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1. САЖЕТАК
Основ за израду годишњег Плана рада Агенције за развој малих и средњих
предузећа града Бијељина (у даљем тексту Агенције) за 2016. 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.
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.
Како се наставља економска криза, појачава изазов и спречава мала и средња
предузећа да обезбиједе довољно финансијски средстава која су им потребна да раде
развијају се и расту, више него икад им је требна помоћ да обезбиједе капитал који им
је неопходан да задрже своју позицију на тржишту и истраже нове пословне
могућности.
Агенција је и даље опредјељења да пружи подршку развоју малим и средњим
предузећима, пружи ефикасан алат кроз пружање бесповратних финансијски средстава
као и нефинансијске помоћи и на тај начин стимулише предуслов за развој МСП-а на
подручју града Бијељина.
2. УВОД
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 захтевима серије стандарда ISO 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 малих и средњих предузећа.
Улога предузетничке инфраструктуре за развој МСП-а је од великог значаја.
Пословне односно индустријск 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, саобрачајне и комуналне
инфраструктуре чиме се креира позитивно пословно окружење које стимулише
оснивање и раст МСП, те долазак нових инвестиција.
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.
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3. ПЛАН АКТИВНОСТ 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.
Планирана средства за подстицај развоја МСП-а су значајно мања у односу на
средства планирана Стратегијом развоја града Бијељина.
Град Бијељина ће подстицати развој приватног предузетништва, МСП-а кроз
обезбјеђење подстицајних финансијских средстава која су обезбјеђена буџетом за 2016.
годину и могу се додјељивати кроз следеће облике:
- организовано учешћа на међународним сајмовима и специјализованим
изложбама у земљи и иностранству, у организацији Агенције
- давање помоћи за примјену иновација и увођење савремених технологија,
- учешће у дијелу трошкова насталих у циљу побољшања квалитета
производа ради увођења
 међународних стандарда,
 давање помоћи за повећање запослености.
Професионално усавршавање за ефикасно управљање у МСП реализоваће се
кроз:
- обуку предузетника – семинари, курсеви, едукације,
- организовање центара за предузетништво, индустријских и пословних зона.
- помоћ у изради бизнис планова и развоју пословних контаката.
Предложене мјере требало би да доведу до бржег развоја МСП-а на подручју
града Бијељина, подстицаја извозно орјентисаних предузећа и оних који запошљавају
нове раднике, те помоћ и олакшице предузећима у почетној фази живота.
За подстицај развоја малих и средњих предузећа за 2016. 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 активности везаних за подстицај развоја МСП-а на подручју града Бијељина,
па у складу са тим планирамо спровести четири подстицајне линије.
3.2 Подстицај развоја постојећих предузећа и START-UP предузећа
Додјела средстава по индивидуалном програму / јавни позив /
Планирана средства
10.000,00
КМ
Право учешћа на јавном позиву имају привредна друштва са подручја града Бијељина..
Регистрована за обављање дјелатности у области:
- Производње и
- Услужни 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, дијелова, алата и сл
- Улагања у технолошка унапређења
Средства ће бити додијељена привредним друштвима која имају добре пројекте а
немају довољно властитих средстава. Агенција ће на основу правилника вршити обраду
захтјева.
Вријеме: јун – децембар 2016. године
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина
3.3. Пружање финансијске подршке за стандардизацију и ресертификацију
Суфинансирање увођења система квалитета / 9001, 14001, 22000 (HАCCP,
BRC, IFC), 17025, CE знак, 27001 /
Укупан износ средстава : 15.000,00 КМ
Право учешћа на јавном позиву имају привредна друштва.
Приоритет ће бити дат предузећима која су:
- у процесу увођења нове технологије и развијања нове производње, који ће
побољшати имиџ града Бијељина,
- увођење стандарда ће омогућити да изађу на нова страна тржишта,
- опредијељена на запошљавање нових радника
Вријеме: јун – децембар 2016. године
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељинаспољни сарадници.
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3.4 Подстицај развоја занатски радње и новооснованих занатски радњи
(мали предузетници -занатлије)
Додјела средстава по индивидуалном програму / јавни позив /
Планирана средства
20.000,00 КМ
Право учешћа на јавном позиву имају занатске радње.
Регистрована 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/самозапошљавање
- Набавку машина, опреме, дијелова, алата и сл
- 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 – новембар 2016. године.
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина
3.5 Подстицај развоја занатско предузетнички радњи и новоосновани радњи
Додјела средстава по индивидуалном програму / јавни позив /
Планирана средства
30.000,00 КМ
Право учешћа на јавном позиву имају занатске радње које су у систему ПДВ-а.
Регистрована 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, дијелова, алата и сл
- 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 – новембар 2016. године
Носилац: Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина.
Планирана финансијска средства за наведена четири јавна позива ће бити
расподијењена у зависности од броја заинтересованих корисника одређених јавних
позива, а у висини укупних планираних средстава.
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ЦИЉ ПРОЈЕКТА
1. Шири циљ
Допринос развоју МСП на подручју града Бијељина
2. Директни циљ
Подршка сектору МСП повећањем квалитета и квантитета
ТРАЈАЊЕ И ЛОКАЦИЈА ПРОЈЕКТА
1.
2.

