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Почела обука будућих ментора
за мала и средња предузећа у Српској

Обука прве групе, коју чини 16 будућих ментора за подршку предузећима у Републици Српској,
почела је 6. фебруара у просторијама Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа.
Обука се проводи у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга малих и
средњих предузећа у земљама Западног Балкана – фаза 2“ који подржава Јапанска агенција за
међународну сарадњу. Циљ пројекта је да се успостави континуирна менторинг подршка
предузећима у Републици Српској. Обука друге групе од такође 16 кандидата почеће 27. феруара.
Директор Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Маринко Ђукић појаснио је
да се обука састоји из теоријског и практичног дијела који ће се обављати у самим предузећима.
- Након обуке, будући ментори биће оспособљени да идентификују проблеме у предузећу и
усмјере менаџмент ка њиховом рјешавању. Ми ћемо на прољеће расписати јавни позив за
предузећа која су заинтересована за коришћење менторских услуга и већ на јесен наши будући
ментори одлазе у та предузећа. Све вријеме са нашим кандидатима радиће искусни ментори из
Јапана и Србије која је веома успјешно завршила прву фазу овог пројекта – каже Ђукић.
Он истиче да ће ментори за подршку домаћим предузећима знатно допринијети развоју привреде
Републике Српске.
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Ђукић је појаснио да будуће менторе кандидују локалне развојне агенције или одјељења
локалне управе надлежна за подршку реалном сектору, а организовање тренинга и
сертификацију ментора спроводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа.
- Процес ће се понављати наредних година с циљем повећања броја квалитетних ментора,
јачања капацитета локалних развојних агенција и одјељења за локални и привредни развој, као и
менторинг система Републике Српске уопште - рекао је Ђукић.
Он сматра да ће заинтересованост предузећа за услуге ментора јачати, јер вјерује да ће они
пружати конкретне и квалитетне услуге. Такође је нагласио да је менторинг услуга за предузећа
бесплатна, односно да Агенција у потпуности суфинансира услугу менторинга. Обуку ће проћи и
запослени у Агенцији, па ће менторинг услуге бити постати континуирана активност.
Консултант Јапанске агенције за међународну сарадњу Сорин Тудор рекао је да је циљ пројекта
развој малих и средњих предузећа успостављањем менторинг услуга, уз промовисање
могућности локалне економије како би се пружила могућност да се оствари сарадња са
јапанским инвеститорима.
Један од полазника обуке, представник Градске развојне агенције Бања Лука Иван Бабић рекао је
да ће знања и вјештине стечене кроз ову едукацију у значајној мјери побољшати квалитет услуга
које ова агенција пружа малим и средњим предузећима.
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Иновативне компаније подржане
са 570.000 евра из Challenge фонда
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Амбасадор Шведске у БиХ Андерс Хагелберг уручио је 16. фебруара 2018. у Сарајеву цертификате
представницима 28 предузећа која су испунила услове првог јавног позива за додјелу грант
средстава из Challenge to change пројекта. За реализацију ових пројеката из Challenge фонда
издвојено је 570.000 ЕУР, док је укупна вриједност предложених пројеката око 2 милиона ЕУР.
Реализацијом ових пројеката обезбјеђено је 96 нових радних мјеста.
Амбасадор Хагелберг нагласио је овом приликом да је веома важно радити на континуираном
развоју система подршке сектора малих и средњих предузећа у БиХ, те да је Шведска влада
подржала овај пројекат са укупно 4,2 милиона евра.
„Неопходно је да се кроз све нивое власти ради на промоцији и континуираној подршци сектору
МСП, јер само у приватном сектору, његовом расту и развоју заснованом на иновацијама,
можемо планирати и остварити одржив раст. Истовремено, одабраних 28 пројеката су само
„пионири“ у реализацији овог значајног пројекта, а у наредне три године, кроз реализацију нових
јавних позива, можемо очекивати још боље резултате“, рекао је Хагелберг.
Директор СЕРДА Шевкија Окерић истакао је велики значај успостављања оваквог система
подршке развоју иновација.
„Шведска је, према Глобалном индексу иновативности, друга у свијету и њихова искуства су од
огромног значаја не само за агенције које проводе пројекат, већ и за привреду БиХ у цјелини“,
рекао је Окерић.
Наглашавајући значај пројекта као новог инструмента подршке сектору малих и средњих
предузећа, директор Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Маринко Ђукић
изразио је очекивање да ће пројекат још значајније анимирати и оснажити сектор привреде и
јачати економске везе између БиХ и Шведске.
„У БиХ и Републици Српској постоји велики иновативни потенцијал који до сада углавном није
био искориштен због недостатка финансијских средстава. Уз помоћ овог пројекта сада је то
могуће“, изјавио је Ђукић.
Компанија Wischt из Добоја је једна од оних који су добили цертификат и средства за даље
пословање. Ања Ракић из маркетиншког одјела ове компаније каже да им је веома значајна
додјела ових средстава, будући да су до сада све иновације финансирали сами.
"Ради се мултифункционалној машини која представља пет машина у једној и омогућава значајна
побољшања у производњи. Чим пројекат и средства буду оперативна, кренућемо у реализацију и
финализацију саме производње", казала је Ракић.
Challenge to change пројекат успостављен је у Босни и Херцеговини захваљујући средствима
Шведске агенције за међународни развој и сарадњу – Сида/Амбасаде Шведске у Босни и
Херцеговини. Доступан је микро, малим и средњим предузећима из цијеле БиХ, као и малим и
средњим предузећима из Шведске која имају интерес у БиХ. Такође је доступан и startupima који
имају иновативне пословне идеје, производе или услуге који могу довести до повећања броја
запослених, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ.
Компаније које задовоље успостављене критеријуме могу аплицирати на грант средства у
максималном износу до 30.000 ЕУР, што представља 50% укупне инвестиције.
Challenge to change пројекат - C2C проводе Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС). Партнер у пројекту је и Регион
Остерготланд, Источна Шведска. Циљ пројекта је допринијети јачем привредном развоју у БиХ,
као и јачању сарадње Шведске и БиХ.
Добитници
„Гловис“ Зеница, „Wischt“ Добој, Вргањ промет Бужим, ГалАрт д.о.о Рибник, УР Бистро ПапроКетеринг Босанска Крупа, BKV group Билећа, Брка з.з. Брчко, Лозница п.з. Вишићи, Натура п.д.
Источно Ново Сарајево, GreenTon Сарајево, АТ Артеx Сарајево, Биље и љекобиље д.о.о.
Соколац, Фармер о.д. Сарајево, Воћар Пирамида д.о.о. Високо, Алма-Рас д.о.о. Олово, Дарс
воће д.о.о. Сарајево, Бивис д.о.о Ливно, ЕМ Плус д.о.о. Добој, Клицко о.д. Сарајево, Herbos
Nature Сарајево, Техничко еколошки завод д.о.о. Бања Лука, More screens д.о.о. Мостар,
Природно з.р. Бијељина, Seeba AB Штокхолм, ПДТ Јелена д.о.о. Козарска Дубица, Casa
Mushrooms д.о.о. Бања Лука, Имел д.о.о Лукавац
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Потписани уговори о суфинансирању
консултантских услуга предузећима

