност која омогућује стално унапређивање подршке и услова за њихово 

пословање. 

 

 

 

Анализе пословања предузећа а посебно оних која извозе на европска тржишта, показују 

да је њихова конкурентност изграђена захваљујући сарадњи са захтјевним купцима и 

пословним партнерима. Да би могла да им удовоље у јакој међународној конкуренцији, 

наша МСП морају стално да усвајају нове и више стандарде у погледу квалитета, рокова 

испоруке и цијене производа.  

Зато је тежиште визије развоја МСП у Републици Српској на подршци успјешном 

пословању и извозу на захтјевна европска тржишта, јер тако захтјевна тржишта дјелују 

као најутицајнија полуга за континуиран развој МСП. Улагања у такву подршку 

вишеструко се враћају, јер предузећа онда могу да исплате примања и директно допринесу 

побољшању животног стандарда и социјалног статуса, с једне стране, али и могу да плате 

порезе и омогуће управи да створи, односно да унаприједи основу за конкурентност 

предузећа (образовање, инфраструктура, сигурност итд.), с друге стране. Тако се ствара 

нека врста развојне спирале, у којој већа улагања у подршку конкурентности МСП доводе 

до већих повратних ефеката у погледу животног стандарда и капацитета управе да 

унапређује подршку привреди. 
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5.1 Стратешки циљ 1: Јачање конкурентности МСП 

5.1.1.Развој образовања у функцији развоја предузетништва 

Наставак активности на укључивању предузетничког учења у све видове 

образовања 

Стратешки правци образовања Републике Српске утврђени су Стратегијом образовања 

Републике Српске. У свим земљама окружења на снази су или су у фази доношења 

стратешки документи из области предузетничког образовања или цјеложивотног учења 

које обухватају све видове образовања. С тим у вези, Mинистaрствo прoсвjeтe и културe 

Рeпубликe Српскe прeпoзнaлo je прeдузeтничкo учeњe као кључну кoмпeтeнциjу зa 

цjeлoживoтнo учeњe, те јој  је посвећено посебно мјесто у Стратегији развоја образовања 

Републике Српске за период 2016–2021. година, у пoглaвљу „Прoжимajући циљeви“ кojи 

сe oднoсe нa свe oбрaзoвнe нивoe (oд прeдшкoлскoг дo висoкoг oбрaзoвaњa).   

У области основног образовања у претходном периоду реализован је пилот пројекат чији 

је циљ прикупљање информација о могућности увођења предузетништва у основне школе 

без промјене наставног плана и програма. На овај начин би се омогућило ученицима да се 

у раном добу упознају са предузетништвом и приликама које оно нуди. 

У области средњег образовања у Републици Српској је још 2007. године уведен предмет 

Основе предузетништва који се сада изучава у укупно 71 средњој стручној школи и за 

који је обучено наставно особље и урађен уџбеник. Такође, реализују се и активности 

увођења ученичких предузећа у сарадњи са норвешком организацијом Business Inovation 

Programs (BIP) са циљем да се увођењем ученичких предузећа код младих развије осјећај 

за предузетништво те стекне знање, вјештине и искуство за вођење властитог бизниса. У 

оквиру ових активности организоване су обуке за преко 40 професора и сајмови 

ученичких предузећа. На сајмовима је учествовало преко 300 ученичких предузећа са око 

1800 ученика који се такмиче у категоријама најбољих пословних планова, производа, 

штандова и компанија што довољно говори да постоји значајан интерес за 

предузетништво код ученика у средњем образовању. 

Предузетништво се у високом образовању изучава у оквиру Универзитета у Бањој Луци и 

Источном Сарајеву на Економским факултетима и Пољопривредном факултету те на 

Технолошком и Машинском факултету као изборни предмет. Већина приватних 

високошколских установа је у свој наставни план и програм уврстила предузетништво 

које се изучава кроз предмет предузетнички менаџмент на редовним студијима те кроз 

засебне студијске програме као и на постдипломским студијима. 
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Имајући у виду наведено у наредном периоду потребно је сљедеће: 

Развој и унапређивање предузетничког учења на свим нивоима образовања 

Предузетничком учењу треба дати значајније мјесто у образовном систему због стварања 

покретачке снаге за развој привреде и друштва. Потребно је учинити да предузетничко 

учење буде доступно сваком појединцу, реализујући мјере и активности којима се 

промовише предузетништво. С тим у вези, у наредном периоду у оквиру Стратегије 

развоја образовања за период 2016–2021. у поглављу „Прожимајући циљеви“ дате су мјере 

и активности које ће бити усмјерене на развој и унапређивање предузетничког учења на 

све образовне нивое (од предшколског до високог образовања). 

У предшколским установама ће се кроз реализацију различитих садржаја Програма 

предшколског васпитања и образовања дјеца припремати за ефикасно учење кроз 

развој различитих вјештина, као што су: креативност, иновативност, тимски рад, 

истрајност итд.  

Предшколске установе већ имају у својим програмима предшколског васпитања и 

образовања радионице за дјецу које за резултат имају производњу одређених предмета за 

употребу, за изложбе итд. Сличне креативне радионице се могу обогатити учешћем 

предузетника на радионицама или посјетом предузетнику да би дјеца у најранијем узрасту 

развијала предузетнички дух. 

Развијање учења о предузетништву у основној школи кроз наставне планове 

дефинисањем исхода наставе и ваннаставних активности   

У циљу приближавања предузетничког начина размишљања ученицима основних школа, 

са фокусом на смисао за иницијативу и предузетништво, односно иновацију, креативност, 

рјешавање проблема, преузимање ризика, проактивност и критичко мишљење потребно је 

у овим разредима дефинисати исходе и активности. 

Ученичка предузећа у средњим школама  

Активност је наставак пројекта чији је циљ да се у свим средњим школама у Републици 

Српској заинтересованим ученицима омогући учење о предузетништву кроз оснивање 

ученичких предузећа. 

Увођење предузетништва на свим високошколским установама које изводе 

студијске програме на стручним предметима у вези са предузетништвом у Републици 

Српској  

У циљу приближавања предузетништва студентима потребно је размотрити увођење 

предузетништва на споменутим факултетима и увођење праксе код предузетника на свим 

економским факултетима. 

Оснивање Фонда за подстицање студентског предузетништва  

Оснивањем Фонда било би омогућено додјељивање грантова за оснивање студентских 

предузећа, за студентске пројекте у привреди, организацију такмичења за студентске 

пословне идеје, те промоцију предузетништва у овој популацији. 

Образовање одраслих 

Поред образовања у редовном школовању посебно значајно за развој МСП је образовање 

одраслих. Овој области посебна пажња посвећена је још 2009. године када је усвојен 

Закон о образовању одраслих и успостављен Завод за образовање одраслих. 



Стратешки циљеви и програми развоја МСП у Републици Српској за период 2016–2020. година 

26 

 

Завод за образовање одраслих Републике Српске врши стручне и аналитичке послове у 

овој области, припрема, програме образовања и даје одобрење за њихово извођење, води 

базе података, организује и спроводи стручно усавршавање наставника и предавача. 

Полазници по завршетку образовног процеса стичу јавне исправе, односно свједочанства 

и увјерења о стеченим звањима, вјештинама и компетенцијама, које могу да упишу у 

радну књижицу, те да по том основу остваре и одређене предности при запошљавању. 

Завод за образовање одраслих је до сада урадио 36 програма оспособљавања за које је 

привреда исказала потребу. У протеклом периоду Завод је издао одобрења за 58 

организатора образовања. Постоје тенденције пораста броја установа које се отварају 

искључиво за образовање одраслих, док се формално образовање одраслих 

(преквалификације и доквалификације) обавља у јавним и приватним средњим стручним 

школама као и специјализованим установама за образовање одраслих. Програме 

образовања одраслих до сада је завршио 2.221 полазник, а тренутно 2.127 лица похађа 

програме за стицање одређене средње стручне спреме или основног образовања (по 

властитом нахођењу и без исказаних потреба тржишта рада), а 192 лица похађа програме 

оспособљавања за потребе тржишта рада. 

Поред активности Завода у овој области свакако је значајно споменути Програм „Прилика 

Плус“ који спроводи Агенција a подржава га Амбасада Швајцарске конфедерације у БиХ. 

У првој фази Програма, која је започела у јануару 2011. и завршила у септембру 2014. 

године, са утрошеним буџетом у износу од 3.305.641 КМ, Програм „Прилика Плус“ је 

развио модел тражње вођеног система неформалног образовања одраслих који на 

организован и методичан начин, у реалном времену, одговара на специфичне потребе 

послодаваца за недостајућим вјештинама у шест одабраних сектора (лака метална 

индустрија, прерада дрвета и производња намјештаја, производња текстила, коже и обуће, 

производња столарије и завршни радови у грађевинарству, производња воћа и поврћа, 

кулинарство и угоститељство).  

У склопу Програма у наведених шест индустријских области у БиХ идентификовано је 

више од 50 недостајућих послова, урађен је 21 програм обуке са тестним инструментима, 

основано је осам центара за обуку и обучено је више од 800 кандидата (од чега је 80% 

након обуке пронашло запослење). 

Циљ друге фазе Програма, која је планирана да траје од новембра 2014. до новембра 2018. 

године, са буџетом у износу од 11.436.254,69 КМ је да се модел који је тестиран у првој 

фази успостави као општеприхваћен у БиХ у најмање осам одабраних сектора. Поред тога, 

елементи модела која се односе на практичну наставу биће укључени у наставни план и 

програм у најмање двадесет средњих стручних школа у БиХ. На тај начин допринијеће се 

реформи постојећег система средњег стручног образовања да постане више оријентисан 

према тржишту рада и захтјевима послодаваца, а уједно ће се створити критична маса 

послодаваца, предузећа и образовних институција који ће успоставити функционалан 

однос између сектора привреде и сектора формалног и неформалног образовања.  

Резултати спроведених активности Програма би требало да буду: повећање запослености, 

успостављање континуиране комуникације између сектора привреде и сектора 

образовања, повећање учешћа и квалитета практичне наставе у образовном систему, 

прилагођавање уписне политике потребама индустрије, промовисање средњих стручних 

школа и занимања која недостају привреди, спровођење програма додатног образовања, 

оспособљавање и додатна обука за занимања која су тражена, иницирање образовања на 

свим нивоима у привредним друштвима, нарочито у вјештинама и знањима која 
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захтијевају инвеститори и послодавци, унапређивање образовног система у складу са 

потребама привреде, квалитетнија понуда радне снаге, побољшање слике квалитета 

тржишта рада, успостављање система социјалног партнерства на свим нивоима између 

послодаваца, синдиката и институција задужених за образовање. 

Имајући у виду наведено у наредном периоду потребно је сљедеће: 

Доношење нових програма образовања одраслих 

У складу са исказаним потребама потребно је наставити са доношењем и спровођењем 

програма оспособљавања који су до сада дали значајне ефекте. 

Прилагођавање програма образовања одраслих потребама тржишта рада 

У оквиру програма прилагођавање програма образовања одраслих потребама тржишта 

рада фокус ће бити на успостављању трајног механизма усклађивања између система 

образовања и потреба тржишта рада, да би се избјегле деформације на тржишту рада.  

Мајсторски испит – Програми обуке за предузетнике 

Правилником о занатским дјелатностима и Правилником о начину полагања мајсторског 

испита створени су услови за припрему програма за полагање мајсторског испита. 

Стицањем мајсторског звања занатлија доказује посједовање практичних и теоријских 

струковних знања и вјештине неопходне за самостално обављање заната и вођење 

пословања као и знања потребна за обучавање других лица. Крајњи циљ наведених 

активности је подизање стручности радне снаге, квалитета занатских производа и услуга и 

јачање свијести о потреби стицања нових знања и вјештина као предуслова даљег 

привредног развоја. 

Агенција планира да у оквиру раније наведеног програма „Прилика Плус“ подржи 

Занатско-предузетничку комору Републике Српске у изради програма обуке за 

предузетнике према потребама тржишта рада, као и да подржи јединствену промоцију 

занатских занимања у завршним разредима основних школа. 

Имајући у виду наведено у наредном периоду потребно је сљедеће: 

Развој програма обуке за предузетнике – мајсторски испит  

У складу са Законом о занатско-предузетничкој дјелатности и Правилником о полагању 

мајсторског испита потребно је донијети одговарајуће програме полагања мајсторског 

испита у складу са исказаним потребама пословне заједнице и тржишта рада. 

Промоција стицања мајсторског звања 

Будући да се мајсторски испит поново успоставља, потребно је промовисати стицање овог 

звања путем којег појединац стиче стручна и практична знања, која омогућавају 

самостално обављање одређене дјелатности, обучавање и предвођење других лица у 

извршавању радних задатака, што послодавцима и потрошачима обезбјеђује висок 

квалитет испоручених производа и услуга. Поред наведеног потребно је промовисати упис 

за занатска занимања у завршним разредима основних школа. 

Менторинг за потребе МСП 

Постоји много изазова с којима се суочавају МСП које не могу самостално да ријеше. У 

условима јаке конкуренције, најважнија ствар за МСП јесте да нађу начин како да опстану 

у пословању или да га унаприједе. У циљу обезбјеђења свеобухватне и дугорочне 
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подршке у развоју МСП креирано је менторство. Ментор има улогу пружаоца услуга, 

координатора и савјетника, који пружа правовремену и континуирану подршку МСП. 

МСП и ментори заједнички анализирају пословање и утврђују критичне тачке у 

пословању. Након што утврде критичне тачке пословања, ментори заједно са МСП 

утврђују практичан акциони план даљих активности. Значајна карактеристика менторских 

услуга је да менторство не завршава у тренутку постављања дијагнозе, јер и након ове 

фазе ментори пружају подршку МСП. Да би се олакшало спровођење акционог плана, 

ментори пружају разне врсте подршке МСП који одговарају њиховим потребама. Уколико 

су МСП потребна средства за даља улагања, ментор може помоћи МСП да поднесе захтјев 

за кредит код банке или да им представи програме подршке за МСП која пружају владине 

или друге институције. Ментор може помоћи да МСП пронађе пословног партнера уз 

помоћ базе података којом располаже или уз помоћ неких других информација које 

посједује. Ако МСП треба посебну стручност, као што су увођење стандарда HACCP, ISO 

и других, ментори могу помоћи МСП да пронађу одговарајуће стручне консултанте или 

програме јавне подршке. 

Ментори морају бити одговорни не само у подстицању МСП већ и као чланови 

организације која имплементира програме подршке МСП. То практично значи да се од 

ментора очекује да пруже подршку МСП са програмима подршке као што су грантови, 

кредити и ваучер шеме које пружају владине институције и други донатори. Ови програми 

могу бити спроводљиви и ефикасни уколико се МСП пријаве заједно са менторима који 

већ знају како добити приступ таквим програмима и како да израде практичне акционе 

планове.    

Систем менторства се већ спроводи у Србији гдје је годишњи приход МСП уз подршку 

ментора повећан за 6,3% и број запослених 3%. Према мишљењу 59% корисника 

менторских услуга, менторство је директно утицало на повећање њихове продаје и 

ширењe тржишта, док је код 60% корисника менторство утицало позитивно на друге 

области пословања. Менторство је користан алат и формула за пословни успјех а уједно 

гради капацитете МСП на проактиван начин. С тим у вези, у Републици Српској ће се 

успоставити овај систем подршке МСП. 

Имајући у виду наведено у наредном периоду потребно је сљедеће: 

Успоставити менторинг систем у Републици Српској 

У оквиру регионалног пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга за МСП на 

Западном Балкану (фаза 2)“ који ће у Републици Српској спроводити Агенција у сарадњи 

са јапанском агенцијом JICA предвиђено је успостављање овог система, обука ментора и 

конкретна подршка за МСП. Менторинг систем у Републици Српској ће након завршетка 

овог пројекта бити успостављен и постаће дио континуиране подршке МСП. 

5.1.2  Стимулисање МСП да искористе прилике јединственог тржишта 

Наставак активности на развоју инфраструктуре  квалитета 

Законодавство које се односи на техничке прописе има општи значај, а посебно је важно 

за привреду односно МСП. Ово је видљиво и из принципа ЕУ акта за МСП гдје значајно 

мјесто имају технички прописи. Будући да су на нивоу БиХ донесени закони и 

подзаконски акти у овој области, Република Српска до сада није имала општи или 

системски законски основ за техничке прописе. У процесу стварања и развоја правног 

оквира за прописивање техничких захтјева и оцјењивање усаглашености у Републици 

Српској наглашена је потреба очувања њених уставних надлежности и институција. 
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Ефикасан систем инфраструктуре квалитета један је од најважнијих предуслова за 

уређење унутрашњег тржишта, слободну трговину, заштиту потрошача и безбједност 

производа на домаћем тржишту, али и за повећање конкурентности домаће привреде и 

извоза, уз неопходно инострано признање докумената усаглашености који прате 

производе. У циљу подршке овом систему Влада Републике Српске је формирала 

Координационо тијело за инфраструктуру квалитета производа и услуга кога чине 

представници 13 републичких органа управе и Привредне коморе Републике Српске. 

Поред тога реализоване су сљедеће активности у овој области: 

 утврђивање и ажурирање Листе важећих техничких прописа Републике Српске који су  

доступни корисницима путем службених интернет страница републичких органа 

управе;  

 ажурирање Листе овлаштених тијела за оцјену усаглашености Републике Српске; 

 доношење и спровођење Акционог плана за преузимање директива Новог приступа у 

правни систем Републике Српске у периоду 2013–2015. година на основу којег су до 

сада донесена три закона, једна уредба и седамнаест правилника; 

 доношење Закона о техничким прописима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 98/13) и Уредбе о спровођењу оцјењивања усаглашености и 

начину именовања тијела за оцјењивање усаглашености („Службени гласник 

Републике Српске“, број 117/13) који представљају правни основ за доношење нових 

техничких прописа. Законом се уређује начин прописивања техничких захтjева за 

производе који се стављају на тржиште Републике Српске и доношење техничких 

прописа, поступак оцjењивања усаглашености производа са прописаним техничким 

захтjевима, oбавезе прoизвoђaчa и других привредних субjeкaтa који стављају 

производе у промет или употребу, именовање тијела за оцјењивање усаглашености, 

важење иностраних докумената о усаглашености и знакова усаглашености, вођење 

регистара, обавjештавање о техничким прописима и поступцима оцjењивања 

усаглашености и друга питања од значаја за ову област. Уредбом се уређује начин 

оцјењивања усаглашености, именовање тијела за оцјењивање усаглашености 

производа, садржај и изглед документа о усаглашености и облик, изглед и садржај 

знака усаглашености. 

 С обзиром на одредбе Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), а у складу са одредбама Закона о 

грађевинским производима („Службени гласник Републике Српске“, број 5/12) и 

подзаконским актима донесеним у складу са одредбама овог закона успостављен је 

систем издавања овлаштења за испитивање грађевинских производа, овлаштење за 

издавање цертификата о усаглашености и овлаштење за доношење техничког 

одобрења. Ова овлаштења су већ издата за три правна лица (ЈУ ИУГЕ РС, ИГ Бања 

Лука, Институт за грађевинарство, грађевинске материјале и неметале Тузла), која су и 

уписана у регистар овлаштених тијела односно обједињену листу именованих тијела за 

оцјењивање усаглашености производа Републике Српске при Републичком заводу за 

стандардизацију и метрологију.“ Извршене су техничке припреме за постављање 

„Информационе тачке за прописе и стандарде Републике Српске“ која ће бити 

доступна на интернет страници Републичког завода за стандардизацију и метрологију. 

Имајући у виду наведено у наредном периоду потребно је сљедеће: 

Усвајање и реализација политика и стратешких докумената из области 

инфраструктуре квалитета у Републици Српској 

У наредном периоду планирано је доношење Стратегије развоја стандардизације у 

Републици Српској и Стратегије развоја метрологије у Републици Српској и 
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континуирано спровођење Акционог плана за преузимање директива Новог приступа у 

правни систем Републике Српске 

Формирање Регистра техничких прописа Републике Српске и Регистра овлаштених 

тијела за оцјену усаглашености Републике Српске 

У наредном периоду потребно је наставити активности на идентификацији важећих 

техничких прописа Републике Српске (нових и преузетих СФРЈ/СРБиХ) и важећих JUS 

стандарда са обавезујућом примјеном, те утврђивање коначне листе преузетих и важећих 

техничких прописа Републике Српске са прегледом надлежних институција, у циљу 

формирања свеукупног Регистра техничких прописа у Републици Српској и Регистра 

овлаштених тијела за оцјењивање усаглашености у Републици Српској. 

 

5.1.3 Стварање инфраструктуре за развој производа и трансфер технологије 

Подршка развоју пословне инфраструктуре 

МСП заостају за конкуренцијом у области дизајна, развоја и тестирања производа. Већина 

предузећа мора веома брзо да се прилагођава промјенама у захтјевима купаца, што 

захтијева кориштење одговарајућих софтвера за пројектовање и уређаја за израду и 

тестирање прототипова (3D принтери, који се већ развијају специфично само за ову врсту 

индустрије).  Дио МСП не примјењује савремене технике пројектовања и комуникације са 

тржиштем, гдје се помоћу модерних софтвера врло брзо мијења производ и прилагођава 

захтјевима тржишта. Без наведених софтвера се троши много времена на пројектовање 

што за резултат има лошија рјешења и споро реаговање на захтјеве купаца. Поред тога 

неопходна је и примјена истраживања и улагања  у развој  производа која траже скупа  и 

дугорочна улагања а која обим пословања не може поднијети. Да би МСП могла да 

одговоре на све наведено овим предузећима је неопходна специфична, циљана подршка за 

њихов развој и тестирање, у виду одговарајуће софтверске подршке, инструмената, 

лабораторија и софистицираног знања, које би сви могли да користе у складу са својим 

потребама.  

Дио проблема је и недостатак одговарајућих акредитованих лабораторија у којима се могу 

тестирати и цертификовати компоненте и производи. Због тога предузећа морају 

тестирање и цертификовање радити у иностранству што због додатних трошкова утиче на 

конкурентост предузећа.  

Поред свега наведеног потребно је напоменути да већина техничких факултета и 

института не испуњава улогу технолошких посредника, тако да је трансфер технологије 

препуштен самим предузећима, интензитету и квалитету њихових веза са купцима и 

добављачима (опреме), што је спорије и скупље. 

У оквиру Европске мреже предузетништва постоји читав сет инструмената, развијен од 

Европске комисије, који служи као подршка трансферу технологија између институција и 

предузећа. У наредном периоду институције чланице Европске мреже предузетништва 

Републике Српске (Агенција, Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој 

Луци, Универзитет у Источном Сарајеву и Иновациони центар Бања Лука) ће бити у 

могућности да подрже трансфер знања и технологија између домаћих предузећа и 

предузећа из других земаља чланица Европске мреже предузетништва.  
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Имајући у виду наведено потребно је радити на сљедећем: 

Подршка за успостављање центара за дизајн и развој производа 

Успостављање ових центара ће омогућити већем броју МСП да на једном мјесту користе 

напредне софтвере и стручну помоћ у свом пословању како би били конкурентни на 

тржишту. Такође било би потребно радити на развоју центара за трансфер технологије при 

универзитетима. 

Подршка опремању и акредитовању лабораторија 

Овај вид подршке би знатно убрзао и појефтинио акредитацију и цертификацију 

производа за МСП и олакшао извоз.   

 

Подршка Европске мреже предузетништва МСП у Републици Српској 

У циљу обезбјеђења чланства у Европској мрежи предузетништва (у даљем тексту: ЕЕН), 

а уз сагласност Министарства индустрије енергетике и рударства, Агенција је формирала 

конзорцијум институција из Републике Српске. На основу јавног позива Европске 

комисије, за аплицирање нових конзорцијума за пуноправно чланство у ЕЕН, конзорцијум 

из Републике Српске је израдио пројектну документацију и успјешно аплицирао за 

чланство у овој асоцијацији. 

Крајем 2014. године, Агенција  је обавијештена од Европске комисије (енгл. Executive 

Agency for Small and Medium-sized Enterprises – ЕASME) да је концепт Европска мрежа 

предузетништва Републике Српске (у даљем тексту: ЕУНОРС) оцијењен позитивно, те 

позвана да приступи изради Оквирног уговора о сарадњи за период 2015–2020. година. 

Дакле, од 2015. године ЕУНОРС функционише у оквиру ЕЕН. 

ЕУНОРС је такође позван од Европске комисије да приступи изради Оквирног уговора о 

сарадњи за учешће у програму HORIZON2020. 

Чланови ЕУНОРС-а су: Агенција – координатор конзорцијума, Привредна комора 

Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву и 

Иновациони центар Бања Лука. 

Посматрачи активности ЕУНОРСА су: Министарство индустрије енергетике и рударства, 

Министарство финансија и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу. 

У циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала предузећа, посебно 

иновативних МСП, на јединственом европском тржишту, Европска комисија је 1987. 