1. јануар 2016. године до 31. децембар 2016. године
Град Бијељина

4.ПЛАН ИНФОРМАТИВНИ И ЕДУКАТИВНИХ АКТИВНОСТИ
4.1

Информативно-услужна подршка

Активност Агенције у области информисања вршиће се кроз ажурирање web
странице:
- информисање путем локалних и државних медија
- - штампањем брошура, афиша идр.
У наредном периоду Агенција ће у складу са Програмом рада организовати
промотовне активности, округле столове, конференције и сл. на којима ће промовисати
свој рад а у складу са потребама привредника на подручју града Бијељина.
Вријеме трајања: континуирано у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а
4.2 Едукација
Планирање едукација је у складу са актуелним потребама и постављеним
циљевима, едукацију је важно спроводити континууирана и квалитетно. Циљ је
усвојено знање примијенити на практичан начин, кроз подизање нивоа ефикасности . У
данашњем пословном окружењу знање представља најзначајнији фактор развоја, па је
због тога Агенција ову активност усмјерила ка:
4.2.1 Едукација, обука и предузетничко усавршавање запослених радника
Агенције
Једна од редовних активности Агенције је едукација запослених радника у
циљу повећања стручне оспособљености радника путем учествовања у студијским
програмима
обуке,
вишедневним
семинарима,
радионицама,
сајмовима,
конференцијама и др.
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4.2.2. Едукација за мала и средња предузећа
Организовање едукације за мала и средња предузећа подразумијева
организовање и учествовање на семинарима, учешће на сајмовима у земљи и
иностранству у циљу јачања конкурентности малих и средњих предузећа као и њихово
представљање. Ова активност је усмјерена и на пружање финансијске подршке у
смислу закупа и опремање штандова, конференцијских сала, ослобађање или
суфинансирање при плаћању котизације за учеснике.
Вријеме трајања: према потреби у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а, друге организације и институције
4.2.3. Семинари
На основу стеченог искуства у раду са предузетницима Агенција за развој
МСП-а ће организовати семинаре на теме које у датом тренутку буду актуелне и за
које буде постојало интересовање.
Вријеме трајања: једнодневни семинари, у току године
Носилац: Агенција за развој МСП-а и спољни сарадници
5.ПЛАН ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ
5.1 Сарадња са развојним агенцијама и другим институцијама
У протеклом периоду успостављена је сарадња са локалним развојним
Агенцијама у Републици Српској, међународним и другим владиним и невладиним
организацијама. Ово је важно нагласити јер Агенција планира у будућности одржавати
контакте и састанке са представницима ових институција у циљу размјене искуства и
примјера добре праксе.
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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КРИТЕРИЈИ
за додјелу средстава малим и средњим предузећима
Средства намјењена за развој малих и средњих предузећа ће се користити за
финансирање пројеката од интереса за Град Бијељина, чијом реализацијом ће се
створити услови за развој малих и средњих предузећа.
Средства из претходног става одобраваће се на приједлог Комисије за додјелу
средстава, на основу Правилника о подстицају, која ће цијенити испуњење општих
услова и услова предвиђених критеријима за додјелу средстава малим и средњим
предузећима. Комисију за додјелу средстава именује директор Агенције. Комисија за
додјелу средстава ће на основу Правилника Агенције донијети одлуку о висини и
начину исплате истих .
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 до висине расположивих
средстава из буџетских средстава града Бијељина, ставка – подстицај развоја малих и
средњих предузећа, а преко Агенције.
І ПОЈМОВИ
А - Право на кориштење средстава имају правни субјекти који понуде
приједлоге - пројекат за развој малог и средњег предузетништва на подручју града
Бијељина, чијом реализацијом ће се створити услови за развој и подстицај малих и
средњих предузећа, а који ће се идентификовати на основу доле наведених критерија .
Б - Право на кориштење средстава имају мала и средња предузећа са сједиштем
на подручју града Бијељина, са регистрованом дјелатношћу.
Ц - Право на кориштење средстава по основу увођења система квалитета према
серији стандарда ISO 9001:2008 имају предузећа са сједиштем на подручју града
Бијељина.
Д - Право кориштења средстава по основу подстицаја развоја и унапређења
пословања предузећа имају и занатско предузетничке радње и жене предузетници
(мали предузетници) на подручју града Бијељина.

