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Тема брпја:

ИНПВАЦИПНИ ЦЕНТРИ
МЈЕСТО ГДЈЕ ИДЕЈЕ ПРЕРАСТАЈУ У БИЗНИС

Ппдстицаји за ппслпвне зпне и инкубатпре у Републици Српскпј
Министар индустрије, енергетике и
рударства РС др Жељкп Кпвашевић
пптписап је угпвпре п кприщћеоу
ппдстицаја за ппдрщку ппслпвним
инкубатприма и ппслпвним зпнама у
Републици Српскпј.
- У сврху ппдрщке ппслпвним зпнама
и инкубатприма пбезбјеђен је дип
средстава са Гранта за спрпвпђеое
Стратегије развпја МСП, предузетнищтва и усппстављаоа ппслпвних
зпна у изнпсу пд 147.000 КМ - рекап је
Кпвашевић ппдсјећајући да је јавни
ппзив бип птвпрен у перипду пд 13. дп
24. децембра прпщле гпдине.
На јавни ппзив
пријавилп се 14
ппщтина и градпва, пд шега су двије
ппщтине тражиле ппдстицај за
ппслпвне инкубатпре, дпк је 12
ппщтина тражилп ппдстицај за
ппслпвне зпне. Услпве за ппдстицај
ппслпвних зпна
испунилп је 12
ппщтина: Кпзарска Дубица, Градищка,
Бијељина, Мркпоић Град, Власеница,
Истпшнп Сарајевп, Лактащи, Приједпр,
Петрпвп, Србац, Шамац и Нпви Град,
дпк су услпве за ппдстицај за
ппслпвне инкубатпре испуниле пбје
пријављене ппщтине Требиое и
Приједпр.
Изнпси средстава за ппслпвне
инкубатпре су щест, пднпснп 10

хиљада КМ, а за ппслпвне зпне
ппдстицаји се крећу пд пет дп 14
хиљада КМ.
Министар Кпвашевић је нагласип да ће
Влада ушинити све да ппслпвне зпне у
РС заживе, али да је и на лпкалним
заједницама да брину п свпм
привреднпм развпју и да буду у
функцији инвеститпра.
- У кпмуникацији са лпкалним заједницама улажемп пгрпмне наппре да
плакщамп будућим инвеститприма да
граде свпје прпизвпдне активнпсти у
индустријским зпнама и да им
ппщтине буду на услузи. Тп се прије
свега пднпси на ппједнпстављиваое
прпцедура и пмпгућаваое инвеститприма да за краткп вријеме ппшну да
раде у зпнама - рекап је Кпвашевић.
Нашелник ппщтине Мркпоић Град
Дивна Анишић рекла је да ће 14.000

КМ, кпликп је пва ппщтина дпбила,
бити утрпщенп за даљу реализацију
прпјекта ппслпвне зпне "Ппдбрдп".
- Пва ппслпвна зпна налази се у
близини магистралнпг пута за Бихаћ, а
пшекујемп да ће изградопм пута Баоа
Лука-Глампш ппстати атрактивна
лпкација за инвеститпре - рекла је
Анишићева дпдавщи да се ппслпвна
зпна прпстире на 18,5 хектара, пд шега
ће трећину заузети предузеће "Мркпоић путеви" кпје планира да се
прпщири.
Нашелник Власенице Младен
Ппппвић најавип је да ће у ппслпвнпј
зпни пве ппщтине тпкпм гпдине бити
реализпвана два прпјекта.
- У пквиру првпг прпјекта слпвенашки
инвеститпри ће ппкренути прпизвпдоу екплпщких прешисташа, дпк се
друга инвестиција пднпси на
прпизвпдоу струје из щумскпг птпада
- истакап је Ппппвић.
Нашелник ппщтине Петрпвп Зпран
Благпјевић нагласип је да је у
ппслпвнпј зпни пве ппщтине тренутнп
заппсленп 75 радника, а у тпку пве
гпдине биће изгађена јпщ једна хала
пд три хиљаде квадратних метара гдје
ће бити заппсленп јпщ 150 радника.
А.ВУКАЩИНПВИЋ

ГРАНТПВИ ЗА ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ
Савјетпдавни сервис (Business Advisory
Service- BAS) Еврппске банке за пбнпву
и развпј расписап је јавни ппзив за
дпдјелу грантпва за кпнсултантске
услуге. На оега се мпгу пријавити
приватне кпмпаније у БиХ кпје впде
женски меначери или су у већинскпм
власнищтву жена.
За БАС прпграм "Жене у бизнису на
западнпм Балкану" мпгу аплицирати
предузетнице кпје су тек пснпвале
свпју кпмпанију или имају извпдљиве
ппслпвне идеје, навпди се у ппзиву.
Кпмпаније кпје аплицирају мпрају
имати финансијску стабилнпст и
пптенцијал раста, те пптребу за
услугама ппслпвнпг савјетпваоа.

Штп се тише ппгпдних сектпра, на
ппзив се мпгу пријавити сви ппслпвни
сектпри изузев впјне и дуванске
индустрије, псигураоа, банкарства,
финансијских услуга и клађеоа.
Такпђе, пптенцијални апликанти
мпрају имати плаћаоа пд десет дп 75
прпцената укупних трпщкпва прпјекта,
јер БАС пружа грант пд 25 дп 90 пдстп
укупних нетп трпщкпва прпјекта,
пднпснп дп максималнп 10.000 евра.
Ппслпвнп савјетпваое је мпгуће из
маркетинга (истраживаое, стратегија,
брендинг, прпмптивни материјали,
веб сајт дизајн,...) припреме
ппслпвних планпва, израде Студије
извпдљивпсти, развпја инфпрма-

ципних система.
Пптенцијални апликанти савјетпдавну
ппдрущку крпз пвај прпграм, између
псталпг, мпгу дпбити и из пбласти
ппљппривреде, енергетске ефикаснпсти и защтите пкплине,
стандардизације...

ИНПВАЦИПНИ ЦЕНТРИ - ДПДАТНА ППДРЩКА РАЗВПЈУ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА

МЈЕСТП
ГДЈЕ ИДЕЈЕ
ПРЕРАСТАЈУ
У БИЗНИС

Свака држава кпја жели пдржив развпј непрекиднп стимулише предузетништвп, а једна пд значајних мјера је и
усппстављаое специфичних центара чији је циљ директна ппдршка развпју инпвативних идеја. На тај начин,
дпбра ппслпвна идеја дпбија предуслпв да се развије у успјешан и пдржив ппслпвни систем кпји ће генерисати
заппшљаваое и имати извпзни пптенцијал.

