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1.    УВОД 
 
Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина (у даљем 

тексту Агенција) дужна је да у складу са Одлуком о оснивању поднесе Извјештај о 
раду Скупштини Града.  

Агенција је основана  одлуком Скупштине Града Бијељина и своју активност 
проводи на основу Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени 
гласник Републике Српске „ бр. 50/13), која своје пословање заснива на основу 
закона, локалне Стратегије развоја из области свог дјеловања и Програда рада који 
усваја Скупштина Града.  

Након усвајања Извјештаја 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). 

Извјештај о раду и активностима Агенције за 2016. годину (у даљем тексту 
Извјештај) даће увид у цјелокупан годишњи рад као и остварене резултате. 

У овом Извјештају пружиће  се основни подаци о раду Агенције, изнијети 
резултати њеног дјеловања, те назначити уочени проблеми.  

Агенција спроводи  низ активности, које  доприносе  развоју предузетничке 
инфраструктуре, побољшање конкурентности МСП, као и едукацији с циљем 
унапређења пословања. 

Агенција је, на основу Одлуке о организовању и усклађивању пословања, облик 
организације од посебног друштвеног интереса у области регулисања и доприноса 
успијешном пословању привреде, у обављању регистроване дјелатности.  

 
У складу са финансијским средствима која су била на располагању за 

спровођење Програма рада, Агенција је реализовала планиране активности. 
Програм мјера подршке развоја малих и средњих предузећа и предузетништва 

на подручју града Бијељина је реализован у знатно мањој мјери у односу на 
планирани у локалној Стратегији развоја 2014-2023, из разлога што су расположива 
средства за реализацију у знатно мањем износу од планираних средстава у истој.   
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2. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
 

    2.1 Активности на подршци развоју МСП-а 
 

У току године смо пружали информативно-услужну подршку која је 
усмјерена ка грађанима, потенционалним предузетницима  и предузећима који су 
се информисали о разним темама везано за покретање бизниса и унапређење 
пословања.  

Једна од редовних активности Агенције је обилазак предузећа. Ово је 
редовна активност, која има задатак да: контролише намјенско трошење средстава, 
те провјери задовољство услугама Агенције и дефинише будуће потребе 
привредника. 

 
2.2 Активности на финансијској подршци развоја МСП-а 

 
Буџетом Града Бијељина за 2016. годину планирана средства за подстицај 

развој малих и средњих предузећа града Бијељина, износила су 80.000,00 КМ. 
 
Јавни позиви које смо реализовали у току 2016. године 
 
1. Подстицај развоја МСП-а,  
2. Јавни позив подстицај развоја малих предузетника и занатлија,   
3. Јавни позив подстицај развоја занатско предузетнички радњи,   
4. Јавни позив  подршке за стандардизацију и ресертификацију                              

 
    2.2.1  Подстицај развоја МСП-а, Финансирање постојећих предузећа и 
START-UP предузећа 

 
 Овај Јавни позив укупно се пријавило 14 (четрнаест)  предузећа.  

 На основу Правилника  додијељена су средства следећим предузећа: 
  

 
 Назив фирме Износ средстава 

1 „BODAXCO IMPEX“ Д.О.О 2.000    

2 „VS COMERC“ Д.О.О                                   2.000   
3 „ХЕМОС ИМПРЕГНАЦИЈА“ Д.О.О                                     2.000 
4 „ПАТРИОТ“ Д.О.О 2.000 
5 „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ Д.О.О                                              2.000 
6 „СИСТЕМ“ Д.О.О                  2.000 
7 „ЕНЕРГИЈА“ Д.О.О   2.000 
8 „ПОЛИГАРДЕН“ Д.О.О 2.000 
9 „НОВОФОРМ“ Д.О.О 2.000 

10 „JOVIX COMPANY“ Д.О.О 2.000 
11 „МЕРИДИЈАНА“  ДОО  2.000 
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12 „РАКИЋ КОМЕРЦ“  ДОО 2.000 
 УКУПНО 24.000 
 
Средства нису додијељена; 
Д.О.О „ФАРМА ВЕТ“ 
Д.О.О „ИНИЦИЈАЛ“ 
 
2.2.2 Финансирање занатских радњи, малих предузетника и занатлија  
 

На овај Јавни позив укупно се пријавило 30 (тридесет)  предузетника.  
 На основу Правилника  додијељена су средства следећим предузетницима: 

