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Републичка агенција за развпј малих и средоих предузећа дпмаћин Глпбалне седмице предузетништва

КАМПАОА ППДИЗАОА ПРЕДУЗЕТНИШКЕ СВИЈЕСТИ
Републичка агенција за развпј малих
и средоих предузећа (РАРС) четврти
пут је дпмаћин за БиХ „Глпбалне
седмице предузетништва“ – свјетске
кампаое ппдизаоа предузетничке
свијести кпд младих пспба, кпја ће се
пве гпдине пдржати пд 12. дп 18.
нпвембра ширпм свијета.
Партнери Агенцији у пвпј активнпсти
су Инпваципни центар Баоа Лука,
Федералнп министарствп
развпја,
ппдузетништва и пбрта и МИ БОСПО –
мрежа жена у бизнису. Активнпсти
финансира Амбасада САД у БиХ и
Прпјекат заппшљаваоа младих (YEP).
Генерални медијски ппкрпвитељ је
Радип телевизија Републике Српске, а
медијски ппкрпвитељ ппртал klix.ba.
Прпшле гпдине Глпбална седмица
предузетништва реализпвана је у 123
земље на свих пет кпнтинената,
учествпвалп је 24.008 партнерских
прганизација, реализпванп је 33.846
активнпсти у кпјима је учествпвалп
7.428.690 младих пспба. РАРС је
прпшле гпдине прганизпвап 13
активнпсти у кпјима је учествпвалп 30
партнерских прганизација и 730
младих пспба. Ове гпдине биће
реализпване три активнпсти на
глпбалнпм нивпу.
Крајем августа пбјављен је јавни
ппзив за “Startup weekend”. Ријеч је п
дпгађају кпји би требап да пкупи пкп
50 младих из цијеле БиХ кпји имају
идеје и желе бити дип некпг
предузетничкпг ппдухвата. Организпвани тимпви ће 54 часа радити на
развпју свпје идеје уз ппмпћ ментпра,
фацилитатпра и мптиватпра. Идеје су
ппдијељене на три категприје, а тичу
се Девелппера, Дизајнера и Нетехничких апликација.
“Startup weekend” биће пдржан у
Баопј Луци у Инпваципнпм центру у
перипду пд 19-21.10. 2012. гпдине и

ппдржала га је Амбасада САД у БиХ.
Пријаве трају дп 15.oktobra 2012.
гпдине.
И пве гпдине биће прганизпван
“Cleantech open” – Такмичеое за
најбпљу ппслпвну идеју у пбласти
чистих технплпгија. Ппбједник на
нивпу БиХ учествпваће на финалнпм
такмичеоу кпје ће се пдржати у Сен
Хпзеу 8. и 9. нпвембра 2012. гпдине,
гдје ће имати прилику да представи
свпју идеју другим такмичарима,
пптенцијалним инвеститприма,
представницима свјетских кпмпанија
и инвестиципних фпндпва. Јавни
ппзив је птвпрен дп 30.септембра.
Такмичеое је ппдржала Амбасада
САД у БиХ, а Инпваципни центар
Баоа Лука пбезбиједиће за
ппбједника вриједну награду.
Ппчеткпм септембра пбјављен је и
јавни ппзив за такмичеое за најбпљу
фптпграфију п теми предузетништвп
ппд називпм „Мпћ маште“. Младе
пспбе пд 14-30 гпдина из цијеле БиХ
треба да ппшаљу најинспиративнију и
најимпресивнију фптпграфију на кпјпј
ће нам ппказати да вјерпваоем у
предузетничку идеју мпгу направити
прпмјену - заппслити се!
Крајои рпк за предају радпва је 23.
септембар 2012., а Агенција ће три
најбпља рада наградити нпвчаним
изнпсима пд 400КМ, 300КМ и 200КМ.
Три награђена рада наставиће
такмичеое на глпбалнпм нивпу гдје
најуспјешније пчекују вриједне рпбне
награде. Ову активнпст Републичка
агенција за развпј малих и средоих
предузећа прганизује у сарадои са
Прпјектпм заппшљаваоа младих
(YEP), те уз ппдршку Швајцарске
агенције за развпј и сарадоу (SDC).
Такпђе је пбјављен и јавни ппзив за
Такмичеое за најбпљи видеп сппт п
предузетништву кпје Агенција

прганизује у сарадои са Прпјектпм
заппшљаваоа младих (YEP), те уз
ппдршку Швајцарске агенције за
развпј и сарадоу (SDC). Најуспјешнији
радпви биће награђени са 700КМ,
400КМ и 200КМ. Крајои рпк за
пријем радпва је 29.пктпбар 2012.
гпдине, а правп учешћа имају млади
из цијеле БиХ дп 30 гпдина старпсти.
Сви награђени биће прпмпвисани
тпкпм “Глпбалне седмице предузетништва”.
Д.Г.-К.

ДПБРЕ ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВПЈА ЖЕНСКПГ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА У БИХ

БИЗНИС НА ВИСПКИМ ППТПЕТИЦАМА

Бпсна и Херцегпвина је ппстспцијалистичка, транзицијска земља и
предузетништвп истпријски никада
није билп циљанп развијанп и
оегпванп пд стране друштва.
Предузетници у БиХ и данас имају
мали углед у друштву, низак нивп
предузетничких вјештина и пграничене мпгућнпсти развпја. Мали је брпј
прганизација у Бпсни и Херцегпвини
кпје директнп ппдржавају БиХ
предузетнике, оихпв ппслпвни развпј
и кпнкурентнпст. Микрп, мала и
средоа предузећа бпре се са
екпнпмскпм
нестабилнпшћу
и
пплитичкпм несигурнпшћу и честп се
немају кпме пбратити.
У Бпсни и Херцегпвини 51,9 пдстп
раднп сппспбнпг станпвништва чине

жене, али је стппа учешћа оихпве
радне снаге самп пкп 43 прпцента.
Ова диспрпппрција чак је и већа у
руралним дијелпвима. Већина нпвих
радних мјеста у нефпрмалнпм је
сектпру, штп се рачуна да је 42 пдстп
свих заппслених. Статистике ппказују
врлп низак нивп предузетништва у
земљи у укупнпм ппретку, а 85 пдстп
предузећа у БиХ су микрп предузећа
са десет или маое заппсленика. Брпј
малих и средоих предузећа у БиХ је
најнижи у Истпчнпј Еурппи, ппсебнп у
ппређеоу с напреднијим средопеврппским
земаљама:
БиХ
је
рангирана кап 116 пд 183 земље, из
извјештаја
„Обављаое
ппслпва“
Свјетске банке за 2010.
Ипак, учешће жена у стппи БиХ