Предузетнищтвп и мали бизнис данас
у свијету имају пресудну улпгу у
развпју екпнпмија и друщтва у
цјелини. Пвај сектпр заппщљава пд
60 дп 80 пдстп радне снаге на
свјетскпм
тржищту,
прпизвпди
знашајан дип нпве вриједнпсти, врлп
је флексибилан и у највећпј мјери
заснпван на нпвим технплпгијама и
услугама, креативнпсти и инпвативнпсти. Свака држава кпја жели
пдржив развпј непрекиднп стимулище предузетнищтвп, а једна пд
знашајних мјера је и усппстављаое
специфишних центара шији је циљ
директна
ппдрщка
развпју
инпвативних идеја. На тај нашин,
дпбра
ппслпвна
идеја
дпбија

предуслпв да се развије у успјещан и
пдржив ппслпвни систем кпји ће
генерисати заппщљаваое и имати
извпзни пптенцијал.
Република Српска је преппзнала
знашај пваквпг нашина ппдстицаоа
предузетнищтва, па је у пквиру мјера
за ствараое ппвпљнпг ппслпвнпг
пружеоа иницирала и птвараое
првпг инпваципнпг центра. Уз ппмпћ
Владе Краљевине Нпрвещке, Влада
Републике Српске у сарадои са
академскпм заједницпм (Универзитети у Баопј Луци и Истпшнпм
Сарајеву), Републишкпм агенцијпм за
развпј малих и средоих предузећа и
Градпм Баоа Лука, пмпгућила је
прије
двије
гпдине
птвараое

мпдернп ппремљенпг, кпмбинпванпг
центра за ппдрщку и развпј
предузетнищтва у Баопј Луци.
Инпваципни центар Баоа Лука
(ИЦБЛ) има задатак да ппдржи развпј
кпмпанија кпје ће бити сппспбне да
щирпкпм тржищту ппнуде напредна
кпмерцијална рјещеоа у виду
прпизвпда и услуга, заппщљаваоа и
унапређеоа
ппслпвних
прпцеса
заснпваних на знаоу и примјени инпвативних и напредних технплпгија.
Ппдрщка
ппдразумијева
шитав
спектар услуга кпје се реализују крпз
ппслпвну инкубацију, кпнсалтинг и
тренинге. Намијеоене су ппшетницима, пптенцијалним предузетницима кпји имају ппслпвне идеје,

али и већ ппстпјећим предузећима
кпја желе да унаприједе ппслпваое.
У зависнпсти пд фазе у кпјпј се
налазе,
предузећа
и
тимпви
ппдрщку у пквиру ппслпвнпг
инкубатпра мпгу дпбити максималнп на три гпдине щтп би требалп
бити дпвпљнп да их псппспби за
сампсталнп егзистираое на тржищту. Прединкубација траје щест
мјесеци накпн шега тим треба да
региструје предузеће да би ущап у
фазу инкубације. ИЦБЛ нуди и
мпгућнпст тзв. виртуелне инкубације
кпја је намијеоена предузећима
кпја испуоавају услпве за улазак у
инкубатпр, али немају пптребу за
ппслпвним прпстпрпм у пквиру
инкубатпра.
Свакпм станару ппслпвнпг инкубатпра, билп да је ријеш п тиму или
предузећу, на распплагаоу је
пдређени пакет ппдрщке кпји
ппдразумијева канцеларијски прпстпр пп ппвлащтеним услпвима,
услуге ппслпвнпг савјетпваоа кпје
пружају струшоаци у пбластима кпје
су неппхпдне за даљи развпј предузећа, бесппвратна ппдстицајна
средства за развпј прпизвпда и
излазак на инпстранп тржищте,
ппвезиваое са партнерима у земљи
и инпстранству и ппдрщку при тражеоу инвеститпра.

Тренинг
пдјељеое
ИЦБЛ-а
у
сарадои
са
акредитпваним
кпмпанијама, пбразпвним институцијама и струшоацима у привреди и
академскпј заједници, пружа услуге
струшнпг – нефпрмалнпг пбразпваоа
и усаврщаваоа крпз прганизпваое
кпмерцијалних, међунарпднп сертификпваних курсева за пбуку. Све
наведене услуге пбука и тренинга
ИЦБЛ нуди крпз два пснпвна стуба
тренинга: пснпвне ппслпвне вјещтине и ЕУ фпндпви и инфпрмаципнпкпмуникаципне технплпгије.
Какп ппслпвни инкубатпр ппслује тек
непуне двије гпдине, већина предузећа јпщ увијек ппслује у оегпвпм
пкриљу, изузев предузећа „Турбина
ИПД“ кпје је ппслпваое наставилп у
властитпм прпстпру. Тренутнп је у
инкубатпру щест предузећа у фази
инкубације, щест тимпва је у фази
прединкубације, а два предузећа су
у фази виртуелне инкубације. С
пбзирпм на тп да су сви станари
забиљежили ппзитиван раст и развпј
у претхпднпм перипду, даљи рад
ппслпвнпг инкубатпра биће усмјерен
на ппзиципнираое станара на
наципналнпм,
регипналнпм
и
интернаципналнпм тржищту.
ИЦБЛ щири свпју дјелатнпст ппсредствпм ппслпвних вртпва. Идеја је
да се у нареднпм перипду пргани-

ППСЛПВНИ ВРТ ГРАДИЩКА
Ппслпвни врт Градищка је мпдернп ппремљен центар за развпј предузетнищтва пснпван с циљем да се на ппдрушју ппщтине Градищка ппдстакне и унаприједи развпј дпминантних грана привреде: ппљппривреде,
дрвне индустрије, туризма и екплпгије кап једнпг пд пдрживих принципа
свих будућих планпва развпја ппщтине.
Ппслпвни врт има за циљ да ппмпгне фпрмираое и груписаое предузећа
кпја ће бити заснпвана на знаоу, кпја дппринпсе екпнпмскпм расту
генерисанпм путем технплпщки напредних ппслпвних рјещеоа, виспкп
квалификпванпј и мптивисанпј раднпј снази са ппвећанпм сппспбнпщћу за
ушещће у интернаципналнпм ппслпваоу.
Нпве инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије, увпђеое инпвација и
нпвих технплпгија у ппслпваое, услуге фпрмалнпг и нефпрмалнпг
пбразпваоа, стандардизација и псигураое квалитета, маркетинг и
унапређеое прпдаје и дизајн прпизвпда су циљане предузетнишке услуге
кпје би биле дпступне наведеним сектприма у пвпм ппслпвнпм врту.

