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1. САЖЕТАК
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.
Према наведеној Одлуци Агенција је самосталлна организација са својством
правног лица, основана је са циљем пружања подршке грађанима који желе да
покрену властити бизнис, те пружању подршке постојећим малим и средњим
предузећима и предузетницима у даљем развоју, унапређењу привредног амбијента
и повећање конкурентности.
Извјештај о раду и активностима Агенције за 2015. 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.
2.

УВОД

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.
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, усмјерава
активности на остваривању сљедећих циљева и задатака:
 Обезбјеђује стручне и консалтинг услуге, информације и професионално
усавршавање за развој домаћег предузетништва,
 Обезбјеђује квалитетну сарадњу са привредницима и подстиче њихове
иницијативе за развој и пословање привредних субјеката, њихово стабилно и
успјешно пословање,
 пружа услуге из различитих сегмената савјетовања у свакој од фаза развоја
предузетништва, од предузетничке идеје до њене реализације, па и даље до
специјализације и интернационализације пословања (радно право, организација
пословања, финансије, маркетинг, нове технологије...)
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 учествује у припреми стратегије развоја и усмјерава своје дјеловање
према вишим нивоима власти, кроз покретање активности на измјени и
доградњи прописа, те уклањању баријера за развој предузетнишва на локалном
нивоу (поједностављење законских и административних процедура
стимулативне мјере, пореске олакшице), а све у циљу креирања инфраструктуре
за економски развој и успостављање подржљвајућих механизама за економски
развој,
 координира активности на плану обезбјеђења и кориштења средстава за
финансирање програма, пројеката и других подухвата у области
предузетништва,
 давање подршке за повећање запошљавања, преквалификацију и
доквалификацију радника,
 промоција предузетнишва кроз израду промотивног материјала и учешћа на
сајмовима и изложбама,
 сарадња са међународним организацијама и институцијама на размјени
искустава, знања и нових метода у области мале привреде и предузетништва,
 учествује о остваривању програма привредног развоја, те у изради Програма
јавних пројеката града,
 припрема и прати реализацију програма рада Агенције, укључујући и
финансијске планове,
 прати, анализира и извјештава Скупштину Града Бијељина о резултатима
подстицајних мјера,
 обавља и друге послове и задатке у вези подстицања привредног развоја у
складу са Законом , Статутом или захтјевом Оснивача.
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.

4

ИЗЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина

3. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
3.1 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.
3.2 Активности на финансијској подршци развоја МСП-а
Буџетом Града Бијељина за 2015. годину планирана средства за подстицај
развој малих и средњих предузећа града Бијељина, износила су 70.000,00 КМ.
Међутим, како се не може предвидјети број пријава на јавним позивима
дошло је до недостатка средстава. Тако да су овај пут средства за подстицај
увећана од стране Одјељења за финансије 6.000,00 КМ.
Агенција је у току 2015. године реализовала четири јавна позива како је и
планирано у Програму рада.
Јавни позиви које смо реализовали у току 2015. године
1. Подстицај развоја МСП-а,
2. Јавни позив подстицај развоја предузетнички радњи жена малих
предузетника,
3. Јавни позив подстицај развоја занатско предузетнички радњи,
4. Јавни позив подстицај увођења менаџмент система квалитета
3.2.1 Подстицај развоја МСП-а, Финансирање постојећих предузећа и
START-UP предузећа
Овај Јавни позив је расписиван у два наврата, укупно се пријавило 18
(осамнаест) предузећа.
Комисија за додјелу средстава донијела је Одлуку о додјели средстава на
основу Правилника за подстицај, којом су додијељена средства за 15 (петнаест)
предузећа.
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Предузећа којима су додјељена средства:
Назив фирме
1
„S.E.P“ Д.О.О
2
„DMV“ Д.О.О
3
„ЕУРОТЕРМ“ Д.О.О
4
„БУМЕРАНГ“ Д.О.О
5
„DL INVEST“ Д.О.О
6
„EURO PANELI“ Д.О.О
7
„МЕТАЛОГРРАДЊА“ Д.О.О
8
„РОЛОПЛАСТ“ Д.О.О
9
„VID INOX“ Д.О.О
10
„LOGO“ Д.О.О
11
“SPEKTAR DRINK” Д.О.О
12
„ТИК АЛЕКСАНДАР“ Д.О.О
13
“NATURA FOOD” Д.О.О
14
„САН МАРКО“ Д.О.О
15
„КОНТО ПРОМ“ Д.О.О
УКУПНО