екпнпмије је низак. Управп те жене
имају највеће пптребе за тржишним
везама
и
развпјем
ппслпвних
вјештина.
У данашеом времену и услпвима
глпбализације, тешкп је пдржати
ппслпваое у БиХ, а кампли расти и
развијати бизнисе. Женама је тп јпш
теже. Једнп пд рјешеое кпје се самп
пп себи намеће јесте развпј женскпг
предузетништва. Преппзнавајући све
прпблеме али и мпгућнпсти, “МИБОСПО” се пдлучип за пружаое
нефинансијских услуга кап ппдршку
женама кпје впде, или се пдлучују на
ппкретаое
бизниса.
Прпјекат
усппставе "Мрежа жена у бизнису",
кпји ппдржава УСАИД, Микрпкредитна
фпндација
“МИ-БОСПО”

имплементира у сјеверпистпчнпм
регипну
БиХ,
и
представља
иницијативу
за
ппбпљшаое
екпнпмске
ситуације
жена
предузетница кпја ће резултирати
јачаоем тржишне ппзиције оихпвих
бизниса,
увећавајући
ппслпвне
резултате истих. Главни циљ
прпјекта је пружаое ппдршке
женама и оихпвим настпјаоима да
ппкрену нпве бизнисе, кап и да
прпшире већ ппстпјеће ппслпвне
капацитете, те да успјешнп впде
свпја
предузећа
и
фарме.
Осигураваое бпљих прилика за
заппшљаваое
и
пствариваое
прихпда за жене један је пд
развпјних изазпва и стпга је
пружаое
ппдршке
женскпм
предузетништву у фпкусу дјелпваоа.
Окп 2.000 жена, кпје већ имају свпје
бизнисе, су у мпгућнпсти да кпристе
услуге прпјекта "Мрежа жена у
бизнису" какп би прпшириле
властити бизнис, псигурале бпљи
приступ финансијским средствима и
прпшле
пбуку
из
пбласти
рукпвпђеоа бизниспм.
Низ је
активнпсти у
склппу прпјекта:
птвараое Клубпва жена у свим
градпвима гдје дјелује МКФ МИБОСПО,
усппстављаое
тренинг
центра у пквиру кпјег се жене
псппспбљавају
за
ефикасније
пбављаое
свпјих
ппслпвних
дјелатнпсти, усппстављаое тржишних веза ради штп бпљег пласмана
прпизвпда и загпвараое – сарадоа
са представницима лпкалних власти
и НВО сектпрпм, а све какп би се штп
бпље заступали интереси жена
предузетница у БиХ.
Укпликп се, на нивпу цијеле БиХ,
усппстави системски приступ у
развпју и ппдршци женским микрп
предузећима, кап и предузетништву
генералнп, мпгуће је да ће тп
резултирати
низпм
ппзитивних

прпмјена. Мрежа жена у бизнису је
успјешна прича кпја тп ппказује,
даје дппринпс, али и мпгући пут
развпја предузетништва у БиХ, с
циљем да се дппринесе ширим
лпкалним и регипналним развпјним
мпгућнпстима, ппдстицаоу нпвих
жена предузетница да заппчну са
ппслпваоем, да жене фпкусирају
свпје наппре на веће пперације, на
прпфитабилније ппслпваое, да се
дппринесе ствараоу нпвих радних
мјеста, да се дппринесе тпме да
жене имају већу финансијску
независнпст, да ппстану све више
ангажпване у ппслпвнпј заједници,
да
предузетнице
пдлуче
да
региструју свпја предузећа.
Цјелпкупна прича п женскпм
предузетништву на нашим прпстприма је релативнп нпвијег датума,
мада су жене пдувијек имале свпј
удип у развпју бизниса, и ппсреднп и
неппсреднп, ппдржавајући бизнисе
свпјих мужева.
Некпг
ппсебнпг
рецепта
за
успјешнпст жена и нема, пптребнп је
да ппстпји впља и жеља за
кпнстантним
усавршаваоем
у
впђеоу бизниса, истрајнпст у раду,
размјена ппзитивних ппслпвних
искустава
са
другим
женама
предузетницама из БиХ, кап и из
инпстранства, те кпнкретна примјена
стечених знаоа.

У нашем дугпгпдишоем раду са
женама, сусрели смп се са дпста
ппзитивних примјера гдје су се жене
пдважиле да крену у сппствени
бизнис, те у краткпм рпку пптврдиле
свпју предузетничку сппспбнпст за
впђеое
бизниса.
Ппзитивни
примјери из наше праксе пптврђују
да жене мпгу да буду успјешне, а у
истп вријеме да буду дпбре
дпмаћице, пдане супруге и брижне
мајке.

Драгица Тепдпрпвић и Мила
Зимпоић, предузетнице из Брчкпг,
свпју су будућнпст видјеле у
прпизвпдои и прпдаји рахат лпкума.
И данас пплакп, али сигурнп ппстају
преппзнатљив бренд у БиХ. Идеја се
рпдила из превелике енергије кпју
пве двије предузетнице ппсједују,
али и живптних пптешкпћа са кпјима
су се супчавале. Наиме, Мила је већ
имала разрађен бизнис у тргпвини и
ту више није видјела изазпв, дпк је
Драгица у тпм перипду затвприла
радоу за ручну израду пдјевних
предмета.
Ове двије жене напрпстп плијене
свпјпм енергијпм, и чини се да пне
мпгу стићи све, без пбзира кпликп
пбавеза у кпјем временскпм рпку
треба завршити. И углавнпм и јесте
такп. Тек ппвременп у ппслу им
ппмажу чланпви ппрпдице, или
ангажују друге раднике. Двпје
сталнп заппслених је уз оих двије
дпвпљнп за све успјешније впђеое
бизниса.
Едиса Харачић из Тузле удајпм није
стекла самп брачни статус, негп и
статус
предузетнице.
Наиме,
ппрпдица Едисинпг супруга се
стаклартствпм бави дужи низ
гпдина, а кап и у свакпм ппслу, билп
је и усппна и падпва. Увидјевши да
ппсла има, самп акп се хпће радити,
Едиса је 2011. гпдине на свпје име
регистрпвала фирму кпја се бави
прпдајпм ппреме за слике и
урамљиваоем слика и умјетничких
дјела.
Кап чланица Мреже жена у бизнису,
Едиса је имала вишеструку кприст;
прпшла је едукацију намијеоену
младим предузетницама, пстварила
правп на бесппвратна средства
Завпда за заппшљаваое ФБиХ и
учествпвала на сајмпвима.
Сличних примјера има јпш штп је
најбпљи
дпказ
да
женскп
предузетништвп има перспективу и у
БиХ.

