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ЕУНОРС – ваш нови пословни партнер

Кроз активности Европске мреже предузетништва 

Републике Српске, домаћа предузећа и предузетници 

могу добити информације о условима за улазак на 

тржиште Европске уније, нове прилике за извоз, 

приступ новим тржиштима, фондовима, могућности 

за трансфер технологија и приступ другим 

механизмима подршке развоју предузећа и 

предузетника.  

Европска мрежа предузетништва (eng. Enterprise Europe 
Network - EEN) представља највећу мрежу за подршку 
развоју предузећа и предузетништва у свијету. Покренута 
је прије три деценије од стране Европске комисије са 
идејом да се креира стандардизовани сет инструмента 
подршке предузећима у Европи. С обзиром на успјех 
постигнут у Европи, концепт је касније проширен и на 
остатак свијета. Све земље које у економским смислу 
нешто значе, чланице су EEN.

Конзорцијум из Републике Српске примљен је у чланство 
Европске мреже предузетништва крајем  2014. и то је 
најбоље што је Република Српска добила од Европске 
комисије. Кроз овај механизам подршке институције 
Српске добиле су могућност да, кроз директну 
комуникацију са Бриселом, раде на развоју домаћих 
предузећа.

Завршетком ратификације COSME споразума крајем 
2016. године од стране надлежних институција БиХ, 
створену су услови да конзорцијум Европске мреже 
предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС) добије 
средства за финансирање својих активности из два 
најзачајнија програма Европске комисије за подршку 

развоју предузећа и предузетинштва: COSME и H2020. 

Анализе истраживања о потребама предузећа у 
Републици Српској показују да су главни изазови са 
којима се суочавају отежан приступ тржиштима, 
финансијама, затим недостатак квалитетне радне снаге и 
све више потреба унапређења иновативних капацитета. 
Управо је EEN креирана да буде подршка предузећима да 
лакше превазиђу ове препреке. 

Кроз активности Европске мреже предузетништва 
Републике Српске, домаћа предузећа и предузетници 
могу добити информације о условима за улазак на 
тржиште Европске уније, нове прилике за извоз, приступ 
новим тржиштима, фондовима, могућности за трансфер 
технологија и приступ другим механизмима подршке 
развоју предузећа и предузетника.  

ЕУНОРС је ту да вам пружи техничку подршку за лако и 
ефикасно кориштење свих доступних инструмената EEN.

др Бојан Ћудић,

Координатор Европске мреже предузетништва РС
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Директна подршка развоју 

У намјери да подстакне развој предузећа и предузетника у Републици Српској, ојача њихову конкурентност и 
омогући њихов излазак на захтјевно европско и свјетско тржиште, Републичка агенција за развој малих и средњих 
предузећа формирала је конзорцијум институција из Републике Српске који је октобра 2014. године постао 
пуноправан члан Европске мреже предузетништва – највеће мреже за пословну подршку у свијету. 

Чланови конзорцијума Европска мрежа предузетништва 
Републике Српске (ЕУНОРС) су још и Универзитети у 
Бањој Луци и Источном Сарајеву, Привредна комора 
Републике Српске и Иновациони центар Бања Лука, а 
посматрачи Министарство индустрије, енергетике и 
рударства, Министарство финансија и Министарство за 
економске односе и регионалну сарадњу.

Као концепт, Европска мрежа предузетништва (EEN) 
успостављена је још 1987. године на иницијативу 
Европске комисије с циљем подстицања развоја 
предузећа. Данас она дјелује у више од 60 земаља, 
активно је 100 конзорцијума са више од 600 партнерских 
организација и институција. Све земље региона чланице 
су овог механизма подршке.

Главни циљеви мреже су: 

Јачање конкурентности предузећа, 

Бољи приступ информацијама, 

Подстицање иновација и изградња иновативних        

   капацитета. 

Ови циљеви остварују се кроз три групе активности:

Савјетодавна подршка

Међународна сарадња

Развој иновација
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САВЈЕТОДАВНА ПОДРШКА омогућава предузећима и 
предузетницима да бесплатно добију савјетодавну 
подршку која се односи на законодавство и стандарде 
Европске уније, савјетодавну подршку за истраживање 
тржишта и експертизу и савјете у области заштите права 
интелектуалног власништва. 

Ево примјера како је један предузетник из Пољске, 
захваљујући партнеру Европске мреже предузетништва у 
тој земљи, искористио овај вид подршке. Радило се о 
предузећу специјализованом за електричне инсталације 
које је пословало у близини границе са Њемачком. 
Предузеће је имало стручне и техничке предуслове да 
учествује на тендерима у Њемачкој, али нису имали 
довољно знања о комплексним тендерским процедурама 
у тој земљи. Предузетник се обратио за помоћ локалном 
конзорцијуму и захваљујући обуци коју је прошао, стекао 
је цертификат ко ји поједностављује учешће у 
процедурама јавних набавки у Њемачкој. 

Тако је његово предузеће постало прво пољско предузеће 
цертификовано у Њемачкој.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА обухвата организацију 
пословних сусрета, привредних мисија (циљане, 
међународне посјете за малу групу предузећа) и 
креирање базе података предузећа која имају капацитет 
да послују на међународном тржишту.