године покренула концепт ЕЕН. Од 2008. године, у имe Европске комисије, oпeрaтивну 

пoдршку joj пружa Aгeнциja зa кoнкурeнтнoст и инoвaтивнoст14. ЕЕН, као највећа 

европска мрежа за пословну подршку, нуди сет инструмената за подршку предузећима у 

ЕУ и шире. Она je сaстaвљeнa oд преко 600 пaртнeрских oргaнизaциja и институциja 

(aсoциjaциja, нaциoнaлних aгeнциja, нaучних институтa, унивeрзитeтa) у кojимa je 

aнгaжoвaнo прeкo 4.500 eкспeрaтa са пoдручja прeдузeтништвa, инoвaциja и трaнсфeрa 

тeхнoлoгиje, сa циљeм прoмoциje кoнкурeнтнoсти и инoвaциja нa лoкaлнoм и eврoпскoм 

нивoу. Сaмим тим, EEН oлaкшaвa приступ нajрaзличитиjим инфoрмaциjaмa и oмoгућaвa 

успoстaвљaњe кoнтaкaтa и пoвeзивaњe прeдузeћa у преко 60 зeмaљa: свe зeмљe члaницe 

EУ, Нoрвeшкa, Ислaнд, зeмљe кaндидaти зa члaнствo у EУ, зeмљe пoтeнциjaлни 

                                                           

14 енгл. Executive Agency for Competitiveness and Innovation – EACI. 
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кaндидaти зa члaнствo у EУ, Швajцaрскa, трeћe зeмљe (САД, Кина, Чилe, Русиja, Бразил) и 

сл. 

Концепт функционисања ЕЕН је заснован на децентрализованом систему. То значи да у 

свакој земљи која изрази интерес за чланство у ЕЕН може да постоји један или више 

конзорцијума. Појединачни конзорцијум је састављен од више чланова (универзитета, 

привредних комора, развојних агенција и сл.), који могу да допринесу развоју предузећа и 

предузетништва у једној земљи. Ако је земља по политичком уређењу децентрализована 

(нпр. Њемачка, Шпанија, Пољска, Белгија и сл.) онда се конзорцијум формира на нижем 

нивоу власти (ентитет, покрајина, град и сл.).  

ЕЕН се финансира преко најзначајнијег фонда ЕУ за подршку предузећима: Програм за 

конкурентност предузећа и предузетника (COSME) који има за циљ да подстакне 

конкурентност предузећа, прије свега МСП. Преко COSME програма се подржавају и 

иновативне активности, укључујући еко-иновације, лакши приступ капиталу и услугама за 

подршку пословању. Програм подстиче широко кориштење информационо-

комуникационих технологија и доприноси развоју одрживог, конкурентног и 

свеобухватног информационог друштва. Такође, он је усмјерен на стимулисање 

кориштења обновљивих извора енергије и енергетску ефикасност. У програму могу да 

учествују правна лица из приватног и јавног сектора (предузећа, истраживачке 

организације и универзитети, невладине организације, пословна или научна удружења, 

привредне коморе, државне и јавне институције и сл.).15 Корисници COSME програма 

могу бити предузећа у различитим фазама оснивања, експанзије или фази пословне 

трансформације, иновативнa предузећа и други учесници у иновативним процесима, те 

подршка доносиоцима одлука у вези са посљедњим трендовима и развој у одређеним 

секторима. 

У досадашњој пракси функционисања EEN, поред изузетно великих индиректних 

користи, директно уложена средства за контрибуцију се вишеструко враћају члановима 

конзорција, привреди и друштву, у виду директних инструмената подршке (енгл. tools).16 

Механизам који омогућава предузећима да остваре користи од COSME програма је управо 

ЕЕН. 

Циљеви EEH су: 

 Jaчање конкурентности МСП; 

 Бољи приступ информацијама – лакши приступ тржишту и транснационалним 

економијама; 

 Подстицање иновација и изградња иновативних капацитета. 

 

ЕЕН представља комплексан сет инструмената за подршку развоју предузећа: 

 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 на тендерима у ЕУ 

- Лакшег приступа информацијама о правним аспектима и пословним регулативама 

ЕУ 

                                                           

15 European Commission: Competitiveness аnd Innovation Framework Programme (CIP) ICT Policy Support Programme. 

16 European Commission: Competitiveness and Innovation Framework Programme Eco-Innovation, User Guide, 2008. 
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- Добијања информација о програмима подршке, законодавству и резултатима који 

се односе на иновације, 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-технолошким развојним могућностима. 

ЕЕН мoжe пoмoћи МСП и у пoстизaњу циљeвa других прoгрaмa EУ, кao штo je програм 

HORIZON 2020, те програма који су оријентисани на финансијску подршку предузећима. 

Активности ЕУНОРС-а на подршци МСП 

Назив услуге Енгл. Опис 

База пословне 

сарадње 

Business 

Cooperation 

Database 

Све институције ће користити информациони систем 

МЕРЛИН, преко кога се успоставља пословна сарадња MСП 

са партнерима у ЕУ и шире. 

Бaзa пoслoвнe сарaдњe, кao и мeђунaрoднa бaзa тeхнoлoгиje 

сaдржe десетине хиљада прoфилa предузећа 

зaинтeрeсованих зa сарaдњу.17 

Међународни 

пословни сусрети 

Business2 

Business 

Догађаји су засновани на концепту директног повезивања 

предузећа путем организације унапријед заказаних кратких 

састанака (енгл. business2business). Предузећа се унапријед 

пријављују за учешће, а списак учесника и њихових профила 

је доступан све вријеме на интернет страници ЕЕН.  

Интeрнaциoнaлиз

aциja пoслoвaњa 

Going 

international 

ЕЕН oргaнизује пoслoвнe рaзгoвoрe широм Eврoпe, гдje се 

ствара основа за пословна партнерства са институцијама и 

предузећима у Европи. 

Услугe трaнсфeрa 

тeхнoлoгиje 

Technology 

transfer  

Tрaнсфeр знaњa и тeхнoлoгиja прoцeс je кojи сe oдвиja 

измeђу научних институциja и привреде, кao и измeђу 

привредних субjeкaтa нa дoмaћeм или стрaнoм тржишту.  

Истрaживaњe и 

рaзвoj 

Research 

funding  

Кориштење овог инструмента је oдгoвoр нa кoнкрeтнe 

тржишнe пoтрeбe, нoшeњe са кoнкурeнциjoм, зaдoвoљaвaњe 

трaжњe, искoришћавање пoслoвних приликa. 

Инфoрмисaњe и 

сaвjeтoвaње о 

правним 

регулативама  и 

стандардима ЕУ 

Advice on EU 

law and 

standards 

Пaртнeри у ЕЕН прaтe свjeтскa тeхнoлoшка крeтaњa, 

сaвjeтуjу и пружajу пoдршку у питaњимa интeлeктуaлнoг 

влaсништвa и трaнсфeрa тeхнoлoгиja, пружajу пoдршку и 

подстичу учествовање у Европским прojeктимa 

истрaживaњa и рaзвoja, тe нa мeђунaрoднoм нивоу пружају 

савјете у области правне регулативе и важећих стандарда.  

Сaвjeти у 

пoдручjу 

интeлeктуaлнoг 

влaсништвa 

Intellectual 

property and 

patents  

Активности ЕУНОРС-а у подручју интелектуалног 

власништва подразумјевају зaштиту мaтeриjaлних и 

нeмaтeриjaлних прaвa прoписaних зaкoнским aктимa. 

Зaштитa интeлeктуaлнoг влaсништвa je сегмент на коме 

Европска комисија посебно инсистира. 

 

 

                                                           

17 Процјена је да ће у првој години функционисања ЕУНОРС-а oко 100 предузећа из Републике Српске моћи да испуни 
критеријуме за учешће у Бази пословне сарадње. 

http://www.een.hr/hr/baza-poslovne-suradnje-i-komercijalnih-profila/
http://www.een.hr/hr/ponuda-i-potraznja-tehnoloske-suradnje/
http://www.een.hr/hr/internacionalizacija-poslovanja/
http://www.een.hr/hr/internacionalizacija-poslovanja/
http://www.een.hr/hr/usluge-transfera-tehnologije/
http://www.een.hr/hr/usluge-transfera-tehnologije/
http://www.een.hr/hr/istrazivanje-i-razvoj/
http://www.een.hr/hr/istrazivanje-i-razvoj/
http://www.een.hr/hr/savjeti-u-podrucju-intelektualnog-vlasnistva/
http://www.een.hr/hr/savjeti-u-podrucju-intelektualnog-vlasnistva/
http://www.een.hr/hr/savjeti-u-podrucju-intelektualnog-vlasnistva/
http://www.een.hr/hr/savjeti-u-podrucju-intelektualnog-vlasnistva/
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Главни циљ функционисања ЕЕН је подршка предузећима и предузетницима, тако да су 

они најважнији корисници овог механизма подршке али и научне и развојне институције, 

кластери, инкубатори, владине институције, финансијске организације и др. Дакле, из 

наведеног се види да ЕЕН представља систематичан механизам подршке предузећима, али 

и институцијама из различитих области. 

 

Имајући у виду наведено у наредном периоду ће се радити на: 

Развој ЕУНОРС-а и успостављање партнерстава са конзорцијумима из других 

земаља 

Један од приоритетних задатака на подршци развоју МСП и предузетништва у Републици 

Српској у наредном периоду је јачање ЕУНОРС-а, те успостављање сарадње са 

конзорцијумима из других земаља. Кроз активности ЕУНОРС-а предузећа и предузетници 

ће бити у позицији да добију информације o условима за улазак на тржиште ЕУ (закони, 

директиве и сл.), приликама за извоз, јавним набавкама, новим технологијама, 

потенцијалним партнерима, могућностима технолошког развоја и Оквирним програмима 

ЕУ, као и да са једног мјеста имају приступ новим технологијама.  

Подршка МСП на трансферу технологија и сарадња са предузећима и институцијама 

из Европе кроз Европску мрежу предузетништва 

МСП из Републике Српске ће уз помоћ институција чланица Европске мреже 

предузетништва Републике Српске имати могућност да добију подршку у трансферу 

технологија и да сарађују са предузећима и институцијама из Европе кроз Европску 

мрежу предузетништва. 

 

5.1.4 Побољшање приступа МСП финансијама 

Континуирана финансијска подршка МСП у Републици Српској 

У претходном периоду за МСП у Републици Српској су били доступни разни подстицаји 

из различитих извора, а посебно је значајна подршка додјељена из републичког и 

локалних буџета, те кроз кредитне и гарантне линије Инвестиционо-развојне банке и 

Гарантног фонда Републике Српске што је видљиво из табеле у којој су збирно дати 

подстицаји за период 2011–2015. година. 

Из табеле је видљиво да највеће учешће у финансијској подршци имају кредитна и 

гарантна средства ИРБ и Гарантног фонда Републике Српске. Поред ових средстава 

свакако треба имати у виду и подршку међународних пројеката која су у претходном 

периоду одобрена сектору МСП и предузетника кроз разне активности. 
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Табела 5.1: Одобрена средства МСП  у периоду 2011–2015. година 

Институција – носилац 

активности 

Врста подстицаја Износ 

ПОДСТИЦАЈИ СА РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА18 

Министарство индустрије, 

енергетике и рударства 

Субвенције за подстицај извоза 55.174.000 

Подстицај запошљавању незапослених лица 2.003.500 

Грант за спровођење Стратегије развоја МСП 310.000 

Министарство науке и 

технологије 

Подстицаји за финан.подршку пројектима развоја 

технологија  
334.530 

Министарство трговине и 

туризма 

Подстицај развоју туризма 
5.305.690 

Министарство 

пољопривреде, шумарства 

и водопривреде 

Подстицај за развој пољопривреде и села 887.925 

Министарства просвјете и 

културе 

Подстицај за реализацију пројеката из области 

културе 
216.624 

Завод за запошљавање РС  Пројекат запошљавања у привреди (2013-2015) 11.536.900 

УКУПНО 75.769.169 

  

ПОДСТИЦАЈИ СА ЛОКАЛНОГ НИВОА19 

Јединице локалне 

самоуправе 

Грантови 8.972.276 

Кредитна средства 6.139.585 

УКУПНО 15.111.861 

   

КРЕДИТИ И ГАРАНЦИЈЕ 

Инвестиционо-развојна 

банка РС 

Кредити 484.017.543 

Гарантни фонд РС Гаранције 21.944.976 

УКУПНО 505.962.519 

СВЕ УКУПНО 596.843.549 

Извор података: министарства, јединице локалне самоуправе, ИРБ РС, ГФ РС 

 

С тим у вези у наредном периоду потребно је реализовати сљедеће активности: 

Обезбјеђење бесповратних средстава за МСП из различитих извора 

У наредном периоду потребно је у складу са Законом о развоју МСП и другим актима 

обезбиједити средства за подршку извозницима, средства за запошљавање, већу подршку 

МСП у прерађивачкој индустрији, туризму и пољопривреди, средства за увођење нових и 

развој постојећих технологија, суфинансирање успостављања система квалитета, подршку 

занатској дјелатности и др.).  

Обезбјеђење бољег приступа МСП кредитима и гаранцијама 

Потребно је континуирано радити на побољшању услова и додјели средстава за МСП кроз 

кредитне и гарантне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и Гарантног 

фонда Републике Српске. 

                                                           
18 Подаци ресорних министарстава. 
19 Подаци које су доставиле јединице локалне самоуправе (анкета се спроводи на годишњем нивоу, а подаци се односе 
само на јединице локалне самоуправе које су доставиле податке или око 60% јединица локалне самоуправе. 
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Развој нових финансијских инструмената – Ризични капитал 

Правни оквир за приступ финансијама у Републици Српској  је добро развијен те су МСП 

доступна средства путем редовних кредитних линија комерцијалних банака, путем 

кредитних линија Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, кредитно-гарантних 

линија Гарантног фонда Републике Српске те микро-кредитних и лизинг организација. У 

Републици Српској постоји законска могућност формирања штедно-кредитних 

организација, али оне не постоје у пракси. Такође, Закон о инвестиционим фондовима даје 

могућност формирања фондова ризичног капитала који представљају веома битан 

финансијски инструмент за МСП. 

Привредним субјектима су потребна средства за реализацију пројеката из области 

истраживања, развоја и иновација20, која су кључна за унапређивање конкурентности, 

обезбjеђење економског раста и повећање запослености. За ове намјене као добро рјешење 

показали су се споменути фондови ризичног капитала. Фондови ризичног капитала су 

врста фондова који су међународно познати под појмовима „Private Equity Fund“ и 

„Venture Capital Fund“, а који су Законом о инвестиционим фондовима Републике Српске, 

дефинисани као отворени инвестициони фондови ризичног капитала са приватном 

понудом. Субјекти који су настали или се развили уз помоћ фондова ризичног капитала су: 

Google, Microsoft, Facebook, Apple, Cisco, FedEx, Skype али и Фратело (Република Српска), 

Фабрика цемента Лукавац (ФБиХ), Теле2 (Хрватска), Maгма (Хрватска), Имлек (Србија), 

Бамби (Србија) и др. 

Рaзвoj фoндoвa ризичног кaпитaлa је битан зa финaнсирaњe прeдузeћa у фaзи пoчeтнoг 

рaзвoja и eкспaнзиje што предвиђају и програми Европске кoмисиjе COSME и HORIZON.21 

Ризични кaпитaл доприноси: отвaрaњу нoвих рaдних мjeстa, пoвeћaњу кoнкурeнтнoсти 

рeструктуирaњeм привредних сeктoрa, пoвeћaњу ликвиднoсти нa тржишту кaпитaлa 

улaгaњeм дугoрoчнoг влaсничкoг кaпитaлa, могућности изласка на берзу након 

инвeстициje, пружaњу инвестиционе мoгућнoсти за институциoнaлнe улaгaчe и кoмпaниje 

и привлaчењу страног кaпитaла са дугoрoчним инвестиционим плановима. 

Фондови ризичног капитала имају и одређене недостатке јер су на тржишту присутне 

oдређене неправилности које спречавају да се понуда споји са тражњом по цијени 

прихватљивој за обе стране што посебно утиче на високотехнолошка МСП и младе 

предузетнике са високим развојним потенцијалом. Ту се јавља потреба за активном 

улогом државе, са циљем превазилажења ових недостатака. Зeмљe Западног Балкана joш 

имajу мaлa и фрaгмeнтисaнa тржиштa ризичног кaпитaлa. Meђутим, њихoв пoтeнциjaл зa 

рaзвoj је вeлики. Инвeстициje фондова ризичног кaпитaлa су присутнe вeћ дужe вријeмe у 

Слoвeниjи и Хрвaтскoj док у другим зeмљaмa тржиштa ризичног капитала тeк трeбa дa 

нaстaну.  

Значајне резултате у подршци иновативним МСП и предузетницима су постигли државни 

фондови ризичног капитала, као што је Фoнд зa инoвaциoну дјeлaтнoст Србије, који 

функционише као фонд ризичног капитала а рaди на пoдстицaњу инoвaтивнoсти и 

oбeзбјeђивaњу срeдстaвa зa финaнсирaњe инoвaциoнe дјeлaтнoсти, првeнствeнo крoз 

сaрaдњу сa мeђунaрoдним финaнсиjским институциjaмa, oргaнизaциjaмa, дoнaтoримa и 

привaтним сeктoрoм. Управо развој тржишта ризичног капитала треба да олакша 

комерцијализацију иновативних пројеката у Републици Српској. 

                                                           
20 енгл. RDI – research, development and innovation. 
21 Програми креирани за период 2014–2020. 
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Обезбјеђење приступа МСП финансијама један је од кључних приоритета и у земљама ЕУ 

и у земљама окружења. За ове намјене обезбјеђују се бесповратна и кредитна средства али 

и нови инструменти као што су фондови ризичног капитала.  

С тим у вези у наредном периоду потребно је реализовати сљедеће активности: 

Подршка МСП кроз кориштење инструмента ризичног капитала  

Потребно је урадити Студију развоја тржишта ризичног капитала која ће идентификовати 

на који начин институције Републике Српске могу да допринесу развоју тржишта 

ризичног капитала, односно на који начин могу да олакшају домаћим предузећима и 

предузетницима приступ овом облику финансирања те предложити потребне кораке за 

развој овог инструмента. 

5.1.5 Порескa политика у складу са потребама МСП 

Законима Републике Српске о: порезу на добит, порезу на доходак, порезу на 

непокретности, пореском поступку и одгођеном плаћању пореских обавеза,  предвиђено 

је:  умањење пореске основице, одбитак од пореза, ослобађање плаћања пореза, приходи 

који се не укључују у обрачун пореске основице, повољности у поступку плаћања у сврху 

измирења пореских обавеза, те повољности у начину измирења пореских обавеза.  

1. Закон о порезу на добит Републике Српске  

Умањење пореске основице пореза на добит врши се за: 

 порески губитак, који представља негативну разлику између прихода и расхода у 

поступку утврђивања пореске основице преноси се и надокнађује умањивањем пореске 

основице у наредних пет година; 

 обвезник који на територији Републике Српске изврши улагање у опрему, постројења 

и непокретности за обављање регистроване производне дјелатности има право на 

умањење пореске основице за вриједност извршеног улагања; 

 обвезник који у једној календарској години запосли најмање 30 нових радника на 

неодређено вријеме, уз обавезу да исте задржи у радном односу најмање три године не 

рачунајући годину у којој су запослени, има право на умањење пореске основице за 

износ плаћеног пореза на доходак и доприноса за те раднике; 

 приходи који се не укључују у обрачун пореске основице: дивиденда и удјели у добити 

у другом правном лицу са сједиштем у Републици Српској, уколико се исплаћују из 

добити на коју је обрачунат и плаћен порез на добит; приход у облику номиналне или 

уговорене камате на дужничке хартије од вриједности које емитује Република Српска 

и јединице локалне самоуправе у њеном саставу; камата на депозите у банци; добици 

утврђени директно у капиталу; приход од укидања резервисања; приходи од 

усклађивања вриједности имовине, која у складу са овим законом подлијеже 

амортизацији и приходи по основу усклађивања вриједности залиха. 

Одбитак од пореза на добит се врши: 

 уколико порески обвезник остварује приход у страној држави, а приход се опорезује и 

у Републици Српској и у страној држави, онда се порез плаћен страној држави одбија 

од пореза на добит предузећа у Републици Српској, 

 уколико обвезник остварује добит из другог ентитета или Брчко Дистрикта порез на 

добит који тај обвезник треба да плати у вези са том добити умањује се за износ пореза 

који је платио или треба да плати на тај период у другом ентитету или Брчко 

Дистрикту, 
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 уколико је страно правно лице – корисник прихода на који се примјењује порез по 

одбитку, резидент стране државе која је са БиХ закључила уговор о избјегавању 

двоструког опорезивања, тада пореска стопа (10%) која се примјењује на сваки такав 

извор прихода не може прећи пореску стопу из тог уговора, уколико је уговор 

ратификован и прихваћен од БиХ. 

 

2. Закон о порезу на доходак Републике Српске  

Умањење пореске основице пореза на доходак: 

 износ уплаћеног пензијског доприноса за добровољно пензијско осигурање до 1.200 

КМ годишње; 

 износ уплаћене премије животног осигурања код друштва за осигурање које посједује 

дозволу Агенције за осигурање  до 1.200 КМ годишње. 

Умањење пореске основице пореза на доходак од личних примања  

 лични одбитак пореског обвезника у износу од 2.400 КМ на годишњем нивоу; 

 по сваком издржаваном члану уже породице  900 КМ, на годишњем нивоу: 

 износ камате плаћене на стамбени кредит. 

Одбитак од пореза на доходак: 

 ако физичко лице из Републике Српске оствари доходак у другим дијеловима БиХ или 

у иностранству, а остварени доходак се опорезује и у Републици Српској и у другим 

дијеловима БиХ и у иностранству, у том случају порез на доходак који је плаћен у 

другим дијеловима БиХ  или у иностранству умањује се од пореза на доходак у 

Републици Српској.  

Ослобађање од плаћања пореза на доходак: 

 по основу радног односа на: отпремнину приликом одласка у пензију; отпремнину 

приликом престанка радног односа; надокнаду трошкова из здравственог осигурања, 

осим накнада плате; једнократну помоћ по основу рођења дјетета, у случају смрти 

запосленог или члана његове уже породице, или тешке инвалидности, или дуготрајне 

болести запосленог; једнократну помоћ за санацију штете настале као посљедица 

елементарних непогода или природне катастрофе коју послодавац исплаћује 

запосленом; поклоне које дају послодавци за дјецу запослених, старости до 15 година, 

поводом празника; надокнаду трошкова смјештаја коју послодавац обезбјеђује 

запосленом упућеном на привремени рад у друго мјесто гдје се обавља дјелатност, 

надокнаду путних трошкова и дневница запосленима; накнаде трошкова превоза на 

посао и са посла; трошкове припремања топлог оброка у властитим ресторанима код 

послодавца или топлог оброка испорученог послодавцу од лица регистрованог за 

услуге кетеринга; камату на наплаћена потраживања из радног односа;   

 по другом основу на: пензије, осим пензија по основу уплаћеног пензијског доприноса  

за добровољно пензијско  осигурање до 1.200 КМ годишње; примања остварена по 

основу права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава 

рата; примања по основу дјечијег и материнског додатка и новчане помоћи за опрему 

новорођене дјеце; стипендије ученицима и студентима на редовном школовању; 

накнаду за вријеме незапослености; новчана давања у складу са законом којим се 

уређује социјална заштита; примања по основу организоване социјалне и хуманитарне 

помоћи; исплата осигураних сума осигурања имовине и лица, као и на исплату 

осигураних сума осигурања лица којима се надокнађује претрпљена штета, осим на 

исплату осигурања за измаклу корист или добит; коначну исплату животног 
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осигурања, осим износа уплаћене премије животног осигурања до 1.200 КМ годишње; 

накнаду стварне материјалне и нематеријалне штете, укључујући и камату на досуђене 

износе накнаде штете; приходе по основу камате на штедњу у банкама, штедионицама 

и штедно-кредитним задругама, добровољним пензијским фондовима, банковним 

рачунима (жиро рачун, девизни рачун и друго); премије, субвенције и регрес из буџета 

Републике Српске, као и на ПДВ надокнаде у складу са законом о ПДВ-у, које се 

исплаћују на посебан намјенски рачун отворен код пословне банке; приход од 

дивиденде и удјела у добити привредног друштва; приходе од продаје покретних 

ствари коришћених у личне сврхе; 

 лична примања остварена за рад у страним дипломатским и конзуларним 

представништвима или међународним организацијама, односно код представника или 

службеника таквих представништава или организација.  