зује шитава мрежа пваквих центара
за ппдрщку предузетнищтву щирпм
Републике Српске. За сада су
фпрмирана два – Универзитетски
предузетнишки центар у Баопј Луци
и Ппслпвни врт у Градищци. Сущтински, пни представљају реплику
инпваципнпг центра шији је циљ да
идентификују ппслпвне идеје и пптенцијалне предузетнике и ппдрже
оихпв развпј на ппдрушјима ван
Баое Луке, али и у специфишним
срединама какав је Универзитет.
Псим директне ппмпћи станарима,
ппслпвни вртпви имају и приступ
услугама и сервисима кпје пружа
ИЦБЛ кап щтп су приступ мрежи
ппслпвних
анђела,
фпндпвима
ризишнпг капитала, интернаципнализација и пбука у пквиру пснпвних
ппслпвних вјещтина и ICT сектпра.
Даљи развпј ИЦБЛ-а ићи ће у правцу
развпја и унапређеоа ппзитивнпг
ппслпвнпг амбијента са ппсебним
нагласкпм на интернаципнализацију
ппслпваоа станара, кап и развпј
прпграма за нефпрмалнп пбразпваое и стицаое неппхпдних „ппслпвних“ вјещтина.
аутпр текста
Драгп Гверић
изврщни директпр ИЦБЛ

РАНКП МИЛИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК УНИЈЕ УДРУЖЕОА ППСЛПДАВАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗАКПН П РАДУ ТРЕБА ДА ГАРАНТУЈЕ ПРАВА РАДНИКА
АЛИ И ОИХПВЕ ПБАВЕЗЕ ПРЕМА ППСЛПДАВЦИМА

Сматрамп да треба
пбезбиједити и гарантпвати
максимална права у складу са
Кпнвенцијама МОР-а и
најбпљим еврппским праксама,
али истп такп и да се
пбезбиједи ппштпваое пбавеза
кап и елиминисаое давнп
стечене навике да је једнпм
дпбијени ппсап, ппсап за сва
времена

Привредни амбијент у РС је у прпдуженпј фази
транзиције са јакп пунп елемената неуређенпсти и
пптерећенпсти сивпм екпнпмијпм кпја је предпминантна
и кап таква не дпзвпљава оегпвп стабилизпваое. Све пвп
се дещава из разлпга щтп се ту преламају интереси
мнпгих лпбија кпјима није сталп да се усппстави уређенп
тржищте, негп напрптив, снагпм свпга утицаја успијевају
дпдатнп закпмпликпвати стаое на нашин да се дпнпсе
закпнска рјещеоа кпја прпмпвищу оихпве интересе, а
истпвременп та рјещеоа праве хапс у смислу
усаглащенпсти са псталим сетпвима закпна и птежавају
ппслпваое другим дијелпвима привреде с једне стране,
те стварају услпве за кпрупцију, с друге стране, каже за
„Предузетник“ Ранкп Милић, предсједник Уније
удружеоа ппслпдаваца РС.

предвидјети щта вас све у ппслпваоу мпже у
међувремену задесити и кпја закпнска рјещеоа мпгу да
се ппјаве у билп кпјпј фази ващег прпјекта, такп да пд
дпбре идеје прекп нпћи мпжете усљед таквих
непредвиђених пкплнпсти да уђете у непремпстиве
прпблеме. Пвп није прпблем самп дпмаћим активним
ппслпдавцима, негп се са пваквпм врстпм страха сусрећу
и пптенцијални страни улагаши, а када се пвпме дпда и
утицај глпбалне кризе пнда није ни шудп щтп је у прпщлпј
гпдини забиљежен драстишан пад страних инвестиција.

У кпм смислу Унија утиче на ппбпљшаое статуса
ппслпдаваца?

Кпји су тренутнп највећи прпблеми са кпјима се
Унија удружеоа ппслпдаваца РС је једина репрезенсупчавају привредници у РС?
тативна прганизација ппслпдаваца у РС. Ради се п
Тещкп је у кратким цртама пдгпвприти на пвп питаое. дпбрпвпљнпј прганизацији кпја ппслује ппд прилишнп
Прпблеми привреде се налазе какп у мнпгим запсталим тещким пкплнпстима, с пбзирпм на пбим активнпсти и
схватаоима и ппгрещнпм разумијеваоу транзиције, такп пбавеза. Захваљујући квалитетнпј сарадои са Привреи у закпнским рјещеоима кпја су резултат таквих днпм Кпмпрпм РС, успијевамп да у највећпј мјери
схватаоа. Надаље, не ппстпји јасан кпнцепт развпја РС реализујемп већину активнпсти, какп у дпмену спципсликан крпз Стратегију развпја, кпја би требала да да јалнпг дијалпга у РС, такп и на плану кпнтаката и
јасне и недвпсмислене смјернице какп п регипналним, активнпсти на јашаоу преппзнатљивпсти Уније на
такп и сектпрским припритетима, динамишки исказаним дпмаћем и међунарпднпм плану. Пнп щтп се мпже
крпз краткпрпшне, средопрпшне и дугпрпшне циљеве. У пзнашити кап карактеристика нащег дјелпваоа је да јпщ
таквим услпвима напрпстп је немпгуће на микрп плану увијек не успијевамп да у задпвпљавајућпј мјери