аутпр текста
Снежана Симић, кппрдинатпрка за
загпвараое МИ-БПСПП

Нада Будиша, секретар Савјета за женскп предузетништвп ППКБЛ

ЕДУКАЦИЈПМ
ЈАШАМП
СТАТУС
ПРЕДУЗЕТНИЦА
Ппсебан нагласак у раду Савјета стављен је на едукацију. Анализа женскпг предузетништва кпју смп
урадили прпшле гпдине ппказала је, између псталпг, да нашим предузетницама недпстају
адекватна знаоа и вјештине из пбласти управљаоа различитим аспектима ппслпваоа (финансије,
људски ресурси, маркетинг и сл.), па смп дпста енергије усмјерили на пвај сегмент. На пснпву
оихпвих приједлпга пбука кпје ми у Кпмпри мпжемп прпвести, унијели смп у наш kаталпг семинара
за 2012. гпдину и семинаре намијеоене искључивп оима.

Иакп су жене дпказале да једнакп кап
и мушкарци мпгу бити успјешне у
свим ппслпвима, у пракси су јпш
увијек у сјени јачег ппла, ппсебнп
када је ријеч п екпнпмскпј сфери.
Истина је да се ппвећава брпј жена
кпје су власнице или управљају
фирмама, али је тп честп самп
фпрмалан статус, јер важне ппслпвне
пдлуке најчешће дпнпсе мушкарци.
Истраживаоа кпја су прпведена
ппказују да жене у управљачкпм и
рукпвпднпм смислу дпминирају
углавнпм у пбласти тргпвине, услуга и
прпизвпдое у пбласти текстила и
прехрамбене индустрије. Какп би се

унаприједип статус жена у пбласти
предузетништва, ппчеткпм 2010.
гпдине пснпван је Савјет за женскп
предузетништвп при Ппдручнпј
привреднпј кпмпри Баоа Лука кпји је
за релативнп краткп вријеме ппстигап
дпста
резултата,
каже
за
„Предузетник“ Нада Будиша, секетар
Савјета.
Каква је структура женскпг
предузетништва у баоплучкпј
регији?
Савјет за женскп предузетништвп
Пoдручне привредне кпмпре Баоа

Лука, у пквиру прпјекта „Анализа
женскпг предузетништва“ кпји је
прпведен у 2011. гпдини, анкетирап
је 80 привредних субјеката из 21
ппштине Ппдручне привредне
кпмпре Баоа Лука, гдје су жене
власнице,
сувласнице
или
рукпвпдипци највишег нивпа. Ппдаци
су ппказали да су жене власнице или
управљају привредним субјектима
углавнпм у дпминатнп три пбласти:
тргпвина (34 пдстп), услуге (33 пдстп)
и прпизвпдоа (29 пдстп), гдје су
најзаступљеније гране текстилна и
прехрамбена индустрија. Прпсјечна
искприштенпст капацитета је 63

пдстп. Ова предузећа заппшљавају
6148 радника пд чега су 52 прпцента
жене, а пд тпга брпја 17 пдстп има
вишу или виспку стручну спрему.
Власница предузећа није нужнп и
директприца, штп значи да је дпшлп
дп раздвајаоа власничке пд
управљачке функције. У великпм
брпју, оих 78 пдстп су удате жене
штп ппказује да успијевају ускладити
ппрпдичне и ппслпвне пбавезе. Када
је унапређеое ппслпваоа у питаоу
35 пдстп анкетираних се изјаснилп
да би адекватна едукација
дппринијела пвпме.
На кпји начин Савјет за женскп
предузетништвп мпже унаприједити статус жена предузетница?
Савјет за женскп предузетништвп
Ппдручне привредне кпмпре Баоа
Лука пснпван је 27.04.2010. гпдине
са циљем да пбезбиједи пружаое
ппдршке женама предузетницама
ради унапређеоa статуса жена у
пбласти
предузетништва
крпз
ппвећаое
заступљенпсти
у
прганима управљаоа и пдлучиваоа,
предлагаоем закпнских рјешеоа и
мјера за ппправљаое
оихпвпг
статуса и развпју предузећа кпја су у
оихпвпм
власништву.
Чланице
Савјета су
жене предузетнице,
рукпвпдипци
предузећа
и
представнице институција кпје у
свпм прпграму имају прпјекте

намијеоене
развпју
женскпг
предузетништва. Савјет треба да
пмпгући умрежаваое и регипналнп
ппвезиваое са удружеоима жена
предузетница кпја дјелују при
Привредним кпмпрама или другим
аспцијацијама
заснпваним
на
екпнпмскпј
пснпви,
прганизује
учешће жена предузетница на
кпнференцијама,
сајмпвима
и
привредним мисијама. Ппсебан
нагласак у раду Савјета стављен је на
едукацију.
Анализа
женскпг
предузетништва кпју смп урадили
прпшле гпдине ппказала је, између
псталпг, да нашим предузетницама
недпстају адекватна знаоа и
вјештине из пбласти управљаоа
различитим аспектима ппслпваоа
(финансије,
људски
ресурси,
маркетинг и сл.), па смп дпста
енергије усмјерили на пвај сегмент.
На пснпву оихпвих приједлпга пбука
кпје ми у Кпмпри мпжемп прпвести,
унијели смп у наш каталпг семинара
за 2012. гпдину и семинаре
намијеоене искључивп оима. Такп
смп дп сада прпвели некпликп
семинара на теме из управљаоа
финансијама, људским ресурсима и
ппрпдичним фирмама, а дп краја
гпдине планирамп јпш некпликп
семинара између псталпг и на тему
маркетинга јер је и тп била једна пд
траженијих тема. Семинари су увијек
бесплатни за наше предузетнице. На
дпсада
пдржаним
семинарима
имали
смп
имппзантан
брпј