 

3. Закон о порезу на непокретности Републике Српске  

Умањење пореске основице пореза на непокретности: 

 обвезник има право на умањење утврђене пореске основице за вриједност до 50 m2 за 

обвезнике и по 10m2 за сваког члана његовог домаћинства од процијењене вриједности 

непокретности која је њихово пребивалиште;  

Законом је предвиђено ослобађање од  плаћања пореза на непокретности на: 

 јавна добра, осим објеката који се на њима налазе, а служе за стицање економске 

користи, непокретности у власништву БиХ, РС, ФБиХ, Брчко Дистрикта БиХ и 

јединица локалне самоуправе које користе њихове институције, као и непокретности у 

власништву институција чији су оснивачи претходно назначене институције; 

непокретности дипломатских и конзуларних представништава страних држава, по 

принципу реципроцитета; непокретности вјерских заједница које се користе у 

обављању вјерских обреда; културни и историјски споменици, које је као такве 

прогласио надлежни орган; склоништа за заштиту људи и робе од ратних дејстава;  

непокретности које се налазе у минским пољима и којима приступ и нормална 

употреба нису дозвољени;  непокретности које порески обвезник гради, односно 

сагради, а које су у пословним књигама пореског обвезника евидентиране, у складу са 

прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, као средства која су 

искључиво намјењена даљој продаји;  непокретности које се користе у хуманитарне 

сврхе, објекти или дијелови објеката који у складу са законом служе за извођење 

јавних радова; обрађено пољопривредно земљиште и непокретности које служе за 

властиту пољопривредну производњу. 

 у случају настанка материјалне штете на непокретностима као посљедице природне 

катастрофе или елементарне непогоде на територији општине, односно града, као и у 

случају обављања  дефицитарне производно-занатске дјелатности, обвезници могу 

бити ослобођени плаћања обавезе за тај порески период, о чему посебну одлуку 

доноси скупштина општине, односно града. 

 

4. Закон о пореском поступку Републике Српске 

Поступак плаћања у сврху измирења пореске обавезе може се извршити: 

 куповином таксених маркица или других вриједносних папира у којима је садржана 

пореска обавеза, 

 компензацијом, у складу са пореским прописима, 



Стратешки циљеви и програми развоја МСП у Републици Српској за период 2016–2020. година 

40 

 

 претварањем пореског дуга у власнички удио у складу са посебним законом (односи се  

само на предузећа са већинским државним капиталом) 

 преносом одузете имовине на Републику након спроведеног поступка принудне 

наплате. 

 

5. Закон о одгођеном плаћању пореског дуга  

  Одгађање плаћања пореског дуга:   

 одгађање плаћања једнократно најдуже до годину дана, 

 одгађање плаћања у једнаким мјесечним ануитетима  најдуже до 60 мјесеци. 

С тим у вези у наредном периоду потребно је реализовати сљедеће активности: 

Континуирано побољшање пореске политике за МСП  

Потребно је константно праћење утицаја пореске  политике на пословање МСП у циљу 

смањења пореских оптерећења, времена, процедура и трошкова везаних за примјену 

пореских закона. 

Омогућити пореским обвезницима електронско подношење свих пореских пријава   

У циљу додатног смањења времена, трошкова и броја пореских плаћања потребно је 

наставити радити на успостављању онлајн плаћања пореза и омогућити пореским 

обвезницима електронско подношење свих пореских пријава. 

 

5.1.6 Подстицај развоју иновација 

У Републици Српској се иновативне активности предузећа прате кроз Истраживање о 

иновативним активностима предузећа у Републици Српској, које спроводи Републички 

завод за статистику. Посљедње истраживање је спроведено у 2013. години за период 

2010–2012. година на узорку од 1.402 предузећа. Под иновативно активним предузећима 

посматрана су предузећа која су увела иновацију производа (физичког производа или 

услуге) и/или иновацију процеса и/или су започела иновативну активност или су је 

прекинула и/или су увела иновацију у организацији предузећа и/или иновацију у 

маркетингу. 

У посматраном узорку предузећа, њих 27,8% спровело је бар једну од иновативних 

активности. Иновативна активност повећава се са величином предузећа тако да је 58% 

иновативно активних предузећа у посматраном броју великих предузећа, затим 38,3% у 

посматраном броју средњих предузећа, док је 24,3% иновативно активних предузећа из 

групе малих предузећа. 

Када се посматра по дјелатностима највећи број иновативно активних предузећа 

забиљежен је у области финансијске дјелатности и дјелатности осигурања и чини 57,5% 

посматраних субјеката из тог подручја. 

У укупном броју предузећа 4,6% је увело само технолошке иновације, 11,4% само 

нетехнолошке иновације, те 11,8% предузећа увело и једну и другу врсту иновације. 

Иновативно активна предузећа су најчешће набављала машине, опрему, софтвер и зграде 

(78,8%), а најмање вршила набавку постојећих знања од других предузећа и организација 

(18,4%). 
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Табела 4.6. Иновативна активна предузећа према  врсти иновације и величини 2010–2012. 

Врста иновације Врста предузећа по величини 

Мала  Средња  Велика  Укупно  

Иновативно активна предузећа са 

 технолошким иновацијама  

Иновација производа  (2,5)22 2,9 10,4 2,8 

Иновација процеса 3,8 8,8 16,9 5,1 

Иновација производа и процеса 5 13,6 21,7 7,1 

Незавршене и/или напуштене 

иновативне активности 

(1,6) 1,4 - (1,5) 

УКУПНО 12,9 26,7 48,9 16,5 

Иновативно активна предузећа са 

 нетехнолошким иновацијама 

Иновације у организацији  5,7 12,1 24,8 7,4 

Иновације у маркетингу 6,5 5,9 9 6,5 

Иновације у организације и маркетингу 7,8 14,1 19,2 9,3 

УКУПНО 20,1 32,1 53,1 23,2 

Извор: Републички завод за статистику РС 

Када је у питању подршка иновацијама потребно је нагласити да Министарство науке и 

технологије на бази Споразума о специјалним и паралелним везама између Републике 

Србије и Републике Српске, заједно са ресорном надлежним министарством из Србије, 

константно реализује Пројекат „Такмичење за најбољу технолошку иновацију“. Циљ 

Пројекта се огледа у едукацији и стицању пословних вјештина и предузетништва. 

Такмичарски тимови имају могућност да стекну вјештине и успјешно представе своје 

иновације на тржишту. Поред подстицања иновативности и нових технологија, тиме се 

промовише општи предузетнички дух и развој потребних знања и вјештина у настајању и 

развоју МСП. 

Осим тога, на основу Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку 

иноваторству у Републици Српској се подстиче развој иноваторства и комерцијализација 

иновација. У овој области свакако треба напоменути  да  оснивање и рад Иновационог 

центра Бања Лука доприноси развоју иновативности. 

Подстицање развоја иновативности је један од стратешких циљева ЕУ и земаља у 

окружењу што је видљиво из регионалних стратешких докумената (Стратегију 

Југоисточне Европе, Дунавску стратегију и Јадранско-јонску стратегију) те пројекат 

ЕДИФ – Подршка развоју предузећа који предвиђа значајна средства за иновативна и брзо 

растућа предузећа.  

Посебно треба напоменути да је крајем 2013. године усвојена Регионална истраживачко-

развојна стратегија за иновације за Западни Балкан, којом је предвиђена подршка за 

унапређивање истраживачке базе и услова за изврсност у истраживању, јачање трансфера 

технологија и сарадње између истраживачких институција и индустрије, подршка 

иновативним предузећима и иновацијама у пословном сектору, те јачање управљања 

истраживачким и иновационим политикама.  

                                                           

22 Подаци у Табели означени ( ) су статистички мање поуздани (образложење са изворног документа Републичког завода 

за статистику) 
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Имајући на уму наведено, у наредном периоду потребно је сљедеће:  

Доношење Стратегије подстицања иновација Републике Српске са акционим планом 

и њена имплементација  

Имајући у виду значај иновација и увођења нових технологија за развој МСП, те да је 

Република Српска подржала Регионалну стратегију иновација за Западни Балкан потребно 

је у наредном петогодишњем периоду припремити Стратегију или програм подстицања 

иновација у Републици Српској која ће одредити циљеве, мјере и активности, носиоце 

развоја и финансијску подршку за подстицање иновација у Републици Српској. 

Веома важно за подршку развоју иновација било би формирање савјетодавног тијела чији 

чланови би били представници институција које према својој дјелатности пружају 

подршку привреди, као и представници универзитета, иновационих центара и пословног 

свијета. 

Финансијска подршка иновативности и развоју технологија 

Имајући у виду да су досадашњи подстицаји у значајној мјери олакшали иноваторима да 

прикажу своје иновације и да најбоље заштите и патентирају, неопходно је и даље 

наставити подршку иноваторству у Републици Српској, те наставити активности у вези са 

Такмичењем за најбољу технолошку иновацију при Министарству науке и технологије 

што утиче на подизање свијести у вези са иновацијама, те размјену позитивних искустава 

у овој области између Републике Српске и Републике Србије. Такође, подршка за развој 

технологија Министарства науке и технологије је веома значајна и потребна у наредном 

периоду.  

Кориштење средстава међународних пројеката за подршку иновацијама  

Како је већ наведено, подстицање иновативних МСП је један од стратешких циљева ЕУ и 

земаља у окружењу, те су у претходном периоду на регионалном нивоу23 урађени 

одређени пројекти и програми који предвиђају финансијску подршку за иновативна и брзо 

растућа предузећа (Регионална стратегија иновација, програм COSME и др.).  

 

5.1.7  Подршка МСП у очувању животне средине 

 Боље кориштење еколошких принципа у пословању 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (сектор екологије) 

сарађује са предузећима за чију изградњу и производњу је неопходна еколошка дозвола, 

дозвола за управљање отпадом, дозвола за прекогранично кретање отпада и свим другим 

активностима које су дефинисане законима који се односе на заштиту животне средине, 

заштиту природе, заштиту ваздуха и управљање отпадом и подзаконским актима 

донесеним на основу наведених закона. Поред тога ово министарство је у претходном  

периоду на основу Закона о заштити животне средине донијело сљедеће подзаконске акте: 

 Правилник о еко-ознакама и о начину управљања еко-ознакама. Еко-ознака је амблем 

који се додјељује на основу утврђених критеријума, уз учешће стручњака и јавности 

према утврђеном поступку, а односи се на квалитет са становишта заштите животне 

средине током укупног животног циклуса и означава онај производ који у односу на 

сродне или исте производе има смањен негативни утицај на животну средину. 

                                                           

23 Земље Западног Балкана. 
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 Правилник о активностима и начину израде најбољих расположивих техника којим се 

прописују најбоље технике за постизање стандарда квалитета животне средине, 

садржај техничких упутстава о овим техникама и критеријуми за њихово одређивање. 

 Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико 

имају еколошку дозволу. 

Осим активности Министарства, веома важно је и дјеловање Фонда за заштиту животне 

средине и енергетску ефикасност Републике Српске који на годишњем нивоу расписује 

јавни конкурс за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из 

области заштите животне средине гдје за средства могу да конкуришу и МСП.   

У наредном периоду потребно је радити на реализацији овог програма кроз реализацију 

сљедећих активности: 

Обезбјеђење едукативних и промотивних радионица и семинара за МСП у вези са 

еко-означавањем, дозволама и лиценцама 

У наредном периоду потребно је за МСП припремити информативне и едукативне 

догађаје које ће помоћи МСП да се информишу о свим потребним документима који су 

неопходни у њиховом пословању а доприносе очувању животне средине. 

Обезбјеђење финансијских средстава за пројекте МСП који доприносе очувању 

животне средине 

У наредном периоду потребно је наставити финансијску подршку МСП кроз 

суфинансирање пројеката чија реализација утиче на очување животне средине. 

Поштовање принципа енергетске ефикасности 

Поред свега наведеног веома важно је да МСП у свом пословању поштују и принципе 

енергетске ефикасности. Министарство индустрије, енергетике и рударства је у 

претходном периоду припремило закон, подзаконске акте и Акциони план енергетске 

ефикасности Републике Српске до 2018. године који између осталог дефинишу и 

побољшања процеса у индустријским МСП. 

Надаље, област енергетске ефикасности у зградарству уређена је одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 

3/16), а у складу са наведеним Законом донесена су и три подзаконска акта који детаљније 

уређују ову област и то Правилник o вршењу енергетског прегледа зграда и издавању 

енергетског цертификата, Правилник о методологији за израчунавање енергетских 

карактеристика зграда, и Правилник о минималним захтјевима за енергетске 

карактеристике зграда, сви објављену у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 

30/15. Поменути правилници ступили су на снагу 1. јануара 2016. године, чиме су 

створени услови за примјену одредаба Закона о уређењу простора и грађењу које се 

односе на енергетску ефикасност, почев од планирања, преко пројектовања, па све до 

грађења нових зграда, као и већих реконструкција постојећих зграда, започета је и 

процедура издавања лиценци за вршење енергетског прегледа зграда, а све то 

подразумијева стварање услова за нове послове и могућност учешћа МСП. У наредном 

периоду потребно је радити на реализацији овог програма кроз реализацију сљедећих 

активности: 
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Побољшање карактеристика индустријских процеса у МСП поштовањем принципа 

енергетске ефикасности 

Циљ је да осигура да су највеће енергетске неефикасности уклоњене и да су најбоље 

прилике за уштеду енергије идентификоване и реализоване. Потребне су једноставне 

мјере као што је добро одржавање, изолација или контрола мотора, до сложенијих попут 

поврата топлоте интегрисане у процес. Процедуре управљања енергијом су веома важне 

како би се адекватно могао оцијенити однос трошкова и користи, те осигурало 

континуирано спровођење мјера за побољшање енергетске ефикасности. Такође потребно 

је обезбиједити информативне и едукативне радионице за МСП у вези са енергетском 

ефикасности. 

 

5.2 Стратешки циљ 2: Подршка стварању повољног пословног окружења за МСП 

Повољно пословно окружење је веома битно за стварање нових МСП и раст и развој 

постојећих МСП. У претходном периоду учињени су значајни помаци у побољшању 

пословног окружења кроз доношење Стратегије регулаторне реформе, реформу 

регистрације пословања, спровођење процјена утицаја прописа, формирање Одбора за 

регулаторну реформу. Посебно треба напоменути доношење Закона о развоју МСП, који 

је усклађен са ЕУ актом за МСП и његових десет принципа који доприносе побољшању 

пословног окружења за МСП. Свакако је веома важно доношење Закона о стечајном 

поступку. 

5.2.1 Унапређивање оквира за потребе МСП на републичком нивоу 

Јачање подршке МСП 

Министарство индустрије, енергетике и рударства је у периоду 2012–2013. година у 

сарадњи са осталим релевантним институцијама припремило нови Закон о развоју МСП 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/13) на којем је спроведена пуна Процјена 

утицаја прописа. Циљеви доношења новог закона су побољшање пословног амбијента за 

развој МСП у Републици Српској и потреба спровођења Споразума о стабилизацији и 

придруживању, којим је преузета обавеза јачања области као и обавеза спровођења 

смјерница утврђених у Европском акту за МСП (СБА). 

Законом о развоју МСП побољшане су дефиниција МСП и предузетничке 

инфраструктуре, утврђени принципи развоја базирани на ЕУ акту за МСП, одређени 

субјекти развоја,  дефинисано доношење Стратегије и подстицајна средства. Такође, 

предвиђена је другачија структура Савјета за развој МСП и предузетништва а побољшане 

су и одредбе које се тичу рада Агенције. Законом су побољшане и одредбе које се односе 

на рад локалних агенција а предвиђена је и могућност формирања међуопштинских 

агенција у циљу креирања квалитетније подршке за одређено подручје. 

Како је већ речено, Закон је усклађен са одредбама ЕУ акта за МСП о чијој реализацији 

извјештава и Република Српска. Извјештај се припрема на основу података свих 

институција које су надлежне за поједине области СБА, а обједињава га Министарство 

индустрије, енергетике и рударства и усваја Влада Републике Српске. Извјештај се путем 

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ доставља ОЕЦД-у који 

припрема обједињени извјештај за земље Западног Балкана. У посљедњем извјештају 

евидентиран је напредак који је остварила Република Српска. Будући да је за БиХ 

именован Национални СБА координатор, за Републику Српску је именован ентитетски 

координатор и лица у свакој релевантној институцији, која ће извјештавати о СБА али и 
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имплементирати његове принципе у Републици Српској. Циљ је да се формира група 

именованих лица за Републику Српску која ће пратити реализацију и извјештавати о 

спровођењу СБА у Републици Српској.  

Јачање институционалног оквира за подршку МСП веома је битно и са становишта 

очувања ентитетских надлежности у овој области али и константне потребе за подршком 

МСП на свим нивоима у Републици Српској. Поред министарства и Агенције веома 

значајну улогу  за подршку развоју МСП има Савјет за развој МСП и предузетништва 

Републике Српске, као савјетодавно тијело Владе које прати стање у области МСП у циљу 

унапређивања њеног развоја. Чланови Савјета су представници институција и 

предузетника чији задаци ће бити промоција принципа развоја МСП, анализирање 

пословног окружења и предлагање праваца развоја МСП и потребних политика, мјера, 

планова и програма за њихово спровођење, разматрање ефеката предузетих мјера на 

спровођењу принципа развоја МСП, давање приједлога и сугестија у поступку доношења 

прописа у области МСП, о неопходним финансијским подстицајима у складу са развојном 

документацијом, унапређивање сарадње између приватног и јавног сектора у области 

МСП и других активности.  

Подршку развоју МСП на локалном нивоу пружају локалне и међуопштинске агенције те 

одјељења за привреду и развој и локални привредни савјети. Јачање сарадње између 

институција на републичком и локалном нивоу је од посебне важности за доношење 

прописа, креирање мјера подршке, спровођење подстицаја, едукацију и промоцију те је 

потребно одржавати састанке и консултације и јачати сарадњу између институција на оба 

нивоа. 

Из тог разлога потребно је подстицати формирање привредних савјета у локалним 

самоуправама у којима та тијела нису формирана, чиме ће се омогућити јачање јавно-

приватног дијалога на локалном нивоу, али и боља комуникација са институцијама на 

републичком нивоу власти. 

У наредном периоду потребно је: 

Усвајање измјена и допуна Закона о развоју МСП 

Извршити измјене и допуне закона о развоју МСП у смислу потпуног усклађивања 

дефиниције МСП са дефиницијом ЕУ, што је обавеза и по Споразуму о стабилизацији и 

придруживању који је ступио на снагу.  

Успостављање мреже за примјену и праћење СБА у Републици Српској  

Све институције које учествују у овом процесу именоваће лица која ће заједно са 

ентитетским координатором радити на имплементацији и извјештавању о примјени СБА у 

Републици Српској. 

Јачање улоге Савјета за развој МСП и предузетништва у развоју предузетништва 

Савјет је формиран одлуком Владе Републике Српске, те је у наредном периоду потребно 

Савјет активирати и повезати са привредним савјетима на локалном нивоу.  

Јачање сарадње између институција за подршку МСП на републичком и локалном 

нивоу 

Постојећу сарадњу између институција на републичком и локалном нивоу је потребно 

јачати и развити снажну мрежу за подршку МСП. 
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Наставак регулаторне реформе и процјене утицаја прописа 

Влада Републике Српске je након доношења Стратегије регулаторне реформе 2012. године 

трајно увела у свој правни систем процјену утицаја прописа (ПУП).  

Процјена утицаја се у скраћеном облику спроводи на све законе, а за неке за које се 

процијени потребним, спроводи се пуна процјена утицаја прописа.  

Током 2012. године је, након спровођења пуне процјене утицаја Закона о регистрацији 

пословних субјеката донешена Одлука о спровођењу реформе започињања пословања у 

Републици Српској са циљем да се смањи број потребних дана, процедура и трошкова за 

покретање пословања, те креира јединствени регистар пословних субјеката Републике 

Српске. 

Реформа је спроведена и од децембра 2013. године започео је са функсионисањем 

једношалтерски систем регистрације, а трошкови су неколико пута смањени. Након двије 

године функционисања једношалтерског система, број новоотворених пословних 

субјеката је повећан за готово 30%. Формиран је јединствен регистар пословних субјеката 

и јавно је доступан путем веб портала.  

Апликација Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике 

Српске (АПИФ) за учешће у Европском форуму привредних регистара (енгл. European 

Commerce Registers Forum – ECRF), прихваћена је на конференцији ове организације и 

Свјетског форума привредних регистара (енгл. Corporate Registers Forum – CRF) која се, 

од 9. до 13. маја 2016. године, одржала у Кардифу, у Великој Британији. Тиме је АПИФ 

постао 32. европска организација која учествује у раду овог тијела.  

Пуна процјена утицаја прописа је извршена и на другим законима, као што је Закон о 

бањама, Закон о туристичкој надокнади, Закон о развоју МСП, Закон о стечајном 

поступку итд. 

Имајући у виду наведено потребно је радити на сљедећем: 

Доношење и реализација акционих планова за поједностављење регулативе за МСП 

и предузетнике   

Активности по питању реформе регистрације пословања, како је то временски планирано 

су највећим дијелом завршене. У наредном периоду је потребно додатно унапређивати 

процес кроз увођење е-регистрације и даљег унапређивања регистра пословних субјеката. 

Поред тога потребно је стално радити  на даљој регулаторној реформи и припремити 

акционе планове за континуирано поједностављење регулативе.  

Наставак активности на спровођењу процјене утицаја прописа (ПУП) 

Према Одлуци Владе Републике Српске обавезно је спровођење кратког ПУП-а на свим 

законима а потпуне ПУП на законима за које такву одлуку донесе Влада Републике 

Српске. ПУП је такође обухваћен и ЕУ актом за МСП. Спровођење ПУП-а је значајно 

како би се доносили прописи које не отежавају пословање предузетницима и стварају нове 

баријере, те је у том смислу у наредном периоду потребно посебно дати значај током 

поступка процјене утицаја.  

5.2.2 Брже спровођење стечајног поступка и пружање друге прилике предузетницима 

У Републици Српској је спровођење стечајног поступка и поступка ликвидације предузећа 

дефинисано Законом о стечајном поступку и Законом о ликвидацији. Закон о стечајном 

поступку дефинише услове за отварање стечајног поступка, стечајни поступак, правне 
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посљедице његовог отварања и спровођења и реорганизацију стечајног дужника 

неспособног за плаћање на основу стечајног плана. Законом о стечајном поступку поред 

поступка реорганизације, уведен је нови институт под називом „реструктурирање“. 

Реструктурирање се спроводи прије покретања стечајног поступка. Овај поступак 

омогућава неликвидном привредном друштву да закључи нагодбу у циљу редефинисања 

односа између повјериоца и дужника, да би се сачувала радна мјеста и наставило 

пословање.  Овај поступак се спроводи пред Окружним привредним судом на чијем се 

подручју налази сједиште привредног друштва а мора се окончати у року од пет мјесеци, с 

тим да се у оправданим случајевима овај рок може продужити за 90 дана. Чланом 4. 

Закона о стечајном поступку дефинисано је да се поступак реструктурирања може 

отворити ако се утврди постојање пријетеће платежене неспособности и ако дужник касни 

са измирењем преузетих новчаних обавеза до 60 дана. Пријетећа платежна неспособност 

постоји ако дужник према плану доспијећа новчаних обавеза неће бити у стању да измири 

преузете обавезе плаћања по доспијећу у наредних 12 мјесеци.   

Стечајни поступак у Републици Српској спроводе привредни судови. Судови воде 

евиденцију о спровођењу поступака. Закон предвиђа да спровођење стечајног поступка 

траје двије године али оно у пракси траје дуже. Такође, стечајни поступак у највећем броју 

случајева завршава гашењем предузећа без реорганизације.  

Формирањем регистра привредних субјеката при АПИФ-у и његовим повезивањем са 

регистром завршних рачуна створиће се могућност праћења субјеката који послују са 

губитком, односно омогућити рано упозоравање на могуће проблеме. На овај начин би 

развојне агенције могле помоћи субјектима да превазиђу проблеме у пословању како не би 

дошли у ситуацију за покретање стечајног поступка.  

Поред свега наведеног развојне агенције и друге организације би требале пружити помоћ 

поштеним предузетницима чије предузеће је отишло у стечај и угашено да могу, ако то 

желе поново основати нови субјекат. Међутим, прије тога потребно је креирати системско 

рјешење од Агенције, да би се развио и успоставио механизам подршке за пружање „друге 

шансе“ предузећима од Агенције, те локалних развојних агенција, општинских одјељења 

за привреду и других организација. Наиме, поштеним предузетницима који су морали 

угасити своје предузеће због проблема у својој дјелатности, кризе, недостатка посла, 

непогода или било чега другог што није противзаконита активност, а желе поново 

основати предузеће, потребно је пружити стручну помоћ и „другу шансу“ како не би 

правили грешке у новом пословању. Пружање „друге шансе“ поштеним предузетницима 

предвиђа и ЕУ акт за МСП и документи земаља окружења. 

У циљу смањења броја предузећа у којима се покреће стечајни поступак потребно је у 

наредном периоду: 

Примјена новог Закона о стечајном поступку  

Одредбе новог закона треба да допринесу скраћењу потребног времена за спровођење 

поступка, бољем уновчавању имовине, те спровођењу процеса реорганизације стечајног 

дужника у што већем броју случајева. 

Подршка предузећима са потешкоћама у пословању  

Предузећима која имају проблеме у пословању неопходно је пружити помоћ и подршку у 

превазилажењу проблема кроз ангажовање развојних агенција или експерата за одређене 

области како предузеће не би дошло у ситуацију да мора покренути стечајни поступак. 
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Пружање „друге шансе“ поштеним предузетницима 

Поштеним предузетницима, који су угасили предузеће због проблема у пословању, а који 

желе поново покренути пословање потребно је пружити подршку и омогућити 

савјетовање од развојних агенција или експерата за поједине области. 