Кроз овај механизам подршке нпр. једно шведско 
предузеће изградило је успјешан посао захваљујући 
уређају који је омогућио уштеду на трошковима енергије. 
Жељели су своју пионирску технологију представити на 
сусједном региону Балтика и обратили су се Европској 
мрежи предузетништва.  

EEN партнер из Шведске позвао их је у привредну мисију о 
зеленим и енергетски ефикасним технологијама у Данској 
и договорио им састанак са литванским предузећем које је 
тражило технолошке иновације да их представи купцима 

на Балтику. Након састанка, партнери EEN су пружали 
редовна савјетовања и подршку, како су предузећа 
настављала преговоре. Недуго затим, предузећа су 
одлучила да оснују заједничко улагање у Литванији, да 
лиценцирају ову технологију за употребу на тржиштима 
Литваније, Естоније и Латвије. Оба предузетника су 
задовољна новим партнерством и асистенцијом EEN.

РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА обухвата подршку за управљање 
иновацијама, подршку у трансферу технологије, као и 
олакшан приступ финансијама и фондовима. 

Како то функционише можда ће најбоље илустровати 
примјер грчког предузећа које је основао високостручни 
тим инжењера и академика који су жељели резултате 
својих истраживања претворити у комерцијалне 
пословне производе и услуге. Имали су много техничке 
стручности, али им је недостајала практична пословна 
подршка да постигну свој циљ. Управо ту је помогао 
партнер Европске мреже предузетништва у Атини. 

Прво је за предузеће организована радионица пословног 
менторинга и пружена му је подршка у изради нацрта 
пословног плана. Затим је партнер EEN истражио 
захтјеве за подношење патената на различитим 
тржиштима и савјетовао најбољи избор. Предузеће је 
добило и упутства о релевантним могућностима ЕУ 
финансирања истраживачких активности и могућност 
приступа партнерима за заједничка улагања у Грчкој и у 
иностранству. Предузеће је направило своју прву 
одрживу пословну линију, претварајући резултате 
истраживања у комерцијални производ са 90 клијената у 
Грчкој. Од тада су се проширили у Азију, Латинску 
Америку, Сјеверну Америку, Европу, Блиски исток и 
Африку.
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МЕЂУНАРОДНО ПОВЕЗИВАЊЕ
пословни сусрети и привредне мисије

ПОСЛОВНИ СУСРЕТ је догађај по концепту веома сличан 
speed dating-у. Ту се сусрећу организације и пословни 
субјекти из цијелог свијета који имају интерес на сличним 
пољима или у истој индустрији и нуде различите вјештине, 
производе и услуге. Циљ је да се повежу и тако пронађу 
савршен спој за оно што желе да ураде или већ раде. 
Сусрет им омогућава да се представе, покажу шта раде и 
зашто вјерују да су одговарајући партнер.

Дакле, пословни сусрети су састанци један-на-један 
између:

 Пословне понуде и потражње;

 Технолошке понуде и потражње;

 Потенцијалних партнера за пројекте. 

Учествовање на пословном сусрету умногоме повећава 
могућност успостављања нових, профитабилних 
контаката и учесницима нуди могућност да:

 Промовишу своје пословне подухвате,

               технологије и искуства;

 Сазнају о најиновативнијим рјешењима;

 Развију технолошка, комерцијална или

               истраживачка партнерства.

То је далеко бржи метод умрежавања јер су све 
заинтересоване стране на окупу, умјесто да се проналазе 
једна по једна, што скраћује процес планирања и штеди 
вријеме и новац. Пословни сусрети се, у принципу, 
организују током сајмова и међународних догађаја на 
којима компаније и организације из различитих земаља 
учествују са намјером да нађу потенцијалне партнере. 
Састоје се од серија билатералних састанака који трају до 
30 минута сваки, структурисаних у складу са дневним 
редом направљеним на основу интереса исказаног за 
пословне и технолошке понуде.
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ПРИВРЕДНЕ МИСИЈЕ

Привредне мисије су међународне посјете за малу групу предузећа на њихову иницијативу. Обично је то 
путовање од једног до два дана у оквиру којег се посјећују одабрана предузећа и институције.  Посјете 
предузећима имају за циљ учење о новој технологији, производњи, руковођењу и организационој култури, као и 
билатералне састанке између предузећа ради остваривања пословне, технолошке или истраживачко–развојне 
сарадње.

Мисије се организују на два начина. Први начин је организовање доласка предузећа из других земаља у нашу 
земљу, а други подразумијева одлазак наших предузећа у посјету предузећима из неке друге земље.

У оба случаја локални партнер из ЕЕН мреже, који је идентификовао тему  од интереса за одређену групу 
предузећа из наше и партнерске земље, а у сарадњи са ЕЕН партнером  из те друге земље, организује посјету 
наших предузећа предузећима из земље парнтера и/или обрнуто. Иницијатива за посјету може доћи од наших 
или њихових предузећа, односно од било којег ЕЕН партнера.

Зато пословни сусрети представљају значајну могућност 
сусретања понуде и потражње исказаних од стране 
предузећа, универзитета и истраживачких институција, 
како би се развила технолошка и пословна партнерства, 
као и заједничка учешћа у истраживачким пројектима. 