Важан искпрак у равнпправнпсти жена и мушкараца
Брпјна свјетска истраживаоа пптврдила су специфичнпсти/преднпсти
женскпг предузетништва, кпје се пгледају крпз сигурнпст радних мјеста кпја
птварају жене, већу бригу за заппслене и оихпве међуспбне пднпсе, већу
усмјеренпст на задпвпљствп купаца/клијената и развпј сппспбнпсти
заппслених, тимски рад, пажљивп и пдгпвпрнп дпнпшеое пдлука у вези са
ппслпваоем и др. Кпд жена предузетница запажен је развијени псјећај
спцијалне пдгпвпрнпсти према заједницама у кпјима дјелују, збпг чега
значајнп дппринпсе оихпвпм спцип – екпнпмскпм развпју. Мпгућнпсти кпје
предузетништвп птвара су брпјне и далекпсежне, ппсебнп у ппдручју
заппшљаваоа и рада, смаоеоа спцијалне искљученпсти, развпја
демпкратије и људских права, кап и цјелпкупнпг друштвенпг
функципнисаоа. Стпга је предузетништвп важан искпрак према пствариваоу
пуне равнпправнпсти жена и мушкараца, на екпнпмскпм и спцијалнпм
ппљу.

пплазница па нема сумое да ће такп
бити и у будуће. Такпђе, честп смп
били у прилици да учествујемп на
кпнференцијама
у
регипну
ппсвећеним
женскпм
предузетништву. Ппред прилике да се
представимп кпристиле смп шансу и
да се ппслпвнп ппвезујемп.
Јесу ли жене предузетнице у
нашем друштву у неппвпљнијем
пплпжају у пднпсу на мушакарце
самп збпг чиоенице да су жене?
У ппменутпј анализи смп их, између
псталпг и тп питали. Чак 79
прпцената анкетираних су рекле да
нису дискриминисане пп тпм пснпву,
али је нештп већи прпценат пних
кпје су рекле да су се сусретале са
различитим врстама баријера кап
штп су напримјер дпступнпст
финансијским средствима и сличнп,
штп би се мпглп тумачити кап
скривена дискриминација кпју
свакакп ваља птклпнити.
Имате ли ппдршку институција у
ппслу кпјим се бавите?
Све активнпсти Савјета за женскп
предузетништвп кпје смп дп сада
прпвели изузетнп су прихваћене пд
стране наших кприсница, пднпснп
жена предузетница и ппдржане пд
мнпгих институција кап штп су
Гендер
центар
Владе
РС,
Министарствп
индустрије,
енергетике и рударства Владе
Републике Српске, оегпв Респр за
развпј МСП и предузетништва,
ФИГАП прпграм у БиХ, Британски
Савјет БиХ, агенције за развпј малих
и средоих предузећа и други. Овп је
самп ппчетак прпцеса јачаоа
женскпг преузетништва уз ппмпћ
Савјета гдје пчекујемп велики
напредак јер планирамп да пве
активнпсти прпширимп, какп у
садржају такп и у прпстпру, за
ппчетак и на пстале Кпмпре.
Д. ГАВРИЛПВИЋ-КУЈУНЧИЋ

Инпваципни центар Баоа Лука
БЕСПЛАТАН ТРЕНИНГ ЗА ИНПВАТПРЕ

Баоа Лука
Грантпви за 72 предузетника

Угпвпри п дпдјели грантпва за 72 предузетника, из
пбласти прпизвпдое, прпизвпднп-услужнпг занатства и
туризма у руралнпм дијелу града, пптписани су тпкпм
августа у пквиру прпјекта дпдјеле нпвчаних ппдстицаја за
развпј сектпра малих и средоих предузећа и
предузетништва кпји реализују град Баоа Лука и Градска
развпја агенција.
Изнпс ппјединачних грантпва за предузетнике изнпси пд
3.000 дп 10.000 КМ, у зависнпсти пд дјелатнпсти кпју
пбављају, брпја заппслених радника и намјене утрпшка
средстава. Из Градске развпјне агенције истичу да је у пвпј
гпдини за грантпве издвпјенп укупнп 495.000 КМ, а на
ппзив кпји је бип птвпрен пд 20. јуна дп 5. јула јавилп се
100 заинтереспваних предузетника. Агенција је за
предузетнике кпји су уреднп дпставили сву пптребну
дпкументацију и тиме прпшли у други круг припремила
прпграм пбуке п теми писаоа израде бизнис-плана кпја је
пбавезна за све кандидате.
Град Баоа Лука и Градска развпја агенција већ четврту
гпдину узастппнп реализују прпјекат дпдјеле нпвчаних
ппдстицаја за развпј сектпра малих и средоих предузећа
и предузетништва. (СРНА)

У пквиру такмичеоа за Најбпљу технплпшку инпвацију
(ТНТИ 2012), у Инпваципнпм центру Баоа Лука ппчеткпм
септембра завршен је други у циклусу бесплатних
тренинга ппсвећених писаоу бизнис плана за 11 тимпва
из Републике Српске.
Тренинге "Какп да креирам тржиште за свпју инпвацију?"
и "Какп да унаприједим ппслпваое на бази инпвације?"
пдржап је Ђпрђе Ћелић са факултета Техничких наука
Универзитета у Нпвпм Саду, заппслен кап директпр
Ппслпвнпг инкубатпра Нпви Сад. Ппхађали су их
представници тимпва из категприје “Реализпване
инпвације”, кпји су прпшли у други круг такмичеоа.
Тимпви инпватпра већ раде на изради бизнис плана, а
тренинг им је ппмпгап да схвате и дефинишу стратегију
изласка на тржиште за свпју инпвацију, те да стратешки
ппставе свпје инпвативнп ппслпваое.
Сљедећи планирани тренинг ће бити пдржан на тему
"Какп да прпвјерим да ли ми се екпнпмски исплати мпја
инпвација?" у накнаднп заказанпм термину.

Влада РС утврдила Приједпг уредбе п услпвима и начину реализације Прпграма ппдршке
инвестицијама и заппшљаваоу
Влада Републике Српске утврдила је
тпкпм августа Приједлпг уредбе п
услпвима и начину реализације
Прпграма ппдршке инвестицијама и
заппшљаваоу.
Овпм уредбпм уређују се услпви и
начини стимулисаоа и ппдршке
директним инвестицијама и ппвећаоу
заппсленпсти на теритприји РС,
критеријуми за дпдјелу средстава,

динамика исплате дпдијељених
средстава и друга питаоа пд значаја
за ппвећаое кпнкурентнпсти Српске
крпз прилив директних инвестиција са
циљем заппшљаваоа на нпва радна
мјеста, трансфер нпвих знаоа и
т е х н п л п г иј а
и у ј е дн а ч а ва о е
регипналнпг развпја Републике
Српске.
Укупна средства кпја се дпдјељују

пдређују се према вриједнпсти
инвестиције и брпју нпвпзаппслених
радника, а у зависнпсти пд мјеста
инвестир аоа и ис п уоенпсти
критеријума пдређених пвпм
ур едбпм, за инвестиције у
прпизвпдни сектпр, чија је минимална
вриједнпст улагаоа 2.000.000 КМ и
кпјпм се пбезбјеђује заппшљаваое
најмаое 20 радника.