За четири фирме из Републике Српске које су испуниле услове недавно расписаног јавног позива, Републичка
агенција за развој малих и средњих предузећа суфинансираће консултантске услуге. Ријеч је о предузећима
"Проинтер" и "Елас" из Бањалуке, "Дивос" из Теслића, те "Арт лајн" из Дервенте која послују у области текстила,
метала и информационих технологија, а требају им услуге увођења стандарда, унапређења управљања
предузећем, израде стратешког пословног плана и обуке за руководиоце.
Уговоре о суфинансирању консултантских услуга са представницима предузећа и консултантима потписао је
крајем прошле године у Бањој Луци директор Агенције Маринко Ђукић.
- Агенција у окиру својих редовних активности расписује позив за суфинансирање консултантских услуга за мала
и средња предузећа у Републици Српској у максималном износу до 3000КМ. На нашем сајту постоји ажурирана
база из које предузећа могу одабрати одговарајућег консултанта. На овај начин доприносимо развоју предузећа
али и развоју консултантског тржишта у Републици Српској – рекао је Ђукић.
Директор и власник предузећа "Дивос" Будимир Смиљић рекао је да ће консултантске услуге користити с циљем
добијања ИСОП сертификата.
Он је додао да је ово предузеће и извозно орјентисано, те да страни партнери траже ту врсту сертификата.
Суфинансирање консултантских услуга дио је активности које Агенција проводи у оквиру Европске мреже
предузетништва.
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Настављен циклус обука за представнике локалних агенција и локалних заједница

