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1. УВОД  
 
Основ за израду годишњег Плана рада Агенције за развој малих и средњих 

предузећа града Бијељина (у даљем тексту Агенције) за 2017. годину, представља Закон 
о развоју малих и средњих предузећа („Сл. Гласник Републике Српске бр. 50/13), 
оснивачка акта Агенције и Стратегија развоја града Бијељина 2014-2023. 

Након усвајања Програма рада са финансијским планом  од стране Скупштине 
Града, у обавези смо да га доставимо Републичкој Агенцији, на основу члана 40. став 6. 
Законом о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“ 
број 50/13).  

Обезбјеђење финансијски средстава за сектор МСП-а није лако. Предузетници 
који воде микро, мала и средња предузећа често се боре за обезбјеђење финансија  за 
своје пословање, чак и у вријеме просперитета. МСП су често премала, премлада и 
превише ризична да стекну повјерење банке или друге институције за кредит. Тако да 
као резултат сувише често чују „не“ код подношења захтјева за кредит или позајмицу. 

Агенција је и даље опредјељења да пружи подршку развоју малим и средњим 
предузећима,  пружи ефикасан алат кроз пружање бесповратних финансијских 
средстава као и нефинансијске помоћи и на тај начин стимулише предуслов за развој 
МСП-а на подручју града Бијељина. 

Агенција од почетка рада својим активностима подстиче предузетничке 
потенцијале са циљем афирмисања предузетништва, односно приватног сектора. 
Основни задатак Агенције је стварање услова за развој МСП-а на територији града 
Бијељина, пружање директне подршке привредницима и пружање квалитетних 
пословних услуга. Сектор малих и средњих предузећа има посебно значајну улогу као 
стабилан извор новог запошљавања и значајно доприноси уравнотежењу регионалног 
економског развоја. 

На темељу искуства у развијенијим земљама приватно предузетништво  има  
велики утицај на економски напредак локалне заједнице. 

Постизање конкурентске предности у привреди захтева иновативни приступ 
пословању, превасходно када се ради о знању. У том смислу, управљање у МСП мора 
да буде оријентисано у правцу улагања у знање и повећања продуктивности рада и 
знања. Имплементација система квалитета према захјтевима серије стандарда ИСО 
9001 и успостављање процеса перманентног унапређивања квалитета, представља 
основу за унапређивање продуктивности пословања МСП и креирања конкурентске 
предности на локалном и међународном тржишту, превасходно због тржишне и 
технолошке флексибилности мсп-а.  

 
2. ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
Подаци о стању МСП-а и занатско предузетнички радњи на подручју града 

Бијељина у 2015. години, привреду дјелатност обавља 975 привредни друштава, која су 
предала финансијски обрачун Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске 
услуге, одјењење Бијељина, у чијој структури највеће учешће имају микро предузеча 
која имају до 9 запослених. Посматрану у односу на претходну годину, број субјеката је 
повећан  за 50.  

Према подацима Одјељења за привреду у 2016. године, се регистровало 309 
самосталних предузетника, највећи дио занатско предузетнички радњи се бави 
трговином. 

Према подацима Пореске управе број запослених износи 21.702 а број незапослених 
према подацима евиденцији Бироа за запошљавање  (активна понуда радне снаге) 
11.911 а од тога 6.268 жена. 
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Број предузећа и занатско-предузетнички радњи и запослени на подручју града 
Бијељина 

  
Ред. 
Бр. 

Поразатељи  2016 година 2015 година 2014 година 

1. Број пословних субјеката/ 
Пореска управа 

9.444 9.065 8.702 

 - правна лица 5.513 5.282 5.082 
 - предузетници  3.931 3.783 3.620 

2. Самостални 
предузетници/регистар 
Одјељења за привреду 

1.827 1827 1.786 

 - број одобрења за рад 309 358 293 
 - број одјава 280 262 222 

3. Број привредних друштава  975 925 

4. Број запослених/Пореска 
управа 

21.702 21.409 19.952 

5. Број незапослених према 
евиденцији Бироа за 

запошљавање (активна 
понуда радне снаге) 

11.911 13.165 13.666 

 
Агенција је опредијељена да дјелује у складу са стратешким циљевима у оквиру 

Стратегије развоја Града Бијељина 2014-2023, са фокусом економског развоја Града 
Бијељина и циљевима економског развоја. Агенција ставља акценат на реализацију 
секторског циља повећати број МСП-а за најмање 50 са порастом броја запослених у 
том сектору за најмање 150 до краја 2018. године. 