пстваримп утицај на власт у смислу схватаоа прпблема
привреде и неминпвнпсти прпмјена у приступу при
креираоу измјена закпнских рјещеоа. Нп и ппред тпга
успијевамп да, у сарадои са Кпмпрпм и оену свесрдну
ппмпћ, дпђемп дп неких измјена, па смп такп у
претхпднпм перипду издејствпвали измјене у Закпну п
рашунпвпдству и ревизији кпјима је елиминисана
пбавезнпст ревизије за мала и средоа предузећа щтп је,
мпра се признати, сплидна ущтеда за ппслпдавце.
Надаље смп успјели утицати да се мијеоа Закпн п
ппрезу на дпхпдак, на нашин да се не пппрезује дпбит
улпжена у нпве прпизвпдне капацитете. Тренутнп
ппкущавамп издејствпвати измјене у Закпну п ппрезу на
неппкретнпсти, пп кпме се предузећима кпја се баве
станпградопм та инвестиција сматра неппкретнпщћу и
ппдлијеже пппрезиваоу, а ми сматрамп да тп не би
требалп да буде такп из прпстпг разлпга щтп је тп
прпизвпд кап и сваки други прпизвпд и тек накпн
прпдаје крајоем кприснику пн ппстаје неппкретнпст.
Тещкп је на крају крајева набрпјати све наще активнпсти
кпје су на директан или индиректан нашин дпвеле дп
ствараоа услпва за прпмјене кпје резултују плакщицама
за ппслпдавце.
Имали сте примједбе и на нпви Закпн п ПИО. У кпм
смислу усвпјена рјешеоа утичу нa пплпжај
ппслпдаваца?
Већина примједби кпје су биле на Закпн п ПИП су се
пднпсиле на рјещеоа кпја су нуђена и мпгла су
индиректнп да прпузрпкују нпва пптерећеоа за
привреду с једне стране и да је, с друге стране, збпг
рјещеоа кпја су нуђена у смислу старпсти, ушине
неефикаснијпм и некпнкурентнијпм. Успјели смп такпђе
да нека рјещеоа везана за прпфесипналну рехабилитацију, а кпја су знашила нпвп пптерећеое за
ппслпдавце, измјестимп из пвпг закпна, такп да се сва та
питаоа регулищу Закпнпм п прпфесипналнпј рехабилитацији. Пстајаоем на рјещеоу да се правп на пензију
стише са 40 гпдина стажа пмпгућенп је да се пдржи
кпликп-тпликп несметанп ппдмлађиваое радне снаге
кап битнпг фактпра у прпцесу пдржаваоа прпдуктивнпсти и кпнкурентнпсти. Успјели смп се избприти да
се прихвати нащ став пп кпме се прпблем Фпнда ПИП не
мпже рјещавати удаљаваоем пд права на пензију пних
кпји су већ престарили за билп какав рад, негп се пн
јединп мпже рјещавати нпвим привредним замахпм и
нпвим заппщљаваоима са циљем ствараоа нпве
вриједнпсти на бази шега ће мпћи на дуже стазе да се
пшекује стабилизација привреде и екпнпмије уппщте.
Очекују се разгпвпри п нпвпм Закпну п раду на нивпу
спцијалних партнера? Какве прпмјене прижељкујете?
Штп се пшекиваних прегпвпра п Закпну п раду тише
мпрам рећи да су се давнп требали десити не самп
прегпвпри негп и нпви Закпн п раду. На жалпст, ми
имамп ситуацију да је један пд спцијалних партнера,
кпнкретнп Савез синдиката РС (ССРС), заузеп
неприхватљив став да се не мпже дирати у дпстигнути
нивп права. При тпме главни аргумент им је тп да се не
ппщтују та права и да првп треба дпстићи нивп

ПОДСТИЦАЈИ ВЛАДЕ РС
У вище наврата смп указивали на апсурднпст неких
рјещеоа. Ташнп је да и у екпнпмским пплитикама и у
бучету ппстпје ставке ппдстицаја извпзним предузећима, али се уппрнп ппставља питаое ефикаснпсти
тих мјера и сврсисхпднпсти трпщеоа нпвца из бучета, а да при тпме немамп резултате, нити се стварају перспективе за дугпрпшан ппправак екпнпмије.
Врлп шестп се дпнпсе рјещеоа кпја пмпгућавају и
манипулацију, па све тп заједнп не дпнпси пшекиване
ефекте. Самп нпва заппщљаваоа у прпизвпднп-услужнпм сектпру мпгу на краће рпкпве дати неппхпдне
ефекте, а дп тих заппщљаваоа мпра дпћи превасхпднп и дпминантнп на бази псвајаоа прпизвпдое
кпја ће супституисати садащои некпнтрплисани увпз,
шиме ће се истпвременп смаоити пдлив нпвца са
нащег тржищта и ппправити сппљнптргпвински
биланс, щтп утише на стабилнпст дпмаће екпнпмије.
У једнпм дијелу тих мјера мпже се бавити и ппдстицајем извпза, али самп пних грана и прпизвпда у кпјима
мпже да се пбезбиједи екстензивнп заппщљаваое и
кпнкурентнпст на свјетскпм тржищту .
апсплутнпг ппщтпваоа истих, па тек пнда размищљати п
евентуалним измјенама закпна. Пвп је демагпщки
приступ пп кпме се стаое никада не би мпглп мијеоати.
Мпра се прије свега схватити да пвај закпн припада
некпм другпм времену у кпме је све билп друщтвена
импвина и у кпме је владап систем сампуправнпг
спцијализма. Данас је ситуација пбрнута, дпминантнп је
приватнп власнищтвп капитала и напрпстп закпн треба
прилагпдити стварним пкплнпстима. Навещћу самп
један примјер. У спцијалистишкпм сампуправнпм
друщтву, небитнп је билп кпликп фирми сте
прпмијенили, ващ минули рад исказан кап ваще ушещће
у надградои фирме кпји нисте дпбили крпз плату се
мпгап акумулирати и сваке гпдине исплаћивати у
увећанпм изнпсу у пднпсу на претхпдну гпдину, без
пбзира у кпјпј фирми радите у тпм мпменту. Данас, у
услпвима приватнпг власнищтва, прпстп ми је
несхватљивп да некп пшекује да ппслпдавац исплаћује
минули рад раднику кпји је кп зна кпликп дугп радип
кпд некпг другпг ппслпдавца и кпд оега стварап
акумулацију п кпјпј сам претхпднп гпвприп. Пни кпји
мисле да пвп правп и даље треба пстати напрпстп не
разумију п шему пришају. Наравнп да нащи захтјеви за
измјенама закпна не иду у правцу пбесправљиваоа
радника, какп тп шестп имају пбишај да кажу из ССРС.
Напрптив, ми сматрамп да треба пбезбиједити и
гарантпвати максимална права у складу са Кпнвенцијама
МПР-а и најбпљим еврппским праксама, али истп такп и
да се пбезбиједи ппщтпваое пбавеза кап и елиминисаое давнп стешене навике да је једнпм дпбијени
ппсап, ппсап за сва времена. Флексибилнпст у
ангажпваоу и птпущтаоу радне снаге мпра да буде на
највећем нивпу и базирана на пптреби ппслпдавца,
наравнп уз максималнп ппщтпваое свих права кпја се
утврде нпвим Закпнпм.
Д. ГАВРИЛПВИЋ-КУЈУНЧИЋ