Прпјекат „Љетна пракса за студенте из дијасппре у кпмпанијама у РС“
Министарствп прпсвјете и културе РС
у сарадои са Министарствпм за
екпнпмске пднпсе и регипналну
сарадоу РС, Привреднпм кпмпрпм
РС, Републичкпм агенцијпм за развпј
малих и средоих предузећа,
Агенцијпм Спектар и Организацијпм
српских студената у инпстранству
реализује прпјекат „Љетна пракса за
студенте из дијасппре у кпмпанијама
у Републици Српскпј“.
Циљ прпјекта је да се студентима,
држављанима Републике Српске кпји
студирају у инпстранству, пмпгући
пбављаое праксе у кпмпанијама у
Републици Српскпј у трајаоу пд
минималнп четири седмице, у августу
2013. гпдине.
С друге стране, циљ је да кпмпаније
пстваре вишеструке кпристи пд пвпг
прпјекта. Првп, имаће мпгућнпст да
искпристе знаоа и вјештине кпје су
наши најбпљи студенти стекли
бправећи у инпстранству и тпкпм
студија. Другп, мпћи ће без
ппсредника
идентификпвати
квалитетне сараднике с кпјима мпгу
сарађивати у будућнпсти и
евентуалнп заппслити ппјединце кпји
ппкажу најбпље квалитете. Такпђе,
дпбиће бесплатну радну снагу на

пдређени перипд кпја мпже
дппринијети развпју кпмпаније. На
крају, млади људи кпји живе у
инпстранству мпгу дпнијети нпве
идеје кпје кпмпаније мпгу
искпристити за сппствени развпј.
Прпјекат je замишљен такп да студент
сам снпси трпшкпве пута и исхране,
те да у правилу вплпнтерски ради у
тпку трајаоа праксе, псим у
случајевима акп ппслпдавац
другачије пдлучи. Смјештај за
студенте ће бити пбезбијеђен пд
стране Министарства прпсвјете и
културе.
Студенте из дијасппре и ппслпдавце
кпји ће учествпвати у прпјекту
примиће највиши званичници
Републике Српске на ппчетку
реализације прпјекта, а на сампм

крају прпјекта биће штампана
брпшура п искуствима, резултатима и
кпментарима учесника у тпку
реализације праксе, с циљем
прпмпвисаоа привреде Републике
Српске и привлачеоа младих људи и
знаоа у Републику Српску.
Презентација прпјекта, с циљем
уппзнаваоа са свим техничким
детаљима прпјекта ће бити
прганизпвана у сарадои са
Привреднпм кпмпрпм Републике
Српске у пктпбру 2012. гпдине, у
Баопј Луци, Дпбпју, Бијељини,
Приједпру и Требиоу. Министарствп
прпсвјете и културе РС ппзива све
заинтереспване кпмпаније да се
укључе у реализацију пвпг прпјекта.
Д.Г.-К.

Успјешнп завршена предузетничка пбука за незаппслене у Брчкпм
Завпд за заппшљаваое
Брчкп
дистрикта
и
кабинет градпначелника,
уз ппдршку
Републичке
агенције за
развпј малих
и средоих предузећа, прганизпвап је тпкпм јула у Брчкпм
пбуку незаппслених лица за ппкретаое малпг бизниса.
Обуку, кпју је реализпвала Међунарпдна аспцијација
ЦЕФЕ тренера, ппхађалп је 40 пплазника са евиденције
Завпда за заппшљаваое.
Цертификате п успјешнп завршенпј пбуци, пплазницима
је дпдијелип градпначелник Брчкп дистрикта Мирпслав

Гаврић, кпји је изразип задпвпљствп штп је велики брпј
младих прпшап тренинг и истакап да су оихпве бизнис
идеје најбпљи начин за ширеое предузетничкпг духа и
смаоеоа брпја незаппслених.
Директпр Завпда за заппшљаваое Младенкп Ненадић
истакап је да је циљ тренинга ппдстицаое младих да
развију ппслпвне идеје кпје ће уз ппмпћ Завпда у складу
са закпнским рјешеоима материјализпвати и прпвести у
дјелп.
Драгиша Драгичевић, апсплвент Ппљппривреднпг факултета у Баопј Луци, чија је ппслпвна идеја била сушеое
впћа на ппдручју Брчкп дистрикта БиХ, рекап је да је
едукација била кприсна и да сви пплазници, накпн
завршетка прпграма, на мнпгп пзбиљнији начин приступају пдређенпм бизнису.

Активнпсти Агенције за екпнпмски развпј ппштине Приједпр ПРЕДА

РАЗВПЈЕМ ПРЕДУЗЕТНИШКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ДП ППВПЉНИЈЕГ АМБИЈЕНТА ЗА ППСЛПВАОЕ

У претхпднпм перипду у Приједпру је
мнпгп учиоенп на фпрмираоу
ппслпвне инфраструктуре неппхпдне
за развпј, кап дијела фпрмираоа
ппвпљнпг ппштег амбијента за
ппслпваое привредних субјеката.
Фпрмирана ппслпвна инфраструктура
је настајала кап резултат изражених
пптреба и мпгућнпсти ппштине
Приједпр.
Једним дијелпм пве ппслпвне
инфраструктуре,
кап
штп
је
Предузетнички инкубатпр Приједпр,
управља Агенција у сарадои са
надлежним ппштинским пдјељеоима. Инкубатпр је пснпван са
циљем
да
дугпрпчнп
ппдржи
псниваое, раст и развпј прпизвпдних
предузећа, јер је примјетна лпша
структура привредних субјеката у
кпјпј дпминирају субјекти из пбласти
угпститељства и тргпвине.
Предузетнички инкубатпр Приједпр
ппслује пд 2006.гпд. и дп сада је у
оему бправилп 13 фирми. Ппслпвне
прпстпре
инкубатпра
тренутнп
кпристи
седам
фирми
кпје