Цијели процес регистрације за пословне сусрете се одвија 
онлајн, путем b2b платформи, на које се поставља профил 
учесника са кратким информацијама о томе чиме се бави 
и шта очекује од тог догађаја, односно шта нуди и шта 
тражи. Профили су јавно доступни на платформи, тако да 
заинтересовани за учествовање на пословним 
догађајима могу видјети да ли се међу њима налазе 
одговарајући потенцијални партнери и заказати састанке 
прије самог догађаја. Број састанака по учеснику је 

ограничен усљед ограниченог времена уопште за 
послове сусрете. Препорука је да се састанци почну 
заказивати одмах по отварању те могућности. Распоред 
састанака сваки учесник добије путем електронске поште 
непосредно прије самог догађаја, са детаљним упутством, 
односно бројем стола и временом за сваки састанак. 
Доласком на сусрете добије се ознака са именом и 
учесници се упућују на мјеста предвиђена за прве 
састанке, а затим се звучним сигналом најављују почеци и 
завршеци сваког састанка. Пословни сусрети, дакле, 
представљају изузетaн систем и алат за унапређење 
комерцијалне индустрије, успостављање и ширење 
пословне мреже и сусрете нових актера и партнера.
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Иновације 
основни извор конкурентности предузећа

У општем смислу, иновације представљају како 
појединачну тако и организациону активност чији је циљ 
да промијене сами себе, али и своје окружење. 
Подразумијевају напуштање рутине и преовлађујућег 
начина размишљања, те креативну орјентацију усмјерену 
ка увођењу нових ствари, новог начина понашања и нових 
стандарда. 

Битно је разликовати инвенцију од иновације. Инвенција, 
односно изум, креира могућност. Иновација користи 
могућност коју је креирала инвенција и омогућава јој да 
оствари неку врсту тржишног утицаја. Иновације 
представљају креирање нове вриједности на бази изума. 

У економском смислу, иновација представља тржишну 
реализацију инвенције. Аустријски економиста Јозеф 
Шумпетер (Joseph Schumpeter)  био је један од првих и 
најзначајнијих научника који се најсвеобухватније бавио 
иновацијама у економији. Сматрао је да су иновације 
примарни узрок економског раста и развоја. Према 
Шумпетеру,  иноваци је  су  процес „креативног 
уништавања“ у којима се стари начини рада уништавају и 
замјењују новим, бољим начинима рада. 

Посматрао је иновације кроз пет појавних облика: (1) 
лансирање новог производа или нове врсте постојећег 
производа, (2) примјена нове методе производње или 
продаје, (3) отварање новог тржишта, (4) проналазак 
нових извора сировина или полупроизвода и (5) нова 
индустријска структура, као што је стварање или 
уништавање монопола. 

Према дефиницији ОЕЦД-а иновација представља 
п р и м ј е н у  н о в о г  и л и  з н а ч а ј н о  п о б о љ ш а н о г 
производа/услуге или процеса, нове маркетиншке методе 
или нове организацијске методе у пословању, 
организацију радних мјеста или спољних односа.

Међу економистима преовладава мишлљење да основни 
покретач економског раста данашњице није капитал, већ 
иновације. Иновација представља значајну промјену у 
односу на постојеће стање. Може бити: (1) континулана, 
када се односи на унапређење постојећег производа, 
услуге ,  процеса  или  пословног  модела и  (2 ) 
револуционарна, када се односи на увођење до тада 
невиђених новина тј. новог производа, услуге, процеса 
или примјене потпуно новог пословног модела. 
Револуционарне иновације захтијевају улагање знатно 
више труда, средстава и времена, како са аспекта понуде 
тако и са аспекта тражње. 

Неопходно је обезбиједити адекватне људске ресурсе и 
инфраструктуру и ланац добављача како би се произвео 
иновативни производ, али и уложити значајна средства и 
напоре у циљу едукације тржишта како би се смањио 

ризик неприхватања производа.

Опстанак, раста и развоја предузећа зависи од 
конкурентности, односно способности тржишног 
такмичења. У савременим условима, основни предуслов 
креирања конкурентске предности је кориштење 
иновација. То значи да иновације не морају да буду 
к р е и р а н е  у н у т а р  п р е д у з е ћ а  д а  б и  п о в е ћ а л е 
конкурентност. Предузеће може и да користи идеје и нову 
технологи ј у   из  окружења у  циљу  повећања 
конкурентности (eng. outside-in innovation) или чак да 
продаје своју интелектуалну својину или технологију (eng. 
Inside-out innovation). Без обзира да ли предузеће користи 
властите иновације или туђе иновације у сврху 
унапређења властитог пословања, или продаје иновације 
другим предузећима, за сва три случаја заједничко је да су 
иновације основни извор конкурентности предузећа. Већа 
конкурентност предузећа значи и већу међународну 
конкурентност, односно способност земље да својим 
становницима осигура висок и стално растући животни 
стандард.

Имајући у виду значај иновација за конкурентност 
предузећа, поготово малих и средњих, иновације не треба 
посматрати као случајан догађај, већ као на процес којим 
се треба посветити значајна пажња. Предузећа треба да 
јачају капацитете за управљање иновацијама. 

Потребно је креирати иновације унутар предузећа, што 
подразумијева значајна улагања у истражување и развој 
или пронаћи иновације у окружењу,  изабрати иновацију 
која има највећи потенцијал, те изабрану иновацију 
успјешно примјенити.