Републишка агенција за развпј МСП на Глпбалнпм кпнгресу предузетнищтва у Ливерпулу

ПАЗА
БРИЉАНТНИХ
ППСЛПВНИХ
ИДЕЈА
Републишка агенција за развпј малих
и средоих предузећа, кап дпмаћин
Глпбалне седмице предузетнищтва
за Бпсну и Херцегпвину, ушествпвала
је на Глпбалнпм кпнгресу предузетнищтва кпји је пдржан у
Ливерпулу пд 11-16. марта 2012.
гпдине.
Ливерпул је, инаше, једнп пд впдећих
британских ппслпвних пдредищта
гдје су шак шетири милијарде фунти
усмјерене на ствараое амбијента за
ппсјетипце, инвеститпре и предузетнике кпји дјеле исту страст према
предузетнищтву. Тп је један пд
впдећих британских предузетних
градпва, мјестп гдје се стварају нпве
идеје, прпизвпди и услуге.
Кпнгрес је пдржан у Ливерпулскпј
арени и Кпнгреснпм центру, а
присуствпвалп му је пкп 3500
делегата из прекп 120 земаља
дпмаћина,
кап
и
мнпгп
предузетника, представника успјещних кпмпанија, лидера и младих
људи кпји дијеле исту страст према
дпбрим идејама, инпвацијама и
намјерама да свпје снпве претвпре у
стварнпст.
Први дан кпнгреса прптекап је ппд
слпганпм „Улпжи снагу-впљу у
ппбједу“ и бип је фпкусиран на три
теме кпје истражују кпнцепт успјещнпг бизниса: „Кп се усуди –
ппбјеђује“, „Кп брине/кпме је сталп –
ппбјеђује“ и „Кп дијели – ппбјеђује“.
Један пд гпвпрника бип је и бивщи
псниваш „Virgin group“ Ришард
Брeнспн,
милијардер
кпји
је
бпгатствп стекап свпјим идејама и
уппрним радпм. Пн је гпвприп п

свпм путу дп успјеха, идејама кпје је
имап, оихпвпј реализацији, али и
падпвима кпје је дпживљавап.
Презентацију је пдржап и Тери Леах,
бивщи
щеф
“Тesco”
ланаца,
пткривщи щта је била оегпва жеља
за ппбједпм и несебишнп дајући
савјете и пдгпвпре заинтереспваним
ушесницима кпнгреса.
Лпрд Хеселтин, пптпредсједник
британске владе и предузетник,
псврнуп се на пптребу ризика у
ппслпваоу и разлпге задржаваоа
кпмпаније „Хаyмаркет“ кпју је
пснпвап и на шијем је шелу вище пд
шетири деценије.
У пквиру кпнгреса представљене су
предузетнишке идеје, пдржан је
мини-фестивал инпвативних старт-ап
ппдухвата, кап и брпјни тематски
састанци кпји се тишу пстварених и
планираних глпбалних активнпсти
кпје све земље дпмаћини спрпвпде у
тпку Глпбалне седмице предузетнищтва.
Глпбална седмица предузетнищтва
прганизпвана је прпщле гпдине у 123
земље. Уз ппдрщку 24.008 партнерских прганизација прганизпванп је
33.846 активнпсти у кпјима је
ушествпвалп 7.428.690 младих људи.
Кпнгрес у Ливерпулу пцијеоен је
вепма успјещним, а дпмаћин
наредне гпдине биће Бразил - Рип де
Жанеирп, гдје ће се све земље
дпмаћини ГСП ппет пкупити и
представити
активнпсти
из
2012.гпдине и дпгпвприти планпве
за наредну гпдину.
К. БАБИЋ-ЈАНКПВИЋ

Представљамп Ппщтинску агенцију за развпј МСП Мпдриша

КПНКРЕТНА ППДРЩКА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Једна пд значајних активнпсти у тпм смислу је и усппстављаое инфп центра за инвеститпре, кап и Сајма
привреде кпји је за врлп краткп вријеме ппстап незапбилазна адреса већем брпју привредних субјеката у
Републици Српскпј

Ппщтинска агенција за развпј малих и
средоих
предузећа
Мпдриша
пснпвана је 2003. гпдине пдлукпм
Скупщтине ппщтине Мпдриша и
финансира се из ппщтинскпг бучета.
У прптеклпм перипду агенција је
дпста пажое ппсветила кпнкретним
видпвима ппдрщке развпју предузетнищтва и малих и средоих
предузећа. Једна пд знашајних
активнпсти у тпм смислу је и усппстављаое инфп центра за инвеститпре, кап и Сајма привреде кпји је
за врлп краткп вријеме ппстап
незапбилазна адреса већем брпју
привредних субјеката у Републици
Српскпј. Увиђајући оегпв знашај, пвај
сајам су ппдржали Ппщтина Мпдриша,
али и Министарствп ппљппривреде,
впдппривреде
и
щумарства
Републике Српске.
Агенција је, такпђе, ппмпгла цертификацију псам предузећа са ппдрушја

ппщтине Мпдриша за увпђеое ИСП
стандарда 9001-2009 и ИСП 14000. Уз
ппмпћ Министарства индустрије,
енергетике
и
рударства
РС
реализпван је прпјекат јашаоа
капацитета
лпкалних
развпјних
агенција, а успјещнп је прпведен и
ИПА прпјекат прекпгранишне сарадое
са
србијанскпм
ппщтинпм
Уб
„Селективнп прику-пљаое птпада“.
Дпста труда у претхпдним гпдинама
улпженп је и у прпмптивне активнпсти кпје су имале за циљ бпље
ппзиципнираое саме Агенције у
јавнпсти, али и прпмпцију ппщтине и
привреде. Штампани су брпјни прпмп
материјали, ппбпљщана кпмуникација путем веб странице Агенције,
прганизпвани семинари и сл.
У пвпј гпдини акценат је на
прпјектима кпји треба да ппмпгну у
рјещаваоу прпбема незаппсленпсти
крпз привлашеое инвеститпра и
птвараое нпвих предузећа. У тпм
смислу највище се пшекује пд прпјекта
усппстављаоа Агрпиндустријске зпне
Мпдриша/Гаревац кпји ће бити кандидпван у склппу прпјекта „Прпизвпднпедукативни центар у ппљппривреди“,
кап и пд јпщ једнпг прпјекта
прекпгранишне сарадое са Србијпм
ппд називпм „Ушеое крпз рад у
ппљппривреди“. Прпјекат би се
реализпвап у сарадои са ппщтинпм
Уб, а вриједан је пкп 250.000 евра.
Агенција кпнтинуиранп ради и на
кадрпвскпм јашаоу. Тренутнп је у
Агенцији ангажпванп пет радника, пд
шега три у сталнпм раднпм пднпсу. За
оих су пбезбјеђене разне врсте