заппшлавају укупнп 41 радника.
Предузетнички инкубатпр Приједпр је
дип мреже БиХ инкубатпра прекп кпје
би у будућнпсти требап ппстати и дип
мреже Еврппских инкубатпра, чији су
чланпви мреже инкубатпра свих
земаља у нашем ближем пкружеоу.
Ппдршку будућим и ппстпјећим
предузетницима
и
предузећима
Агенција, пднпснп, Предузетнички
инкубатпр,
пстварује
пружаоем
кпнсултантских услуга за израду
ппслпвних планпва и регистрације
дјелатнпсти за пптенцијалне кприснике средстава у прпјектима
„Ппдстицај
сампзаппшљаваоу“,
"Ппдршка за ппвезиваое и предузетничке иницијативе за жене" и
„Ствараое услпва за заппшљаваое
Рпма на ппдручју ппштине Приједпр“
и др.
Агенција је такпђе укључена у
пружаое
ппдршке
псталим
привредним субјектима са ппдручја
ппштине Приједпр, крпз рад са
ппслпвним удружеоима и Кластерпм
“ДРВО Приједпр” кпји је регипналнпг
карактера.
Један дип пве инфраструктуре, ппред
ппменутпг Предузетничкпг инкубатпра је Инфпцентар за инвеститпре,
фпрмиран унутар Агенције.
Задатак Инфпцентра је прпмпција
ппнуде ппштине Приједпр према
дпмаћим и страним инвеститприма,
кап и пружаое свих видпва ппмпћи
инвеститприма кпји се пдлуче за
инвестираое.
У претхпднпм перипду рад
Инфпцентра за инвеститпре пдвијап
се у складу са прпграмским
циљевима, кап и на пснпву текућих
ппслпва и актуелних ситуација,
карактеристичних када је у питаоу
рад са инвеститприма (припрема
ппнуде ппштине Приједпр, инфп
сервис пптенцијалним инвести-

тприма, прпмпција и ппстпрпдајни
сервиси).
Инфпцентар
активнп
ради
на
имплементацији маркетинг плана за
индустријске зпне Целпак и Чиркин
ппље штп ппдразумјева креираое и
дистрибуцију прпмптивних материјала,
директне
кпнтакте
са
пптенцијалним инвеститприма и
пружаое ппдршке свим заинтереспваним за улагаое на ппдручју
ппштине Приједпр. Овај Центар ради
на пствариваоу пптребних кпнтакта
инвеститпра са Административнпм
службпм ппштине Приједпр и
псталим заинтереспваним лицима и

прганизацијама. Ппред тпга пружа
ппдршку инвеститприма у пквиру
ппстпрпдајних сервиса, пднпснп
брине п инвеститприма ппслије
изградое и пуштаоа пбјеката у рад у
циљу сагледаваоа и рјешаваоа
прпблема са кпјима се сусрећу.
Сарадоа са дпмаћим и страним
инвеститприма, уз пстале наведене
активнпсти, битнп запкружује сет
мјера усмјерених на ствараое
ппвпљнпг ппслпвнпг амбијента и
представља битан дппринпс преппзнатљивпсти ппштине Приједпр кап
једне пд напреднијих ппштина у БиХ.
Мишп Рељић
директпр ПРЕДА

ПРПЦЕС
УЛАГАОА
ФПНДА
ПРЕДУЗЕТНИШКПГ
КАПИТАЛА

Пише:
мр Бпјан Ћудић

Предузећа из Еврппске уније су 2011.
гпдине приступ финансијама истакла
кап други прпблем пп значају са кпјим
се супчавају, пдмах иза прпблема
прпналажеоа
купаца.
Слична
ситуација је и у Републици Српскпј.
У прпшлпм брпју „Предузетника“ смп
представили фпндпве предузетничкпг
капитала
(VCF/PEF)
кап
други
најчешће кпришћени екстерни извпр
финансираоа предузећа у ЕУ. Првп
мјестп јпш увијек држе банке. Збпг
свпг
значаја
и
ппзитивних
карактеристика, сматрамп да пвај
мпдел
финансираоа
заслужује
значајнију пажоу на нашим прпстприма. Такп ћемп пвпм приликпм
приближити прпцес улагаоа фпнда
предузетничкпг капитала, кпји се
свпди
на
некпликп
кпрака,
идентичних кпд већине фпндпва.
Прoцeс улaгaоa зaпoчиоe aнaлизoм
изaбрaнoг прeдузeћa, тe тржиштa и
индустриje у кojoj oнп пoслуje. При
aнaлизи
изaбрaнoг
прeдузeћa/
прпјекта фoнд прoцjeоуje сaдaшоу
вриjeднoст прeдузeћa тe оeгoву

спoсoбнoст дa кoнтинуирaнo ствaрa
нoву вриjeднoст (дa oствaруje принoс
нa влaстити кaпитaл изнaд трoшкa
кaпитaлa).
Прeдугoвoр o улaгaоу (term-sheet)
Укoликo нaкoн прeлиминaрнe aнaлизe пoстojи интeрeс фoндa зa улaгaоe у изaбрaнo прeдузeћe, фoнд
(купaц) и прoдaвaц (влaсник прeдузeћa, или jeдaн oд влaсникa) ћe
приступити прeгoвoримa o трaнсaкциjи и изрaди прeдугoвoрa кojим се
дeфинишу сви битни eлeмeнти
трaнсaкциje – циjeна и удjeл кojи je
прeдмeт трaнсaкциje, нaчин исплaтe
купoпрoдajнe циjeнe, услoвe кojи сe
мoрajу испунити дa би угoвoр ступиo
нa снaгу и сл.
Дубинскo снимaоe (due diligence)
Дубинскo снимaоe, oднoси сe нa низ
рaдои
прoвjeрe
финaнсиjских,
прaвних и других aспeкaтa пoслoвaоa
изaбрaнoг прeдузeћa кoje извoди
инвeститoр приje нeгo штo склoпи
купoпрoдajни угoвoр дa би дoбиo
oдрeђeну сигурнoст у oднoсу нa
имoвину кojу купуje. Однoснo, дa би
идeнтификoвao и квaнтификoвao
eвeнтуaлнe ризикe кojи мoгу нaстaти
нaкoн стицaоa удjeлa у изaбрaнoм
прeдузeћу.
Купoпрoдajни угoвoр (SPA – share
purchase agreement)
Нaкoн прoвeдeнoг due diligence-a
купaц (фoнд) и прoдaвaц (влaсник
прeдузeћa, или jeдaн oд влaсникa)
склaпajу купoпрoдajни угoвoр у кojeм
сe дeтaљнo дeфинишу сви услoви
трaнсaкциje.
Прoцeс
прoвoђeоa
трaнсaкциje,
oд
прeлиминaрнe
aнaлизe дo склaпaоa кoнaчнoг
купoпрoдajнoг угoвoрa, je кoмплeксaн
и дугoтрajaн, тe уoбичajeнo трaje три
дo шeст мjeсeци.
Aктивнoсти фoндa нaкoн стицaоa
удjeлa у прeдузeћу
Фoнд прeдузeтничкoг кaпитaлa ћe
нaкoн стицaоa удjeлa у изaбрaнoм
прeдузeћу, крoз нaдзoрни oдбoр, или
другим
мeхaнизмимa
aктивнo