 

5.2.3 Јачање локалног економског развоја 

Локални економски развој је процес путем којег локалне заједнице раде заједно са 

партнерима из јавности, пословног и невладиног сектора у циљу економског раста и 

стварања нових радних мјеста. Сврха локалног економског развоја је развити економски 

капацитет локалног подручја како би се створила основа за економски развој и квалитет 

живота за све а крајњи циљ је подстакнути конкурентност. 

Јединице локалне самоуправе зависно од локације, природних богатстава, расположивих 

капацитета и потенцијала за развој и расположиве радне снаге, примјењују различите 

приступе развоју и спроводе потребне активности. Међутим, без обзира на наведено 

свакако су међу најзначајнијим:  

 осигурање повољног пословног окружења за развој на локалном нивоу, 

 пружање подршке и привлачење инвеститора, 

 подршка МСП и предузетницима, 

 подстицај оснивању нових субјеката и запошљавању и 

 инвестирање у просторну инфраструктуру. 

Нови локални развојни смјер залаже се за децентрализацију и подстицање локалних 

иницијатива што свакако захтијева сарадњу институција на републичком и локалном 

нивоу уз разумијевање и сарадњу. Ово је посебно важно јер се развојни проблеми у 

глобалној економији морају утврђивати према захтјевима локалне заједнице („приступ 

одоздо“) која најбоље познаје проблеме предузетника, који послују на њеном подручју. С 

тим у вези, неопходна је стална размјена информација те заједнички рад и консултације на 

изради кључних стратешких докумената и прописа.  

У важећој Стратегији локалне самоуправе Републике Српске посебна пажња је посвећена 

локалном економском развоју што је веома значајно са становишта стварања оквира за 

подршку на локалном нивоу. С тим  у вези потребно је наставити ове активности и у 

новом стратешком документу развоја локалне самоуправе.  

Законом о развоју МСП предвиђено је да јединице локалне самоуправе у Републици 

Српској могу основати локалне агенције за развој МСП. Уколико јединице локалне 

самоуправе немају основану локалну агенцију овлашћују одјељење у свом саставу које је 

надлежно за област МСП и сарадњу са Министарством индустрије, енергетике и 

рударства, Агенцијом  и другим локалним агенцијама. Закон такође предвиђа и 

формирање међуопштинских агенција за територију двију или више јединица локалне 

самоуправе које су географски повезане. Агенција координира мрежу  коју чини 13 

локалних развојних агенција и то: Локална агенција за развој општине Козарска Дубица, 

Агенција за економски развој града Приједора ПРЕДА-ПД, Градска развојна агенција 

Бања Лука, Развојна агенција општине Челинац, Агенција за привредни развој општине 

Мркоњић Град, Агенција за развој МСП – АПИС Србац, Агенција за развој МСП града 

Добоја, Развојна агенција општине Модрича, Агенција за развој МСП града Бијељина, 

Агенција за развој МСП општине Угљевик, Градска развојна агенција Источно Сарајево, 
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Агенција за развој МСП  Љубиње, Агенција за развој МСП града Требиње и општинска 

одјељења за привреду и/или реферати за локални економски развој. 

У наредном периоду потребно је ојачати капацитете локалних развојних агенција и 

општинских одјељења за привреду кроз организацију различитих обука као што су 

припрема и вођење развојних пројеката те обука за пружање услуга за МСП. Такође је 

потребно ојачати комуникацију и сарадњу између мреже агенција кроз припрему и 

спровођење различитих пројеката, али и успостављање и подршку моделима 

међуопштинске сарадње. Такође потребно је размотрити могућност успостављања 

револвинг фонда или фонда за суфинансирање учешћа у пројектима финансираним од 

међународних донатора. Потребно је обезбједити и већу укљученост локалних развојних 

агенција и општинских одјељења за привреду у припреми стратешких докумената Владе 

РС који се односе на МСП.   

Поред свега наведеног свакако треба споменути и примјену прojeкта за пoбoљшaње 

пoслoвнoг oкружeњa: „Цeртификaциja пoвoљнoг пoслoвнoг oкружeњa – Meђунaрoдни 

пeчaт квaлитeтa зa oпштинe сa пoвoљним oкружeњeм за пoслoвање (БФЦ)“. БФЦ печат је 

показатељ ефикасности локалне администрације  и повољне инвестиционе климе. 

Општине које се укључе у програм стичу могућност да се позиционирају у односу на 

остале управе те обезбиједе значајну подршку међународних пројеката. Квалитет 

локалног пословног окружења оцјењује се на основу више од 80 критеријума 

цертификације који су груписани у 12 категорија како слиједи: 

 Стратешки приступ локалном економском развоју 

 Организациони капацитет за пружање подршке привреди (Канцеларија за ЛЕР) 

 Укљученост привреде у рад локалне управе (Привредни савјет) 

 Ефикасан систем за издавање грађевинских дозвола 

 Управљање базама података релевантним за пословање 

 Примјена маркетинга у циљу промоције инвестиција 

 Кредитна способност и финансијска стабилност  

 Промоција запошљавања и развоја људских ресурса 

 Подстицање јавно-приватних партнерстава 

 Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге 

 Транспарентна и стимулативна политика локалних такси, пореза и подстицаја 

 Примјена информационих технологија. 

Да би општина стекла звање општине са повољним пословним окружењем према БФЦ 

стандарду потребно је да испуни 75% наведених критеријума. Период важења 

цертификата је двије године. У Републици Српској цертификат су до сада добили градови 

Бања Лука, Бијељина и општине Теслић и Мркоњић Град, док је град Приједор 

рецертификован. У различитим фазама се налази више градова и општина (Требиње, 

Добој, Лакташи, Градишка, Угљевик, Котор Варош, Брод итд.).   

Имајући у виду наведено у наредном периоду је потребно: 

Усвајање и реализација новог стратешког документа развоја локалне самоуправе 

У наредном периоду потребно је при изради новог стратешког документа разрадити 

посебан стратешки циљ који ће се односити на локални економски развој. 

Наставак  активности цертификације повољног пословног окружења 

Процес цертификације повољног пословног окружења је потребно наставити у свим 

заинтересованим локалним самоуправама. 
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Јачање капацитета локалних развојних агенција и општинских одјељења за 

привреду кроз организацију обука за припрему и спровођење развојних пројеката и 

побољшања услуга за МСП 

Како би се ојачали капацитети локалних развојних агенција и општинских одјељења за 

привреду потребно је спроводити континуиране обуке запослених за припрему и 

спровођење развојних пројеката као и за побољшање услуга за МСП. 

Јачање сарадње између Републичке агенције за развој МСП и мреже за локални 

економски развој кроз припрему и спровођење заједничких пројеката 

Припрема и спровођење заједничких пројеката Републичке агенције за развој МСП и 

мреже за локални економски развој омогућиће јачање заједничке сарадње и партнерства те 

јачање подршке сектору МСП и предузетништва на читавој територији Републике Српске. 

Успостављање и подршка моделима међуопштинске сарадње 

У наредном периоду потребно је радити на успостављању и подршци моделима 

међуопштинске сарадње кроз припрему и реализацију међуопштинских пројеката те 

оснивање међуопштинских агенција. 

Успостављање револвинг фонда или фонда за суфинансирање учешћа у значајнијим 

међуопштинским и другим пројектима финансираним од међународних донатора 

Због проблема са обезбјеђењем средстава за учешће у пројектима финансираним од 

међународних донатора, потребно је размотрити успостављање револвинг фонда или 

фонда за суфинансирање учешћа у значајнијим међуопштинским пројектима. 

 

5.2.4 Подршка развоју предузетничке инфраструктуре 

Успостављање и развој пословних зона 

Пословна зона24 је облик предузетничке инфраструктуре који представља грађевински 

уређен и комунално опремљен простор, намијењен да га усклађено и плански користи 

већи број привредних субјеката који обављају привредну дјелатност. У претходном 

периоду, реализован је „Акциони план подршке успостављању и развоју пословних зона 

за период 2009–2013. година“ на основу којег је извршено мапирање локација за зоне у 

Републици Српској, обучени су службеници у јединицама локалне самоуправе за 

успостављање зона, урађен је приручник „Кораци у успостављању пословних зона“25 те 

одобрена средства из буџета Републике Српске за 12 јединица локалне самоуправе у 

укупном износу од 154.000 КМ за суфинансирање израде пројектне документације у 

пословним зонама. 

У 2014. години донесен је Правилник о условима и начину успостављања пословних зона 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 23/14), којим су прописане врсте, услови, 

начини, носиоци и потребне активности за успостављање зона чиме се јединицама 

локалне самоуправе олакшава процес успостављања зоне и доношење потребне 

документације. Такође, Правилник предвиђа категоризацију зона на основу чега би се 

зоне разврстале на стратешке, подручне и локалне зоне. 

                                                           

24 Закон о развоју МСП. 

25 Уз подршку њемачке агенције ГИЗ. 
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Значајнија улагања у развој зона морају се у наредном периоду базирати на развоју 

инфраструктуре као што су саобраћајнице, водоводна и канализациона мрежа, 

трансформатори са стабилним снабдијевањем електричне енергије. Такође, потребно је  

радити на подизању свијести о важности успостављања зона за укупан развој и 

привлачење инвестиција на одређену локацију.  

У претходном периоду одређени број јединица локалне самоуправе, као што су: Козарска 

Дубица, Лакташи, Приједор, Бијељина, Мркоњић Град, Нови Град, Градишка, Теслић, 

Зворник и други, покренуле су одређене активности у вези са успостављањем пословних 

зона са различитим степеном довршености. Чињеница је да већина наведених зона нема 

сву потребну инфраструктуру и да постоје неријешени имовинско-правни односи на 

локацији предвиђеној за зону. Међутим, за одређене пословне зоне урађена је пројектна 

документација, започета изградња инфраструктуре те извршена прва инвестициона 

улагања. У претходном периоду покренуте су иницијативе за измјену одређених 

законских рјешења у циљу лакшег приступа земљишту те дата подршка Владе Републике 

Српске у виду преноса власништва над земљиштем са Републике на јединице локалне 

самоуправе. 

Развој туризма, те развој туристичког производа једна је од најважнијих карика у ланцу 

вриједности туристичких дестинација и поред тога, та активност се врло често занемарује 

и од туристичких организација и организација које су индиректно повезане са 

туристичким развојем,  и препушта се туристичким субјектима којима у већини случајева 

недостаје идеја, искуство, знање и финансијски капитал.  С тим у вези, на подручјима тј. у 

мјестима које посједују услове за развој туризма, потребно је стимулисати развој МСП 

која би се бавила туристичком и угоститељском дјелатношћу. Наиме, поред оснивања тзв. 

пословних зона, у оним дестинацијама које пружају услове за развој туризма потребно је 

предвидјети и да се оснују тзв. „туристичке пословне зоне“. У наведеним зонама 

предузетници који би се бавили туристичком и угоститељском дјелатношћу пословали би 

под повољнијим условима, тј. остваривали би мање трошкове. Градови/општине и друге 

институције стимулативним политикама у „туристичким зонама“ побољшали би  услове 

за развој туризма и угоститељства. Развојем туристичке дјелатности, повећао би се број 

предузетника (МСП), те број запослених. Јачање конкурентности малих градова, мјеста, са 

посебним освртом на туристичке руте и локалне предузетнике, стимулиција домаћег 

туризма, повећање броја страних туриста и њихове потрошње неки су од позитивних 

ефеката развоја предузетништва у туризму.  

Имајући у виду наведено у наредном периоду потребно је сљедеће: 

Израда Програма развоја пословних зона који ће обухвати категоризацију зона и 

ажурирање базе података о зонама уз примјену ГИС апликације 

У наредном периоду потребно је утврдити стратешке/перспективне пословне зоне у 

Републици Српској у складу са критеријима из Правилника и планским рјешењима 

дефинисаним Просторним планом Републике Српске, те планским документима јединица 

локалне самоуправе. Локације би се дефинисале према техничким критеријима из 

наведених докумената и стратешких и спроведбених планова јединица локалне 

самоуправе са јасно израженим намјерама и буџетом те формираном понудом 

грађевинског земљишта за производне сврхе, са обезбјеђеном пратећом просторно-

планском документацијом, пројектном документацијом и изграђеном минималном 

комуналном инфраструктуром са магистралним водовима до парцела.Такође је потребно 

ажурирати и промовисати базу података о локацијама за зоне (greenfield и brownfield) које 
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би биле доступне на званичним веб страницама министарства, Агенције и веб порталима 

који се тичу предузетништва. 

Иницирање измјена и допуна законског оквира који се односи на развој зона и 

пренос  власништва са Републике на јединице локалне самоуправе код  

перспективних зона 

У складу са захтјевима јединица локалне самоуправе потребно је у наредном периоду 

извршити измјене Закона о стварним правима, Закона о грађевинском земљишту и других 

закона чије одредбе су битне код формирања зоне, грађења, инвестирања, продаје парцела 

уз статус подстицајних промотивних мјера и других закона, те код перспективних зона, 

уколико за то постоји потреба, извршити пренос власништва над земљиштем са Републике 

на Општину у циљу стварања заокружене понуде за инвеститора. 

Обезбјеђење средстава за припрему просторно-планске документације за пословну 

зону, пројектне документације за инфраструктуру и суфинансирање изградње 

инфраструктуре у пословним зонама 

Према искуствима из окружења веома значајни су финансијски подстицаји за развој зона 

који се обезбјеђују из државног и локалних буџета, те из средстава међународних 

донатора. Подстицаји за ове намјене планирани су Законом о развоју МСП при 

Министарству индустрије, енергетике и рударства те Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде које планира подстицајна средства за агроиндустријске зоне 

(водовод, електроенергетски систем, путеви, канализација, телекомуникације). Наведене 

активности се могу планирати у оквиру Програма развоја пословних зона у Републици 

Српској  

Подршка развоју туристичких зона 

Имајући у виду значајне потенцијале за развој туристичких зона које постоје у Републици 

Српској потребно је у наредном периоду утврдити локације за развој оваквих зона и 

пружити им подршку. 

Успостављање и јачање предузетничких инкубатора, иновационих и других центара 

У Републици Српској оперативно је пет предузетничких инкубатора и то: у Приједору 

(Предузетнички инкубатор Приједор), Бањој Луци (у оквиру Иновационог центра Бања 

Лука и Универзитетско-предузетничког центра Бања Лука), Источном Сарајеву 

(Иновациони центар у Источном Сарајеву) и Требињу (Пословни инкубатор Требиње). 

Према подацима из предузетничких инкубатора у овим објектима укупно су инкубирана 

52 привредна субјекта са преко 120 запослених.  

Судећи по сталном интересу почетника у пословању за улазак у инкубатор и кориштење 

његових услуга, овакви видови инфраструктуре су веома значајни за подршку оснивању 

МСП.  

У 2010. години формирана је Фондација Иновациони центар Бања Лука – ИЦБЛ са циљем 

да се подржи развој предузећа, која су способна да широком тржишту понуде 

комерцијална рјешења заснована на знању и примјени иновативних и напредних 

технологија. У оквиру ИЦБЛ функционишу: 

 Пословно-технолошки инкубатор који је до сада запримио 120 пословних идеја, од 

којих је 49 одабрано за даље развијање. Дио новонасталих предузећа је већ завршио 

трогодишњи циклус развоја и наставио самостално да послује на тржишту. Предузећа 

су запослила око 200 лица. ИЦБЛ је обезбиједио подстицаје за 11 пројеката. У 2012. 
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години успостављен је ИЦБЛ БАН (ИЦБЛ мрежа пословних анђела26) који је члан 

Европске мреже пословних анђела.  

 Тренинг центар пружа четири врсте тренинга: основне пословне вјештине, IT 

инжењеринг, десктоп апликације и ЕУ фондови. У протеклом периоду организовано је 

75 тренинга за 1500 полазника и успостављен систем е-образовања. 

Имајући у виду значај иновационог центра за развој привреде и мисију и визију ИЦБЛ да 

постане кровна организација (Hub organization) за  пословно-технолошку инкубацију и 

подршку оснивању МСП неопходно је у предстојећем периоду планирати успостављање 

сличних центара у Републици Српској. 

Фондација ИЦБЛ је један од оснивача „Центра за едукације, предузетништво и иновације 

– CEIP“ који је основан 2014. године у Источном Сарајеву. Оснивачи CEIP-а су:  

Универзитет Источно Сарајево, Град Источно Сарајево, Грађење АД Источно Сарајево и 

Фондација. 

Поред иновационог центра свакако треба споменути и Универзитетски предузетнички 

центар-УПЦ Бања Лука који је формиран 2009. године при Универзитету Бања Лука у 

циљу промоције иновативног размишљања и развијања предузетничког духа међу 

студенатима. Циљ Центра је да побољша капацитете Универзитета, који ће да допринесу 

економском и социјалном развоју заједнице у којој послује, кроз стимулацију 

предузетништва, иновација и развој предузећа. Дјелатности УПЦ су: информисање, 

предузетника из академске популације, савјетовање и подршка у провјери и развоју 

иновативно-пословне идеје (тзв. виртуелна инкубација), реализација  пројеката и програма 

студентске праксе, организовање пословних инкубатора, консултантске услуге, израда 

развојних стратегија, инвестиционих студија, елабората и  пословних планова, пружање 

различитих услуга привреди, развој кластера и ланаца вриједности и издаваштво. Услуге 

које нуди УПЦ су разноврсне, а свакако треба споменути подршку коју даје кроз рад: 

Студентског предузетничког клуба, Предузетничког инкубатора и Студентског 

пословног врта. 

Досадашње искуство у развоју инкубатора као облика инфраструктуре су веома значајна 

за подршку почетницима у пословању што говори да је неопходно наставити развој овог 

облика предузетничке инфраструктуре те подржати остале облике инфраструктуре.  

С тим у вези, предлажу се сљедеће активности: 

Мапирање перспективних локација за инкубаторе и друге центре и израда базе 

података 

У наредном периоду потребно је мапирати преспективне локације за предузетничке 

инкубаторе те успостављање предузетничких инкубатора користећи објекте у привреди 

који нису у функцији (brownfield) који се релативно брзо могу адаптирати за потребе 

почетника у пословању. Неопходно је утврдити на којим локацијама постоји највећа 

потреба за успостављање предузетничких инкубатора и обезбиједити потребна средства за 

адаптацију и доградњу простора за ове намјене заједно са јединицама локалне самоуправе. 

Све локације је потребно систематизовати у једну базу података. 

Успостављање и рад нових инкубатора, предузетничких центара и технолошких 

паркова у Републици Српској 

                                                           

26 Пословни анђели су успјешни предузетници или искусни менаџери који финансирају start-up пројекте високог ризика 
улазећи у власнички удио и пружајући помоћ у даљем развоју и комерцијализацији пројекта. 
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У наредном периоду потребно је радити на успостављању пословно-технолошких 

инкубатора кориштењем искустава Иновационог центра Бања Лукa. Крајњи резултат је 

успостава иновационог еко-система у Републици Српској који ће за циљ имати повећање 

броја новонасталих МСП базираних на знању, новим технологијама и иновацијама.  

 

5.2.5 Подстицај развоју занатско-предузетничке дјелатности 

Унапређивање законодавства за пословање предузетника 

Предузетници су физичка лица која обављају дјелатност производњом, прометом и 

пружањем услуга на тржишту у своје име и за свој рачун ради стицања добити. Изражена 

флексибилност на промјене у пословном окружењу, релативно мала средства за 

покретање пословања и велика моћ запошљавања чини ову област значајним фактором 

привредне активности сваке земље. Предузетник за обавезе створене у пословању, 

одговара цјелокупном властитом имовином, док оснивач привредног друштва за обавезе 

одговара само имовином коју је унио у предузеће односно оснивачким улогом. Разлика се 

огледа и у начину регистрације: привредно друштво се региструје у суду а предузетник у 

јединици локалне самоуправе.  

У овој области доминирају субјекти који запошљавају до три запослена лица са релативно 

малом економском моћи тзв. мали предузетници који под утицајем опште глобализације, 

економске кризе и све већег присуства великих трговачких ланаца, имају проблема у вези 

са наплатом потраживања, неликвидношћу, високим режијским трошковима, нелојалном 

конкуренцијом и радом на црно. С тим у вези, уз подршку министарства и Владе 

Републике Српске активирана је Занатско-предузетничка комора Републике Српске која 

заступа интересе предузетника. Наиме због укидања обавезног чланства у претходном 

периоду Комора је практично престала са радом те је урађен  и спроведен Програм 

реструктурирања коморе и издвојена средства за ове намјене у износу од  200.000 КМ у 

трогодишњем периоду. Након наведеног поново је успостављен рад Коморе која је 

покренула више иницијатива за измјене одређених законских и подзаконских рјешења у 

циљу побољшања услова пословања предузетника. 

Поред овог, имајући у виду значај старих заната Влада је у 2011. години усвојила 

„Студију очувања старих заната у Републици Српској са препорукама за њихово очување“ 

која садржи приједлоге мјера за очување старих заната, креирање нових радних мјеста и 

стварање производа намијењених јачању туристичке понуде. У истој години донесен је 

нови Закон о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 117/11, 121/12,67/13 и 44/16) који је у циљу побољшања и поједностављења 

начина регистрације и пословања у форми предузетника додатно побољшан у оквиру 

реформе регистрације пословања у 2013. години. Измјенама и допунама је: 

 смањен број потребних докумената за регистрацију са четири до шест на два 

документа, 

 смањен број дана потребних за регистрацију са пет дана на два дана, 

 смањени су  трошкови регистрације, 

 уведена могућност електронске регистрације и 

 предвиђено је формирање електронског Регистра предузетника који до сада није 

постојао. 

Битно је напоменути и да је измјенама Закона о административним таксама уједначен и 

смањен износ таксе за оснивање, промјену података и престанак обављања дјелатности 
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предузетника на територији Републике Српске који сада износи до 30 КМ. Износ ових 

такси је износио и до 150 КМ у појединим општинама. 

Како је већ наведено, један од најзначајнијих резултата реформе регистрације је 

формирање Регистра предузетника. Израдом апликације за потребе Регистра ће се 

омогућити јединицама локалне самоуправе – регистрационим органима повезивање, унос 

и преглед података који се односе на регистрацију. На овај начин ће сви регистри са 

локалног нивоа кроз кориштење исте апликације бити увезани са централним регистром у 

Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ. Ово је посебно 

важно са становишта да у Републици Српској 27 јединица локалне самоуправе има 

електронске регистре предузетника у различитим електронским формама  док остале 

јединице имају регистар искључиво у писаној форми.  

Поменута јединствена апликација ће бити инсталирана у свим јединицама локалне 

самоуправе која ће омогућити: 

 бржу и лакшу регистрацију,  

 једнообразан начин регистрације, обрасце и регистар на подручју Републике Српске, 

 вођење електронског регистра предузетника у свим јединицама локалне самоуправе 

 доступност тачних и прецизних података о предузетницима на једном мјесту за све  

институције које раде на унапређивању стања у овој области и 

 доступност података о предузетницима на веб порталу свим заинтересованим лицима.  

У периоду 2012–2014. година донесен је сет подзаконских аката у овој области, и то: 

Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор, Правилник 

о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору, Правилник о дјелатностима 

које се могу обављати сезонски, Правилник о дјелатностима које се сматрају старим и 

умјетничким занатима и домаћом радиности, Правилник о садржају и облику захтјева за 

обављање, промјене података и престанак обављања предузетничке дјелатности, 

Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника, Правилник о занатским 

дјелатностима, Правилник о начину полагања мајсторског испита, Правилник о измјенама 

и допуни Правилника о садржају и начину вођења регистра предузетника, Правилник о 

садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника и Правилник о измјени 

Правилника о занатским дјелатностима. 

Крајем 2014. године Влада Републике Српске је у циљу смањења обавеза које имају мали 

предузетници за занатску дјелатност укинула фискалне касе.  

Осим ових правилника почетком 2015. године Влада Републике Српске је на приједлог 

министарства донијела Уредбу о предузетничким дјелатностима27 којом се прописују 

дјелатности које физичко лице може да обавља у форми предузетника, као и дјелатности 

за које је након регистрације, а прије почетка обављања, потребно посебно одобрење, 

сагласност, дозвола или други акт надлежног органа. Уредба представља јединствено 

рјешење у региону Југоисточне Европе из аспекта стварања пословног амбијента за 

предузетнике. 

У Уредби су наведене све дјелатности које физичко лице може да обавља у форми 

предузетника односно 460 дјелатности или 75% укупног броја свих дјелатности које су 

одређене Уредбом о класификацији дјелатности у Републици Српској.  

                                                           

27 „Службени гласник Републике Српске“, број  25/15. 
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Имајући у виду позитивну праксу у земљама ЕУ и окружења и учешће одређених 

дјелатности у сфери сиве економије, предузетничке дјелатности је потребно анализирати и 

из аспекта потребе прибављања дозволе, сагласности, одобрења или другог акта 

надлежног органа за одређене дјелатности те прописивања обавезности пословања у 

форми привредног друштва за одређене дјелатности. 

