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АКЦЕЛЕРАТОР ПИЛОТ ПРОГРАМ ЗА
иновативне почетнике у бизнису
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ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ
КРОЗ АКЦЕЛЕРАТОР ПИЛОТ ПРОГРАМ

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа расписала је јавни позив за учешће у
Акцелератор пилот програму. Програм је намијењен почетницима у пословању заснованoм на
иновацији, знању и новим технологијама, са потенцијалом раста, који желе да што прије пронађу
тржиште за своје производе/услуге.
Програм се састоји од три фазе: програма пред-акцелерације, акцелерације и програма раста.
Подршка у оквиру програма обухвата бесплатну обуку, бесплатну савјетодавну подршку из
одређених области, бесплатно коришћење простора за рад у оквиру пословног инкубатора,
административну и техничку подршку за коришћење средстава из различитих програма
финансирања, могућност представљања пословних планова потенцијалним инвеститорима,
промоцију и међународно повезивање.
Позив је отворен за све креативне особе са подручја Републике Српске/БиХ које имају иновативне
пословне идеје и намјеру да оснују предузеће у РС током акцелератор програма или већ имају
регистровано предузеће не старије од 18 мјесеци.
Кандидати се могу пријавити као самостални подносиоци или као тим. Пословне идеје које се
односе на трговину, угоститељство, игре на срећу, финансијско посредовање, неће бити
разматране.
Сви заинтересовани се могу пријавити путем обрасца којег могу пронаћи на веб страници
Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа www.rars-msp.org и Предузетничком
порталу Републике Српске www.preduzetnickiportalsrpske.net. Попуњен образац потребно је
доставити на e-mail: info@rars-msp.org најкасније до 25. марта 2018. године са назнаком "Пријава
за учешће у акцелератор пилот програму".
Позив је расписан у оквиру пројекта предузећа ACCELERATOR - „Развој акцелератора за
обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“, који суфинансира Европска унија
из средстава ERDF и IPA фондова, у оквиру Дунавског транснационалног програма.
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Отворен Други јавни позив за додјелу грант средстава из Challenge фонда

Нова прилика за бесплатну финансијску подршку

Други јавни позив за додјелу грант средстава из Challenge фонда за иновативне пословне идеје
отворен је 27. фебруара 2018. Средства у укупном износу од 3 милиона евра намијењена су
микро, малим и средњим предузећима са подручја Босне и Херцеговине и Шведске, као и startup
-има са иновативним идејама, производима или услугама које могу довести до смањења
незапослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ.
За потенцијалне кориснике из категорије startup-a, који су регистровани најмање 6 мјесеци,
предвиђен је максимални износ гранта од 10.000 евра, док корисници из категорије микро,
малих и средњих предузећа до 250 запослених, који обављају дјелатност дуже од двије године,
могу рачунати на подршку у максималном износу до 30.000 евра. Апликанти морају обезбиједити
минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. Период
имплементације пројекта не може трајати дуже од 12 мјесеци.
Све предложене апликације биће оцијењене у складу са три основна критеријума: иновативност
пословне идеје, изводљивост и одрживост пословне идеје и друштвена корист.
Пријаве на овај позив морају бити поднесене у електронској форми у складу с упутствима која се
налазе у документу Смјернице/Водич за апликанте, који се може преузети на www.c2c.ba. Само
апликације достављене путем електронске форме, која се налази на www.c2c.ba биће узете у
разматрање, док се штампане апликације или апликације достављене и-мејлом неће разматрати.
Рок за подношење апликација је 10. април 2018. године до 24 часа.
Challenge фонд успостављен је у оквиру пројекта Challenge to change - C2C који финансијски
подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу – Сида/Амбасаде Шведске у БиХ, а
који кроз четири године проводе Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Републичка
агенција за развој малих и средњих предузећа. Партнер у пројекту је и Регион Остерготланд,
Источна Шведска.
Половином фебруара уручени су цертификати 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.
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Народна скупштина РС усвојила нови Закон о страним улагањима