аутор: др Драган Глигорић, Економски факултет Бања Лука
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ПРИСТУП ФИНАНСИЈАМА

На основу компаративне анализе финансијских 
средстава за финансирање развоја МСП у Републици 
Српској, јасно је да су интерни извори најјефтинији облик 
финансирања. Међутим, већина предузећа свој раст и 
развој мора да финансира из екстерних извора. Анализом 
екстерних извора се види да су средства Инвестиционо-
развојне банке Републике Српске најповољнији извор, са 
убједљиво најнижом каматном стопом. Од осталих 
извора, најдоступнији и најприхватљивији су кредити 
комерцијалних банака,  као и  микрокредитних 
организација. Потребно је споменути и специфичне 
изворе финансирања, као што је лизинг.

Са друге стране, постоји значајан спектар алтернативних 
извора за финансирање развоја, који су се потврдили у 
земљама зреле тржишне економије, а који нису довољно 
искоришћени од стране домаћих предузећа. Ту, прије 
свега, мислимо на потенцијале тржишта капитала, 
фондове Европске уније и др.

Извор за финансирање развоја, предузећа треба да 
бирају у зависности и од фазе развоја. Тако се у почетним 
фазама развоја препоручују властита средства, средства 
од породице, пријатеља и др. У каснијим фазама развоја 
препоручују се средства банкарског сектора и средства 
других финансијских институција. За велика предузећа 
карактеристично је окретање ка тржишту капитала и 
прибављање средстава на овај начин (иницијална понуда 
акција, корпоративне обвезнице и др.)

Босна и Херцеговина (а тиме и Република Српска) тек се 
налази у процесу креирања система финансијске 
подршке МСП. Тржиште извора финансирања МСП 
Републике Српске је банкоцентрично, а за банкарски 
сектор карактеристична је доминација страног приватног 
власништва. Из тога произлази да је банкарски сектор 
Републике Српске, који је и најзначајнији за финансирање 
раста и развоја МСП, зависан од потеза страних 
инвеститора. У условима свјетске економске кризе, 

највећи дио капитала свјетских токова новца одлази за 
подршку очувању макроекономске стабилности. У таквој 
ситуацији трпе све категорије клијената, а посебно оне 
ризичније гдје се налазе МСП и предузетници.

Посматрајући обим промета и немогућност обезбјеђења 
колатерала, предузетници се често посматрају као 
непрофитабилна и ризична категорија клијената. С друге 
стране, банке настоје да акцијским понудама каматних 
стопа привуку клијенте који имају добре финансијске 
резултате, док истовремено настоје смањити ризик 
тражењем квалитетних колатерала. 

У таквој ситуацији најлошије пролазе предузетници, јер 
они спадају у ризичнију групу и, у правилу, не посједују 
квалитетне колатерале. За стварање повољних услова за 
пословање МСП неопходно је створити окружење које 
пружа подршку пословању, унапређује конкурентност 
МСП, промовише партнерства и умрежавања међу 
различитим формалним и неформалним  пословним 
групама и групама из јавног сектора.Такође је потребно 
обратити посебну пажњу на најугроженије циљне групе, 
нпр.занатска и микро предузећа(укључујући и самозапослене),

жене предузетнице и младепредузетнике.

Из свега наведеног може се закључити да постоји велики 
број модела финансирања МСП у земљама развијене 
реалне економије који би своју примјену у будућности 
могли да нађу у земљама Западног Балкана, а тиме и у 
Републици Српској. Управо, постојање широког спектра 
различитих модалитета финансирања развоја предузећа 
у земљама развијене економије доприноси развоју МСП и 
предузетништва јер су природно орјентисани према 
њиховим потребама и могућностима.
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EУ развојни програми доступни 
и предузећима у Републици Српској

Европска унија кроз два програма - HORIZON 2020 и COSME настоји допринијети остварењу циљева својих кључних 

стратешких докумената, као одговор на економску кризу и потребу стварања бољих услова за живот грађана. 

Захваљујући Европској мрежи предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС), средства из ових програма сада су 

доступна  и домаћим  предузећима. 

Прoгрaм COSME

COSME прoгрaм (Прoгрaм зa кoнкурeнтнoст предузeћa и 
малих и средњих предузећа) je прoгрaм ЕУ сa кojим се 
подстиче кoнкурeнтнoст МСП. Зajeднo сa прoгрaмoм 
HORIZON 2020, COSME прeдстaвљa нaстaвaк aктивнoсти 
кoje су сe у пeриoду 2007-2013 успjeшнo спрoвoдилe крoз 
Прoгрaм зa предузeтништвo и инoвaциje.

Суштинска намјена програма COSME је да се креирају 
системски механизми подршке сектору МСП, који треба 
да обезбиједе одрживост мјера за подршку расту и 
развоју предузећа у ЕУ, али и шире.

Прoгрaм спрoвoди мjeрe чији је циљ смaњивaње свих 
oних оптерећења кojа ограничавају рaст и развој 
предузeћa (посебно MСП), укључуjући бoљe пoслoвнo 
oкружeњe, лaкши приступ финaнсиjaмa, прoмoциjу 
предузeтничкe културe и интeрнaциoнaлизaциjу МСП, тj. 
њихoв излaзaк нa стрaнa тржиштa у ЕУ и извaн EУ.