Улога предузетничке инфраструктуре за развој МСП-а је од великог значаја. 
Пословне односно индустријске зоне, представљају нови концепт који је препознат као 
један од инструмената подстицаја бржег економског развоја регије. Оне могу понудити 
повољније услове са аспекта простора, објеката, индустријске, саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре чиме се креира позитивно пословно окружење које стимулише 
оснивање и раст МСП-а и предузетништва, те долазак нових инвестиција.   
У Граду Бијељина постоји одлична прилика за развој микро, малих и средњих 
предузећа, која се мора развијати на основу сљедећег: 

 Афирмације и подршке отварању нових заната и малих/средњих предузећа 
(МСП) 

 Предузетничкo оспособљавање младих  
 Поједностављених процедура регистровања 
 Адекватне предузетничке инфраструктуре 
 Искоришћавања развојних фондова за афирмацију развоја предузетништва 
 Промовисања природних потенцијала и туризма, а тиме и развоја туристичког 

предузетништва 
 Имплементације акцијских планова који произилазе из стратегије развоја 

туризма 
 Афирмисања рада Агенције за мала и средња предузећа 
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 Због  тога је  помоћ државе и локалне заједнице веома значајна. Та помоћ 
треба да се огледа у успостављању стабилног окружења, у савладавању почетних 
потешкоћа, у приступу капиталу, знању, информацијама и општим услугама. 

Програм за подршку развоја МСП-а се спроводи у циљу конкурентности 
домаћих предузећа и предузетника, отварање нових радних мјеста и расту извоза. 

 
3. ПЛАН АКТИВНОСТИ НА ПОДРШЦИ РАЗВОЈА СЕКТОРА МСП-А И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Агенција ће као и у претходном периоду наставити са активностима подршке 
сектору малих и средњих предузећа (у даљем тексту МСП) и предузетништву 
пружајући професионалну  и стручну помоћ власницима привредних  друштава  и 
предузетницима, у свим фазама пословања у складу са расположивим капацитетима и 
кроз укључивање спољних сарадника Агенције. Активности подршке ће се усмјерити и 
на директне подстицаје,који су у протеклом периоду дали значајне резултате у 
стварању нових и очувању постојећих радних мјеста. 

Планирана средства за подстицај развоја МСП-а су значајно мања у односу на 
средства планирана Стратегијом развоја града Бијељина.  
 

Агенција ће подстицати развој привредних субјеката који имају независност у 
пословању, доношењу пословних одлука и ако је структура оснивачког капитала 
најмање 50% приватни капитал, кроз обезбјеђење подстицајних финансијских 
средстава која су обезбјеђена буџетом за 2017. годину. 

Професионално усавршавање за ефикасно управљање  у МСП реализоваће се 
кроз: 

- обуку предузетника – семинари, курсеви, едукације 
-   развоју пословних контаката 
Предложене мјере требало би да доведу до бржег развоја МСП-а на подручју 

града Бијељина, подстицаја  оним који запошљавају нове раднике, те помоћ и олакшице 
предузећима у почетној фази живота. 

 
За подстицај развоја малих и средњих предузећа за 2017. годину у Буџету 

Града Бијељина предвиђено је 80.000 КМ. 
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3.1. Финансијска подршка 
  
Активности подршке ће се нарочито усмјерити на директне подстицаје кроз 

додјелу бесповратних средстава.  
Агенција планира да и у овој години у складу са буџетом са којим  располаже, 

спроведе низ  активности везаних за подстицај развоја МСП-а на подручју града 
Бијељина, па у складу са тим планирамо спровести три подстицајне мјере.( пројекти) 
 
3.2.  Подстицај развоја  СТАРТ-УП пројеката 

 
Додјела средстава по индивидуалном програму / јавни позив / 

Планирана средства           30.000,00    КМ 
 

Право учешћа на јавном позиву имају привредна друштва и самостални предузетници 
са подручја града Бијељина. 
Регистровани 2017. године за обављање дјелатности у области: 

- Производње и 
- Услужне дјелатности 

У складу са наведеним областима посебан приоритет имају пројекти који осигуравају 
дугорочно одржив већи ниво запошљавања и самозапошљавање радника, односно за 
следеће намјене: 

- Запошљавање нових радника 
- Набавку машина, опреме и алата  
- Улагања у технолошка унапређења 

Средства ће бити додијељена привредницима која имају добре  пројекте а немају 
довољно властитих средстава. Агенција ће на основу правилника вршити обраду 
захтјева.   