ЈЕДНАК СТАТУС ДОМАЋИХ
И СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА
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Народна Скупштина Републике Српске усвојила је крајем фебруара нови Закон о страним
улагањима којим се уређују права, обавезе и статус страних улагача, облици страних улагања,
органи надлежни за одобрење страних улагања, рад Савјета за стране инвеститоре Републике
Српске, као и област промоције и привлачења страних улагања у Републику Српску.
Претходни закон више пута је мијењан и допуњаван, а због потребе да се унутар БиХ усагласе
појмови и прописи којима се уређује ова област, Влада Републике Српске предложила је
доношење новог закона са истим називом.
Законом је дефинисано да страни улагачи имају иста права и обавезе као и домаћи улагачи, уз
забрану било какве дискриминације, исте услове за оснивање пословног субјекта, а самим тим и
иста права, обавезе и одговорност као пословни субјекти у својини домаћих правних или
физичких лица.
Према закону, облици страних улагања су: оснивање пословног субјекта у потпуној својини
страног улагача, оснивање пословног субјекта у заједничкој својини домаћег и страног улагача,
улагање у постојећи пословни субјекат и посебни облици улагања.
Страни улагачи могу да улажу у све секторе привредних и непривредних дјелатности у Републици
Српској. Изузетак чине „сектори који подлијежу рестрикцији“, а то подразумијева производњу
оружја, муниције, експлозива за војну употребу и војне опреме и медијске послове. У овим
секторима је могуће улагање до 49% основног капитала у пословном субјекту, а о
улагањима изнад овог процента одлуку доноси Влада Републике Српске уколико постоји посебно
оправдан интерес и уколико је то допуштено прописима којима су регулисане ове области.
Задатак Владе је да предложи и доношење Стратегије подстицања страних улагања у Републику
Српску, као свеобухватног документа којим се дефинишу циљеви, мјере и носиоци активности на
привлачењу страних улагања. С тим у вези, Савјету за стране инвеститоре Републике Српске
придодат је још један задатак, а то је разматрање Стратегије подстицања страних улагања у
Републику Српску и давање смјерница током њене израде.
Новим члановима закона дата је активна улога јединицама локалне самоуправе, која се остварује
кроз достављање инвестиционих потенцијала локалних заједница, а које ресорно Mинистарство и
представништва Републике Српске промовишу путем интернет странице за промоцију страних
улагања, као и промоцијом на инвестиционим скуповима у директним контактима са страним
инвеститорима. Такође, прописује се да јединице локалне самоуправе имају активну улогу у
постинвестиционој подршци у којој, кроз заједничке посјете са Министарством, прикупљају
информације и предлажу мјере за унапређење пословног амбијента за страна улагања.
Битна новина је да је обавеза достављања података о висини реализованих страних улагања са
јединица локалне самоуправе пренесена на пословне субјекте у својини страног улагача. Обавеза
пословног субјекта је да јединици локалне самоуправе на чијој територији има регистровано
сједиште, достави прописане податке о својим инвестицијама. Прикупљене податке јединица
локалне самоуправе је обавезна да достави у прописаном року Министарству за економске
односе и регионалну сарадњу, а у вези с тим је прописан и начин поступања са овим подацима.
Министар за економске односе и регионалну сарадњу има обавезу да једном годишње
обавјештава Владу о реализацији страних улагања у Републику Српску и о резултатима извршених
посјета у оквиру постинвестиционе подршке.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о страним улагањима – Службени гласник
Републике Српске, број: 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13.
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Настављено опремање
кабинета практичне наставе
Јавној установи Центар „ Сунце“ Приједор уручена је опрема за кабинет за куваре у оквиру пројекта „Практична
настава на радном мјесту II“ који проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у сарадњи
са Агенцијом за економски развој града Приједора, а финансира Влада Швајцарске кроз програм Прилика Плус.
Директор Центра „ Сунце“ Слађана Радаковић је, захваљујући се на донацији, истакла да је опрема веома
значајна за полазнике ове школе којима је преко 60 одсто практична настава.
„ Опремање школских радионица је од изузетне важности јер се на тај начин повећава њен квалитет и тиме
оспособљавају наши ученици за будућа занимања“ рекла је Радаковићева.
Ова установа броји 116 ученика ,а практичну наставу у средњошколском образовању похађају за радно
оспособљавање за куваре, кројаче и браваре.
Пројект менаџер Милена Гњатовић Симатовић потврдила је да је кроз овај пројекат набављена професионална
опрема за кухињу, односно кабинет за куваре, чиме су створени услови за додатно оспособљавање дјеце са
посебним потребама за припрему различитих врста једноставнијих јела, те побољшање квалитета њихових
живота.
„ Преко 80 одсто дјеце која похађају Центар долази из социјално угрожених категорија становништва и
два оброка које добију у центру су једини оброци које имају у току дана и све оброке припремају управо
ученици ове школе под сталним надзором и упутствима наставника и професионалног кухара“, истакла је
Гњатовићева.
Момир Ширко из Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа је истакао да је ријеч о пројекту
који је фокусиран на спајање образовног сектора и сектора привреде.
„Оно о чему посебно водимо рачуна је та инклузивност због чега смо ушли и у ову установу јер је важно да
ученици када заврше школовање у овој школи буду на тржишту рада једнако добри као и ученици из осталих
школа“, рекао је Ширко.
Овој свечаности је присуствовао и градоначелник Приједора Миленко Ђаковић који је поздравио донаторе у
овом пројекту који су омогућили јачање капацитета за извођење практичне наставе дјеци са посебним
потребама.
Пројекат ће се проводити до септембра 2018. године, а укупна вриједност пројекта је 276.437 КМ, док је укупна
вриједност набављене опреме за Центар „Сунце“ 33.560,28 КМ. Поред набављене опреме, пројектом ће се
обезбиједити и заштитна опрема за дјецу која се оспособљавају за смјер кувара.
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Прве двије групе полазника успјешно завршиле теоријску обуку