едукација и усаврщаваоа крпз
прпјекте кпји су реализпвани у
сарадои са Оемашким друщтвпм за
технишку сарадоу ГИЗ и Републишкпм
агенцијпм за развпј МСП.
Инаше, дпбру сарадоу Агенција је
пстварила и са брпјним дпнатприма,
министарствима у Влади РС и
Ппщтинпм Мпдриша. Став Агенције је
да је неппхпдна шврщћа сарадоа
међу свим релевантним институцијама, ппсебнп сада кад је
пптребнп зауставити и птупити
пщтрицу свјетске екпнпмске кризе
кпја је узела данак и кпд нас.
Слпбпдан Милпјевић
директпр Агенције

Милан Радпвић најменачер 2011

Милан Радпвић, директпр Нпве банке а.д. Баоа Лука, прпглащен је за
најменачера у 2011. гпдини и најменачера у пбласти банкарства у избпру кпји су у марту пве гпдине пп
шетврти пут прганизпвале дневне
нпвине “Фпкус“.
У пбласти малих предузећа, титулпм
најменачера пкитип се Трифкп Нпспвић из билећкпг “Никпрпм-а“, дпк је
у пбласти средоих предузећа, за
најменачера

прпглащен

Перица

Репајић из предузећа “Дукат“ д.п.п.
Баоа Лука.
За привредника гпдине у пбласти
псигуравајућих друщтава прпглащен
је Саща Шудић, директпр Дунав
псигураоа а.д. Баоа Лука. У пбласти
туризма за најбпљег је изабран
Драган Бпгданпвић, ЗТЦ “Баоа Врућица“ Теслић, а у пбласти ппљп-

ПРПГЛАЩЕНИ НАЈУСПЈЕЩНИЈИ ПРИВРЕДНИЦИ У СРПСКПЈ
“Рафинерија уља” Мпдриша најуспјещније је привреднп друщтвп у
Републици Српскпј за 2011. гпдину у
избпру кпји је девети пут
прганизпвала Привредна кпмпра
Републике Српске. Рафинерија је
прпглащена и најбпљпм у категприји
за најуспјещније великп привреднп
друщтвп, дпк су на другпм мјесту
кпмпаније "Марбп" Лактащи и
"Хемпфарм" Баоа Лука.
Најуспјещније средое привреднп
друщтвп је "Бпснампнтажа" Приједпр,
најуспјещније малп привреднп
друщтвп је "Армакп" Проавпр, дпк је
првп мјестп за најзнашајнију
инвестицију припалп "Телекпмуникацијама Републике Српске"
Баоа Лука.
У категприји за дппринпс у пбласти
заппщљаваоа првп мјестп припалп је
кпмпанији "Арцелпр Митал" Приједпр, у категприји извпзника
финалних прпизвпда кпмпанији
"Никпрпм" Билећа, дпк је за
преппзнатљив квалитет првп мјестп
припалп друщтву "Младегс пак" из
Проавпра за дпдатак јелу с ппврћем
"Бпни зашин".
За дппринпс развпју женскпг
предузетнищтва награђене су

Свјетлана Мићић из предузећа
"Адрија ММ" Баоа Лука, Зприца
Таспвац из "Беладпне" Требиое,
Милена Врхпвац из предузећа "Ди
бпр" Градищка и Милена Павлпвић из
"Цептер пасппрта" Баоа Лука.
Првп мјестп у категприји за
инпвативнпст припалп је "Микрпелектрпници" из Баое Луке, ппсебнп
признаое за дппринпс развпју
туризма дпбила је "Баоа Врућица"
Теслић, а награду за највећи пласман
кредитних средстава у привреду
дпбила је Хипп Алпе Адриа банка из
Баое Луке.
У категприји нпвппснпваних привредних друщтава признаое је дпбилп "Мащрум трејд" Баоа Лука, а за
пстварену сарадоу са привредпм
награђени су Технплпщки факултет из
Звпрника и Мащински факултет Баоа
Лука.

привреде Радпван Вукпје, Ппдрум
“Вукпје“ д.п.п. Требиое.
Директпр Републишке агенције за

НАГРАЂЕНИ РЕКПРДЕРИ У ПРПИЗВПДОИ МЛИЈЕКА

На традиципналнпј манифестацији "Дан рекпрдера" кпја је пдржана ппшеткпм
развпј малих и средоих предузећа априла, а кпју је прганизпвала кпмпанија "Млијекппрпдукт" из Кпзарске
Слпбпдан Маркпвић, кпји је бип Дубице, Златнпм статупм у прпизвпдои сирпвпг млијека награђенп је
предсједник струшнпг жирија за газдинствп Ибрахима Хптића из Жеравице кпд Градищке са прпизведених
избпр најменачера, рекап је да је 373.913 литара млијека. У кпнкуренцији прекп шетири хиљаде газдинстава
лајтмптив пвпг избпра бип фпкус на кпја се баве прпизвпдопм сирпвпг млијека у Републици Српскпј, титуле
рекпрдера за прпщлу гпдину припале су Милпраду Арсенићу из Јпхпва кпд
шпвјека.
- За разлику пд других избпра, пвај Кпзарске Дубице на шијем имаоу је прпизведенп 337.499 литара млијека и
избпр фпкусира се на шпвјека кпји је Сими Пантелићу из Шамца са прпизведених 365.818 литара. У категприји
нпсилац свега. Тражимп најквали- кпмпанија награђенп је ппљппривреднп дпбрп “Семберија” из Бијељине са
исппрушених 1.323.616 литара млијека. Kпмпанија "Млијекппрпдукт" из
тетнији прпфил меначера у пднпсу
Кпзарске Дубице пбиљежила је пвпм приликпм и 15 гпдина рада, урушила
на пнп щтп Српска данас треба признаоа и награде радницима кпји су пд сампг ппшетка у кпмпанији, те
истакап је Маркпвић.
институцијама и прганизацијама са кпјима успјещнп сарађује.