Док HORIZON 2020 oбухвaта заокружен инoвaциjски 
циклус – oд истрaживaњa дo излaскa инoвaтивних 
прoизвoдa/прoизвoдних услугa нa тржиштe, oднoснo 
њихoвe кoмeрциjaлизaциje, крoз COSME прoгрaм 
нaстaвљају сe финaнсирaти aктивнoсти кoje зa циљ имajу 
пoдизaњe кoнкурeнтнoсти и oснивaњe и рaст MСП.

 Крoз oбa oвa прoгрaмa малим и средњим предузећима се 
oмoгућава приступ финaнсиjским инструмeнтимa и тo нa 
нaчин дa сe крoз HORIZON 2020 инвeстирa у почетне 
пословне активности и рaну фaзу развоја MСП, тe у MСП 
кoja су оријентисана нa истрaживaњe и инoвaциje, a крoз 
програм COSME инвестира се у мала и средња предузећа 
у фaзи рaстa.

Зa упрaвљaњe COSME прoгрaмoм oдгoвoрнa je Eвропска 
комисија, дoк je реализација пoвjeрeна Извршнoj aгeнциjи 
зa кoнкурeнтнoст и инoвaциje (EASME), a реализација 
финaнсиjских инструмeнaтa Европскoм инвестиционом 
фoнду (EIF).

COSME прoгрaм je, прије свега, нaмиjeњeн МСП и 
предузeтницимa, тe нaциoнaлним, рeгиoнaлним и 
лoкaлним oргaнизaциjaмa кoje дjeлуjу у пoдручjу 
подстицања, промоције, развоја предузeтништвa и 
предузетничке културе.

 Oснoвни циљeви овог прoгрaмa су:

Пoбoљшaти oквирнe услове зa кoнкурeнтнoст 
предузeћa и обезбиједити пoвoљнo oкружeњe зa рaст и 
рaзвoj MСП крoз пojeднoстaвљeњe aдминистрaтивних 
прoцeдурa;

Предузeтничкa културa - промовисати идejу

 предузeтништвa;

Пoбoљшaти приступ финaнсиjaмa;

Oлaкшaти излaзaк MСП нa стрaнa тржиштa.

Циљeви прoгрaмa пoстижу се крoз пoдршку oбликoвaњу 
пoлитикa ради пoбoљшaњa oквирних услова зa 
кoнкурeнтнoст предузeћa: подстиче сe рaд рaдних група, 
изрaдa студиja и aнaлизa, те кроз организовање 
кoнфeрeнциja, рaдиoницa и тeмaтских стручних рaдних 
групa нa кojимa сe рaзмjeњуjу искуствa измeђу крeaтoрa 
пoлитикa с циљeм прикупљaњa знaњa пo пojeдиним 
сeктoримa. Подстиче сe рaзмjeнa искустaвa и нajбoљe 
прaксe у вeзи са рaзвojем и кooрдинaциjом пoлитикa кoje 
подстичу предузeтништвo и инoвaциje.
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Програм HORIZON 2020

HORIZON 2020 je прoгрaм ЕУ намијењен зa истрaживaњe и 
инoвaциje зa период oд 2014. до 2020. гoдинe, а oбjeдињуje 
aктивнoсти Сeдмoг oквирнoг прoгрaмa, одређене aспeктe 
прoгрaмa CIP и EУ дoпринoс Европскoм институту зa 
инoвaциje и тeхнoлoгиjу.

Намјена програма HORIZON 2020 је да дoпринесе 
oствaривaњу циљeвa кључних стрaтeшких дoкумeнaтa ЕУ 
у вези са истрaживaњeм, технолошким рaзвojем и 
инoвaциjама - „Европa 2020“ и „Униja инoвaциja“ (енгл. 
Innovation Union), тe изгрaдњи Европскoг истрaживaчкoг 
прoстoрa (eнгл. European Research Area).

Mисao вoдиљa oвог oквирнoг прoгрaмa je да понуди 
рjeшeњa и oдгoвoре нa привредну економску кризу, 
инвeстирaње у будућe пoслoвe и рaзвoj, рjeшaвaње 
питaњa грaђaнa EУ o њихoвoj мaтeриjaлнoj безбједности, 
општој безбједности и животној средини, кao и jaчaње 
глoбaлнe пoзициje EУ у истрaживaњимa, инoвaциjaмa и 
тeхнoлoгиjaмa.

(URL: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-
horizon-2020).

Вaжaн диo HORIZON-a 2020 прeдстaвљaју и Европски 
институт зa инoвaциje и тeхнoлoгиjу и aктивнoсти 
Зajeдничкoг истрaживaчкoг цeнтрa.  

Структурa програма HORIZON 2020 заснива сe нa три 
глaвнa приoритeтa: 

„Изврснa наука“ (енгл. Excellent Science);

„Индустриjскo вoђствo“ (енгл. Industrial Leadership)  и 

„Друштвeни изaзoви“ (енгл. Societal Challanges).