ІІ ОПШТИ КРИТЕРИЈИ






подстицање економског развоја
величина циљне групе – број корисника
привлачење вањских инвестиција/финансијска средства за учешће у
трошковима
подршка рјешавању проблема омладине
остваривање нових прихода за град Бијељина

При додјели средстава предност ће имати мала и средња предузећа чија је
активност усмјерена или се темељи на:
1. производним дјелатностима,
2. иновативном програму, увођењу нових технологија,
3. запошљавању и самозапошљавању,
4. перспективности корисника и еколошкој прихватљивости,
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6.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У 2016. ГОДИНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Финансирање постојећих предузећа и start-up предузећа................
Финансијска подршке при стандардизацију и ресертификацију ...
Финансирање малих предузетника ..................................................
Финансирање занатско предузетничких радњи ............................
Одржавање WEB странице, накнада спољним сарадницима...........
Трошкови за услуге (превод, објављивање јавних позива,
конференције, закуп сала, штандова, едукације,организовање
семинара ...............................................................................................

10.000,00 КМ
15.000,00 КМ
20.000,00 КМ
30.000,00 КМ
1.000,00 КМ
2.000,00 КМ

7. Административни трошкови и резерва за непредвиђене издатке,
организовању и промоцији МСП за учешће на међународним сајмовима и
специјализованим изложбама у земљи и иностранству, у организацији Агенције
................................................................................................................... 2.000,00 КМ
УКУПНО :

_____________________________
80.000,00 КМ

7. ЗАКЉУЧАК
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2016. годину урађен
је на основу одобреног финансијског оквира у Буџету Града Бијељина који је усвојила
Скупштина Града.
Из планираног Буџета финансираће се редовне активности Агенције предвиђене
планом Програма рада.
Планирана средства за реализацију Програма рада распоређена су у складу са
оквирним износом средстава прихваћеним од стране надлежних одјељења. Планираним
средствима ће се спровести четири подстицајне линије, активности на едукацији
привредника те промоција Агенције и потенцијала града Бијељина.
Приликом планирања средстава за плате запослених радника и материјалне
трошкове водило се рачуна о предложеном оквирном износу средстава од стране
надлежног одјељења, тако да су ова средства сведена на минимум.

ДИРЕКТОР
Славиша ЈОВАНОВИЋ
Број: 242 /16
Датум: 15. јун 2016. године
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