Вријеме:    мај – новембар  2017. године 
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина 

 
3.3. Подстицај развоја постојећих малих и средњих предузећа 
 
Додјела средстава по индивидуалном програму /јавни позив/  
             Планирана средства                            30.000,00   КМ 
 
Право учешћа на јавном позиву имају привредна друштава са подручја града Бијељина. 
Регистрована за обаваљање дијелатности у области производње. 
Посебан приоритет имају пројекти који осигуравају дугорочно одржив већи ниво 
запошљавања радника, односно за следеће намјене: 

- Запошљавање нових радника  
- Набавку основних средстава и опреме 
- Улагање у технолошка унапређења 

Средства ће бити додјељена привредним друштвима која имају добре пројекте а немају 
довољно властитих средстава. Агенција ће на основу правилника вршити обраду 
захтијева. 
           Вријеме: април – септембар 2017. године 
           Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина 
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3.4.  Подстицај развоја малих предузетника 
 
Додјела средстава по индивидуалном програму / јавни позив / 

Планирана средства        20.000,00 КМ     
         
Право учешћа на јавном позиву имају самостални предузетници који имају статус 
малог предузетника, регистроване на подручју града Бијељина.  
Регистровани за обављање дјелатности у области: 

- Производње и 
- Услужне дјелатности  

У складу са наведеним областима посебан приоритет имају пројекти који осигуравају 
дугорочно одржив већи ниво запошљавања радника, односно за следеће намјене: 

- Запошљавање нових радника 
- Набавку машина, опреме и алата  
- Улагања у технолошка унапређења 

Средства ће бити додијељена занатским радњама које имају добре  пројекте а немају 
довољно властитих средстава. Агенција ће на основу правилника вршити обраду 
захтјева.   

Вријеме:    јун – децембар 2017. године 
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина. 
 
Планирана финансијска средства за наведена три јавна позива ће бити 

расподијељена у зависности од броја заинтересованих корисника одређених јавних 
позива, а у висини укупних планираних средстава.  

Неутрошена финансијска средства из једног од јавних позива могу се утрошити 
на други јавни позив.  
 
Процјена очекиваних исхода са индикаторима 
 
 
Циљеви Процјена очекиваних исхода  
 2.2. Мјера подстицај развоја СТАРТ-УП 
пројеката на подручју града Бијељина 

- 10 новооснованих старт-уп 
- 30 новозапослених радника 

2.3. Мјера подстицај развоја постојећи 
малих и средњих предузећа на подручју 
града Бијељина 

- 5 подржаних мсп 
- запослено 10 нових радника 
- 100 очуваних радних мјеста 

2.4. Мјера подстицаја развоја малих 
предузетника на подручју града Бијељина 

- 10 подржаних малих предузетника 
- запослено 5 нових радника 
- 30 очуваних радних мјеста 
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3.5.  Нефинансијска  подршка 
 
Нефинансијска подршка одвијаће се кроз: 

- информације о правној регулативи за пословање како домаћих тако и страних 
инвеститора. 

- упутства за регистрацију пословног субјекта, 
- вођење припремних радњи за дефинисање пословних активности, 
- анализу пословне идеје и помоћ око избора основне дјелатности, 
- посредовање у односима са институцијама на свим нивоима власти , 
- пружање помоћи у административним процедурама на локалном нивоу, 
- посредовање у проналажењу локалних пословних партнера и едукацији радника, 
- повезивања са локалним добављачима. 

 
                   Време трајања:континуирано у току године 
                   Носилац: Агенција за развој МСП-а 
 

 
4. ПЛАН  ЕДУКАТИВНИХ И МАРКЕНТИШКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Агенција ће, на основу искустава и запажања из предходног периода, и у 
наредном периоду пружати правовремене и корисне информације које су везане за 
развој града, стварање позитивне инвестиционе климе а посебно за предузетништво, с 
циљем њиховог концентрисања на једном мјесту. Сходно томе, Агенција ће наставити: 

- пружање информација у свим фазама пословног пута предузетника, 
- преношење информација између институција сарадника Агенције и МСП-а, 
- афирмацију већ постојеће добре праксе у овој области. 