У oвoм прoгрaму пojaм инoвaциja ниje oгрaничeн сaмo нa 
кoмeрциjaлнo увoђeњe нoвих или знaтнo пoбoљшaних 
прoизвoдa и услугa, вeћ укључуje и другe oбликe инoвaциja 
кao штo су: друштвeнe инoвaциje, инoвaтивни системи и 
услугe, пилoт прojeкти, подстицањe пoтрaжњe крoз jaвнe 
нaбaвкe, изрaдa спeцификaциja зa нoвe стaндaрдe, 
подстицајне нaгрaдe, тржишнe рeпликaциje, инoвaтивни 
пoслoвни мoдeли и пaртнeрствa.

Зa oквирнe прoгрaмe пaртнeрствo je дугo врeмeнa jeдaн oд 
главних мeхaнизaмa упрaвљaњa прoгрaмимa. У 
HORIZON-у 2020 пoсeбнo сe подстиче jaвнo-привaтнo 
пaртнeрствo крoз Зajeдничкe технолошке инициjaтивe 
(енгл. Joint Technology Inititatives)  и другe фoрмaлнe 
структурe. To се чини и крoз jaвнo-jaвнa пaртнeрствa, ERA-
NET шеме кo je  пружajу  подршку кooрдинaциje 
нaциoнaлних прoгрaмa држaвa члaницa дoпуњaвaњeм 
пojeдиних пoдручja и aктивнoсти путeм зajeдничких 
наступа, кao и подршку путeм зajeдничкoг прoгрaмирaњa 
(енгл. Joint Programming) измeђу зeмaљa члaницa EУ, aли 
тeк кaдa сe испунe сви услови и финaнсиjскe обавезе 
зeмaљa учесника и привaтних пaртнeрa.

Европскa иновативна пaртнeрствa (енгл. The Еurоpean 

Innovation Partnerships) усмjeрeнa су нa рjeшaвaњe 
тeхничких,прaвних и oпeрaтивних прeпрeкa у иновативном 
прoцeсу у Европи, уз истoврeмeнo пoстaвљaњe чврстих 
вeзa измeђу пoнудe и трaжњe зa oдрeђeним иновативним 
прoизвoдимa, услугaмa и системима. Oвa пaртнeрствa су 
jeдaн oд инструмeнaтa кooрдинaциje са пoлитикaмa и 
прoгрaмимa EУ.

Пojeднoстaвљeнa прaвилa учествовања, шири приступ зa 
свe oбликe инoвaциja, шири приступ зa свe рeгиje EУ гдje je 
финaнсиjскa пoдршкa прилaгoђeнa кao дoпунa зa 
структурнe фoндoвe, кao и шири приступ зa мeђунaрoднe 
пaртнeрe сa стрaтeшким инициjaтивaмa уз мeђусoбну 
кoрист пaртнeрa, oмoгућaвaју зajeдничкe aктивнoсти 
измeђу рaзличитих диjeлoвa HORIZON-a 2020.

Meђунaрoднa сарадњa je кључнa за достизање мнoгих 
циљeвa HORIZON-a 2020, a глaвни фoкус сарадњe je на 
индустриjaлизованим и снaжнo рaстућим држaвaмa, 
зeмљaмa чланицама и сусjeдним зeмљaмa, кao и зeмљaмa 
у рaзвojу. Нaстojи сe пoвeћaти сарадњa нa рeгиoнaлнoм и 
мултилaтeрaлнoм нивоу. HORIZON 2020 дoприноси 
дoвршaвaњу изгрaдњe Европскoг истрaживaчкoг прoстoрa 
кao jeдинствeнoг тржиштa знaњa, истрaживaњa и 
инoвaциja кojе oмoгућaвa истрaживaчимa, истрaживaчким 
институциjaмa и пoслoвним субjeктимa дa слoбoднo 
циркулишу и мeђусoбнo сарaђуjу крoз такмичење зa 
изврснoст.

Брojнe aктивнoсти прoгрaмa HORIZON 2020 имaју 
дирeктан утицај нa изгрaдњу Европскoг истрaживaчкoг 
прoстoрa, посебно крoз пoрaст пoдршкe приoритeтимa кao 
штo су мoбилнoст, унaпрeђeњe истрaживaчких кaриjeрa, 
трaнсфeр знaњa, учeњe пoлитикa, jaчaње сарадњe измeђу 
држaвa члaницa и привaтнoг сeктoрa са циљeм 
eфикaсниjeг инвeстирaњa, eтичка питaњa и приступ 
рeзултaтимa истрaживaњa.

Програм HORIZON 2020 је снажан замајац предузећима и 
институцијама које имају развојно-истраживачку 
компоненту јер, не само да олакшава финансирање 
истраживачких пројеката, него олакшава и подстиче 
сарадњу између институција и предузећа и трансфер 
технологија и знања. 

Крoз програм HORIZON 2020 подстичу се aктивнoсти у 
вeзи са инoвaциjама и инoвaтивним предузeћима. Циљ je 
нaпрaвити интегрисани систeм финaнсирaњa кojи ћe 
пoкрити свe aктивнoсти у вези са инoвaциjама и 
истрaживaњeм, a кoje су дo сaдa билe финaнсирaнe крoз 
вишe прoгрaмa, укључуjући и CIP прoгрaм.