ППСЛПВНИ САВЈЕТНИК

УСПЈЕШНИ БИЗНИСМЕНИ САВЈЕТУЈУ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Важна ствар за псниваое бизниса је умјетнпст
пдабира. Прпнађите људе кпји су бпљи у пдређенпм
ппслу пд вас, да раде тај ппсап за вас.
Искпшите у страну щтп шещће мпжете, какп би
сагледали све из друге перспективе.

РИШАРД БРЕНСПН
власник кпмпаније “Virgin Group”

Дајте пспбљу слпбпду да ппгријеще у свпм раду. Људи
напущтају предузећа, јер им се не даје слпбпда да
шине ствари кпје мисле да требају у датпм тренутку.
Вјерујте им!
Акп сте бпљи пд ваще кпнкуренције пнда ћете
преживјети - бприте се!
Слпбпдан маркетинг је најбпљи тип, тј. шланци у
нпвинама, прилпзи на тв и сл.
Ппшастите дпбрп свпје ПР-пвце, јер ће пни пбзнанити
пнп щтп је урађенп.

Рпдитељи не би требали самп гурати дјецу на факултете, већ их ппдржавати акп желе ппкренути ппсап!
Једнпставним ппсматраоем мпжете ствприти велику
ппслпвну прилику (Леах је навеп примјер “Tesco”
тргпвина кпје су задпвпљиле пптребу за прпмјенпм
нашина живпта). Све првп уппзнајте и испитајте !
Будимп храбри! Људи се укпше пд страха. Страх је
пренадуван. Акп сте у пптрази за истинoм мпжете
прпмијенити ствари.
Мпжете инпвирати и из унутращопсти кпрппрације/
предузећа, инпвације не дплазе самп извана.
Такмишите се! Ушите пд кпнкуренције, немпјте је се
бпјати!
Ппсап са кпјим сте се винули у бизнис мпжда неће
бити пнај са кпјим ћете заврщити. Али мпрате се држати пснпвне сврхе защтп сте кренули у оега. Тп је
један пд разлпга защтп ппрпдишни бизниси трају дуже
пд јавних! Пни бпље и снажније щтите свпј пснпвни
циљ!

ТЕРИ ЛЕАХ
власник ланца “Tesco”

Дпбпјлије Дејан Стевић и Саща Јаоущић пстварили свпј предузетнишки сан

“ПШЕЛИЦЕ” РАЩИРИЛЕ КРИЛА
„Нащ бизнис“, едукативни серијал
кпји реализује РТРС у сарадои са
Републишкпм агенцијпм за развпј
МСП, Привреднпм кпмпрпм РС,
Универзитетским предузетнишким
центрпм Баоа Лука, Екпнпмским
факултетпм Баоа Лука и Инпваципним центрпм Баоа Лука, биo је
пресудан у прпфесипналнпм живпту
Дејана Стевића и Саще Јаоущића.
Ппбједпм у прпщлпгпдищоем
серијалу пбезбједили су себи радна
мјеста и успјели у дугпгпдищопј
намјери да ппкрену прпизвпдоу
меда
и
псталих
пшелиоих
прпизвпда.
- Дејан и ја смп дпказ да млади и
пбразпвани људи кпји желе да раде
мпгу сами себи пбезбиједити ппсап.
На аудицију за „Нащ бизнис“ прпщле
гпдине пријавили смп се слушајнп,
ппбиједили и данас имамп свпје
предузеће. Захваљујући Републишкпј
агенцији за развпј малих и средоих
предузећа регистрпвали смп сампсталну занатскп-тргпвашку радоу у
Дпбпју - ппшиое оихпву пришу п ппбједи и пствареоу прпфесипналних
жеља Саща Јаоущић.
- Регистрација предузећа ищла је
вепма брзп. Маја Кнежевић из Републишке агенције за развпј малих и
средоих предузећа била је пд изузетне ппмпћи. Псим щтп нам је
Агенција пбезбиједила финансијска

средства за регистрацију,
Маја нам је сам прпцес у
мнпгпме
плакщала. Пдмах накпн ппбједе
кренули смп са прикупљаоем пптребне дпкументације, а накпн тпга
све је ищлп вепма брзп.
Нисмп задржали назив
фирме кпји смп кпристили у серијалу. У
Дпбпју
већ
ппстпји
предузеће кпје се зпве
„Пшелица“, па смп ми назив тима
ставили у мнпжину. Сада смп сампстална занатскп-тргпвашка радоа
“Пшелице“ – каже Саща.
Оегпв кплега и партнер Дејан
истише да је прпщла гпдина за оих
двпјицу била права прекретница.
- Сасвим слушајнп смп сазнали за
аудиције. Један дан уз кафу у лпкалнпм кафићу, разгпварали смп п тпме
какп да унаприједимп прпизвпдоу
меда кпјпм се бавимп већ некп
вријеме, али аматерски. Слушајнп
смп видјели плакат на кпјем је бип
ппзив за аудицију. Ппслије смп и на
РТРС видјели чинглпве са ппзивпм
на аудиције. Ппмислили смп да
немамп щта изгубити и дпщли на
аудицију. Тп нам је била најпаметнија пдлука у живпту. На ппшетку
серијала нисмп имали никаква
пшекиваоа и били смп максималнп

ппущтени. Касније, какп смп
напредвали у такмишеоу, пшекиваоа
су расла и схватили смп да ппстпји
щанса да ппбиједимп. И јесмп.
Невјерпватнп – истише Дејан.
У прптеклпм перипду куппвали су
нпви материјал и набавили рпјеве.
Псим прпизвпдое меда планирају
прпизвпдити и матишну млијеш, али
и пшелиои птрпв кпји се кпристи у
фармацеутскпј индустрији. Пунпм
парпм развијају бизнис. Вепма су
захвални на щанси кпју им је серијал
пружип и мищљеоа су да је тп
пдлишна прилика за све кпји имају
неку ппслпвну идеју.
- Данас, када је вепма тещкп дпбити
ппсап, идеја п сампзаппщљаваоу је
дпбар нашин да се ријещи пснпвнп
егзистенцијалнп питаое - сагласни
су Саща и Дејан.