БУДУЋИ МЕНТОРИ СПРЕМНИ ЗА ПРЕДУЗЕЋА

Обука друге групе будућих ментора за подршку предузећима у Републици Српској завршена је половином
марта.
Након што је прва група од 17 кандидата успјешно завршила теоретски дио обуке, нових 10 кандидата стицало је
знања из ове области, а обје групе на јесен ће имати практични дио обуке у самим предузећима.
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. Све вријеме са
кандидатима раде искусни ментори из Јапана и Србије која је имала одличне резултате током прве фазе
пројекта.
Циљ пројекта је да се успостави континуирана менторинг подршка предузећима у Републици Српској.
Пројекат успостављања менторинг услуга малих и средњих предузећа званично је покренут 20.09.2017. године и
трајаће 3 године. Менторинг услугом се идентификује кључни проблем у предузећу, а потом се менаџмент са
потребним ресурсима усмјери ка рјешењу уз подршку ментора, чиме би се побољшао развој предузећа.
Ментори се кандидују из локалних развојних агенција или из одјељења локалне управе надлежних за подршку
реалном сектору а гдје нису успостављене локалне агенције.
Организацију тренинга и сертификације ментора проводи Републичка агенција за развој малих и средњих
предузећа. Након сертификације Агенција ће расписати јавни позив за предузећа за исказивање интереса
коришћења услуге менторства. Менторинг услуге ће бити подржане и суфинансирањем из јавних средстава, а
евентуално и других извора као што су међународни развојни програми.
Затим ће сертификовани ментори проводити први циклус менторинг услуга у предузећима уз мониторинг и
подршку јапанских експерата и експерата из Србије са искуством из 1. фазе пројекта. Наведени процес ће се
понављати наредних година у циљу повећања броја квалитетних ментора, јачања капацитета локалних
развојних агенција и одјељења за локални и привредни развој, као и менторинг система Републике Српске
уопште.
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Будући предузетници учили основе пословног планирања

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у сарадњи са Оштином
Невесиње, а у оквиру Европске мреже предузетништва Републике Српске, организовала
је 16.марта у Невесињу радионицу о теми „Тестирање пословне идеје предузетника израда пословног плана “.
Циљ радионице је био приближити процес пословног планирања потенцијалним
предузетницима, презентовати структуру и садржај пословног плана, те на конкретном
примјеру исти анализирати.
Радионица, на којој је присуствовао 21 учесник са подручја Херцеговине, је примарно
била намијењена подстицању развоја руралног предузетништва. Исказана је спремност
потенцијалних предузетника за започињање сопственог бизниса у различитим
областима производње и услужних дјелатности, посебно у сектору пољопривреде и
прераде пољопривредних производа.
У другом дијелу радионице пружене су основне информације о пројекту Европска мрежа
предузетништва Републике Српске, као и механизми који су на располагању субјектима
који исказују интерес за остваривање међународне пословне сарадње.
Након завршене обуке, учесници ће имати рок од мјесец дана да направе властите
верзије пословног плана, који ће након тога бити рангирани од стране Комисије и, у
складу са тим, најбољи пословни план ће бити награђен.