упрaвљaти рaстoм прeдузeћa и
придoнoсити
пoвeћaоу
оегпве
вриjeднoсти.
Излaзнe стрaтeгиje фoндa ризичнoг
кaпитaлa (дeзинвeстирaоe)
Фпндпви предузетничкпг капитала су
најчешће oснoвaни са
“рoкпм
трajaоa”, зa рaзлику пд “клaсичнпг”
oтвoрeнпг инвестиципнпг фoнда са
jaвнoм пoнудoм, у кojи мoгу улaгaти
сви грaђaни бeз oгрaничeоa. Збoг
чиоeницe дa је фoнд предузетничкпг
кaпитaлa oснoвaн нa oдрeђeни рoк,
фoнд вeћ нa сaмoм пoчeтку анализе
приликa зa улaгaоa, нeминoвнo, у
први плaн стaвљa мoгућнoсти и
oпциje зa прoдajу имoвинe у кojу би
улoжиo (акције, удjeли). Упрaвo из
oвих рaзлoгa фoнд мoрa имaти
мoгућнoст да aктивнo упрaвљa свojим
улaгaоимa и имaти
oдрeђeнe
мeхaнизмe кoнтрoлe и oдлучивaоa у
предузећу у кoje улaжe, a кaкo би
мoгao утицати дa сe нaкoн улaгaоa у
предузеће стварнп и крeирa дпдатна
вриjeднoст кoja ћe пoвeћaти вриjeднoст предузећа и тимe генерисати
зaрaду кoд излaзa фoндa (прoдaje) из
влaсничкe структурe тe дa имa мoгућнoст сaмoстaлнo oдрeдити трeнутaк
кaдa ћe прoдaти акције/удjeлe у
предузећу кaдa тo смaтрa oпoртуним.
Оснпвни разлпг заштп су излазне
стратегије такп важне кпд Venture
Capital инвестиција се налази у
чиоеници да су пне најважнији вид
зараде кпд пве врсте улагаоа.
Предузећа су у ппчетнпј фази развпја
ријеткп у мпгућнпсти да исплаћују
дивиденде
свпјим
власницима.
Фирме кпје се налазе у фази
експанизије
ријеткп
исплаћују
дивиденде у вријеме када им је нпвац
пптребан за развпј. У пракси, у
највећем брпју Venture Capital
инвестиција
угпвпрпм
се
чак
забраоује исплата дивиденди. Такп је
пснпви начин ппврата инвестиција
фпндпвима предузетничкпг капитала
прпдаја удјела у прпјектима.

Бпсиљка Дејанпвић, директпрка предузећа “Сана линеа” из Кпстајнице

КВАЛИТЕТ И ППВЈЕРЕОЕ ФПРМУЛА УСПЈЕХА
Дпбрим кавалитетпм израде, ппштпваоем рпкпва, кап и свих других
угпвпрених детаља са наручипцем ппсла, привукли смп интерес мнпгих
свјетски ппзнатих купаца.

Иакп су пдавнп пптврдиле
равнпправнпст, дугп је практичнп
билп незамисливп да жене мпгу у
бизнису стајати раме уз раме са
јачим пплпм. Јпш увијек их је малп,
али примјери пппут Бпсиљке
Дејанпвић, директпрке мпдне
кпнфекције „Сана линеа“ из
Кпстајнице, дпказују да је тп мпгуће
и дају свпјеврснп пхрабреое и
другим пбразпваним и предузетним
женама.
Сусрет са текстилпм, кпји ће
пдредити и пбиљежити оен живпт,
дпгпдип се прије четири деценије.
Није тада ни слутила дп кпјих ће
граница дпсегнути.
- Накпн завршене Гимназије уписала
сам Вишу текстилну шкплу у Загребу
кап стипендиста фабрике трикптаже
„Ппуое – Хрватска Кпстајница“,
давне 1971.гпдине. Није билп неких
великих амбиција – тек да се шкпла
заврши и дпбије некакав ппсап. Али,
живпт је пдредип другачије и тп је
накпн некпг времена ппстап ппсап
кпји се ради с љубављу – присјећа се
Бпсиљка.
Пут дп успјеха текап је ппстепенп,

пнакп какп је тп ваљда и најбпље.
Ппчеткпм псамдесетих гпдина
прпшлпг вијека прешла је у, за пнп
вријеме, једну пд успјешнијих
текстилних фирми „Сана – Бпсански
Нпви“. Ппчеткпм рата у бившпј
Југпславији мијеоа се мнпгп тпга,па
се 1992. гпдине региструје „Сана
линеа“ у Кпстајници и ппчиое да
ппслује кап сампсталнп предузеће.
- У перипду рата „Сана линеа“
прпширује свпј прпграм на женску
кплекцију и највећи дип извпзи у
Србију. Тп су ппчеци развпја
прпграма женске кпнфекције кпји је
наставип да се шири све дп данас.
Сада имамп властиту кплекцију, пд
женске блузе па дп женскпг капута
кпју пласирамп на тржиште БиХ, али
и Србије и Слпвеније. Успјели смп да
свпју кплекцију пласирамп на
тржиште крпз властиту прпдајну
мрежу у БиХ. Ппред прпдаје
властите кплекције предузеће се
бави лпн ппслпвима на оемачкпм
тржишту, кап и учешћем на
тендерима у БиХ – с ппнпспм истиче
Бпсиљка кпја већ дуже вријеме
пбаља
функцију
директпрке
предузећа.
На питаое какп успијева да прати
кпнкуренцију, нарпчитп јефтине
текстилне рпбе из увпза, али и какп
пдржава стабилнпст у ппслпваоу у
времену кризе кпја најјаче ппгађа
текстилну индустрију, Бпсиљка
пдгпвара да је пптребнп пунп рада и
пдрицаоа.
- Времена су тешка и заиста треба
велики наппр да се успије и пдржи
ппсап. Важан је квалитет и
ппвјереое купаца. У тпку једне
гпдине „Сана линеа“ изради двије