  
 Назив радње Износ средстава 
1 ЗР аутомеханичар „ЈОВАНОВИЋ“ 3.000 
2 ЗР  „ DEARTE DIZAJN „     2.500 
3 ЗР фризерски студио „УНА“ 2.000 
4 Угоститељска радња  „ БОЛЕ „            2.000 
5 ЗР аутолимар и аутолакирер „МЛАЂО“ 2.000 
6 ЗПР „РУСТИКО“ 2.000 
7 ЗР аутомрханичар „ПРЕШО“ 2.000 
8 ЗР „ФОТО СТУДИО КРУЛЕ“ 2.000 
9 ЗР „ТРНОВАЦ“ 1.500 
10 ЗР фризерски салон „РАДА“ 1.500 
11 ЗР мушки фризер „ДРАГИША“ 1.500 
12 ЗР аутомеханичар „КАЛИНИЋ“ 1.500 
13 ЗР фризерско козметички салон „BELLA“ 1.000 
14 ЗБАР „МИЛИВОЈЕВИЋ“ 1.000 
15 ЗР „МЛАДОСТ“ 1.000 
16 ЗФР „МАКАЗИЦЕ“ 1.000 
17 ЗСР „САВИЋ“ 1.000 
18 Агенција за вођење књига“ECONOMIC“ 1.000 
19 ЗР  фризерско козметичка „ФАНТАЗИЈА“ 1.000 
20 ЗФР „MACHO“ 1.000 
21 ЗФКР „BEAUTY STUDIO BY DIJANA S“ 1.000 
22 ЗФР „STARS M“ 500 
23 ЗФР „БИЉАНА – С“ 500 
24 Агенција за некретнине „МОЈ ДОМ“ 500 
 УКУПНО 34.000 

 
Средства нису додијељена; 

ЗКР „САВКА“ 
ЗФР „КО ТЕ ШИША“  
Агенција за пружање рачуноводствених услуга „ ЕКОНОМИСТ“  
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ЗР „ЦАМИЋ“ 
ЗР „КОД САМЕТА“ 
ЗР „ДАС“ 
 

2.2.3 Финансирање  стандардизације и ресертификације                            
 

На  Јавни позив  подршке за стандардизацију и ресертификацију укупно се 
пријавило 6 (шест)  привредника.  
 На основу Правилника  додијељена су средства следећим предузетницима: 
 

РБ Назив фирме Износ средстава 
1 „ЕУРОСТИЛ МК“ ДОО 2.150 
2 „НОВОФОРМ“     ДОО 1.000 
3 „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ 750 
 УКУПНО 3.900 

 
Средства нису додијељена: 

ДОО „BODAXCO IMPEX“ 
ДОО „САВА СЕМБЕРИЈА“ 
ДОО „СТОЈАНОВИЋ И СИН“ 
 

2.2.4  Финансирање занатско предузетнички радњи  
 

На Јавни позив подстицај развоја занатско предузетнички радњи,   аплицирало је 7 
(седам) занатске радње. На основу Правилника  додијељена су средства следећим 
предузетницима: 
 

 Назив радње Износ средстава 
1     ЗР„S-COFFE““     4.000 
2    ЗЛР    „МЕТАЛОГРАДЊА“ 3.000 

3    УР „ЛОВАЦ“ 3.000 
4 Рачуноводствени студио „ОЛИМППРОМ“ 3.000 
5 ЗР металостругар „БСБ-БОЖИЋ“ 2.000 

6 ЗПР „ЗЛАТНО КЛАСЈЕ“ 2.000 
 УКУПНО 17.000  

 
Средства нису додијељена; 

Графички студио  „ПИКСЕЛ“ 
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3. ИНФОРМАТИВНО-ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

3.1. Информативна подршка 
 

Агенција је у извјештајном периоду вршила ажурирање података који су 
доступни на интернет страници Агенције као што су; 

- Трошкови пословања у Граду Бијељина 
- Упутство за регистрацију занатско – предузетничке дјелатности 
- Упутство за регистрацију привредних дјелатности 
- Актуелни Програм рада 
- Актуелне јавне позиве 
- И друге информације везане за законске прописе и сл. 

У циљу што бољег представљања Агенције на сајмовима, презентацијама 
непосредним контактима и др. израдили смо промотивни материјал 
„ПОКРЕНИМО РАЗВОЈ“ у оквиру кога је представљена Агенција и Град Бијељина 
са потенцијалима. 

Такође, имамо континуирано успијешну сарадњу са локалним и државним 
медијима и увијек смо доступни да пружомо потребне информације.  