Детаљније информације о ЕУ програмима COSME и 
HORIZON се могу пронаћи на веб сајту Агенције: 
http://www.rars-msp.org/sr/evropska-mreza-preduzetnistva-
rs/c12 

Аутор: др Бојан Ћудић, координатор Европске мреже 
предуезтништва РС
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Одржан Форуму о интернационализацији пословања Источно Сарајево 2017

Пословне партнере тражило 190 предузећа

У организацији Европске мреже предузетништва 
Републике Српске, на Јахорини (Источно Сарајево)  је   
03. новембра 2017. године одржан Форум о интернацио-
нализацији пословања.

На међународним пословним сусретима учествовало је 
190 предузећа и кластера из Републике Српске/БиХ, 
Србије, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Турске, 
Мађарске, Шведске и Кине. Били су заступљени сектори 
пољопривреде, металопрерађивачке индустрије, дрвне и 
грађевинске индустрије, текстила, ауто индустрије, 
информационих технологија, индустрије пластике и 
пластичних производа и туризма. Одржано је око 200 B2B 
састанака.

У оквиру Форума одржане су и двије привредне мисије из 
сектора туризам и дрвопрерада, а представнци два јавна 
универзитета у Републици Српској, који су чланови 
конзорцијума ЕУНОРС, организовали су и округли сто о 
теми „Универзитет и иновације – подршка МСП“.

Партнери у организацији пословних сусрета, осим 
чланова конзорцијума Европска мрежа предузетништва 
Републике Српске који чине Републичка агенција за развој  
малих и средњих предузећа, Универзитет у Источном 
Сарајеву, Универзитет у Бањој Луци, Привредна комора 
Републике Српске, Иновациони центар Бања Лука, били 
су и Привредна комора Србије, Бизнис инкубатор Нови 
Сад, Хрватска господарска комора, Дирекција за развој 
малих и средњих предузећа Црна Гора, Мариборска 
развојна агенција и други.
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ЕУНОРС: Подршка привредницима

Кућице из Рибника спремне за извоз

Идеју да израду луксузних брвнара преточи у 
пословни успјех, предузетник из Рибника Душан 
Галић, успио је захваљујући сарадњи са Европском 
мрежом предузетништва Републике Српске.

Републичка агенција за развој малих и средњих 
предузећа, као чланица ЕУНОРС-а, пружила је 
Галићу одговарајућу савјетодавну подршку како би 
лакше испунио захтијеване европске стандарде, 
законе и процедуре, будући да је предузеће извозно 
орјентисано.

Предузеће „ГалАрт“ д.о.о. основано је 2016. године по 
узору на International Log Builders Asosociation. Ради 
се о породичном предузећу, гдје у пословним 
активностима учествују чланови породице Галић. 
Суштински, ријеч је о одређеној врсти старог заната, 
изради кућа од дрвета и уређењу ентеријера који 
комбинује модерни и етно стил. 

Иако је предузеће формирано прошле године, Галићи 
имају дугогодишње искуство  у области дрвопрераде 
због чега су њихови производи високог квалитета, са 
цијенама које су конкурентне на тржишту. Предузеће 
посједује опрему за прераду дрвета различитих 
димензија, у зависности од потреба купаца, па се 
брвнаре израђују по наруџби. Допунска дјелатност 
предузећа је уређење ентеријера. 

Предузеће сарађује са Институтом за урбанизам, 
грађевинарство и екологију Републике Српске и сви 
њихови идејни пројекти иду на довршавање код 
висококвалификованих стручњака из области 
грађевине.

Иначе, „ГалАрт“ једино је предузеће у БиХ које 
израђује овакву врсту кућа. 

Slika: Aktivnosti na terenu, preduzeće „GalArt“ d.o.o. Ribnik
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ЛИЧНА КАРТА ЧЛАНОВА КОНЗОРЦИЈУМА

Републичка агенција за развој МСП (РАРС) основана је 2004. године у складу са Законом о подстицању развоја МСП, 
као правно лице и непрофитна организација.

Агенција је надлежна за пружање стручних услуга за подстицање оснивања, пословања и развоја МСП, пружање 

стручних услуга у циљу подстицања улагања у МСП, подршку успостављању предузетничке инфраструктуре, подршку 

иноваторској дјелатности, стимулисање стварања нових производа и увођења нових технологија.

 Пружа подршку за повећање запошљавања, стручно образовање, преквалификацију и доквалификацију радника, 

учешће на сајмовима у земљи и иностранству, успостављање сарадње између МСП и Мреже консултаната, а у њеној 

надлежности је и вођење Базе консултаната за потребе МСП.

Агенција води и одржава Предузетнички портал Републике Српске, пружа подршку женском, омладинском, руралном и 

другим видовима социјалног предузетништва, промовише предузетништво и унапређује сарадњу између надлежних 

органа јединица локалне самоуправе и локалних, односно међуопштинских агенција за развој МСП.

У надлежности Агенције је и истраживање и прикупљање података и информација, анализирање и извјештавање у вези 

са стањем у области МСП. Учествује у изради стратешких и других развојних докумената, као и припреми и реализацији 

пројеката ради постизања циљева и спровођења мјера из Стратегије развоја МСП и предузетништва. Агенција је, 

такође, задужена и за сарадњу са међународним институцијама и учествовање у изради и реализацији међународних и 

домаћих пројеката за подршку МСП.

