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МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА
Мала и средња предузећа доприносе развоју у земљама тржишне привреде као
и повећању друштвеног производа, извоза, динамичности привреде и њеној
конкурентности, с обзиром да имају највећу способност брзог прилагођавања
промјенама на тржишту.
Сектор малих и средњих предузећа има посебно значајну улогу као стабилан
извор новог запошљавања и значајно доприноси уравнотежењу регионалног
економског развоја.
На темељу искуства у развијенијим земљама приватно предузетништво има
велики утицај на економски напредак локалне заједнице.
Постизање конкурентске предности у привреди захтева иновативни приступ
пословању, превасходно када се ради о знању. У том смислу, управљање у МСП мора
да буде оријентисано у правцу улагања у знање и повећања продуктивности рада и
знања.
Унапређивање квалитета пословања постаје императив савременог тржишта.
Имплементација система квалитета према захтевима серије стандарда ISO 9001 и
успостављање процеса перманентног унапређивања квалитета, представља основу за
унапређивање продуктивности пословања МСП и креирања конкурентске предности на
локалном и међународном тржишту, превасходно због тржишне и технолошке
флексибилности малих и средњих предузећа
Главни разлог за стандардизацију је; развијање свијести о потреби усклађивања
пословања са стандардима ради подизања конкурентности МСП на иностраном
тржишту.
Како мала предузећа немају довољно финансијских средстава за плаћање
конуслтантских услуга у области управљања квалитетом, а понекад ни довољно
запослених који би могли самостално да изнесу посао око увођења система квалитета
према захтевима серије стандарда ISO 9001, држава и локална заједница морају да
обезбједе одговарајуће подстицајне мјере за запошљавање и едукацију.
Улога предузетничке инфраструктуре за развој МСП-а је од великог значаја.
Пословне односно индустријске зоне, представљају нови концепт који је препознат као
један од инструмената подстицаја бржег економског развоја регије. Оне могу понудити
повољније услове са аспекта простора, објеката, индустријске, саобраћајне и комуналне
инфраструктуре чиме се креира позитивно пословно окружење које стимулише
оснивање и раст МСП, те долазак страних инвестиција.
Због тога је помоћ државе и локалне заједнице веома значајна. Та помоћ треба
да се огледа у успостављању стабилног окружења, у савладавању почетних потешкоћа,
у приступу капиталу, знању, информацијама и општим услугама.
Програм за подршку развоја МСП-а се спроводи у циљу конкурентности
домаћих предузећа и предузетника, отварање нових радних мјеста и расту извоза.
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1. ПРЕДЛОГ ПОДСТИЦАЈНИХ МЈЕРА
С обзиром да су законска регулатива и пореска политика у државној
надлежности, Град Бијељина у много чему не може утицати на њих, али може пружити
следеће врсте подршке путем Агенције за развој МСП, као што су:
- развој предузетничке инфраструктуре у смислу пружања информација,
савјетодавних услуга и других облика подршке,
- просторне - у смислу проналажења локација за обављање одређених
дјелатности,
- финансијске - бесповратна средства
- институционалне - центри за савјетовање, информисање и повезивање
предузетника.
У циљу подстицаја развоја приватног предузетништва, Град Бијељина ће
подстицати предузетничке програме који испуњавају следеће критеријуме:
- који су у функцији запошљавања,
- који запошљавају висококвалификовану радну снагу,
- у којим се најбоље валоризује људски потенцијал и систематско
усавршавање и примјена знања,
- који су извозно орјентисани, високопрофитабилни, имају високу
технологију и привлаче капитал,
- који су засновани на еколошко прихватљивим технолошким иновацијама,
Град Бијељина ће подстицати развој приватног предузетништва, малих и
средњих предузећа кроз обезбјеђење подстицајних финансијских средстава која су
обезбјеђена буџетом за 2014. годину и могу се додјељивати кроз следеће облике:
- организовано учешћа на међународним сајмовима и специјализованим
изложбама у земљи и иностранству, у организацији Агенције
- давање помоћи за примјену иновација и увођење савремених технологија,
- учешће у дијелу трошкова насталих у циљу побољшања квалитета
производа ради увођења
 међународних стандарда,
 давање помоћи за повећање запослености.
Образовање на свим нивоима и професионално усавршавање за ефикасно
управљање малим и средњим предузећима реализоваће се кроз:
- обуку предузетника – семинари, курсеви, едукације,
- допуну наставних радова и програма на свим нивоима образовања у сарадњи
са ресорним министарством,
- организовање центара за предузетништво, индустријских и пословних зона.
- помоћ у изради бизнис планова и развоју пословних контаката.
Предложене мјере требало би да доведу до бржег развоја малих и средњих
предузећа на подручју Града Бијељина, подстицаја извозно орјентисаних предузећа и
оних који запошљавају нове раднике, те помоћ и олакшице предузећима у почетној
фази живота.
За подстицај развоја малих и средњих предузећа за 2014. годину у Буџету
Града Бијељина предвиђено је 90.000 КМ.
Агенција ће у наредном периоду покушати да обезбиједи додатна средства за
пружање финансирање МСП, кроз међународне пројекте, а услед евидентног смањења
средстава за подстицај из буџета Града Бијељина.
Агенција планира да учествује у пројектима унапређења пословања локалниг
развоја (GOLD) који заједнички финансирају USAID и Шведска агенција за
међународни развој и сарадњу (SIDA).
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2. ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ
Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина основана је с
циљем пружања подршке грађанима који желе да покрену властити бизнис, те пружању
подршке постојећим фирмама у даљем развоју.
На основу досадашњег искуства везано за функционисање Агенције,
предвиђено је да се у предстојећој години настави са реализацијом радних задатака
предвиђених овим програмом.
ЦИЉ ПРОЈЕКТА
1. Шири циљ
Допринос развоју МСП на подручју Града Бијељина
2. Директни циљ
Подршка сектору МСП повећањем квалитета и квантитета