Имајући на уму наведено потребно је радити на сљедећем: 

Успостављање Регистра предузетника Републике Српске 

С обзиром да је израда апликације за регистрацију предузетника  у завршној фази у 

наредном периоду ће се завршити апликација, инсталирати у свим јединицама локалне 

самоуправе, завршиће се штампање идентификационих картица за приступ апликацији, 

спровести обука општинских службеника за кориштење апликације и преузети  постојећи 

подаци у апликацију чиме ће се по први пут створити јединствена база података 

предузетника која ће бити доступна и на интернету. 

Иницирање измјене закона који тренутно не омогућавају пословање у форми 

предузетника 

Потребно је покренути иницијативу код ресорних министарстава у циљу измјене 

постојећих прописа како би се поједноставиле процедуре за покретање пословања у 

одређеним дјелатностима те омогућило обављање одређених дјелатности и у форми 

предузетника код оних дјелатности гдје то сада није могуће. 

Иницирање измјене Закона о комуналним таксама у циљу њиховог смањења на 

локалном нивоу 

У наредном периоду потребно је додатно смањити или укинути поједина плаћања која 

имају предузетници а посебно када су у питању комуналне таксе. Наиме, на основу Закона 

о комуналним таксама јединице локалне самоуправе одређују висину комуналне таксе, те 

им је потребно упутити иницијативу за доношење одлуке о смањењу износа појединих 

комуналних такси за предузетнике.  

Иницирање измјене Закона о спољнотрговинском пословању БиХ у циљу 

омогућавања предузетницима да извозе 

Веома важно је да се у наредном периоду предузетницима омогући обављање 

спољнотрговинског промета као у земљама окружења. Наиме, стављањем ван снаге акта 

Управе за индиректно опорезивање из 2008. године под називом „Увоз и извоз робе од 

стране физичког лица – предузетника“, самостални предузетници су остављени без 

могућности обављања увоза и извоза. Предузетници који желе да врше спољнотрговинско 

пословање морају да се пререгиструју у форму привредног друштва или да ангажују 

услуге посредника који се баве том дјелатношћу. Обје могућности стварају велике додатне 

трошкове за пословање предузетника који су извозили своје производе и увозили 

репроматеријал и алате за потребе рада. Ако имамо у виду да су повећање производње и 

извоза стратешки циљеви,  потребно је размотрити  измјену  Закона о спољнотрговинском 

пословању БиХ чиме би се статус наших предузетника изједначио са предузетницима у 

Словенији, Хрватској и Србији који могу да обављају спољнотрговинску дјелатност. 

Имајући у виду наведено Министарство индустрије, енергетике и рударства покренуло је 

иницијативу за измјене и допуне Закона о спољнотрговинском пословању БиХ. 
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Подршка пословању предузетника 

У занатско-предузетничкој дјелатности посебну пажњу треба посветити старим занатима. 

Студија о очувању старих заната предвидјела је очување старих заната и побољшање 

стања у овој области. Циљ је да се укаже на занате који имају дугу традицију на нашим 

просторима и имају производе који су тржишно интересантни и могуће их је укључити у 

туристичку понуду. Поред тога, Правилником о начину полагања мајсторског испита 

предвиђен је поступак цертификовања предузетника, који обављају дјелатности које се 

сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности, а дјелатности обављају на 

начин који чува аутентичност занатских производа, услуга и вјештина. Ова област 

захтијева посебну пажњу с обзиром да поједини занати изумиру и да их је потребно 

сачувати као дио традиције и баштине. С тим у вези, потребно је у свим јединицама 

локалне самоуправе завршити процес цертификације и стварање базе података о свим 

старим занатима Републике Српске, те им пружити потребну подршку.  

Препознајући значај ове дјелатности за укупну привреду Републике Српске потребно је 

наставити са подршком овој дјелатности која је значајан извор самозапошљавања и 

запошљавања, посебно у неразвијеним срединама и која има позитивну улогу у развоју 

предузетништва. Осим тога, имајући у виду да је структура дјелатности у овом сектору 

доминантно услужна потребно је подстицати развој производне занатске дјелатности.  

Подршку је потребно формулисати кроз даљи наставак реформи у вези са пословањем, 

едукацијом, финансијским подстицајима (бесповратна средства и пореске олакшице) и 

промоцијом ове области. 

Имајући у виду наведено у наредном периоду предвиђена је реализација сљедећег: 

Утврђивање заштитног знака, успостављање  регистра старих заната и промоција 

занатства 

У наредном периоду треба радити на изради заштитног знака који би производе нашег 

занатства учинио препознатљивим а купцима гарантовао аутентичност и квалитет те 

створити базу података о старим и умјетничким занатима и домаћој радиности Републике 

Српске. Такође, потребно је организовати и спроводити промотивне кампање и 

манифестације републичког, регионалног и локалног карактера и традиционалне продајне 

изложбе старих заната за све заинтересоване стране. 

Обезбјеђење финансијске подршке за предузетнике (посебно старе занате и домаћу 

радиност) 

Пружање подршке развоју технолошких рјешења која ће утицати на смањење трошкова 

израде и побољшавање дизајна производа и подршку консултаната односно експерата који 

ће пружити ову помоћ. 

Едукација за предузетнике 

Потребно је организовати  радионице, курсеве и обуку за ученике основних и средњих 

школа или аматерско бављење дјелатношћу старих заната, те организовати савјетовања, 

стручне скупове, израду публикација, стручних радова, спровођење истраживања о теми 

старих заната. 
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5.3 Стратешки циљ 3: Стимулисање развоја и промоције предузетништва и  

предузетничких вјештина 

5.3.1 Подршка развоју предузетништва 

Предузетништво се као избор каријере и даље не сматра позитивним или прихватљивим 

начином живота и сигурном егзистенцијом. Наиме, и даље постоји страх од покретања 

бизниса, а најчешће се покреће из нужде. У посљедње вријеме уз правилно подстицање 

самозапошљавања мијења се свијест и стварају прилике за нове предузетнике а посебно у 

области пољопривреде. 

Постоји потреба за подстицајним мјерама које ће имати утицаја на формирање позитивног 

става према оснивању нових предузећа наглашавањем позитивне стране предузетништва, 

представљањем добрих пракси, те је потребно промовисати предузетништво у оквиру 

образовног система и наставити са пружањем тренинга и обука за самозапошљавање. 

Такође, потребно је осигурати приступ повољним финансијским средствима, а посебно 

почетницима у бизнису, али и у фазама раста и развоја предузећа.  

Покретање нових МСП 

Веома важну улогу у едукацији и промоцији предузетништва поред Агенције имају 

Привредна комора Републике Српске и локалне развојне агенције које су организовале 

велики број семинара, округлих столова, конференција и других манифестација. Као 

посебно важне треба навести и пројекте који се реализују више година, а који промовишу 

предузетништво од којих су значајнији: 

 „Предузетничка обука за младе“ – такмичење ученика завршних разреда средњих 

школа из предузетништва и пословног планирања за подручје Приједора гдје је обуке 

до сада прошло око 2.500 ученика. 

 „Едукација за самозапошљавање – Панорама“ има за циљ подршку свим младим 

људима у Републици Српској, који имају пословну идеју, да је кроз стручну обуку 

провјере и у случају економске оправданости претворе у исплатив посао. Обуку је 

прошло 120 полазника. 

 „Наш бизнис“ је образовни телевизијски серијал, који се бави промоцијом 

предузетништва и развоја МСП, са фокусом на запошљавање и равномјеран 

територијални развој. Циљ је покретање бизниса код побједника серијала, а у којем је 

учествовало укупно 39 такмичарских парова. 

 „Глобална седмица предузетништва“ – свјетска кампања која има за циљ стварање 

предузетничке културе међу младим људима и њихово повезивање, гдје се током једне 

седмице спроводе активности са циљем да покрену сљедећу генерацију предузетника.  

Сви наведени пројекти имају за циљ обуку младих људи у циљу покретања бизниса те су 

на основу већине ових пројеката покренута нова предузећа. Покретању пословања у 

Републици Српској значајно је допринијела реформа регистрације гдје је значајно 

скраћено потребно вријеме, процедуре и трошкови неопходни за оснивање предузећа. Као 

што је раније речено значајна средства пласирана су кроз реализацију Акционог плана за 

запошљавање и самозапошљавање а посебно у привреди и пољопривреди али и 

незапослених лица из посебних категорија. Наведена самозапошљавања пратиле су 

адекватне обуке од Завода за запошљавање и међународних пројеката (посебни пројекти 

за младе). Осим наведеног треба нагласити и постојање кредитне линије за почетне 

пословне активности Инвестиционо-развојне банке Републике Српске. 
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Имајући у циљу покретање предузетничког духа код младих људи и подстицање оснивања 

нових МСП потребно је у наредном периоду радити на сљедећем: 

Подршка и стимулисање отварања  нових МСП 

Имајући у виду постојање one-stop-shopa односно могућност брзе регистрације нових 

субјеката при АПИФ-у потребно је омогућити едукацију и финансијску подршку свим 

почетницима који желе да покрену пословање у било којој форми у Републици Српској. 

Циљ је да се статус предузетника подигне на виши ниво и повећа број лица које 

предузетништво сматрају пожељним стилом живота/избором каријере, посебно међу 

високообразованим незапосленим, а да би се повећала и ускладила стопа отварања нових 

предузећа са стандардима ЕУ. 

Такмичење за најбољу пословну идеју 

Наставак реализације такмичења које спроводи Агенција а чији је основни циљ да се 

изврши обука свих младих људи који су заинтересовани да покрену властити бизнис 

односно пружи финансијска и нефинансијска подршка младим људима да идеју претворе 

у посао. 

Обезбјеђење  потребних информација за МСП 

Имајући у виду развој информационо-комуникационих технологија и њихов утицај на 

пословање МСП те потребу за сталним информацијама о законима, подстицајима, 

обавезама, пословном окружењу, неопходни су квалитетни портали и веб странице које 

пружају овакве информације за предузетнике и инвеститоре. Овакве информације пружају 

и веб странице институција Републике Српске као што су Влада Републике Српске и њена 

министарства, Народна скупштина Републике Српске, ИРБ РС, ГФ РС, Пореска управа, 

Управа за геодетске послове, Републички завод за статитстику, АПИФ, Коморе, агенције и 

др. 

 Поред тога у функцији су и портал еСрпска www.esrpska.com, портал јавне управе који 

пружа информације неопходне за живот и рад грађана Републике Српске, па између 

осталог и у вези са пословањем, финансијама, подстицајима, радом и запошљавањем, 

осигурањем, извозом–увозом и др. 

Стварање услова за инвестиције и подстицање страних улагања представља једну од 

кључних развојних политика Владе Републике Српске те је од посебне важности портал 

www.investsrpska.net који пружа све потребне информације како отпочети бизнис у 

Републици Српској, трошкове пословања, зашто инвестирати у Републику Српску итд. 

Владина веб страница www.regodobrenja.net представља јединствен регистар свих 

одобрења, дозвола, рјешења (формалности) које издају републички органи управе. На 

основу њега привредницима је доступан једноставнији приступ информацијама о 

различитим формалностима, те је омогућено да путем опције „поставите питања“ добију 

одговор на недоумице у вези са пословањем. До сада је путем овог портала одговорено на 

више од 800 питања пословне заједнице.  

Услуге пословног савјетовања су веома важне за МСП а на веб страници Републичке 

агенције за развој МСП (www.rars-msp.org/konsultanti) могуће је наћи податке о 

консултантима који пружају различите врсте савјетовања и подршке за МСП и 

предузетнике. У регистру се налази 195 лица од чега 85 правних и 110 физичких лица. 

МСП могу све битне информације наћи и на веб страницама Привредне коморе Републике 

Српске. 

http://www.esrpska.com/
http://www.investsrpska.net/
http://www.regodobrenja.net/
http://www.rars-msp.org/konsultanti
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Ипак предузетницима је потребна доступност свих битних података на једном мјесту у 

смислу Предузетничког портала по узору на предузетничке портале у окружењу као што 

су Предузетнички сервис у Србији или портал у Словенији. 

Имајући у виду наведено у наредном периоду је потребно: 

Успостављање Предузетничког портала Републике Српске 

Предузетнички портал ће бити успостављен као инструмент који ће користити МСП и 

надлежна тијела која се баве проблематиком овог сектора, а у циљу квалитетног 

информисања МСП о доступним фондовима, подстицајима, олакшицама и сл. Портал ће у 

ствари пружити могућност свим заинтересованим лицима у вези са пословањем у сектору 

МСП у Републици Српској. 

Катастар непокретности 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове уз подршку Свјетске банке 

реализује пројекат „Регистрација некретнина“. Циљ пројекта је знатно поједностављење 

поступака укњижавања и промета непокретности. Наиме, досадашњи систем укњижавања 

имовине у постојеће евиденције биће замијењен јединственом евиденцијом, катастром 

непокретности, у којем ће у једном документу бити доступни технички подаци о 

непокретности, као и носиоци права на непокретности. Ступањем на снагу катастра 

непокретности грађани и пословни субјекти ће имати много мање трошкова, а вријеме 

чекања и потребна документација ће бити знатно смањени. Пројекат регистрације 

непокретности је пројекат од стратешког значаја за Републику Српску. Пројекат је започет 

2013. године, а планирани завршетак је јул 2018. године, с тим да је и даље планиран 

наставак наведених активности  до краја 2020.године. 

У оквиру пројекта завршена су јавна излагања у 64 катастарске општине, а у завршној 

фази су у 41 катастарској општини. Такође, реализована је кампања „Укњижено вриједи 

више“. У досадашњем току реализације активности обухваћено је 168 катастарских 

општина, односно око 63% од укупног броја предвиђеног пројектом. Поступак 

укњижавања непокретности у оквиру овог пројекта је потпуно бесплатан. 

Активности у наредном периоду: 

Стављање у функцију катастра непокретности  

У наредном периоду потребно је континуирано радити на укњижавању непокретности а 

посебно у пословном сектору те радити на стварању катастра непокретности који ће бити 

доступан on line. 

5.3.2 Подршка развоју предузетништва жена 

Развој предузетништва жена је препознат као веома битан за укупан економски развој. 

Међутим, још увијек постоји одређена дискриминација жена у пословању а предузетнице 

чешће оснивају и воде предузећа у областима које се сматрају „мање битним“ за 

економски раст и развој (малопродаја, услуге, образовање и друго) у односу на област 

производње и високих технологија. Предузетништво жена је битно и за улогу жене у 

друштву јер се жене, осим пословних, сусрећу и са другим препрекама као што је 

усклађивање породичних и пословних обавеза, препреке при посједовању имовине и 

уговарању, као и приликом запошљавања и самозапошљавања. 

Учешће жена у привреди Републике Српске је видљиво из чињенице да је око 30% 

субјеката било у власништву жена те да је учешће жена у укупном броју запослених око 
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40% укупног броја запослених. У претходном периоду предузетништво жена је 

препознато као веома значајно те су у оквиру коморског система формирани Савјети за 

женско предузетништво28при подручним коморама и Савјет за женско предузетништво 

Привредне коморе Републике Српске у циљу унапређивања заступљености и статуса жена 

у области предузетништва, предлагања законских рјешења и мјера, повезивања 

предузетница, обезбјеђивања потребних информација, развоја пројеката, предлагања 

стручног образовања и примјене принципа равноправности полова. 

Такође, министарство је реализовало пројекат Подршка женском предузетништву у 

Републици Српској, који је финансиран из ФИГАП програма у сарадњи са Гендер центром 

Републике Српске. Влада Републике Српске је у 2012. години усвојила Програм развоја 

женског предузетништва у Републици Српској29у циљу подршке едукацији, промоцији и 

удруживању предузетница.  

У земљама окружења предузетништво жена је препознато као веома значајно те су у  

Хрватској и Црној Гори усвојени посебни документи за ову област док је у другим 

развојним стратегијама,  предузетништво жена препознато кроз стратешке циљеве. Поред 

тога развијене су мреже амбасадорица и менторица предузетништва жена гдје успјешне 

предузетнице промовишу предузетништво и помажу почетницама у пословању. Имајући у 

виду наведено, подршку предузетништву жена неопходно је наставити и јачати у циљу 

идентификације потенцијалних предузетница, подршке постојећим и промоција улоге 

предузетништва жена у економији као и умрежавање предузетница. 

Имајући у виду наведено у наредном периоду потребно је сљедеће: 

Усвајање и реализација Стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске 

до 2020. године  

Стратегијом ће се дефинисати основни правци развоја, циљеви, мјере, носиоци и средства 

за њено спровођење у Републици Српској. 

Планирање бесповратних средства за подршку предузетништву жена  

Бесповратна средства за подршку женском предузетништву су неопходна за пројекте: 

едукације и промоције предузетница и подршку удружењима предузетница, те за 

организовање манифестација подршке развоју предузетништва жена (конференције, 

изложбе, округли столови, семинари и друго).  

Обезбјеђење едукације и обука за предузетнице 

Кроз разне анкете предузетнице су се изјасниле да им је неопходна едукација менаџмента 

и запослених из области маркетинга, управљања финансијама, успостављања стандарда 

квалитета, е-пословања, управљања људским ресурсима и др. 

Подршка промоцији предузетница 

Промоција је веома битна за све предузетнике, а посебно предузетнице те је неопходно 

обезбиједити подршку за њихово учешће на сајмовима, изложбама, израду презентација 

на интернету и друге промотивне активности. 

                                                           

28http://www.bl.komorars.ba/stranica.php?id=185&top=133 

29http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/przprs/Pages/default.aspx 

http://www.bl.komorars.ba/stranica.php?id=185&top=133
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/std/przprs/Pages/default.aspx
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Подршка удруживању жена предузетница  

Кроз удружења предузетница ствара се могућност унапређивања положаја жена у 

пословању као и  са становишта заједничког наступа на сајмовима у земљи и 

иностранству, промоцији и могућности едукације под повољнијим условима као и 

размјени искустава и примјени добре праксе у овој области. Такође, у наредном периоду 

ће бити неопходно формирати мрежу менторица и амбасадорица предузетништва жена 

када се за то стекну потребни услови. 

Јачање улоге Савјета за женско предузетништво Републике Српске 

У 2014. години формиран је Савјет за женско предузетништво Привредне коморе 

Републике Српске као савјетодавно тијело за подршку развоју предузетништва жена у 

Републици Српској. У наредном периоду потребно је пружити подршку јачању овог 

тијела и његовој промоцији. 

5.3.3 Стимулисање развоја социјалног предузетништва 

Европска комисија је социјално предузеће дефинисала као субјекат у економији чији је 

главни циљ да оствари социјални утицај, прије него да доноси профит својим власницима 

или дионичарима. Оно послује тако што производи добра и пружа услуге на тржишту на 

предузетнички и иновативан начин и користи своју добит првенствено за постизање 

социјалних циљева. За разлику од традиционалног предузетништва, које примарно циља 

на остваривање и увећавање профита, у фокусу социјалног предузетништва је 

задовољавање друштвених потреба. Стога, социјално предузетништво представља 

значајну покретачку снагу за цјелокупни развој. Социјално предузетништво до сада није 

препознато као један од могућих начина за рјешавање проблема али се не може рећи да 

социјално предузетништво није заступљено у Републици Српској. Наиме, велики број 

елемената који чине суштину социјалног предузетништва налази се у примјени и 

дјелимично је регулисано законским прописима из различитих области:  

 Закон о професионалној рехабилитацији, запошљавању и оспособљавању инвалида – 

пречишћени текст  („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 91/06 и 12/09)  

 Закон о удружењима и фондацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 

52/01) 

 Закон о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12)  

 Закон о пољопривредним задругама („Службени гласник Републике Српске“, број 

73/08). 
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Како би се у наредном периоду дало на значају и допринијело развоју социјалног 

предузетништва неопоходно је радити на следећим активностима: 

Израдити  свеобухватну анализу потреба и могућности развоја социјалног 

предузетништва у Републици Српској,  

Анализа би требало да обухвати мапирање кључних актера, постојећих програма и мјера, 

као и упоредну анализу са земљама у окружењу. Из ове анализе би произашли и правци 

даљег развоја социјалног предузетништва.   

Обезбједити подршку за покретање и развој социјалних предузећа  

У оквиру расположивих фондова за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, 

било да се ради о средствима кроз пројекте или буџетским средствима, обезбиједити 

подршку (бесповратна средства) за покретање и развој социјалних предузећа која 

запошљавају теже запошљиве групе становништва. 

Промоција социјалних предузећа  

Промоција социјалних предузећа ће допринијети запошљавању  искључених група 

становништва, нарочито дугорочно незапослених лица у Републици Српској 

(организовати промотивне манифестације попут округлих столова, састанака са 

представницима удружења, која се баве развојем социјалног предузетништва, 

омогућавање бесплатних презентација, учешће на сајмовима те промоција примјера 

добрих пракси и др). 

 

5.3.4 Подршка промоцији предузетништва 

Привредна комора Републике Српске самостално и у сарадњи са другим коморама и 

институцијама, организује заједничке посјете/наступе и промоцију наше привреде на 

домаћим, регионалним и међународним сајмовима. Такође организују се и сусрети 

привредника који ће посебно пажњу свакако имати кроз активности Европске мреже 

предузетништва Републике Српске. 

Поред наведеног Комора реализује веома важан пројекат промоције домаће производње 

„Наше је боље“ који за резултат има  повећање продаје домаћих производа и позитивне 

реакције од произвођача и потрошача и представника релевантних институција. 

Осим ове кампање свакако је важно брендирање производа које спроводи Министарство 

трговине и туризма, које треба наставити у наредном периоду и промовисати све 

брендиране производе из Републике Српске. 

У наредном периоду веома је важно радити на промоцији наших МСП, њиховом 

повезивању са другим МСП у окружењу и ЕУ и с тим у вези потребно је реализовати 

сљедеће активности: 

Подршка МСП за учешће на сајмовима и другим манифестацијама 

У циљу подршке промоцији наших предузетника и њихових производа на сајамским и 

другим манифестацијама неопходно је обезбиједити подршку овим активностима. У 

претходном периоду Министарство индустрије, енергетике и рударства је у сарадњи са 

Привредном комором пружило подршку за учешће на сајмовима као што су Сајам 

Dobojexpo – Сајам МСП и предузетништва, сајмови у Модричи, Требињу и другим. 
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Провођење кампања и брендирање домаћих производа 

Веома је битан наставак кампање, на којој ради Привредна комора Републике Српске, у 

циљу подршке домаћој производњи те брендирању на којем, доношењем документа 

„Политика брендирања у Републици Српској“, и спровођењем активности предвиђених 

овим документом, континуирано ради Министарство за трговину и туризам.  

Учешће у Глобалној седмици предузетништва  

Наставак учешћа у промотивној активности у оквиру које ће бити презентовани сви 

пројекти и активности који се реализују у току године, а за циљ имају промоцију 

предузетништва младих, подизање свијести о значају учења о предузетништву од 

дјетињства. 

5.3.5 Подршка интернационализацији МСП – кластеризација 

У претходном периоду урађен је и усвојен Програм промоције и развоја кластера у 

Републици Српској, који обухвата анализу кластера и кластерских иницијатива, 

специфичне мјере подршке кластерима и начин њиховог спровођења. На основу наведеног 

у 2013. години покренут је пројекат „Венето РС“ који је Влада Републике Српске 

финансијски подржала, а чији циљ је стварање интернационалног кластера предузећа у 

области дрвопрераде, као и успостављање пословне сарадње између чланица и повећање 

извоза код домаћих чланица кластера. Такође, у 2014. години покренут је пројекат 

„Формирање клaстeрa текстилне индустрије у Источној Херцеговини“ уз подршку Владе 

Републике Српске. Пројектом је предвиђено пoвeзивање предузећа текстилне индустрије у 

Источној Херцеговини ради зajeдничкoг дjeлoвaња нa постојећим и нoвим тржиштимa, 

повећање обима производње и формирања нових радних мјеста.  

Тренутно најактивнији кластери у Републици Српској су у области дрвне индустрије: 

Дрво кластер Бања Лука, Кластер Дрво Приједор и Дрво-Г Градишка. Поред ових 

кластера треба споменути и Кластер Кожа Бања Лука, СД Енергетски кластер Србац, 

Кластер Метал Бања Лука, Кластер ауто сервиса Бања Лука и Кластер за јачање 

истраживања и технолошког развоја у области медицине и здравствених наука „Health 

RTD Cluster“ Приједор. 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске омогућава кроз четири кредитне линије 

пласман средстава по повољнијој каматној стопи уколико је друштво члан кластера. 

Поред свега наведеног вршена је едукација заинтересованих  у виду семинара, округлих 

столова и конференција на тему кластеризације који су били намијењени МСП, 

удружењима, локалним развојним агенцијама и институцијама.  

Стварање кластера односно  умрежавање предузећа препознато је као веома значајно у 

свим земљама ЕУ и земљама окружења што је видљиво и из стратешких докумената који 

су усвојени у претходном периоду, а посебно регионалних као што су Дунавска стратегија 

и Стратегија Југоисточне Европе. 

Дакле, видљиво је да је процес кластеризације у Републици Српској добио на значају а 

посебно у области дрвопрерађивачке индустрије гдје функционише већи број кластера. 

Међутим, кластерске иницијативе у другим областима су слабе или не постоје те је 

потребно јачати капацитете постојећих кластера и подржати иницијативе за нове кластере. 