 
У граду Бијељини постоји низ организација и институција које проводе 

активности на промоцији развоја мале привреде, а свака у дјелокругу свога рада и 
надлежности. Агенције ће информисати привреднике и грађане, и то: 

- о кредитним линијама банка, микрокредитних организација које послују на 
територији града, али и у цијелој РС/БиХ, 

- о законској регулативи, градске и ентитетске одлуке, 
- информације из разних Министарстава РС/БиХ, одговарајућих фондова и 

развојних институција, 
- о могућностима коришћења средстава намјенских фондова и програма Европске 

Уније за подстицање малог и средњег предузетништва. 
 

Активности Агенције у области информисања вршиће се кроз ажурирање wеб 
странице Агенције, информисањем путем локалних и државних медија, као и кроз низ 
летака, корисних брошура, информативних радионица за циљне групе идр. 

 
Вријеме трајања: Континуирано у току године 
Носилац: Агенција за развој МСП-а и спољни сарадници 
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4.1.  Едукативне активности 
 
         Агенција ће у 2017. године организовати неколико семинара намијењених 
предузетницима, али и широј јавности. Семинари тематски покривају широко подручје 
како би предузетницима на подручју града и свим заинтересованим омогућили преглед 
над различитим подручјима пословања те им на тај начин указали на многобројне 
могућности унапређења пословања. 

Путем обука које планирамо организовати Агенција ће омогућити заинтересованим 
привредницима да унаприједе своје вјештине у писању приједлога пројеката и изради 
бизнис планова за око 20 представника привредника са подручја града Бијељина. 
 

- Бизнис планирање 
- Појам и значај веб дизајна у савременом посовању 
- Друге теме, по потреби привредника 

 
 Све едукације намијењене су за предузетнике менаџере, неекономисте, 
приправнике и студенте.  

Ове обуке имају за циљ прије свега јачањ капацитета и пружање стручне 
подршке учесницима како би стекли потребне вјештине и знања за израду пословних 
планова за властите предузетничке идеје, аплицирање за финансирање пословних 
планова код инвеститора унапређење капацитета у вези са техничким управљањем 
пројектним циклусом. Пружање могућности у изградњи предузетничких способности 
постојећих и потенцијалних предузетника. Исто тако, имају за циљ и да охрабре младе 
људе да покрену властити бизнис, а они који већ имају свој бизнис да га унаприједе.  
 
 Агенција ће организовати и едукацију својих запослених у циљу јачања 
капацитета, нарочито у областима везаним за припрему и имплементацију развојних и 
других пројеката.  
 
 Вријеме: септембар - новембар 
 Носилац активности: Агенција за развој МСП-а и спољни сарадници 
 
4.2. Маркетиншке активности 
 
 У 2017. години, Агенција ће организовати промоцију својих активности 
организовањем „округлих столова“ на тему: 
 

- Баријере у привредном развоју и запошљавању, 
- Женско предузетништво, 
- Бизнис у туризму, 
- Друге теме, по потреби привредника 

 
Агенција ће учествовати у сличним манифестацијама које ће организовати друге 

организације и институције. Такође ће се водити континуиране активности израде 
приручника и водича: 

- О регистрацији, 
- О правној регулативи за пословање, 

 
Као и константно ажурирање постојеће интернет странице, учествовање на 

сајмовима у земљи и у региону и константна и активна сарадња са писаним и 
електронским медијима. 
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Вријеме трајања: Континуирано у току године 
Носилац: Агенција за развој МСП-а, друге  организације и институције. 

 
5. ПЛАН ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ 
 
5.1. Сарадња са развојним агенцијама и другим институцијама 
 

Агенција ће учесвовати у анкетирању привредника „Анкета за боље услове 
пословаања“ и „Дефинисање потреба за радном снагом“ анкете спроводи у сарадњи са 
Одсијеком за локални економски развој и европске интеграције и Одјељењем за 
привреду. Анкетирани привредници ће имати могућност да учествују у 4-ро дневној 
обуци која ће се организовати у периоду април/мај 2017. године, у оквиру пројекта 
„Унапређење услова пословања у регији Бијељина“. Током обуке учесници ће бити 
упознати са основним програмом финансирања кроз инструменте за предприступну 
помоћ, те са релевантним програмом ЕУ у којима је могће учешће приватног сектора, 
као што су Horizon 2020 и Cosme. Обука је намијењена за око 20 представника 
предузећа са подручја града Бијељина и општина Лопаре и Угљевик. 