кплекције (прпљеће/љетп и јесен/
зима). Имамп властити тим,
пслушкујемп тржиште и жеље наших
купаца са кпјима смп у сталнпм
кпнтакту. Радимп прпизвпде кпји
квалитетпм тканине и дизајнпм
задпвпљавају оихпве захтјеве. Онп
пп чему смп тренутнп јединствени
на тржишту јесу величине кпје се
раде у расппну пд 38 дп 52. Јпш
једна специфичнпст је штп фирму, у
кпјпј је тренутнп заппсленп 150
радника, у пптпунпсти впде жене –
пбјашоава Бпсиљка.
Дпдаје да је „Сана линеа“ већ дугп
присутна и на инпстранпм тржишту
крпз такпзване лпн ппслпве.
- Дпбрим кавалитетпм израде,
ппштпваоем рпкпва, кап и свих
других угпвпрених детаља са
наручипцем ппсла, привукли смп
интерес мнпгих свјетски ппзнатих
купаца. Радили смп са фирмама
пппут Siewers, LaWIE, Verse, Wollen
Schleger, Bone, Public, а ппсљедоих
седам гпдина радимп за фирму
Marcona – каже Дејанпвићева.
Ппсљедое двије гпдине пбавља и
функцију предсједнице Савјета за
женскп предузетништвп Ппдручне
привредне кпмпре Баоа Лука и за
тај ангажман је и награђена.
Увјерена је да жене мпгу бити
сампсталне и успјешне у бизнису и
пбављати најпдгпвпрнје ппслпве.
- Пптребна је љубав, мнпгп рада и
пдрицаоа, ппнекад и на штету
приватнпг живпта, али уз ппдршку и
разумијеваое ппрпдице пут дп
успјеха је загарантпван – закључује
Бпсиљка.
Д.ГАВРИЛПВИЋ-КУЈУНЧИЋ

ЗАНИМЉИВП...

ЛЕКСИКПН

Щестпгпдишоакиоа успјешна предузетница

Шестпгпдишоа Мпли Прајс најмлађа
је предузетница у Великпј Британији.
Она је заслужна за псмишљаваое
кпнцепта ланаца тргпвина слаткиша
“Мollie’s” кпји претежнп нуди

АНУИТЕТ
пзначава рату птплате кредита пп
традиципналне британске и амери- ампртизаципнпм плану
чке слаткише. Недавнп је птвприла
трећу тргпвину, уз ппмпћ свпје маме
...
Беки. Мајка каже какп дјевпјчица
планира и да шири свпје царствп, а БИЛАНС СТАОА
прпдавнице су прганизпване према пблик приказиваоа средстава и
оеним упутствима.
извпра средстава предузећа на
“Мпжда ће звучати сулудп али пдређени дан.
вјерујте ми да је птвараое радое
оена идеја. Субптпм ради у једнпј пд
…
прпдавница, а недјељпм устаје у пет
ујутрп какп би се нашла са
CASH-FLOW
дпбављачима. Свпје пријатеље мпли
пзначава тпк гптпвине у ппслпваоу
да испрпбају слаткише и такп
предузећа
пдлучује кпји су дпбри”, казала је
мајка.
...

Реклама упрппастила прпдају
Иакп је прпдап 3.000 бпца пива,
белгијски ланац супермаркета
“Делез” није ништа зарадип збпг
грешке у рекламнпј ппруци пбјављенпј на свпм прпдајнпм сајту.
Тпкпм прпмптивне акције Делез је
нудип снижеое пд 2,49 евра за сваку
купљену бпцу пива марке “грим’берген”, штп је заправп цијена једне
флаше. У Делезу вјерују да се
ппткрала инфпрматичка грешка.
“Чим смп је увидјели, стппирали смп
акцију”, казап је ппртпарпл
кпмпаније, дпдајући да ће Делез
исппручити пивп свима пнима кпји су

...

га наручили, и тп бесплатнп.
Брпј срећних клијената није ппзнат,
али је кпмпанија израчунала да је
нарученп укупнп 3.000 бпца. Највећи
наричилац је једнп студентскп
удружеое кпје је “купилп” 1.000
бпца.

Пдзвпнилп шареним балпнима

Балпни свијетлих бпја су увијек
мамили псмјехе на лицима дјеце.
Међутим, чини се да ће пвпј забави
ускпрп дпћи крај збпг несташице
хелијума и ппвећане цијене.

КАЛКУЛАЦИЈА
рачунски ппступак за дпбијаое
цијене некпг прпизвпда или услуге.
Калкулација
у
предузетништву
представља услпв за дпнпшеое
квалитетних ппслпвних пднпса.

ПАСИВА
преглед извпра средстава из кпјих су
финансирани
ппједини
пблици
импвине.
…
ПРЕДУЗЕТНИШКИ УГПВПР
пзначава пднпсе између тргпвачкпг
друштва и угпвпрних страна кап и
пднпсе између друштва и чланпва
другпг друштва. Типпви предузетничких угпвпра су: угпвпр п впђеоу
ппслпва друштва, угпвпр п пренпсу
дпбитка, угпвпр п заједници дпбитка,
угпвпр п дјелимичнпм пренпсу
дпбитка, угпвпр п закупу ппгпна,
угпвпр п препуштаоу ппгпна.

Иакп је хелијум други пп реду
најзаступљенији елемент у универзуму, већина нестаје у свемиру.
Тренутнп се на свијету налазе пдређене залихе пвпг гаса, кпји је пд
великпг значаја за пдређене технплпшке и индустријске прпцесе, укључујући и прпизвпдоу кпмпјутерских
…
чиппва.
Експерти предвиђају да ће за ППРЕЗ НА ДПДАТНУ ВРИЈЕДНПСТ
индустрију кпја се бави прпизвпдопм пзначава врсту ппреза кпји се плаћа
балпна и псталих забавних предмета
на крајоу пптрпшоу.
хелијума нестати у наредних десет
гпдина.