ТРАЈАЊЕ И ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА
1.
2.

1. јануар 2014. године до 31. децембар 2014. године
Град Бијељина

ТЕРМИН - ПЛАН АКТИВНОСТИ
2.1

Сарадња са развојним агенцијама и другим институцијама

У протеклом периоду успостављена је сарадња са локалним развојним
Агенцијама у Републици Српској, међународним и другим владиним и невладиним
организацијама. Ово је важно нагласити јер Агенција планира у будућности одржавати
контакте и састанке са представницима ових институција у циљу размјене искуства и
примјера добре праксе.
Вријеме трајања: континуирано у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а, друге агенције, организације и институције
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2.2. Обилазак предузећа на подручју Града Бијељина
Једна од редовних активности Агенције у овој години је обилазак предузећа.
Ова активност односи се на обилазак предузећа која су користила подстицајна средства
(мониторинг намјенски утрошених средстава) и обилазак осталих предузећа
(новооснованих предузећа, потенцијалних предузетника, и др.).
Кроз непосредни контакт са предузетницима и онима који би то жељели да
постану добићемо информације о томе шта су основни проблеми и препреке развоја
предузећа на подручју града Бијељина.
Вријеме трајања: континуирано у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а града Бијељина
2.3. Информативно-услужна подршка
Пружање подршке развоју малих и средњих предузећа на подручју Града
Бијељина представља једну од значајнијих активности Агенције која се огледа у
пружању услуга и информација малим и средњим предузећима.
Ове активности обухватају:
- пружање информативне подршке која је усмјерена грађанима,
потенцијалним предузетницима и предузећима који ће се моћи информисати
о разним темама везано за покретање бизниса, унапређења пословања,
упућивање МСП на специјализовану услугу, о редовним активностима
Агенције и др.
Вријеме трајања: континуирано у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а
2.4. Едукација
У склопу укупних активности које ће се спроводити у току године посебна
пажња посвећена је едукацији. У данашњем пословном окружењу знање представља
најзначајнији фактор развоја, па је због тога Агенција ову активност усмјерила ка:
2.4.1. Едукација, обука и предузетничко усавршавање запослених радника
Агенције
Једна од редовних активности Агенције је едукација запослених радника у
циљу повећања стручне оспособљености радника путем учествовања у студијским
програмима
обуке,
вишедневним
семинарима,
радионицама,
сајмовима,
конференцијама и др.
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2.4.2. Едукација за мала и средња предузећа
Организовање едукације за мала и средња предузећа подразумијева
организовање и учествовање на семинарима, учешће на сајмовима у земљи и
иностранству у циљу јачања конкурентности малих и средњих предузећа као и њихово
представљање. Ова активност је усмјерена и на пружање финансијске подршке у
смислу закупа и опремање штандова, конференцијских сала, ослобађање или
суфинансирање при плаћању котизације за учеснике.
Вријеме трајања: према потреби у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а, друге организације и институције
2.4.3. Семинари
Агенција ће спровести семинаре на актуелну тему:
1. Зашто инвестирати у Бијељини?
2. Увођење система квалитета према серији стандарда ИСО,
На основу стеченог искуства у раду са предузетницима Агенција за развој
МСП-а организоваће семинаре и на друге теме које у датом тренутку буду актуелне и
за које буде постојало интересовање.
Вријеме трајања: једнодневни семинари, у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а и спољни сарадници
2.5. Управљање међународним пројектима и предузетничком инфраструктуром
- припрема и план развоја предузетничке инфраструктуре, у сарадњи са
одјељењем,
- изградња координисаног система привлаћења страних инвестиција,
- обезбеђење и кориштење средстава за реализацију међународних пројеката,
- промовисање Града Бијељина,
- промовисање индустријске зоне,
- изради водича за стране инвеститоре,
- спровођењу едукативних програма.
Посебну пажњу посветићемо промовисању Индустријских зона у Бијељини. С
обзиром на уређење земљишта и постојећу инфраструктуру у окружењу, омогућено је
кориштење основне инфраструктуре (саобраћајнице, вода, струја, канализација итд.)
као и рјешавање специфичних захтјева инвеститора.
Вријеме трајања: континуирано у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а, спољни сарадници