Такође, неопходно је наставити реализацију пројекта стварања транснационалног 

кластера, сарадњу између чланова кластера, повећање обима производње и извозних 

активности истих. 
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Подршка развоју кластера ће се у наредном периоду базирати на сљедећим активностима: 

Идентификација потенцијалних  кластерских  иницијатива и подршка њиховом 

настајању и функционисању 

Циљ је израда економске анализе сектора у којима постоје потенцијали за стварање нових 

кластера (идентификација добављачких ланаца) посматрано према  показатељима 

пословања, запослености, тржишној оријентацији (извоз), кориштењу напредних 

технологија и иновација у пословању кроз сарадњу МСП са надлежним институцијама и 

научноистраживачким организацијама и центрима (Тriple Helix). 

Повезивање кластера и кластерских иницијатива са научнообразовним 

организацијама и другим институцијама и кластерима у окружењу 

Умрежавање кластера је посебно важно у секторима који имају значајан број кластера, у 

циљу заједничког наступа на домаћем и иностраном тржишту, промоцији, истраживањима 

и примјени иновација и нових технологија, реализацији заједничких пројеката као и 

консултацијама са органима власти у смислу унапређивања положаја гране из које 

долазе.Такође, циљ је да се кластери повежу и сарађују са кластерима у окружењу и ЕУ, 

да се учлане у мреже те да евентуално заједно учествују у одређеним пројектима. Сарадња 

омогућава кориштење добре праксе у развоју кластера из окружења. 

Обезбјеђење средства за директну подршку повећању извоза предузећа на нова 

тржишта, те развоју производа и услуга кроз нове транснационалне кластере 

Пракса у ЕУ и земљама окружења је показала да је новооснованим кластерима потребна 

финансијска подршка у процесу формирања, успостављања и рада. Подршка је потребна и 

постојећим кластерима, нарочито у фази раста којом се подстиче интернационализација, 

јачање капацитета, раст конкурентности у земљи и окружењу. Средства за ове намјене 

обезбиједиће се из расположивих извора (буџети, донације, пројекти...). 

Постојање финансијских средстава подршке за стварање нових кластера је значајно из 

аспекта охрабривања удруживања предузетника у циљу смањивања трошкова пословања 

који се односе на едукацију, промоцију и дистрибуцију, бржем приступу информацијама и 

финансијама као и омогућавању заједничког наступа на домаћем и иностраном тржишту.  

Промоција развоја кластера кроз организацију састанака, радионица и форума а 

посебно у области индустрије и туризма 

Потребно је промовисати концепт кластеризације и предности стварања кластера кроз 

семинаре, конференције и медије, вршити промоцију кластера на сајмовима и изложбама 

привредника, на интернету-веб странице  и кроз друге медије. 

 

5.3.6 Стимулисање запошљавања незапослених лица 

Веома значајну подршку развоју тржишта рада и понуди радне снаге допринијеле су мјере 

Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и Завода за запошљавање Републике 

Српске који су у сарадњи са социјалним партнерима и надлежним министарствима, у 

претходном периоду реализовали активности предвиђене Стратегијом запошљавања 

Републике Српске и пратећим акционим плановима запошљавања.  

У периоду 2011–2014. година реализовано је низ пројеката запошљавања као што су: 

пројекти запошљавања приправника „први посао“ и „заједно до посла“, пројекат подршке 

запошљавању Рома, подршка запошљавању и самозапошљавању ратних војних инвалида 
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ВРС, дјеце погинулих бораца ВРС и незапослених демобилисаних бораца  - „заједно до 

посла“, подршка стицању радног искуства младих у статусу приправника, подршка 

запошљавању и самозапошљавању у привреди, подршка запошљавању и 

самозапошљавању у пољопривреди, подршка запошљавању лица са инвалидитетом. 

Поред домаћих пројеката свакако треба навести и подршку пројеката као што су  УНДП – 

Пројекат подршке мрежама социјалне заштите (SSNESP), YEP – енгл. Youth Employment 

Project, YERP – енгл. Youth Employmentand Retention Project и други. 

Поменути домаћи али и међународни пројекти омогућили су финансијска средства за 

запошљавање незапослених лица те је у периоду 2011–2014. година омогућена  

финансијска подршка у износу од преко 66 милиона КМ за запошљавање и 

самозапошљавање скоро 14.000 радника. Поред финансијских средстава одржане су 

потребне обуке за незапослена лица, отворени су и у функцији Центри за информисање, 

савјетовање и обука – CISO,  обука запослених у Заводу за запошљавање, Клубови за 

тражење посла (мјесто гдје незапослене особе кроз вишемјесечну обуку од стручних 

добијају континуирану помоћ у вези тражења посла)и друге активности. Свакако треба 

споменути и активности Завода за образовање одраслих који је припремио низ програма 

образовања и усавршавања одраслих.  

Влада Републике Српске припрема годишње Акционе планове за запошљавање у 

Републици Српској као подршку запошљавању и самозапошљавању, подршку посебним 

групама незапослених, запошљавању теже запошљивих категорија незапослених лица и 

друге пројекте. Поред ових мјера Акциони планови предвиђају и континуиране 

активности на јачању капацитета институција и успостављање сарадње у циљу 

унапређивања система политике образовања и запошљавања, обуке, посредовање у 

запошљавању, активно тражење посла, каријерно вођење и савјетовање и друге 

активности.  

У наредном периоду потребно је: 

Усвојити нову Стратегију запошљавања Републике Српске 

Доношењем нове Стратегије запошљавања дефинисаће се стратешки циљеви, мјере и 

активности као и носиоци и потребна средства за стимулисање запошљавања 

незапослених лица у Републици Српској. 

Обезбјеђење финансијске подршке запошљавању незапослених лица и других 

категорија 

У наредном периоду потребно је наставити са финансијском подршком запошљавању. 

 

5.3.7 Подршка развоју предузетничких вјештина 

Анализa потреба за обуком (енгл. Training Need Analysis – TNA) 

Анализа потреба за обуком у предузећима је поступак који има за циљ идентификацију 

свих евентуалних проблема у пословању проузрокованих потребом за додатном 

едукацијом и обуком за запослене. У овом процесу битно је утврдити каква је обука 

потребна да би се унаприједио рад појединца и организације у цјелини. Да би се спровела 

анализа потребе за обуком потребно је креирати упитник за спровођење анкете која се 

спроводи једном годишње од изабране институције и обухвата сва битна питања у 

пословању. Резултати анкета треба да укажу на неопходне обуке и потребу за ангажманом 

потребних савјетника за предузећа. При том је потребно створити базу података свих 
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доступних консултаната који би били на услузи предузећима. Ове активности су већ 

започете у оквиру пројекта Предузетничко учење у образовним системима БиХ – друга 

фаза који се финансира из IPA 2011. Носилац спровођења ТНА је Привредна комора 

Републике Српске. 

Такође, у току имплементације прве фазе Програма „Прилика Плус“, Агенција  је 

потписала уговор са Привредном комором Републике Српске о спровођењу активности 

које су за циљ имале унапређивање капацитета Коморе у сегменту људских и 

материјалних ресурса, како би самостално и континуирано вршили активности анализе 

потреба за дефицитарним занимањима и вјештинама привреде Републике Српске, израду 

профила занимања, организацију израде тестних инструмената и спровођења испита, те 

цертификацију кандидата који су успјешно положили испит. У ову сврху, Програм 

„Прилика Плус“ је обезбиједио стручну обуку за одабране представнике Коморе, као и 

хардверске и софтверске алате потребне за спровођење горе наведених активности. 

Резултат ових активности је изграђен оперативни капацитет Коморе за спровођење 

континуиране процјене потреба за обукама, за управљање процесом израде профила 

радних мјеста за идентификоване приоритетне послове, израду инструмената за провјеру 

знања и вјештина радника и незапослених, и на крају, изграђеним оперативним 

капацитетима Коморе за спровођење провјере знања и вјештина кандидата који су 

завршили неформалну обуку одраслих, те њихову цертификацију. 

Поред наведеног веома важно је успостављање система квалитета за пословање 

привредних субјеката, на домаћем, али и на иностраном тржишту. У складу са растом 

потреба за новим производима и услугама развијају се и нови стандарди квалитета и расте 

потреба за њиховим усвајањем и примјеном. Имајући у виду наведено, и чињеницу да је 

неопходно усклађивати пословање наших привредних субјеката са условима на тржишту 

ЕУ, подршка МСП у успостављању система квалитета је и даље неопходна као и 

доступност информација о лицима која пружају овакву подршку. 

У претходном периоду подстицаји из буџета Републике Српске допринијели су 

успостављању система квалитета у преко 300 МСП. Поред тога, Министарство је у 

претходном периоду подржало формирање Фонда дрвопрерађивача при Привредној 

комори Републике Српске. Ријеч је о удруженим финансијским средствима са циљем да се 

помогне дрвопрерађивачима да постигну потребан квалитет производње, повећају извоз и 

постигну већи успјех на домаћем тржишту кроз припрему и цертификовање система 

управљања квалитетом у складу са стандардима серије ISO, CE знаком и FSC-CoC 

стандардом. Из овог фонда је омогућена надокнада до 50% трошкова за фазу припреме 

увођења система квалитета и до 50% трошкова за фазу цертификовања система квалитета. 

Средства су одобрена на основу расписаног јавног позива за укупно 51 предузеће.  

У претходном периоду Агенција је у сaрaдњи сa прojeктoм „EURELSMED30“, учeствовала 

у рeaлизaциjи вaучeр прoгрaмa подршке МСП. Ријеч је о прoгрaму пoдршкe зa MСП који 

има за циљ пoбoљшaњe кoнкурeнтнoсти и oмoгућaвaњe рaстa и рaзвoja прeдузeћa крoз 

дoдjeлу вaучeрa кojи прeдстaвљajу стимулaтивнo срeдствo и кoje oлaкшaвa приступ 

кoнсултaнтским услугaмa и обуци за МСП. Програм је спроведен у двије фазе које 

обухватају  стратешку анализу пословања МСП-а  гдје се утврђује стање у предузећу с 

посебним акцентом на препоруке за унапређивање пословања које се спроводе у другој 

                                                           

30 ЕУ подршка изградњи институционалних капацитета за регионални, локални економски развој и развој МСП. 
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фази од стране акредитованог консултанта. Поред свега овај програм омогућава 

суфинансирање наведених услуга. 

Имајући у виду наведено искуство, припремљен је нови пројекат који се односи на 

консултантску подршку МСП у фази раста и развоја и другим циљним групама. Пројекат 

представља интегрисан модел базиран на успјешној имплементацији сличних пројеката у 

Хрватској, Словенији, Ирској, те ранијих искустава Агенције. Пројекат ће унаприједити 

тржиште консултантских услуга у Републици Српској кроз одговарајућу обуку и 

акредитацију, унаприједити одрживост предузетника, повећати конкурентност постојећих 

МСП и других циљних група. 

Имајући у виду наведено у наредном периоду потребно је сљедеће: 

Успостављање система Анализе потреба за обуком 

Успоставити редовни систем спровођења Анализе потребе за обукама у Привредној 

комори, те је за потребе Анализе потребно израдити упитник, урадити анализе које ће 

бити доступне релевантним институцијама, а резултати јавно објављени на веб страници 

коморе. Резултати Анализе ће се користити при изради стратешких докумената, закона, 

подзаконских аката и др. 

Подршка успостављању система квалитета – Фонд за подршку предузећима  

Имајући у виду интерес предузећа из области дрвопрераде али и других сектора за 

подршку у суфинансирању успостављања система квалитета и другим активностима 

МСП. 

Имплементација програма „Мрежа консултаната“ 

У наредном периоду Републичка агенција за развој МСП спроводиће програм „Мрежа 

консултаната“ који ће се користити за суфинансирање и подршку МСП. 
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6. Очекивани ефекти Стратегије 

У складу са визијом и стратешким циљевима развоја МСП у периоду 2016–2020. година 

очекивани ефекти спровођења Стратегије су сљедећи: 

 Повећано учешће МСП у БДП 

 Повећано учешће МСП у укупном извозу  

 Повећан број новоотворених МСП и предузетника (посебно младих и жена) 

 Повећан удио МСП и предузетника из производних дјелатности  у укупној секторској 

структури МСП и предузетника у РС 

 Повећан број запослених у МСП 

 Предузетничко учење интегрисано у све видове образовања 

 Успостављен процес полагања мајсторског испита 

 Успостављен менторинг систем у Републици Српској 

 Изграђена инфраструктура за развој и тестирање  производа 

 Повећан број МСП са успостављеним системом квалитета 

 Развијена и функционална Европска мрежа предузетништва Републике Српске 

 Побољшан приступ финансијама 

 Повећано кориштење фондова ризичног капитала као финансијског инструмента  

 Унапријеђена и стимулативна пореска политика за МСП 

 Повећана иновативност МСП у Републици Српској 

 Повећано кориштење еколошких принципа и стандарда у пословању МСП 

 Успостављене редовне консултације са локалним нивоом 

 Убрзано спровођење стечајног поступка и веће кориштење процеса реорганизације 

 Комплетирано бар десет пословних зона за прихватање инвеститора 

 Успостављена три нова предузетничка инкубатора и три нова кластера 

 Повећан број чланица кластера 

 Очувани стари занати  

 Успостављен Предузетнички портал Републике Српске 

 Поједностављен поступак укњижавања и промета непокретности  

 Олакшан приступ подацима о непокретностима у РС 

 Повећан број жена предузетница и њихових удружења 

 Социјално предузетништво препознато као важан вид привређивања 

 Стабилизовано пословање предузетника 

 Успостављен систем Анализе потреба за обуком (ТНА) 

 Имплементиран програм „Мрежа консултаната“ 

Активности предвиђене Стратегијом требало би да утичу на: 

 Раст укупног броја МСП у 2020.години до 18.200 МСП што је за 10% више у односу на 

2015.годину. Када су у питању предузетници, гдје је посљедњих година примјетно 

заустављање тренда опадања броја предузетника, укупан број предузетника би 

2020.године требао достићи број од 23.100 предузетника што је за 5% више у односу 

на 2015.годину. 

 Број запослених у МСП је у посљедњим годинама имао благи пад али се у наредном 

периоду очекује заустављање ових трендова и раст броја запослених у 2020.години на 

укупно 97.000 лица што је 5% више у односу на 2015.годину. Када је у питању број 

запослених код предузетника који се у претходном периоду одржавао предвиђа се раст 

броја запослених код предузетника на укупно 39.400 запослених лица или 5% више у 

односу на 2015.годину.  
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7. Финансијска средства и економска оправданост доношења  Стратегије 

Приоритет свих институција – носилаца активности из Акционог плана за спровођење 

Стратегије треба да буде остваривање стратешких циљева, програма и активности те 

обезбјеђење потребних финансијских средстава. 

Извори финансирања који стоје на располагању су: буџет Републике Српске и буџети 

локалних заједница, намјенска средства међународних пројеката, средства привредних 

субјеката, зајмови код домаћих/међународних финансијских институција, донаторски 

програми и разни облици помоћи, директна страна улагања, и слично. Међутим, треба 

нагласити да за реализацију одређених активности нису потребна додатна финансијска 

средства, јер се спроводе у оквиру обављања редовних активности надлежних институција 

Републике Српске. 

Потребна финансијска средства за реализацију активности из Акционог плана у периоду 

2016–2020. година износе укупно 496.570.000КМ од којих се највећи дио односи на 

кредитну подршку Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.  

Економска оправданост Стратегије је заснована је на активностима и мјерама које ће се 

предузимати у циљу јачања конкурентности привреде и стварања нових радних мјеста у 

Републици Српској. 
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8. Спровођење Стратегије развоја МСП за период 2016–2020. година 

Спровођење Стратегије, односно њено праћење и извјештавање је изузетно важно у 

остваривању Стратегије. Подразумијева процес континуираног прикупљања података и 

информација у вези са мјерењем процеса успјешности Стратегије.  

Реализација стратегије је могућа само уколико све институције Републике Српске буду 

спроводиле активности из своје надлежности и то на начин и у роковима који су 

дефинисани Акционим планом за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план), 

те уколико буду редовно пратиле остварене резултате. 

Праћење и реализација Акционог плана задатак је Министарства индустрије, енергетике и 

рударства, Агенције и свих осталих институција Републике Српске, које ће једном 

годишње радити извјештај о реализацији Акционог плана из своје надлежности и 

достављати га Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске. 

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске ће на основу 

достављених извјештаја институција Републике Српске радити обједињену информацију о 

реализацији Акционог плана, коју ће једном годишње достављати Влади Републике 

Српске и Народној скупштини Републике Српске на разматрање кроз Годишњи извјештај 

за област МСП. 

Носиоци активности из Акционог плана треба да предвиде средства за реализацију 

наведених активности. 
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9. Акциони план спровођења Стратегије развоја МСП Републике Српске за период 2016–2020. година 

Назив циља/програма/активности 

Динамика извршења 
Главни носиоци 

и учесници у 

реализацији 

Извор 

финансирања 

Оријентацион

и буџет у КМ 
Индикатори 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

 

Стратешки циљ 1: Јачање конкурентности МСП 

1.1 Развој образовања у функцији развоја предузетништва 

Наставак активности на укључивању предузетничког учења у све видове образовања 

Развој и унапређивање предузетничког учења на свим 

нивоима образовања 
     МПК, МИЕР РС, 

РАРС 

Редовна средства 

буџета и средства 

донатора 

500.000 Мјере и циљеви из 

Стратегије о развоју 

образовања за период 2016–

2021. реализовани 

У предшколским установама ће се кроз реализацију 

различитих садржаја Програма предшколског васпитања и 

образовања дјеца припремати за ефикасно учење кроз развој 

различитих вјештина као што су: креативност, 

иновативност, тимски рад, истрајност итд. 

     МПК, РАРС Редовна средства из 

буџета јединица 

локалне самоуправе 

- Број радионица 

Број учесника 

 

Развијање учења о предузетништву у основној школи кроз 

наставне планове дефинисањем исхода наставе и 

ваннаставних активности  

     МПК, РАРС РАРС, средства 

донатора 

50.000 Број ученичких предузећа 

Број обучених ученика 

Број обучених наставника 

Ученичка предузећа у средњим школама      РАРС РАРС, средства 

донатора 

100.000 Број ученичких предузећа 

Број обучених ученика 

Број обучених наставника 

Увођење предузетништва на свим високошколским 

установама које изводе студијске програме на стручним 

предметима у вези са предузетништвом у Републици 

Српској  

 

 

    МПК МПК, РАРС - Број студената који су 

слушали предмет 

Оснивање Фонда за подстицање студентског 

предузетништва 
     МИЕР, МПК, 

Универзитети 

Буџет РС, донатори - Износ додјељених грантова,  

Број основаних студентских 

предузећа,  

Број реализованих 

пројеката,  

Број одржаних такмичења 

Образовање одраслих  

Доношење нових програма образовања одраслих       Завод за 

образовање 

одраслих, РАРС 

Буџет РС, 

међународни 

донатори 

300.000 Број програма 

Број полазника 

Прилагођавање програма образовања одраслих потребама 

тржишта рада 

     Завод за 

образовање 

одраслих 

Буџет РС, 

међународни 

донатори 

300.000 Број одржаних едукација 

Број лица која су прошла 

обуку 
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Мајсторски испит – Програми обуке за предузетнике 

Развој програма обуке за предузетнике- мајсторски  испит      МИЕР и друга 

министарства, 

РАРС 

Буџет РС, 300.000 Број предузетника са 

мајсторским звањем 

Промоција стицања мајсторског звања      МИЕР, ЗПК РС, 

РАРС 

Буџет РС, 100.000 Број учесника на 

промоцијама 

Менторинг за потребе МСП 

Успоставити менторинг систем у Републици Српској      РАРС Буџет РАРС-а  Успостављен систем 

Обучени ментори  

Пружена подршка МСП 

Стимулисање  МСП да искористе прилике јединственог тржишта 

Наставак активности на развоју инфраструктуре квалитета 

Усвајање и реализација политика и стратешких докумената 

из области инфраструктуре квалитета у РС 

     МИЕР РС, др. 

министарства, 

ЗСМ 

Координационо 

тијело  

Редовна средства 

буџета РС, средства 

донатора 

- Урађени и усвојени 

документи 

Унапријеђена 

инфраструктура квалитета у 

РС 

Формирање Регистра техничких прописа и Регистра 

овлаштених тијела за оцјену усаглашености РС 

     МИЕР РС, др. 

министар., ЗСМ, 

Коорд.  тијело  

Редовна средства 

буџета РС, средства 

донатора 

- Формирани регистри 

Стварање инфраструктуре за развој производа и трансфер технологије 

Подстицај развоју пословне инфраструктуре 

Подршка за успостављање центара за дизајн и развој 

производа 

     МИЕР РС и 

остала 

министарства 

Буџет РС, средства 

донатора, МСП 

1.000.000 Број успостављених центара 

за дизајн 

Број МСП корисника  

Подршка опремању и акредитовању лабораторија      МИЕР РС и 

остала 

министарства 

Буџет РС, средства 

донатора, МСП 

1.000.000 Број нових лабораторија  

Износ утрошених средстава 

за потребе акредитације 

лабораторија 

Број МСП корисника 

Подршка Европске мреже предузетништва МСП у РС 

Развој ЕУНОРС-а и успостављање партнерстава са 

конзорцијумима из других земаља 
     ЕУНОРС, МИЕР ЕУНОРС, COSME - Број подржаних МСП  

Број партнерстава са  

конзорцијумима из других 

региона 

Број пројеката реализованих 

кроз ЕЕН 

Подршка МСП на трансферу технологија и сарадња са 

предузећима и институцијама из Европе кроз Европску 

мрежу предузетништва 

 

 

     ЕУНОРС, МИЕР ЕУНОРС, COSME - Број подржаних МСП 
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Побољшање приступа МСП финансијама 

Континуирана финансијска подршка МСП у РС 

Обезбјеђење бесповратних средстава за МСП из различитих 

извора 

     МИЕР, МФостала 

министарства, 

ЈЛС 

Буџет РС, локални 

буџети, средства 

донатора 

5.000.000 Број корисника који су 

добили подстицаје 

Проценат повећања извоза 

Повећање учешћа МСП у 

БДП-у 

Обебјеђење бољег приступа МСП кредитима и гаранцијама       ИРБ РС, ГФ РС 

МИЕР и 

др.министарства, 

ИРБ РС, ГФ 

РС,међународни 

извори 

400.000.000 Побољшани услови по 

кредитним линијама 

Повећан број корисника 

кредита и гаранција под 

повољнијим условима 

Развој нових финансијских инструмената – ризични капитал 

Подршка МСП кроз кориштење инструмента ризичног 

капитала 

     Фондови 

ризичног 

капитала, РАРС, 

МИЕР 

 

Фондови ризичног 

капитала, буџет РС 

2.000.000 Урађена студија 

Обезбјеђена средства 

ризичног капитала 

Пореска политика у складу са потребама МСП 

Континуирано побољшање пореске политике за МСП      МФ, ПУРС, 

остале 

институције, 

ПКРС, ЗПКРС 

 - Смањени трошкови плаћања 

пореза, број плаћања и 

вријеме 

Омогућити пореским обвезницима електронско подношење 

свих пореских пријава   

     ПУРС Буџет ПУРС - Омогућено електронско 

подношење свих пореских 

пријава 

Смањени трошкови МСП 

Подстицај развоју иновација 

Доношење и имплементација Стратегије подстицања 

иновација РС са акционом планом  

     МНТ, МИЕР, 

РАРС и остала 

министарства и 

локалне развојне 

агенције 

Буџет РС, локални 

буџети, средства 

донатора 

1.000.000 Усвојена Стратегија са 

акционим планом 

Реализовани циљеви 

Повећан број иновација у 

РС 

Формирање и рад међуресорног тијела РС за подршку 

иновацијама 

     МНТ, РАРС и 

остала 

министарства  

Редовна средства 

буџет РС 

- Формирано тијело 

Повећана подршка 

иновативности кроз 

новоуспостављене 

едукативне, промотивне и 

финансијске инструменте 

Финансијска  подршка иновативности и развоју технологија      МНТ и остала 

министарства 

Буџет РС, 

међународни 

донатори 

1.500.000 Број подржаних иноватора 

повећан за 20% 

Број иновација повећан за 

30% 
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Број МСП који су увели 

нове технологије повећан за 

15% 

Кориштење средстава међународних пројеката за подршку 

иновацијама 

     МНТ, МИЕР, 

РАРС, ЕУНОРС 

средства донатора 2.000.000 Број субјеката 

Износ одобрених средстава 

Подршка МСП у очувању животне средине 

Боље кориштење еколошких принципа у  пословању 

Обезбјеђење едукативних и промотивних радионица и 

семинара за МСП у вези са еко-означавањем, дозволама и 

лиценцама  

     МПУГЕ, МИЕР, 

РАРС, ФЗЖСЕЕ, 

ПКРС 

Буџет РС, локални 

буџети, средства 

донатора 

500.000 Број МСП на семинарима 

Број издатих еко ознака, 

лиценци и осталог 

Обезбјеђење финансијских средстава за пројекте МСП који 

доприносе очувању животне средине 
     ФЗЖСЕЕ Буџет Фонда 2.000.000 Број подржаних МСП 