ЛАКШЕ ДО ПРИПРЕМЕ
И ПРОВОЂЕЊА РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА

Седамнаест полазника из општина Шамац, Вукосавље, Пелагићево и Доњи Жабар успјешно је завршило
тродневни семинар о теми „Инструменти за идентификацију и припрему развојних пројеката који је Републичка
агенција за развој малих и средњих предузећа организовала крајем године у Шамцу у сарадњи са Општином.
Уз помоћ ментора, полазници су на практичном примјеру учили како да идентификују и припреме пројектни
приједлог према методологији приступа логичке матрице. To je једна од најраспрострањенијих метода које
користе међународне организације, a све више и домаће институције.
Пројектни приједлози на којима су полазници радили током семинара су из области унапређења
пољопривредне производње, управљања чврстим отпадом, рјешавања питања водоснабдијевања и
унапређења туристичке понуде. Уз малу дораду, ови пројектни приједлози могу бити кандидовани према
различитим донаторским институцијама.
Из досадашњег искустава програма обуке коју проводи Републичка агенција за развој малих и средњих
предузећа, преко 36 јединица локалне управе је прошло обуку и након проведених семинара укупно су
одобрена 22 пројектна приједлога оквирне вриједнсти око 1,5 милиона КМ грант средстава.
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Опремљени кабинети практичне наставе

Посредством програма Прилика плус који проводи Републичка агенција за развој малих
и средњих предузећа уз подршку Владе Швајцарске, Машинска школа у Приједору
добила је опрему за три кабинета практичне наставе. Уговор о реализацији пројекта под
називом „Практична настава на радном мјесту – ПРАКСА 2“ потписан је са Агенцијом за
економски развој Града Приједора ПРЕДА-ПД почетком маја прошле године, а свечана
примопредаја обављена је 20.12.2017.
Набављена је цнц машина, софтвер, те 13 рачунара одговрајућих перформанси, укупне
вриједности 80.000 КМ. У процесу редовног образовања кабинет ће користити ученици
који се образују за пет занимања, а у процесу образовања одраслих прве обуке
незапослених лица се очекују у току наставка ове школске године.
Директор Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа Маринко Ђукић је
истакао да јака привреда захтијева добар образовни систем који ће да производи
кадрове који су потребни нашим предузећима.
"Oвај пројекат је вриједан око шест милиона евра, а ми смо до сада у средње стручне
школе у РС инвестирали, односно набавили опреме, у вриједности око 650 000 КМ",
рекао је Ђукић.
У оквиру истог пројекта биће модернизовани кабинети практичне наставе за конобаре и
куваре у Економској школи и Центру „Сунце“ у Приједору, као и кабинет за вариоце у
Средњој мјешовитој школи „Никола Тесла“ у Козарској Дубици.
Кроз пројекат „Практична настава на радном мјесту - фаза 2“ планирано је јачање
капацитета за извођење практичне наставе у школским радионицама, кабинетима и у
предузећима која учествују у организацији и провођењу практичне наставе у формалном
образовању и образовању одраслих.
Пројекат ће се проводити до септембра 2018. године, а укупна вриједност пројекта
је 276.437,00 КМ. Поред наведене модернизације кабинета практичне наставе, пројекат
обухвата низ других комплементарних активности као што су обуке наставника, обуке
ментора, адаптација наставних планова и програма и др. које ће значајно допринијети
побољшању квалитета наставе, али и промоцији поменутих школа и занимања.