6

Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа града Бијељина за 2014. годину

3. Подстицајне мјере
С обзиром на остварене резултате у протеклој години Агенција планира да и у
овој години у складу са умањеним буџетом са којим Агенција располаже, спроведе
активности везаних за подстицај развоја малих и средњих предузећа на подручју града
Бијељина, па у складу са тим планирамо спровести четири подстицајне линије.
2.1. Пружање финансијске подршке - подстицај развоја постојећих предузећа и
START-UP предузећа
Додјела средстава по индивидуалном програму / јавни позив /
Укупан износ средстава :
40.000,00
КМ
Максималан појединачан износ:
6.000,00
КМ
Критерији за пријаве:
1. да је сједиште фирме на подручју Града Бијељина
2. да није под стечајем
3. да уредно измирује пореске обавезе
4. да се бави производном дјелатношћу
5. да програм предвиђа ново запошљавање радника или набавку основних
средстава или опреме
6. да је програм самоодржив
7. да је директно, а не као посредник одговоран за примјену и управљање пројктом
Вријеме: март – децембар 2014. године
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина
3.2. Пружање финансијске подршке – стандардизација
Суфинансирање увођења система квалитета / 9001, 14001, 22000 (HCCP, BRC,
IFC), 17025, CE знак, 27001 /
Укупан износ средстава :
20.000,00 КМ
Максималан појединачан износ: до 50% трошкова при увођењу стандарда,
укупан износ не може бити већи од 3.000,00 КМ.
Критерији за пријаве:
1. да је сједиште фирме на подручју Града Бијељина
2. да није под стечејем
3. да уредно измирује пореске обавезе
4. да предузеће има закључен уговор са консултантском кућом
5. да је програм самоодржив
Вријеме: март – децембар 2014. године
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељинаспољни сарадници.
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3.3. Пружање финансијске подршке – развој женског предузетништва (мали
предузетници)
Додјела средстава по индивидуалном програму / јавни позив /
Укупан износ средстава :
10.000,00 КМ
Појединачни износ:
1.000,00 КМ
Критерији за пријаве:
1. да је сједиште предузетничке радње на подручју Града Бијељина
2. да је у власништву особе женског пола
3. да уредно измирује пореске обавезе
4. да се бави производном или услужном дјелатношћу
5. да запошљава максимално 3 радника
6. да је програм самоодржив
7. да је директно, а не као посредник одговоран за примјену и управљање
пројектом.
Вријеме: март – мај 2014. године / септембар – новембар 2014. године.
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина
3.4. Пружање финансијске подршке – за самостално-занатске предузетничке
радње
Додјела средстава по индивидуалном програму / јавни позив /
Укупан износ средстава :
10.000,00 КМ
Максималан појединачан износ:
4.000,00 КМ
Критерији за пријаве:
1. да је сједиште предузетничке радње на подручју Града Бијељина
2. да се бави производном дјелатношћу
3. да запошљава најмање 4 радника
4. да уредно измирује пореске обавезе
5. да су обвезници ПДВ-а
6. да програм предвиђа ново запошљавање радника или набавку основних
средстава или опреме
7. да је програм самоодржив
8. да је директно, а не као посредника одговоран за примену и управљање
пројектом.
Вријеме: март – мај 2014. године / септембар – новембар 2014. године
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина.
Планирана средства за наведена четири јавна позива ће бити расподијењена у
зависности од броја заинтересованих корисника одређених јавних позива, а у висини
укупних планираних средстава. Уколико за одређени јавни позив не буде довољан број
заинтересованих корисника, средства ће се усмјерити на јавни позив за који се укаже
већа заинтересованост.