Интернет адреса Агенције је www.agencijamsp.com  
 

3.2. Јачање капацитета Агенције 
 
Током године имали смо низ активности у циљу јачања капацитета и промоције 
рада Агенције:  

-  Пословни форум „Значај пословног умрежавања предузетница“ који је 
одржан у Сарајеву. На форуму су представљени трговински споразуми 
које је БиХ потписала и погодности које ти споразуми пружају 
привредницима. Имајући у виду да представници/е пословне заједнице 
често истичу проблем пословног умрежавања, на форуму је 
представљена иницијатива и предности удруживања предузетница. 

- Други форуму о привредној сарадњи Републике Српске и Републике 
Србије „Нови Сад 2016“ под покровитељством Европске мреже 
предузетништва организовани су пословни сусрети за предузећа и 
кластере, те радионица „Регионална и прекогранична сарадња за 
одрживи развој“. Представљени су примјери добре праксе у реализацији 
развојних пројеката и размотрене су могућности потенцијалне сарадње 
развојних агенција Републике Србије и Републике Српске као и земаља 
из окружења. Као примјер добре праксе у реализацији пројеката 
представљен је и град Бијељина. 

 
 
 
 

http://www.agencijamsp.com/
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- Скуп „Подршка малим и средњим подузећима“ у организацији 
Вањскотрговинске коморе БиХ у сарадњи са Европском банком за 
обнову и развој (ЕРБД) и Министарством вањске трговине и економских 
односа. У оквиру скупа презентовани су расположиви програми подршке 
за мала и средња предузећа као и активности институција на креирању 
одговарајућег амбијента. 

- Сајам привреде „СПРЕГ 2016“ у Ваљеву гдје је Агенција учествовала на 
позив одјељења за привреду. На сајму је презнована привреда града 
Бијељина и институције које раде на развоју и промоцији града 
Бијељина, као и велики број привредника. Том приликом остварен је 
велики број контаката и размјењена су искуства добре праксе. 

- Презентација „ИНФО ДАН о програму ХОРИЗОНТ 2020“ у 
организацији Привредне коморе РС. Циљ презентације  био је 
представити могућност учешћа МСП у програму „ХОРИЗОНТ 2020“ и 
могућности које се пружају МСП кроз Европску мрежу предузетништва 
ЕЕН. 

- Предавање „Породичне фирме-стуб развоја економије Републике 
Српске“ у организацији привредне коморе РС, гдје је указано на значај 
породичних фирми у РС које чине 90% од укупних компанија и 
представљају велики изазов за привредни развој РС. 

- Конференција „Лидерство у бизнису“ одржана у Бијељини у 
организацији Уреда специјалног представника ЕУ у БиХ. На 
конференцији је учествовао директор Агенције за развој малих и 
средњих предузећа на тему социоеконмских питања и њихов утицај на 
развој компанија и генерални економски развој у БиХ у односу на 
тржиште ЕУ и регије.  

- Посјета сајмовима привреде у Модричи, Челинцу, Дервенти и др. као  
других манифестација од значаја за развој и унапређење МСП. 

 
3.3.   Сарадња са развојним агенцијама и другим институцијама 
 

- Агенција за развој малих и средњих предузећа града Бијељина 
присуствовала је годишњем координационом састанку у организацији 
Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа. На састанку 
су присуствовали Зоран Савић помоћник министра МИЕР, Маринко 
Ђукић директор РАРС-а и представници локалних развојних агенција, 
одјељења за привреду и локални економски развој градова и општина 
РС. На састанку су представљени пројекти РАРС-а који пружају 
могућност сарадње са локалним развојним агенцијама, јединицама 
локалне самоуправе РС, као и активности локалних развојних агенција. 
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- Као и у претходном периоду, наставили смо успијешну сарадњу са  
невладиним сектором, а посебно са Фондацијом „Лара“ Бијељина са 
којом имамо  дугогодишњу сарадњу. Учествовали смо на промоцији 
прве  женске задруге у оквиру свог програма економског оснаживања 
жена уз финансијску подршку организација CARE International Balkans 
из Сарајева у са циљем да женама омогући видљивост на тржишту рада 
и излазак из сиве економије. Агенција се представила са својом 
подршком коју пружа већ низ година женама које настоје да остваре 
властити бизнис кроз програм подршке подстицаја за мале предузетнике.  

-  Округли сто „Развојни контексти социјалног предузетништва“ у 
организацији CARE International Balkans и Удружења за промоцију 
контролинга Бања Лука. Упозната је стручна јавност са иницијативом 
израде легистативног оквира о социјалном предузетништву у Републици 
Српској, улога социјалног предузетништва у запошљавању, 
самозапошљавању, социјалне и друштвене инклузије и примјерима 
добре траксе из развијених земаља.    