Поштовање принципа енергетске ефикасности 

Побољшање карактеристика индустријских процеса у МСП 

поштовањем принципа енергетске ефикасности 
     МИЕР, РАРС Буџет РС, локални 

буџети, средства 

донатора 

1.000.000 Број МСП који користе 

принципе енергетске 

ефикасности  

Број подржаних МСП кроз 

радионице и финансијске 

подстицаје 

 

УКУПНО СРЕДСТВА – стратешки циљ 1 418.650.000 КМ 

 

Стратешки циљ 2: Подршка стварању повољног пословног окружења за МСП 

Унапређивање оквира за потребе МСП на републичком нивоу 

Јачање  подршке МСП  

Усвајање измјена и допуна Закона о развоју МСП      МИЕР  Редовна средства 

буџета 

- Усклађена дефиниција МСП 

са ЕУ дефиницијом  

Успостављање и рад мреже РС за имплементацију и праћење 

СБА 

 

     МИЕР  Редовна средства 

буџета 

- Успостaвљена мрежа 

Број одржаних едукација за 

мрежу  

Број извјештаја 

Јачање улоге Савјета за развој МСП и предузетништва РС       МИЕР Редовна средства 

буџета 

- Број састанака Савјета  

Број препорука Влади 

Јачање сарадње између институција за подршку МСП на 

републичком и локалном нивоу 

 

     РАРС, ЈЛС, 

локалне агенције 

Редовна средства 

буџета 

- Број састанака 

Број пројеката 

 

Наставак регулаторне реформе и процјене утицаја прописа 

Доношење и реализација акционих планова за 

поједностављење регулативе за МСП и предузетнике   
     МИЕР, МЕОРС и 

друга 

министарства 

Буџет РС,  1.000.000 Број усвојених закона у 

процесу реформе 

Ефекти стратегије  

Наставак активности спровођења процјене утицаја прописа      МЕОРС и друга 

министарства 

Редовна средства 

буџета 

- Број закона на којима је 

спроведена пуна и кратка 
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ПУП 

 

 

Брже спровођење стечајног поступка и пружање друге прилике предузетницима 

Примјена новог Закона о стечајном поступку       МП Редовна средства 

буџета 

- Убрзан стечај 

Број спроведних 

реорганизација 

Подршка предузећима са потешкоћама у пословању      МИЕР, РАРС Редовна средства 

буџета 

50.000 Успостављен механизам 

подршке за пружање „друге 

шансе“ предузећима 

Пружање „друге шансе“ поштеним предузетницима      МИЕР, РАРС и 

локалне развојне 

агенције 

Редовна средства 

буџета 

50.000 Број одржаних семинара  

Јачање локалног економског развоја 

Усвајање и реализација новог стратешког документа развоја 

локалне самоуправе 

`     МУЛС и остала 

министарства, 

ЈЛС 

Буџет РС, донатори, 

ЈЛС 

5.000.000 Усвојена стратегија  

Број и ефекти 

имплементираних циљева 

Наставак активности цертификације повољног окружења      МЕОРС, ЈЛС Буџет ЈЛС, донатори - Број цертификованих 

општина 

Јачање капацитета локалних развојних агенција и 

општинских одјељења за привреду кроз организацију обука 

за припрему и спровођење развојних пројеката и 

побољшања услуга за МСП 

     РАРС, ЛРА, ЛЈС Буџет РАРС, ЈЛС, 

донатори 

- Број одржаних састанак 

Број одржаних обука 

Јачање сарадње између Републичке агенције за развој МСП 

и мреже за локални економски развој кроз припрему и 

спровођење заједничких пројеката 

     РАРС, ЛРА, ЛЈС Буџет РАРС, ЈЛС, 

донатори 

- Број реализованих пројеката 

Успостављање и подршка моделима међуопштинске 

сарадње 
     РАРС, ЛРА, ЛЈС ЈЛС, донатори -  

Успостављање револвинг фонда или фонда за 

суфинансирање учешћа у значајнијим пројектима 

финансираним од међународних донатора. 

 

     МИЕР, РАРС, 

ЛРА 

Буџети ЈЛС,  

буџет ЛРА, 

донатори 

- Успостављен Фонд, 

Број пројеката реализованих 

уз помоћ Фонда 

Подршка развоју предузетничке инфраструктуре 

Успостављање и развој пословних зона 

Израда Програма развоја пословних зона који ће обухвати 

категоризацију зона и ажурирање базе података о зонама уз 

примјену ГИС апликације 

     МИЕР, РАРС, 

овлаштена 

институција са 

лиценцираним 

ГИС софтвером 

за планирање, 

остали носиоци  

Буџет РС, локални 

буџети, средства 

донатора 

 500.000 Извршена категоризација  

Број комплетираних зона 

Број нових МСП 

Иницирање измјена и допуна законског оквира који се 

односи на  развој зона и пренос власништва са Републике на 
     МИЕР РС и 

др.министарства, 

Редовна средства 

буџета 

- Број измијењених закона 

Број олакшица 
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ЈЛС код перспективних зона  РУГИП 

Обезбјеђење средстава за припрему просторно-планске 

документације за пословну зону, пројектне документације за 

инфраструктуру и суфинансирање изградње инфраструктуре 

у пословним зонама 

     МИЕР, ЈЛС, 

донатори 

Буџет РС, локални 

буџети, средства 

донатора 

15.000.000 Обезбјеђење средстава за 

припрему просторно-

планске документације за 

пословну зону, пројектне 

документације за 

инфраструктуру и 

суфинансирање изградње 

инфраструктуре у 

пословним зонама; 

пројектне документације за 

инфраструктуру 

Подршка развоју туристичких зона      МТТ, МИЕР, 

ЈЛС, донатори 

Буџет РС, локални 

буџети, средства 

донатора 

- Број развијених туристичих 

зона 

Успостављање и јачање предузетничких инкубатора, иновационих и других центара 

Мапирање перспективних локација за предузетничке  

инкубаторе и друге центре и израда базе података  
     МИЕР, РАРС Редовна средства  - Мапиране локације 

Урађена база података 

Успостављање и рад нових предузетничких инкубатора, 

универзитетских предузетничких центара и технолошких 

паркова у РС 

     МНТ, МИЕР, 

РАРС, ЦИДЕА, 

ИЦБЛ, ЛРА 

остали носиоци  

Буџет РС, средства 

донатора 

1.000.000 Број нових инкубатора и 

центара, број станарa у 

инкубаторима, нових 

центара, број нових МСП 

Број иновација  

Подстицај развоју занатско-предузетничке дјелатности 

Унапређивање законодавства за пословање предузетника 

Успостављање Регистра предузетника Републике Српске      МИЕР РС, 

АПИФ, ЈЛС 

Редовна средства 

буџета 

- Успостављен регистар 

Број новооснованих 

предузетника 

Иницирање измјене закона који тренутно не омогућавају 

пословање у форми предузетника  
     МИЕР РС Редовна средства 

буџета 

- Број нових дјелатности у 

којима могу пословати 

предузeтници 

Иницирање измјене Закона о комуналним таксама у циљу 

њиховог смањења на нивоу ЈЛС 
     МИЕР РС, МФ 

РС 

Редовна средства 

буџета 

- Смањен износ комуналних 

такси 

Иницирање измјене Закона о спољнотрговинском пословању 

БиХ у циљу омогућавања предузетницима да извозе 

     МИЕР РС, 

МСТЕО БиХ 

Редовна средства 

буџета 

- Предузетници могу 

директно извозити  

Подршка пословању предузетника 

Утврђивање заштитног знака, успостављање  регистра 

старих заната и промоција занатства 
     МИЕР РС, ЗПК 

РС 

Буџет РС 50.000 Број старих заната у РС који 

су добили заштитни знак 

Обезбјеђење финансијске подршке за предузетнике (посебно 

старе занате и домаћу радиност) 
     МИЕР РС Буџет РС 500.000 Број подржаних старих 

заната 

Едукација за предузетнике       МИЕР РС, ЗПК 

РС, РАРС 

Редовна средства 

буџета  

50.000 Број едукованих 

предузетника 

УКУПНО СРЕДСТВА – Стратешки циљ 2 23.200.000 КМ 
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Стратешки циљ 3: Стимулисање развоја и промоције предузетништва и предузетничких вјештина 

Подршка развоју предузетништва 

Покретање нових МСП 

Подршка и стимулисање отварања нових МСП      МРБИЗ, Завод за 

запошљавање РС, 

РАРС 

РАРС, буџет РС  900.000 Број новооснованих МСП 

Број новозапослених 

Такмичење за најбољу пословну идеју      РАРС РАРС, средства 

донатора 

300.000 Број едукованих лица 

Број успостављених МСП 

Обезбјеђење информација за МСП  

Успостављање Предузетничког портала      РАРС РАРС, средства 

донатора 

20.000 Успостављен портал 

Број посјета порталу 

Број захтјева за 

информације  

Катастар непокретности 

Стављање у функцију катастра непокретности      РГУ РС РГУ РС, донаторска 

средства 

 успостављен катастар 

непокретности, 

поједностављен поступак 

укњижавања и промета 

непокретности 

 

Подршка развоју предузетништва жена 

Усвајање и реализације Стратегије развоја предузетништва 

жена у РС до 2020. године 
     МИЕР РС  

 

Буџет РС, средства 

донатора 

- 

 

Усвојена Стратегија 

Реализовани циљеви 

Обезбјеђење бесповратних средства за подршку 

предузетништву жена из разних извора 

 

     МИЕР РС  

 

Буџет РС, средства 

донатора 

 

500.000 

 

Број предузетница које су 

добиле подршку 

Број нових предузетница 

Обезбјеђење едукације и обуке за предузетнице 

 
     МИЕР РС, РАРС, 

ПКРС 

Буџет РС, средства 

донатора 

50.000 

 

Број спроведних обука 

Број учесница 

Подршка промоцији предузетница 

 
     МИЕР РС, ПКРС, 

РАРС 

Буџет РС, средства 

донатора 

50.000 

 

Број предузетница које су 

учествовале у промоцији 

Подршка удруживању жена предузетница  

 
     МИЕР РС, ПКРС, 

РАРС 

Буџет РС, средства 

донатора 

50.000 

 

Број новоформираних 

удружења 

Јачање улоге  Савјета за женско предузетништво Републике 

Српске 

 

     МИЕР РС, ПКРС, 

РАРС 

 

Буџет РС, средства 

донатора 

 

50.000 

 

Број одржаних састанака 

Број препорука за подршку 

предузетницама 

Стимулисање развоја социјалног предузетништва 

Израдити  свеобухватну анализу потреба и могућности 

развоја социјалног предузетништва у Републици Српској,  
     МИЕР, РАРС, 

МРБИЗ, МЗСЗ, 

МПК и др. 

Буџет РС, средства 

донатора 

- 

 

 

Урађена анализа социјалног 

предузетништва  

Обезбједити подршку за покретање и развој социјалних 

предузећа  
     МИЕР, РАРС, 

МРБИЗ, МЗСЗ, и 

др. 

Буџет РС, средства 

донатора 

- Број социјалних предузећа и 

број запослених у 

социјалним предузећима 
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Промоција социјалних предузећа       МИЕР, РАРС, 

МРБИЗ, МЗСЗ, и 

др. 

Буџет РС, средства 

донатора 

 

- Број одржаних семинара, 

округлих столова, 

конференција и др. 

Подршка промоцији предузетништва 

Подршка МСП за учешће на сајмовима и другим 

манифестацијама 
     МТТ, МИЕР, 

др.министарства, 

ПКРС 

 

Буџет РС, средства 

донатора 

100.000 Број подржаних МСП који 

учествују на сајмовима 

Провођење кампања и брендирање домаћих производа      МТТ 

ЕУНОРС 

средства учесника у 

конзорцијуму, 

средства донатора 

200.000 Број брендираних производа 

Ефекти кампање 

Учешће у Глобалној седмици предузетништва      РАРС, партнери 

на пројекту 

РАРС, средства 

донатора 

50.000 Број спроведних активности 

Број учесника 

Број догађаја 

Подршка интернационализацији МСП – кластеризација 

Идентификација потенцијалних  кластерских  иницијатива и 

подршка њиховом настајању и функционисању 
     МИЕР, РАРС, 

остали носиоци  

Буџет РС, средства 

донатора 

500.000 Број нових кластера 

Проценат повећања извоза 

чланица кластера 

Повезивање кластера и кластерских иницијатива са 

научнообразовним организацијама и другим институцијама 

и кластерима у окружењу 

     РАРС, кластери Редовна средства  - Број потписаних споразума 

Обезбјеђење средства за директну подршку повећању извоза 

предузећа на нова тржишта, те развоју производа и услуга 

кроз нове транснационалне кластере 

     МИЕР, РАРС, 

донатори 

Буџет, донатори, 

кластери, МСП 

1.000.000 Број подржаних МСП и 

кластера 

Повећање извоза 

Промоција развоја кластера кроз организацију састанака, 

радионица и форума а посебно у области индустрије и 

туризма 

     МИЕР, РАРС, 

донатори 

Буџет, донатори, 

кластери, МСП 

50.000 Број скупова и промоција 

Стимулисање запошљавања незапослених лица 

Усвојити нову Стратегију запошљавања РС       МРБИЗ РС, ЗЗРС, 

остала 

министарства 

Буџет РС, Завод за 

запошљавање,  

средства донатора 

- Број новозапослених лица 

Број нових МСП 

Обезбјеђе финансијске подршке запошљавању незапослених 

лица и других категорија 
     МРБИЗ, ЗЗРС Буџет РС,Завод за 

запошљавање,  

средства донатора 

50.000.000 Број новозапослених лица 

Подршка развоју предузетничких вјештина 

Успостављање Анализе потреба за обуком (енгл. Training 

Need Analysis – TNA) 
     ПКРС, РАРС, 

МИЕР, МПК, 

МРБИЗ, Завод за 

образовање 

одраслих, Завод 

за запошљавање и 

др.) 

 

Редовна средства 

институција  

50.000 Број анкетираних МСП 

Број обука  
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Подршка успостављању система квалитета – Фонд за 

подршку предузећима 
     МИЕР, ПКРС, 

остали носиоци 

Буџет РС, средства 

донатора 

600.000 

 

Број МСП који су увелa 

систем квалитета 

Број МСП којa су добили 

другe видoве подршке 

Имплементација програма „Мрежа консултаната“      РАРС Буџет, донатори 250.000 Број подржаних МСП 

УКУПНО СРЕДСТВА – стратешки циљ 3 54.720.000 КМ 

СВЕ УКУПНО  496.570.000 КМ 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2016–2020. ГОДИНА 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ  

 

Уставни основ за доношење Стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике 

Српске за период 2016–2020. година садржан је у Aмандману XXXII на члан 68. т. 8. 

Устава Републике Српске, према којeм, између осталог, Република Српска уређује и 

обезбјеђује основне циљеве и правце привредног развоја, као и члану 70. став 2. Устава 

Републике Српске, којим је утврђено да Народна скупштина Републике Српске доноси 

законе, друге прописе и опште акте.  

Сектор малих и средњих предузећа а тиме и израда стратегија и политика развоја малих и 

средњих предузећа је у надлежности Министарства индустрије, енергетике и рударства 

Републике Српске, према члану 23. Закона о Републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). 

Чланом 12. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике 

Српске“, број 50/13) предвиђено је доношење Стратегије развоја малих и средњих 

предузећа Републике Српске. 

 

II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА 

НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 

 

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22/02-021-698/16 од 2. 

септембра 2016. године, уставни основ за доношење ове стратегије садржан је у 

Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 8. Устава Републике Српске, према којима 

Република, између осталог, уређује и обезбјеђује заштиту свих облика својине, правни 

положај предузећа и других организација, основне циљеве и правце привредног и 

технолошког развоја, као и  политику и мјере за усмјеравање развоја. Такође, према члану 

70. Устава,  Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте. 

Такође, чланом 12. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник 

Републике Српске“ број 50/13) прописано је да ову стратегију доноси Народна скупштина 

на приједлог Владе Републике Српске, а стратегија садржи: смјернице, мјере и програм 

развоја малих и средњих предузећа, носиоце спровођења Стратегије, рокове за 

реализацију мјера, висину и извор средстава потребних за реализацију Стратегије, 

показатеље успјешности, праћење и надзор над спровођењем појединих мјера и 

извјештавање о реализацији. 
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Cекретаријат дао је позитивно мишљење на Нацрт стратегије развоја малих и средњих 

предузећа Републике Српске за период 2015–2020. година, актом број: 22/02-021-564/15 од 

4. августа 2015. године, а Народна скупштина Републике Српске Нацрт ове стратегије 

усвојила је на десетој  редовној сједници, одржаној 17. марта 2016. године. 

Овом стратегијом дефинисана су три стратешка циља: јачање конкурентности малих и 

средњих предузећа, подршка стварању повољног пословног окружења за мала и средња 

предузећа и стимулисање развоја и промоције предузетништва и предузетничких 

вјештина. 

Најбитније разликe између Нацрта и Приједлога стратегије, које су резултат 

скупштинске расправе,  представљају додавање, односно прецизирање два нова подциља; 

подциљ који се односи на успостављање мониторинг система у Републици Српској, те 

подциљ који се односи на активности које ће се у оквиру пореске политике предузимати у 

наредном периоду да би се олакшало пословање МСП и предузетницима.  

У стратешком циљу Подршка стварању повољног пословног окружења за МСП, у 

подциљу који се односи на брже спровођење стечајног поступка разрађена је примјена 

новог Закона о стечају („Службени гласник Репблике Српске“, брoj 16/16)  с обзиром на то 

да је у периоду између усвајања Нацрта и Приједлога стратегије ступио на снагу овај 

закон.  

У стратешком циљу Стимулисање развоја и промоције предузетништва и предузетничких 

вјештина, подциљ Подршка развоју предузетништва допуњен је активностима које се 

односе на реализацију пројеката Свјетске банке „Регистрација некретнина“, а који ће 

пословним субјектима смањити трошкове и вријеме чекања потребно за регистрацију 

непокретности, односно прикупљање документације у вези са непокретностима. Поред 

наведеног, овај приједлог допуњен је новим подциљем Стимулисање развоја социјалног 

предузетништва који се односи на подстицање развоја и пружање подршке за оснивање и 

функционисање социјалног предузећа, чији је главни циљ да оствари социјални утицај, у 

односу на профит члановима односно акционарима.  

Поглавље Очекивани ефекти стратегије допуњено је активностима које би требало да 

утичу на раст укупног броја МСП и броја запослених у МСП, а Акциони план спровођења 

Стратегије измијењен је у складу са подциљевима и активностима који су допуњени у 

овом приједлогу. 

Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај приједлог 

усклађен са Уставом и правним системом Републике, мишљења смо да се Приједлог 

стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016–2020. 

година може упутити на разматрање.  
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III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу број:17.03-

020-2051/16 од 07.09.2016. године,  након увида у прописе Европске уније и анализе 

Приједлога стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 

2016–2020. године, установљено је да EU acquis садржи изворе који су релевантни за 

предмет уређивања достављеног приједлога, због чега у Изјави о усклађености стоји 

оцјена „дјелимично усклађен“.        

Материју Приједлога, у дијелу примарних извора права ЕУ, уређују Уговор о Европској 

унији, Наслов I- Заједничке одредбе, члан 3. став 3. (The  Treaty  on  European  Union, Title  

I - Common  Provisions,  Article 3 (3)) и Уговор о функционисању Европске уније; Трећи 

дио – Политике и унутрашње активности Уније, Наслов IV: Слобода кретања људи, 

услуга и капитала, Глава 2 – Право пословног настањивања,  члан чл. 49–55; Поглавље 3 – 

Услуге, чл. 56–62; Наслов VII – Заједничка правила о конкуренцији, опорезивању и 

усклађивању законодавства, Поглавље 2 – Државна помоћ, чл. 107–109; Наслов XVII – 

Индустрија, члан 173.  (Treaty on Functioning of the European Union; Part Three –Policies and 

Internal Actions of the Union, Title IV: Free Movement of Persons, Services and Capital, 

Chapter 2- Right of establishment, Art. 49–55; Chapter 3- Services, Art 56–62.; Title VII – 

Common rules on competition, taxation and approximation of laws, Chapter 1 – Rules on 

competition, Section 2 – Aids granted by States, Articles 107–109; Title XVII – Industry, Article 

173.).  

У дијелу секундарних извора права ЕУ, утврђено је да предметну материју уређују 

сљедећи извори: 

 Регулатива Комисије (ЕУ) 651/2014 од 17 јуна 2014. године о оцјењивању 

одређених категорија помоћи које су у складу са унутрашњим тржиштем и чл. 107. 

и 108. Уговора (Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring 

certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 

107 and 108 of the Treaty); 

 Директива  2006/123/EС Европског парламента и Савјета од 12. децембра 2006. 

године о услугама на унутрашњем тржишту (Directive 2006/123/EC of the Еuropean 

Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market); 

 Директива 2012/17/ЕУ Европског парламента и Савета од 13. јуна 2012. године 

којом се допуњује Директива Савета 89/666/ЕЕC и Директива 2005/56/ЕC и 

2009/101/ЕC Европског парламента и Савета у вези са повезивање централних и 

привредних регистара и регистара предузећа (Directive 2012/17/EU of the European 

Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Directive 89/666/EEC 

and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of the European Parliament and of the 

Council as regards the interconnection of central, commercial and companies registers); 

и 

 Препорука Европске комисије од 6. маја 2003. године која се односи на дефиницију 

микро, малих и средњих предузећа (2003/361/EC) (Commission Recommendation 

Concerning the Definition of micro, Small and Medium-Sized enterprises 

(2003/361/EC)). 
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У дијелу осталих извора права ЕУ, предлагач је приликом израде Стратегије узео у 

обзир: 

 Саопштење Комисије COM(2010) 2020  -  Европа 2020: Европска стратегија за 

паметан, одржив и инклузиван раст (Communication from the Commission  

COM(2010) 2020 final - EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth);  

 Саопштење Комисије Савјету, Европском парламенту, Европском економском и 

социјалном комитету и Комитету региона – „Прво мисли на мале“ – „Акт о малом 

бизнису“ за Европу{SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102} (Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions - “Think Small First” - A “Small 

Business Act” for Europe {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102}); 

 ЕУ предузетнички акциони план 2020  (EU Entrepreneurship 2020 action plan); 

 Стратегију Југоисточне Европе 2020  (SEE 2020 - South East Europe 2020 Strategy); 

 ЕУ Јадранско-јонску стратегију (EUSAIR - European Strategy Adriatic Ionian Region); 

 Дунавску стратегију (EUSDR – European Strategy Danube Region); 

 COSME – ЕУ Програм за конкурентност предузетништва и МСП (EU programme 

for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises); 

 HORIZON 2020 - Оквирни програм ЕУ  за истраживање и иновације 2014-2020 

(The EU Framework Programme for Research and Innovation); и 

 Регионалну стратегију истраживања и развоја иновација на Западном Балкану 

(Western Balkans Regional Research and Development Strategy for Innovation). 

Напомињемо да ће доношење ове стратегије допринијети испуњавању обавеза 

утврђених у сљедећим областима ССП: Глава II – Пословно настањивање, чл. 50–56; 

Пружање услуга, чл. 57–59; Глава VIII - Политике сарадње, члан 93. Мала и средња 

предузећа, члан 98. Опорезивање, члан 99. Сарадња у области социјалне политике,  

члан 100. Образовање и обука, члан 108-Животна средина, Глава VIII - Финансијска 

сарадња чл.112–114, и члан 109. Истраживање и технолошки развој. 

 

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2011–2013. 

година истекла је 2013. године, те је урађен нови стратешки документ за област малих и 

средњих предузећа под називом Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике 

Српске за период 2016–2020. година. 

Стратегија дефинише стратешке циљеве, програме и активности развоја малих и средњих 

предузећа за период од 2016. до 2020. године, који су засновани на анализи стања, 

досадашњим активностима развоја овог сектора, захтјевима ЕУ и потребама малих и 

средњих предузећа и предузетника.  
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Разматрање Стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 

2016–2020. година, планирано је Програмом рада Народне скупштине Републике Српске 

за 2016. годину. 

 

V РАЗЛИКЕ ПРИЈЕДЛОГА У ОДНОСУ НА НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ 

Нацрт стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016–

2020. година усвојен је 17. марта 2016. године на 10. редовној сједници Народне 

Скупштине Републике Српске. 

Разлике Приједлога у односу на Нацрт стратегије развоја малих и средњих предузећа 

Републике Српске за период 2016–2020. година резултат су прихваћених примједаба и 

сугестија са скупштинске расправе, а огледају се у сљедећем: 

У поглављу „Основни показатељи пословања“ анализа статистичких показатења за МСП и 

предузетнике извршена је на основу показатеља за период 2011–2015. година у односу на 

Нацрт стратегије гдје је анализиран период 2010–2014. година.   

 У стратешком циљу 1: Јачање конкурентности МСП, додат је нови подциљ: 5.1.2. 