8

Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа града Бијељина за 2014. годину

4. Израда и вођење базе података о предузећима и погодности индустријских зона
на подручју Града Бијељина
Ова активност је веома значајна за Агенцију с обзиром да се ради о изради базе
података од које ће имати користи сви привредници, како домаћи тако и потенцијални
страни инвеститори.
Активност је усмјерена и на прикупљање података о МСП-а на подручју града
Бијељина да би створили једну општу слику о томе које су то дјелатности
најзаступљеније, којих нема никако, да ли постоји потражња за одређеним
дјелатностима а све то у циљу добијања одговора на питање којим бизнисом се бавити.
Вријеме трајања: континуирано у току године.
Носилац: Агенција за развој МСП града Бијељина у сарадњи са другим
организацијама и институцијама са подручја града Бијељина
5. Издавање брошура, каталога, проспеката, летака и осталих публикација
Агенција ће у складу са семинарима, захтјевима предузетника и актуелним
темама везаним за развој малих и средњих предузећа спровести наведену активност.
WEB странице Агенције за развој МСП-а је од великог значаја за Агенцију а и
за предузећа јер се на тај начин врши презентација предузећа, промоција њихових
производа и услуга, и информација на локалном и интернационалном нивоу (доступни
фондови, рад појединих институција, календар сајмова, законска регулатива итд.)
Вријеме трајања: континуирано у току године
Носилац: Агенција за развој МСП града Бијељина – спољни сарадници.

КРИТЕРИЈИ
за додјелу средстава малим и средњим предузећима
Средства намјењена за развој малих и средњих предузећа ће се користити за
финансирање пројеката од интереса за град Бијељина, чијом реализацијом ће се
створити услови за развој малих и средњих предузећа.
Средства из претходног става одобраваће се на приједлог Комисије за додјелу
средстава, на основу Правилника о подстицају, која ће цијенити испуњење општих
услова и услова предвиђених критеријима за додјелу средстава малим и средњим
предузећима. Комисију за додјелу средстава именује директор Агенције. Комисија за
додјелу средстава ће на основу Правилника Агенције донијети одлуку о висини и
начину исплате истих .
Додјела средстава за мала и средња предузећа вршиће се путем јавног позива
који ће бити објављен у средствима јавног информисања. Износ одобрених средстава
корисницима за поједине пројекте ће се исплаћивати из буџетских средстава града
Бијељина, ставка – подстицај развоја малих и средњих предузећа, а преко Агенције за
развој малих и средњих предузећа града Бијељина .
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І ПОЈМОВИ
А - Право на кориштење средстава имају правни субјекти који понуде
приједлоге - пројекат за развој малог и средњег предузетништва на подручју града
Бијељина, чијом реализацијом ће се створити услови за развој и подстицај малих и
средњих предузећа, а који ће се идентификовати на основу доле наведених критерија .
Б - Право на кориштење средстава имају мала и средња предузећа са сједиштем
на подручју града Бијељина, са регистрованом дјелатношћу.
Ц - Право на кориштење средстава по основу увођења система квалитета према
серији стандарда ISO 9001:2008 имају предузећа са сједиштем на подручју Града
Бијељина.
Д - Право кориштења средстава по основу подстицаја развоја и унапређења
пословања предузећа имају и занатско предузетничке радње и жене предузетници
(мали предузетници) на подручју града Бијељина.

ІІ ОПШТИ КРИТЕРИЈИ






подстицање економског развоја
величина циљне групе – број корисника
привлачење вањских инвестиција / финансијска средства за учешће у
трошковима
подршка рјешавању проблема омладине
остваривање нових прихода за Град Бијељина

При додјели средстава предност ће имати мала и средња предузећа чија је
активност усмјерена или се темељи на:
1. производним дјелатностима,
2. иновативном програму, увођењу нових технологија,
3. запошљавању и самозапошљавању,
4. извозу,
5. перспективности корисника и еколошкој прихватљивости,
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ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2014. ГОДИНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Финансирање индивидуалних пројеката ...........................................
Финансирање жена предузетника .......................................................
Финансирање прибављања ISO сертификата ...................................
Финансирање подстицаја предузетничких радњи ............................
Накнаде - спољни сарадници, издавање публикација, .....................
Одржавање WEB странице ..................................................................
Трошкови за услуге (превод, ревизија, финансијске услуге,
конференције, закуп сала, штандова, едукације,организовање
семинара ...............................................................................................
8. Трошкови објавњивање јавних позива ........................................

40.000,00 КМ
10.000,00 КМ
20.000,00 КМ
10.000,00 КМ
3.000,00 КМ
1.000,00 КМ
2.000,00 КМ
1.000,00 КМ

9. Административни трошкови и резерва за непредвиђене издатке,
организовању и промоцији МСП за учешће на међународним сајмовима и
специјализованим изложбама у земљи и иностранству, у организацији Агенције
................................................................................................................... 3.000,00 КМ
УКУПНО :

_____________________________
90.000,00 КМ

в. д Д И Р Е К Т О РА
АГЕНЦИЈЕ
_______________________
Славиша ЈОВАНОВИЋ
Број: 77/14
Датум: 19. фебруар 2014. године
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