 
3.4.Обилазак предузећа на подручју града Бијељина 
 
Обилазак предузећа на подручју града Бијељина представља редовну активност 

Агенције која се односи на обилазак предузећа и предузетника, који су користили 
подстицајна средства а у циљу контроле намјенског утрошка средстава и 
испуњавања дефинисаних обавеза из уговора о додјели средстава. 

Због неисплаћених подстицајних средстава предузетницима и предузећима 
мониторингом нису обухваћена сва предузећа и предузетници. За 7 предузеће која 
су добила подстицајна средства у 2015. Години, закључно са 31.12.2016. године 
нису још увијек исплаћена тако да нису била предмет мониторинга у 2016. години. 

Обилазком предузећа и предузетничких радњи извршена је контрола 
испуњености обавеза из Уговора о додјели средстава те је утврђено да сви 
испуњавају услове тако да је задржан постојећи број радника уз повећање броја 
новозапослених радника код корисника подстицајних средстава.  

 
3.5 Остале активности 
 
 Праћење и усклађивање законских прописа, неопходних за рад Агенције 
 Праћење законских прописа из области предузетништва 
 Вођење процедура јавних набавки у складу са законом и Планом јавних набавки 
 Израда неопходних правилника 
 Праћење стања буџета и поступање по смијерницама надлежног одјељења 
 Припрема материјала и одлука за сједнице Управног одбора, које су након 

усвајања упућиване надлежном одјељењу  
 Сарадња са локалним агенцијама, владиним и невладиним институцијама и сл. 

 
 



ИЗЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина  

  

 

 10

 
 

 
Финансијски извјештај за период 01.01.2016.-31.12.2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конто Износ прорачуна Утрошена средства              Расположива 
средства  

квартал IV IV IV 

411 100 
Бруто плате 

80.000,00 76.989,98 3.010,02 

411 200 
Бруто накнаде  

30.000,00 29.925,74 74,26 
 

412 200 
Расходи по основу 

комуналних и 
комуникационих услуга 

1.000,00 944.52 55.48 
 
 

412 300 
Расходи по основу 

трошкова материјала 

2.000,00 1.698.03 301.97 
 

412 600 
Расходи за трошкове 
смјештаја и путовања 

3.000,00 2.293.40 706.60 
 

412 700 
Расходи за стручне услуге 

2.000,00 1.752.83 247.17 

412 900 
Расходи за Управни одбор 

9.600,00 9.551,75 48,25 

412 900 
Расходи за уговорене 
услуге и солидарни 

допринос 

3.000,00 2.996,01 3,99 

415 200 
Грантови у земљи 

80.000,00 79.602,00 398,00 
 

511 300 
Издаци за набавку                      

опреме 

1.800,00 1.708,09 91,91 

 
УКУПНО 

 
212.400,00 

 
207.462,35 

 
4.937,65 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 
Реализовали смо планирани  Програм рада у цјелости и сматрамо да смо 

успјели да кроз наведене подстицаје допринесемо повећању броја запослених и 
учувању постојећих радних мјеста што је можда данас и актуелније, као и да дамо 
допринос укупном развоју привреде на подручју града Бијељина. 

У 2016. години додијелили смо средства у износу од 78.900 КМ. Корисници 
средстава су у 2016. години запослили по потписивању уговора пријавили дванаест 
нових радника и имају обавезу да задрже број постојећих радника, што износи 
више од четиристотине радних мјеста у периоду од једне године.  

Потписивањем уговора о додјели средстава корисници  се обавезују да ће 
испунити преузете обавезе из уговора, што ће бити предмет контроле који Агенција 
редовно обавља.  

Агенција је ту да помогне и пружи помоћ, те пружи ефикасан алат кроз 
пружање бесповратних финансијски средстава и на тај начин стимулише предуслов 
за развој малих и средњих предузећа на подручју града Бијељина.  

Агенција наставља своје редовне активности, са циљем пружања подршке 
грађанима који желе да покрену властити бизнис, као и унапређењу пословања 
како би допринијели развоју нашег окружења у складу са буџетом са којим 
располажемо. 
                                                                 

 Број запослених  у Агенцији је остао на нивоу од прошле године, два радника и 
директор. Приправнички стаж одрађују два радника са високошколском спремом. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Број:  71   /17 
Датум:  26. јануар 2017. године.    
                                                                                                  В Д  Д И Р Е К Т О РА  
                                                                                                 Славиша ЈОВАНОВИЋ 
                                                                          