Контакт:  Саве Мркаља 16; 78 000 Бања Лука; тел: +387 51 222 120; info@rars-msp.org; www.rars-msp.org

Комора је невладина, самостална, стручно-пословна организација, независна и непрофитна јавно-правна асоцијација 
привредних субјекат  привредних асоцијација са територије РС. Привредна комора РС, са подручним коморама Бања a и
Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево и Требиње, чини јединствен коморски систем РС. Активности Привредне 
коморе РС су усмјерене на заступање интереса чланова привреде у цјелини пред органима законодавне и извршне 
власти, као и на повезивање привредника у РС и БиХ и унапређење економских односа привреде РС са привредама 
других земаља, стручно оспособљавање, те обезбјеђивање неопходних информација и савјетодавних услуга за чланице 
Коморе.

Чланови Коморе су: привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају 

привредну дјелатност у РС. Чланови могу бити и: пословна и стручна удружења, интересне асоцијације, научно-

истраживачке и образовне институције, савези, фондације, предузетници, земљорадничке задруге и други субјекти.

У циљу задовољења потреба чланица и унапређења пословања Коморе, у јединственом коморском систему, уведен је и 

сертфикован систем управљања квалитетом у складу с захтјевима стандарда ISO 9001:2008.

Контакт: Ђуре Даничића 1/II; 78000 Бања Лука; тел: +387 51 215 744; info@komorars.ba
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Универзитет у Бањој Луци је водећа високошколска образовна институција  у Републици Српској и други по величини 
универзитет у БиХ. Данас има 17 факултета са 58 студијских програма I циклуса студија, 65 програма II циклуса и девет 
студијских програма III циклуса студија. Тренутно на Универзитету студира око 20.000 студената из свих крајева 
Републике Српске, али и из иностранства. 

Члан је Европске асоцијације универзитета (European University Association - EUA) и потписник Велике повеље 

универзитета (Magna Charta Universitatum). Члан је и Међународне универзитетске мреже академске и истраживачке 

сарадње, у окриљу Научног парка Универзитета La Sapienza из Рима (Италија), Генералне скупштине 

Интеруниверзитетског центра за научни рад и сарадњу са Источном и Југоисточном Европом (CIRCEOS), са сједиштем 

на Универзитету у Барију (Италија), Мреже универзитета UniAdrion, са сједиштем у Анкони (Италија), Евро-

медитеранске фондације (EMUNI), са сједиштем у Словенији и Универзитетске агенције за франкофонију (AUF).

Контакт: Вука Караџића 30; 71 126 Лукавица, Источно Сарајево; тел: +387 57 320 330; univerzitet@ues.rs.ba; 

www.ues.rs.ba

Универзитет у Источном Сарајеву прва је јавна акредитована високошколска установа у Босни и Херцеговини.

Као партнер или координатор, активно је укључен је у значајне пројекте као што су ИПА, Еразмус + (у који је 

инкорпориран бивши Темпус пројекат), Хоризонт 2020, који омогућавају стручно усавршавање академске заједнице, 

размјену наставног особља и студената, волонтирање или рад у инсостранству, сарадњу са привредом на 

комерцијализацији иновативних производа или услуга, унапређење инфраструктуре.

Универзитет традиционално организује квалитетне научне скупове са изузетно великим бројем пријављених радова и 

учесника из држава широм свијета, што указује на углед који су научни скупови УИС-а стекли у свјетској академској 

заједници. 

Универзитет је опредијељен да развија сарадњу са другим универзитетима у БиХ и иностранству, као и са 

међународним организацијама које се баве питањима високог образовања, а осигурана је и могућност мобилности 

студената и наставника. 

високошколским институцијама из земље, региона, Европе и свијета, као и 119 посебних споразума којима је 

дефинисана сарадња организационих јединица са сродним факултетима, привредним предузећима, институтима и 

агенцијама.

Контакт: Булевар војводе Петра Бојовића 1А;  78 000 Бања Лука; тел: +387 51 321 171; info@unibl.org; www.unibl.org

Иновациони центар Бања Лука представља први модерно опремљени комбиновани центар за подршку и развој  
предузетништва у Републици Српској, чврсто опредјељен у намјери да подржи развој компанија које су способне да 
широком тржишту понуде напредна комерцијална рјешења у виду производа, услуга, запошљавања и унапређења 
пословних процеса заснованих на знању и примјени иновативних и напредних технологија.
Пружајући подршку предузетницима и изградњи успјешних компанија, ИЦБЛ својим корисницима, који су у зачетку своје 

идеје или желе да развију пословну причу, кроз инкубацију нуди све неопходне елементе за успјешан професионални 

развој кроз широки спектар услуга професионалног савјетовања уз помоћ доказаних успјешних методологија 

кориштених у развијеним земљама из области које са собом доносе иновацију – од организационих процеса до нових 

пословних идеја.

У сарадњи са акредитованим компанијама, образовним институцијама и стручњацима са дугогодишњим искуством у 

привреди и академској заједници, центар пружа услуге стручног усавршавања кроз испоруку комерцијалних, 

међународно сертификованих и национално признатих курсева за обуку, те неформалних курсева, семинара и 

радионица из области пословања, информационих технологија, пројектног менаџмента, у форми традиционалног и 

еОбразовања.

Контакт: Др Младена Стојановића 4; 78000 Бања Лука; тел: +387 51 340 600; info@icbl.ba;
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