Менторинг за потребе МСП с обзиром на то да постоји много изазова с којима се 

суочавају МСП које не могу самостално да ријеше. У циљу обезбјеђења свеобухватне и 

дугорочне подршке у развоју МСП неопходно је увести менторство, те је овај подциљ 

додат у Стратегију у сврху успостављања менторинг система у Републици Српској. 

У подциљу 5.1.5. Побољшање приступа МСП финансијама у табели 5.1. Одобрена 

средства МСП у Приједлогу стратегије наведена су средства за период 2011–2015. година 

у односу на Нацрт стратегије гдје је био дат преглед финансијске подршке за период 

2010–2015. година. 

У стратешком циљу 1 у Приједлогу стратегије, додат је и нови подциљ 5.1.6. Пореска 

политика у складу са потребама МСП гдје су наведени законски прописи о порезу на 

доходак, порезу на непокретности, пореском поступку и одгођеном плаћању и погодности 

које ова законска рјешења прописују за МСП и предузетнике, као и активности које ће се 

у оквиру пореске политике предузимати у наредном периоду да би се олакшало пословање 

МСП и предузетницима.  

У стратешком циљу 2: Подршка стварању повољног пословног окружења за МСП, у 

подциљу 5.2.2. Брже спровођење стечајног поступка и пружање друге прилике 

предузетницима у планираним активностима за наредни период у Приједлогу стратегије у 

односу на Нацрт наведена Примјена новог Закона о стечајном поступку обзиром да је у 

међувремену дошло до усвајања овог закона.  

У стратешком циљу 3: Стимулисање развоја и промоције предузетништва и 

предузетничких вјештина, у подциљу 5.3.1.1 Подршка развоју предузетништва као нова 

активност додано је увођење катастра непокретности с обзиром на то да Републичка 

управа за геодетске и имовинско-правне послове уз подршку Свјетске банке реализује 

пројекат „Регистрација некретнина“. Циљ пројекта је поједностављење поступка 

укњижавања и промета некретнина и то на начин да ће постојећи систем укњижавања 

имовине бити замијењен јединственом евиденцијом, катастром непокретности. Ступањем 

на снагу катастра непокретности грађани и пословни субјекти ће имати много мање 
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трошкова, а вријеме чекања и потребна документација ће бити знатно смањени. Такође, 

додат је и нови подциљ 5.3.3. Стимулисање развоја социјалног предузетништва с циљем 

подстицања развоја и пружање подршке оснивању и функционисању социјално предузећа.  

У поглављу 6. Очекивани ефекти стратегије, у Приједлогу стартегије у односу на Нацрт 

стратегије додат је текст о активностима предвиђеним Стратегијом и начин на које би 

требало да утичу на раст укупног броја МСП и броја запослених у МСП. 

У поглављу 9. Акциони план спровођења Стратегије развоја МСП Републике Српске за 

период 2016–2020. година измијењен је у складу са подциљевима и активностима који су 

у Приједлогу стратегије додани у односу на Нацрт стратегије.  

 

VI ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

Имајући у виду резултате спроведених анализа и истраживања у склопу израде ове 

стратегије, те визију и стратешке циљеве развоја малих и средњих предузећа, дефинисана 

су три стратешка циља развоја у периоду 2016–2020. година, и то:  

Стратешки циљ 1: Јачање конкурентности МСП који ће се реализовати кроз 

реализацију програма развој образовања у функцији развоја предузетништва, 

стимулисање МСП да искористе прилике јединственог тржишта, стварање 

инфраструктуре за развој производа и трансфер технологија, побољшање приступа МСП 

финансијама, пореска политика, подстицај развоју иновација и подршка МСП очувању 

животне средине. 

Стратешки циљ 2: Подршка стварању повољног пословног окружења за МСП ће се 

реализовати кроз унапређивање оквира за потребе МСП, брже спровођење стечајног 

поступка и пружање друге прилике предузетницима, јачање локалног економског развоја, 

подршка развоју предузетничке инфраструктуре и подстицај развоју занатско-

предузетничке дјелатности. 

Стратешки циљ 3: Стимулисање развоја и промоције предузетништва и 

предузетничких вјештина ће се реализовати кроз реализацију програма подршке развоју 

предузетништва, подршка развоју предузетништва жена, стимулисање развоја социјалног 

предузетништва, подршка промоцији предузетништва, подршка интернационализацији 

МСП – кластеризација, стимулисање запошљавања незапослених лица и подршка развоју 

предузетничких вјештина. 

Преглед конкретних мјера и активности, носиоци активности, рокови, потребна средства 

за реализацију, дати су у Акционом плану за спровођење Стратегије, који је саставни дио 

Стратегије.  

Праћење и реализација Акционог плана задатак је свих институција Републике Српске, 

које ће једном годишње радити извјештај о реализацији Акционог плана из своје 

надлежности и достављати га Министарству индустрије, енергетике и рударства 

Републике Српске, а План ће бити саставни дио Годишњег извјештаја за област МСП и 

предузетништва који ће се достављати Влади Републике Српске и Народној скупштини 

Републике Српске на разматрање. 
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Kao резултат спровођења Стратегије у наредном периоду очекује се остварење 

позитивних ефеката у области МСП као што је повећање броја новоотворених МСП, 

запослености, учешћа у БДП и повећању извоза. 

 

VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ДОНОШЕЊА 

СТРАТЕГИЈЕ 

Потребна финансијска средства за спровођење Стратегије развоја малих и средњих 

предузећа Републике Српске за период 2016–2020. година, износе укупно 496.570.000КМ, 

од чега се највећи дио средстава односи на кредитна средства ИРБ РС.  

Већина подстицаја је већ планирана у буџету Републике Српске кроз подстицаје за 

привреду, иноваторство, технологије, туризам, пољопривреду и друге подстицаје. 
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Прилог 

ИЗЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ИЗЛАГАЊЕМ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА  

НА НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Народна скупштина Републике Српске је на 10. сједници, одржаној 15, 16 и 17. марта 

2016. године разматрала  Нацрт стратегије развоја МСП Републике Српске за период 

2016–2020. година. Нацрт стратегије је подржан од народних посланика уз одређене 

примједбе и сугестије. У наставку текста наводимо коментаре народних посланика са 

скупштинске расправе. 

 

Народни посланик г. Драган Чавић коментарисао је статистичке показатеље у вези са 

МСП, те пад броја МСП и пад броја запослених. Г.Чавић је даље нагласио да је стратегија 

већим дијелом студија, те коментарисао оцјене међународних извјештаја о пословању у 

БиХ, каo и све показатеље у вези са идустријском производњом. Г. Чавић затражио је да 

се циљеви представе кроз квантитативне показатеље те сугерисао да се дефинише 

сљедеће: смањење пореског оптерећења, броја плаћања,  реформа и модернизација 

система опорезивања, смањење корупције и њеног утицаја, укидање непотребних намета 

привреди и коначно увођење фискалног и парафискалног регистра, уклањање 

административних препрека  за оснивање и рад привредних субјеката, потпуна ревизија и 

реконструкција  катастарско-грунтовних евиденција и промета некретнина, смањење 

рокова за издавање грађевинских дозвола, затим унапређивање и модернизација судског 

система, ефикасан и транспарентан систем буџетских подстицаја те смањење  времена  и 

трошкова  за издавање акредитација у вези са квалитетом и другим стандардима, који 

прописују међународне организације ради извоза, повезивање између 

научноистраживачке институција и привреде, односно успостављање научнотехнолошких  

паркова, те промјену система  образовања. 

 

ОДГОВОР: 

Статистички показатељи приказују реално стање привреде Републике Српске, као и свих 

осталих привреда у окружењу у периоду економске кризе, проблема изазваних поплавама, 

као и других проблема са којима су се сусретала и МСП у земљама окружења. Код 

међународних извјештаја је потребно нагласити да се не раде за цијело подручје Босне и 

Херцеговине као што је то и случај са нaјважнијим извјештајем Doing business, који 

обрађује подручје Сарајева, док се показатељи из Републике Српске не узимају у обзир. У 

приједлог су унесени квантитативни показатељи за реализацију циљева, као што су 

пројекције броја МСП и запослених у МСП након реализације стратешких циљева.  

Стратегија развоја малих и средњих предузећа је секторски документ за област малих и 

средњих предузећа, те су у Приједлог стратегије уврштени програми у вези са пореском 

политиком и катастром, док је остале циљеве потребно дефинисати стратешким 

документима у области грађевинарства и научноистраживачке дјелатности. Стратегијом 

за борбу против корупције предвиђене су мјере и за привреду. Додјела подстицаја се врши 

на транспарентан и ефикасан начин док се судским системом бави реформа правосуђа. У 

суштини сви наведени циљеви се дефинишу општим стратегијама развоја а не стратегијом 

развоја МСП што је видљиво и из европских докумената. 
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Народни посланик г. Вања Бајић је коментарисао да међународни извјештаји о 

пословању прате дешавања у једном граду, у овом случају у Сарајеву,  и на основу чега се 

доносе закључци и рангира БиХ. Такође је поставио питање да ли се може испоштовати 

вријеме прописано за регистрацију. Сматра да код индустријских зона није проблем 

инфраструктура, већ претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште што 

је  потребно дефинисати у стратегији. Сматра да је код пада број предузећа потребно 

нагласити да ли је ријеч о предузећима са страним инвестицијама или домаћим 

предузећима. Такође га интересује да ли је пад броја предузећа на подручју Приједора у 

вези са затварањем граничних прелаза и да ли су неке компаније из Приједора прешле у 

Федерацију БиХ. Г. Бајић сматра да Стратегија образовања и ова стратегија треба да буду 

увезане. Подсјећа да је очување надлежности на ентитетском нивоу у овој области важно а 

да је слабо развијена свијест о предузетништву и отварању нових предузећа. Такође је 

коментарисао гашење локалних развојних агенција те поставио питање да ли се локалне 

агенције могу самофинасирати или не. Г. Бајић је тражио да се уради правилник за 

дрвопрерађиваче да би сировина за дрвопрераду била распоређена према критеријумима  

финалног степена обраде производа, односно количине извоза и броја радника. Г. Бајић 

сматра да увођење мајсторског испита нема ефекта уколико је овај испит само теоретски. 

 

ОДГОВОР: 

Регистрација се остварује у прописаном времену ако привредни субјекат достави потребну 

документацију. Претварање земљишта из пољопривредног у грађевинско се врши на 

основу закона и захтјева јединице локалне самоуправе која планира пословну зону, те 

сматрамо да је ова процедура већ дефинисана. Министарство не располаже подацима да 

ли су затворена предузећа у домаћем или страном власништву. Успостављењем 

централног регистра при АПИФ-у створиће се услови и за овакве податке. Постојање и 

близина граничних прелаза свакако утиче на пословање субјеката јер им значајно 

повећава трошкове. Пад броја субјеката на подручју Приједора и околине је посљедица 

кризе, поплава, ажурирања привредних регистара, а посебно оних који се тичу 

предузетника. Министарство је ускладило приједлог стратегије са Стратегијом 

образовања. Постојање локалних развојних агенција зависи од ставова јединице локалне 

управе која их је основала и њихових визија развоја. Локалне агенције се најчешће 

финансирају из општинских буџета, док се неке агенције финансирају и кроз реализацију 

међународних пројеката. Влада Републике Српске је задужила Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде да у сарадњи са Министарством припреми 

критеријуме на основу којих ће се вршити распоред шумских дрвних сортимената. 

Предвиђено је да се мајсторски испит састоји из теоретског и практичног дијела.  

 

Народни посланик г. Бранислав Бореновић је поставио питање Влади Републике 

Српске шта је конкретан разлог пада броја МСП и броја запослених те да је занимљив 

податак да је пад највећи у микро категорији субјеката, односно малих породичних 

фирми. Поред тога питао је да ли је пад резултат фискализације, односно да ли је 

фискализација негативно утицала на мале предузетнике који су касно извучени из система 

фискализације.  
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ОДГОВОР: 

Разлози за пад субјеката су већ дати у Стратегији и овом тексту. Поред тога, будући да је 

највећи број МСП у микро категорији, самим тим је и пад броја субјеката највећи у овој 

категорији. Такође, у овој категорији су и сви новоосновани субјекти који у прве три 

године престану са пословањем због лошег положаја на тржишту, а што се дешава и у 

развијеним економијама. На пад броја предузетника, који углавном послују у сектору 

трговине је у протеклом периоду, осим економске кризе утицала и појава великих тржних 

центара који се успостављају посљедњих година на овом подручју и који пружају значајан 

број услуга које не могу обезбиједити мале радње за своје потрошаче. У овој области је 

такође спроведена и реформа регистрације у оквиру које су све локалне самоуправе 

ажурирале своје регистре предузетника што је такође утицало на број предузетника у 

појединим подручјима. Министарство не располаже подацима да ли је фискализација 

имала значајнијег утицаја на број предузетника. 

 

Народни посланик гђа Жељка Стојичић је навела да нашу привреду одликује успорен 

привредни раст након велике економске кризе и поплава те да Стратегија не представља 

рјешење свих проблема МСП већ солидан оквир унутар којег се може много урадити. 

Сматра да је  усклађеност Стратегије са регионалним и европским документима добра. 

Коментарисала је статистичке и финансијске показатеље. Сматра да је визија 

оптимистична, те да је концепт Стратегије другачији у односу на претходне и да код  

одобрених средстава није наведена намјена и корисници средстава. Госпођа Стојичић 

мишљења је да би требало обезбиједити праћење потрошње средстава и  вертикалну 

координацију праћења одобрених средстава на републичком и локалном нивоу.  Очување 

надлежности Републике Српске веома је битно као и јачање сарадње између институција 

за подршку МСП на републичком и локалном нивоу. Посебну пажњу је потребно 

посветити локалним заједницама које немају развојне агенције и пружити им стручну 

подршку како би се у њима покренуо развој. Гђа Стојичић  је навела да је у Приједлогу 

стратегије потребно ажурирати податке о локалним заједницама које имају БФЦ 

цертификат. Поставила је питање зашто се предложени документ не зове Стратегија 

развоја малих и средњих предузећа и предузетника Републике Српске ако се односи и на 

предузетништво. Подржава регистар предузетника при АПИФ-у и повезивање локалних 

заједница у процесу регистрације, као и активности за развој предузетништва жена те 

посебно младих. С тим у вези, предлаже да се стратешки циљ 3. промијени и да гласи: 

„стимулисање развоја и промоција предузетништва и предузетничких вјештина младих“. 

Требало би да се Стратегијом наведе да ће повољнија средства добити она МСП која 

улажу производњу и савремену опрему. Сматра да је спровођење Стратегије дефинисано 

широко и да праћење реализације Стратегије мора бити императивно написано. 

Реализација се мора базирати на јасно дефинисаним годишњим акционим плановима. 

Своје мишљење треба дати и Савјет за развој МСП. Потребно је кориговати мјеру израда 

новог закона о стечајном поступку јер је донесен у међувремену.   

 

ОДГОВОР: 

Код подстицајних средстава наглашено је да су корисници подстицаја МСП и 

предузетници а назив подстицаја упућује на његову намјену. Слажемо се да је потребна 

координација у вези са подстицајима на републичком и локалном нивоу што се већ 

реализује кроз састанке које организује Агенција са локалним развојним агенцијама и 
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одјељењима за привреду/развој који се одржавају два пута годишње. Подаци о општинама 

које имају БФЦ цертификат су ажурирани. Предузетништво није уврштено у назив 

Стратегије, јер је назив Стратегије одређен Законом о развоју МСП. Поред тога, под 

појмом МСП обухватају се  и предузетници као што је то случај и у Европској унији. Сви 

циљеви, програми и мјере у Стратегији се односе и на предузетнике. Предложена 

промјена назива стратешког циља 3 није уважена с обзиром на то да овај циљ обухвата 

општу подршку без обзира на старосну доб, јер је подстицање предузетничког духа и 

стално учење и обука потребна у сваком животном периоду. Наравно,  активности у овом 

циљу ће се у највећој мјери фокусирати на младе да би се млади људи усмјеравали у 

предузетништво. Спровођење стратегије није императивно написано јер је то стратешки а 

не законски документ, који мора бити флексибилан, односно да се може једноставно и 

лако ажурирати због промјена у привредним кретањима гдје је тешко предвидјети неке 

утицаје као што су поплаве 2014. године. Поред тога, Стратегија захтијева значајна 

финансијска средства од чије расположивости зависи начин и степен реализације циљева  

и програма. Због предвиђеног оквирног буџета Стратегије урађен је петогодишњи 

акциони план, а циљ је да се ажурира у складу са привредним кретањима. Министарство 

сарађује са свим институцијама у реализацији својих стратешких докумената, а у 

годишњем извјештају за област МСП се обрађује реализација свих циљева и програма у 

тој години. Слажемо се да је при додјели средства потребно дати предност производњи. У 

приједлогу је коригована мјера која се тиче Закона о стечају. Индикатори су углавном 

квантитативни јер се на основу њих добија општа слика квалитета и ефеката реализованих 

мјера из Стратегије.  

 

Народни посланик гђа Зденка Гојковић сматра да МСП чине окосницу развоја 

привреде у Републици Српској и да значајно доприноси укупној запослености и 

приходима. Финансијски оквир за подршку предузећима чине ИРБ РС и Гарантни фонд, 

те бесповратна подстицајна средства. Најважније је очување надлежности у овој области. 

Такође, посебна пажња је посвећена родној равноправности. Поменула је Закон о развоју 

МСП којим су дефинисани основни принципи и носиоци развоја те институционални 

оквир. Осврнула се на одобрене подстицаје, те да су на подручју образовања планиране 

одређене активности. Будући да и Република Српска учествује у изради извјештаја о 

имплементацији ЕУ акта за МСП, резултати извјештаја су послужили за дефинисање 

циљева програма и активности у стратегији. Стратегијом се дефинишу основни стратешки 

циљеви, средства за развој МСП, као и наставак подршке овом сектору те визија развоја.  

Оно што је важно је да се прије свега треба оријентисати на подршку оним предузећима 

која могу да извозе. Предложено је и оснивање фонда за подстицање студентског 

предузетништва што би практично омогућило студентима да започну свој бизнис. Такође, 

дефинисана је потреба за акредитованим лабораторијама. 

 

ОДГОВОР: 

Слажемо се да се потребно оријентисати на предузећа која извозе као и предузећа која ће 

у будућности извозити. Постојање лабораторија је од посебне важности за предузећа и на 

њиховом оснивању је потребно радити. 

 

Народни посланик г. Душан Берић је у свом излагању навео да је ријеч о важном 

документу из аспекта укупног привредног развоја, те поновио кључне податке о МСП. 
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Међутим, навео је да не постоје законска рјешења која стимулишу развој малог и средњег 

предузетништва. Даље  је напоменуо да се не може рећи да нема новца за подршку, јер се 

значајна средстава на републичком и локалном нивоу дају за плате, које се могу смањити 

и тиме омогућити новац за подршку МСП. Нагласио је да нема развоја МСП ако се не 

уведу подстицаји као што је Србија урадила ослобађањем од прихода на нето плату. 

Сматра да је у одређеним привредним областима и одређеним регијама потребно имати 

велика предузећа те споменуо област пољопривреде и покретање производње у 

предузећима као што је Импро Приједор. Такође је позвао Владу на рјешавање проблема у 

руднику жељезне руде Љубија.  

 

ОДГОВОР: 

Област развоја МСП обрађена је у Закону о развоју МСП („Службени гласник Републике 

Српске“, број 50/13), који између осталог предвиђа подршку МСП. Средства за плате 

административног особља на републичком нивоу, као и на нивоу општина и градова  су у 

протеклом периоду смањене за разлику од плата институција на нивоу БиХ, чиме су 

учињене значајне уштеде у буџету. Слажемо се да подстицаји требају бити већи, а посебно 

постојећи подстицаји за запошљавање и подршку инвестицијама. Наведени подстицаји 

већ постоје и расту из године у годину те ће се и у наредном периоду радити на њиховом 

повећању. Посебно значајни су подстицаји у области пољопривреде који су и овдје 

поменути. 

 

Народни посланик г. Наде Планичевић је тражио одговор ко је аутор стратегија, да ли 

су наручене и колико су коштале. Сматра да показатељи у оваквим документима имају 

утопистички карактер. Према информацијама од привредних субјеката њима не смета 

свјетска економска криза ни проблеми због поплава, већ привилегије које се дају 

губиташима који касне са исплатом плата и који не плаћају порезе и доприносе те да из 

различитих интереса надлежна министарства најуже сарађују са онима који су највећи 

проблем у сфери привређивања у Републици Српској. 

Такође, сматра да стратегије прије свега треба се заснивају на броју становника и да се 

није било у стању реално пописати готово трећина општина Републике Српске. Сматра да 

су посљедње информације на сајтовима институција у вези са привређивањем старе 

готово двије године и да је потребно користити реалне показатеље и ускладити рад 

министарстава, контролних органа у складу са позитивним прописима ове земље. 

 

ОДГОВОР: 

Министарство је у сарадњи са осталим институцијама и организацијама израдило 

Стратегију развоја МСП у оквиру редовних активности без издвајања било каквих 

додатних средстава. Сматрамо да су циљеви, програми и активности доста реално 

постављени у складу са капацитетима и планираним средствима. Министарство и Влада 

Републике Српске пружају подршку свим субјектима у Републици Српској користећи 

расположиве капацитете и ресурсе. Субјекте који не измирују своје обавезе или чине 

привредне прекршаје контролишу за то одређене институције. Имајући у виду да је ово 

документ који се односи на економска питања и пословање он је у највећој мјери базиран 

на економским статистичким показатељима. Што се тиче пописа становништва, попис је 

завршен за подручје Републике Српске, а једини прихватљив број становника је онај који 

се искључиво односи на оне грађане који живе и раде у Републици Српској. Интернет 
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странице које се тичу пословања се редовно ажурирају, а у припреми је и Предузетнички 

портал Републике Српске који ће пружити више корисних информација предузетницима 

Републике Српске.  

Народни посланик г. Мурвет Бајрактаревић, сматра да је Нацрт урађен доста добро, те 

да је можда потребно обратити пажњу и урадити анализу због чега је велики број МСП 

затворен, да би се могла пронаћи потребна рјешења. Г. Бајрактаревић је навео примјере 

Федерације БиХ, Инђије и општине Тешањ који имају подстицаје. Г. Бајрактаревић сматра 

да Влада Републике Српске треба да базира подстицаје за пољопривреде и сточарство за 

мале пилот пројекте.  

 

ОДГОВОР: 

Разлози за затварање МСП су наведени у ранијим одговорима на питања посланика, а 

треба напоменути да се континуирано ажурирају и регистри МСП и предузетника гдје се 

предлаже брисање неактивних субјеката или гдје ће се предложити покретање стечајног 

или ликвидационог поступка. Сличне активности су спровеле Србија и Хрватска, да би се 

имао у виду број субјеката који послују. Слажемо се да су подстицаји веома важни и да је 

потребно планирати већа издвајања што је предвиђено и овим документом у складу са 

расположивим изворима међу којима су осим буџетских средстава и средства 

међународних донатора. У оквиру подстицаја за запошљавање посебна пажња је 

посвећена стимулисању запошљавања и самозапошљавања у пољопривреди.  

 

Народни посланик г. Душко Ивић сматра да стратегија обухвата доста статистичких 

података и да недостаје мало више аналитичких  података. Такође, наводи да је видљиво 

смањење субјеката на подручју приједорске регије, те сматра да на територији Републике 

Српске мора бити регионална заступљеност у сваком погледу (инфраструктурно, 

административно и остало). Иако је Приједор први добио БФЦ цертификат и према 

мишљењу Financial Times сврстан међу четири града у Европи по пословном окружењу, 

ова регија заостаје за осталим дијеловима Републике Српске. Сматра да се гранични 

прелази и инфраструктура морају посматрати као регионални проблем. Постоје и 

стратешка предузећа која нису активирана а за које су потребна одређена улагања. Треба 

покренути и рудник глинице Црна Долина, рудник угља Љешани, као и уложити одређена 

средства у Бању Мљечаница. Сматра да стратегија има свој смисао уколико ће Влада 

уложити дио средстава и покренути ове субјекте и одвојити дио средстава за отварање 

нових радних  мјеста. 

 

ОДГОВОР: 

Аналитички дио и статистички показатељи су неодвојиви и тако су и приказани у овом 

документу. Слажемо се да је за развој МСП важна инфраструктура на чему се 

континуирано ради, а посебно на путној инфраструктури, те градњи енергетских објеката. 

Поред републичког нивоа подршку развоју морају обезбиједити и јединице локалне 

самоуправе што је и видљиво на подручју Приједора који је развио сву потребну 

инфраструктуру за МСП и који има добре резултате, али на њима морају радити и 

општине у околини града да би се раст и развој овог подручја у близини границе ЕУ 

значајно поправио. 

Реструктурирањем и активирањем акционарских друштава која су у већинском 

власништву Републике Српске бави се детаљније Стратегија развоја индустрије, а слично 
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је и са бањским туризмом и његовим развојем чиме се специфично бави Стратегија 

туризма. Влада Републике Српске и Завод за запошљавање сваке године додјељују 

средства за запошљавање незапослених лица. 

 

 

 

 