 
У протеклом периоду успостављена је сарадња са републичком Агенцијом и 

локалним развојним Агенцијама у Републици Српској, међународним и другим 
владиним и невладиним организацијама. Ово је важно нагласити јер Агенција планира 
у будућности одржавати контакте, састанке, студијске посјете, пословне сусрете са 
представницима ових институција у циљу размјене искуства и примјера добре праксе. 
Разматрају се могућности учешћа у заједничким пројектима, умрежавања мсп-а, као и 
усмјеравања мсп-а за пријављивање на међународне пројекте.  

 
 
Вријеме трајања: Континуирано у току године 
Носилац: Агенција за развој МСП-а, друге агенције, организације и институције 

 
5.2. Обилазак предузећа на подручју Града Бијељина 
 

Једна од редовних активности Агенције је и обилазак предузећа. Ова активност 
односи се на обилазак предузећа која су користила подстицајна средства (контрола 
намјенски утрошених средстава) и обилазак осталих предузећа (новооснованих 
предузећа, потенцијалних предузетника, и др.). 

 
Кроз непосредни контакт са предузетницима и онима који би то жељели да  

постану добићемо информације о томе шта су основни проблеми и препреке развоја 
предузећа на подручју града Бијељина. 

 
Вријеме трајања: Континуирано у току године 
Носилац: Агенција за развој МСП-а града Бијељина 
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6.   Финансијски план за 2017. годину 

 
Еко. код  ОПИС БУЏЕТ ЗА 

2017.г 
411  РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 115,000,00 

 411 100 Бруто плате запослених 85.000,00 
 411 200       Бруто накнаде запослених 30.000,00 

412  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА 
РОБА И УСЛУГА 

8.300,00 

 412 200 Расходи по основу комуналних и 
комуникационих услуга 

1.300,00 

 412 300 Расходи за режијски материјал 1.500,00 
 412 600 Расходи по основу путовања и смјештаја 3.000,00 
 412 700 Расходи за стручне услуге 2.500,00 
 412900 Расходи за рад ван радног односа 9.600,00 

  Накнаде за управни одбор 9.600,00 

 412 900 Остали непоменути расходи 3.000,00 

  Уговорене услуге 3.000,00 

     415  ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ 
 

80.000,00 

 415 200 Грантови у земљи 80.000,00 
511   Издаци за набавку постројења и опреме 

 
2.000,00 

 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме 1.000,00 
 511 700 Издаци за нематеријалну имовину 1.000,00 

УКУПН
И 

РАСХОДИ:   
217.900,00 
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7. ЗАКЉУЧАК 
 

Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2017. годину урађен 
је на основу одобреног финансијског оквира у Буџету Града Бијељина  који је усвојила 
Скупштина Града. 

Планирана средства за реализацију Програма рада распоређена су у складу са 
оквирним износом средстава прихваћеним од стране надлежних одјељења. Планираним 
средствима ће се спровести три подстицајне мјере, активности на едукацији 
привредника те промоција Агенције и потенцијала града Бијељина. 

Евидентно је да је Агенција, спровођењем одобрених активности током предходних 
година дала значајан допринос у помоћи предузетницима, како финансијској тако и 
нефинансијској. Такође, путем провођења пројеката развоја МСП-а ставарају се 
предуслови за повољнији пословни амбијент  

 Додјела средстава за мала и средња предузећа вршиће се путем јавних позива 
који ће бити објављени у средствима јавног информисања. Износ одобрених средстава 
корисницима за поједине пројекте ће се исплаћивати према Правилнику за додјелу 
средстава до висине расположивих средстава из буџетских средстава града Бијељина, 
ставка – подстицај развоја малих и средњих предузећа, а преко Агенције.  

 
 
 

  
 
 
 

 
 

           В Д    Д И Р Е К Т О РА  
           Славиша ЈОВАНОВИЋ 

 
 

Број:   146   /17 
Датум: 28 . фебруар  2017. године 