Нпва сезпна серијала „Нащ бизнис“
Аудицијама у Бршкпм и Бијељини заврщен је први елиминаципни круг нпве сезпне „Нащег бизниса“. Жири, у шијем
саставу је и представник Републишке агенције за развпј МСП, пдабрап је девет тимпва кпји су прпщли директнп у
такмишеое. Пстала су јпщ три слпбпдна мјеста и жири ће на ппсебнпј сједници пдлушити кп јпщ иде у такмишеое.
Пве гпдине кандидати су имали инпвативне, али и већ виђене идеје. У Истпшнпм Сарајеву Будимир Щубара и
Бранкп Нпвакпвић жирију су изнијели свпју идеју п примјени пбнпвљивих извпра енергије у гријаоу, хлађеоу и
прпизвпдои тппле впде. Приједпршанке Драгана и Биљана Јанкпвић жири су убјеђивале у успјех оихпве ппслпвне
идеје п узгпју и преради љещника, тартуфа и бундеве. П тартуфима размищља и Жељкп Васић из Братунца, дпк су се
Зпран Мићанпвић и Илија Дашић из Бршкпг такпђе пдлушили за прпизвпдоу гљива. Занимљиве идеје имали су и
Алекса Михајлпвић, те Зпран Гаврић и Дпјшилп Цвијић из Баое Луке. Иакп су из Гацка, на аудицију у Фпши дпщли су
Бпрка Бејат и Радпван Паппвић са идејпм за екплпщкп и кпмуналнп збриоаваое пластишне амбалаже и припреме
амбалаже за рециклажу. Мркпоићани Слађана и Милан Цвијић свпју идеју шланпвима жирија представили су у
Градищци. Етнп-радипница за израду нарпдних нпщои, пбука за ткаое, везеое и плетеое, идеја је са кпјпм су на
аудицију у Бијељини дпщли Зпран и Вищоа Мандић.
РТРС ппбједнику даје 10.000 КМ, а партнери серијала пбезбјеђују вриједне награде тиму кпји ппкрене ппсап.

ЗАНИМЉИВП...

ЛЕКСИКПН

ИНТЕРНЕТ УБРЗАВА РАЗВПЈ МСП
Када би интернет бип држава пн би
бип пета екпнпмска сила у свијету накпн Сједиоених Држава, Кине,
Јапана, Индије и Оемашке, навпди се
у студији кпнсултантске фирме
"Бпстпн кпнсалтинг груп" (BCG).
Према пвпм извјещтају, дп 2016.
гпдине у свијету ће бити три
милијарде интернет кприсника, а
према предвиђаоима ппслпваое
прекп интернета, кпје игра све већу
улпгу у расту привреда, дп 2016.
гпдине ће с 4.200 милијарди дплара
ушествпвати у укупнпм брутп
дпмаћем прпизвпду шланица Групе 20
најразвијенијих земаља свијета.
У 2010. гпдини је билп 1,9 милијарди
интернет кприсника, а пстварен је
брутп наципнални прихпд пд 2.300
милијарди дплара.
У саппщтеоу се навпди да ће
"интернет екпнпмија" расти темппм
пд псам пдстп гпдищое у развијеним
земљама, кап и двпструкп вище на
тржищтима у развпју, пренпси
агенција Франс прес.
Индија и Аргентина пствариће
највећи раст пд 23, пднпснп 24 пдстп,
навпди се у извјещтају BCG.
- Интернет екпнпмија је једна пд
ппзитивних приша п развпју свијета изјавип је аналитишар BCG и један пд
аутпра извјещтаја Дејвид Дин.
У неким земљама, укљушујући
Француску, Оемашку и Кину, мала и
средоа предузећа (МСП) кпја активнп

ДРУЩТВП КАПИТАЛА
пблик прганизације предузетнищтва
у кпји оегпви шланпви унпсе свпј
капитал и снпсе ризик дп висине
улпженпг капитала
...
ФИКСНИ ТРПЩКПВИ
представљају трпщкпве у предузећу
кпји не реагују на ппвећаое или
смаоеое искприщћенпсти капацитета
…
ппслују на интернету пстварила су
знатнп већи раст прпдаје пд фирми
кпје нису дпвпљнп присутне на
интернету.
- Ширпм свијета, МСП кпја кпристе
интернет развијају се брже и птварају
вище нпвих радних мјеста негп пна
предузећа кпја тп не раде - изјавип је
екпнпмиста BCG Ппл Цвиленберг.
Пн је дпдап да државе мпгу да пјашају
свпју кпнкурентнпст и прпспекте
привреднпг раста пхрабриваоем
предузећа да се пкрену интернету.
У Великпј Британији "интернет
екпнпмија" ушествује са 8,3 пдстп у
брутп дпмаћем прпизвпду (БДП), щтп
представља навјећи удип у пднпсу на
билп кпју другу земљу Групе 20.
Вриједнпст интернет куппвина и
прпдаја у 2010. изнпсила је 121
милијарду фунти (191,7 милијарди
дплара), щтп је вище пд 2.000 фунти
пп глави станпвника, саппщтили су
истраживаши из кпмпаније "Бпстпн
кпнсалтинг груп".
BCG истише да Велика Британија
пстварује знатнп вище прпдаја на
интернету негп билп кпја друга
велика екпнпмија.
Према ппдацима кпмпаније BCG у
2010. је пкп 13,5 пдстп свих куппвина
пбављенп прекп интернета, уз
пшекивани раст на 23 пдстп дп 2016.
гпдине.

ИЗВПД
писана инфпрмација п стаоу рашуна
кпд банке
...
КПНТП
щифра ппслпвнпг дпгађаја или
ппјединих пблика импвине, пбавеза
и капитала
...
МАРКЕТИНГ
ппјам кпји пзнашава укупну активнпст
прпдаваца према купцима
…
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАОА
улагаое (инвестиције) у нематеријалне пблике импвине (патенти,
лиценцна права)
…
НПРМАТИВ
пдређује кпликп треба нешега
утрпщити за пдређену прпизвпдоу
или услугу. Нпрматив се изражава у
нпвшаним или натуралним јединицама
…
ПСНИВАШКА УЛАГАОА
улагаоа у тпку прпцеса псниваоа и
увпђеоа у рад предузећа
...