Износ средстава
5.500
5.500
5.500
5.500
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
64.500

Средства нису додијељена;
ЗТР модни атеље „СТЕЛА“
Д.О.О „ПГП ГРАДИТЕЉ“
Д.О.О „РОЈ КОМЕРЦ“
3.2.2 Финансирање занатских радњи, жена предузетника (мали предузетници)
На Јавни позив за подстицај развоја занатско предузетнички радњи, жена
предузетника,(мали предузетници) аплицирало је 11 (једанаест) предузетница,
Средства су додијељена
Назив радње
Износ средстава
1
Угоститељска радња „ БОЛЕ „
1.000,00
2
Занатско фризерска радња „ ЗОРАНА „
1.000,00
УКУПНО
2.000,00
Средства нису додијељена;
ЗФР „BELLA“
ЗФР „STARS M“
ЗР „ RELUX“
ЗФР „БЕБА-Л“
ЗР „СЛАВИЦА 11“
ЗФР „МАЧО“
ЗР „COLOR PRINT“
„PRO OFFICE“ књиговодствена агенција
„НЕКРЕТНИНЕ СИМ“ агенција за некретнине
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3.2.3 Финансирање увођења менаџмент система квалитета
1. На Јавни позив подстицај увођења менаџмент система квалитета
пристигла су 3 (три) апликација. Средства су додијељена:

Назив фирме
1

Износ средстава

ДОО „СТОЈАНОВИЋ И СИН“

1.654,00

УКУПНО
1.654,00
Средства нису додијељена;
ДОО „НОВОФОРМ
ДОО „BODAXCO IMPEX“
3.2.4 Финансирање занатско предузетнички радњи
1. На Јавни позив подстицај развоја занатско предузетнички радњи,
аплицирало је 4 (четири) занатске радње. Комисија за додјелу средстава
додијелила је средства:

1
2

Назив радње
Занатско столарска радња„ЕУРО СТИЛ“
ЗТР „ПОЛЕТ“
УКУПНО

Износ средстава
4.000,00
3.000,00
7.000,00

Средства нису додијељена;
ЗР мушки фризер „БРАНО“
ЗР ауто сервис „CITY CAR“
3.3 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
Припрама материјала и одлука за сједнице Управног одбора, које су након
усвајања упућиване надлежном одјељењу
 Сарадња са локалним агенцијама, владиним и невладиним институцијама и сл.
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3.4 Међународни пројекти
Очекујемо потписивање уговора са „GOLD“- ом, пројекат унапређења
локалног економског развоја који заједнички финансирају Америчка агенција за
међународни развој (USAID) и Шведска међународна агенција за развој и сарадњу
(SIDA) у износу од 50.000,00 КМ, средстава су намијењена за подршку приватном
сектору, привредним друштвима у области сертификације, промоције и едукације.
3.5 Јачање капацитета Агенције
Током године запослени у Агенцији учествовали су на неколико семинара у
циљу оспособљавања за обављање сложених послова и праћења развојних
трендова.
- „Прииступ логичке матрице за идентификацију и припрему развојних
пројеката“ циљ семиннара је био обука запослених у јединицама локалне
управе и локалним развојним агенцијама.
- Радионици коју је организовала Републичка агенција за развој малих и
средњих предузећа у сарадњи са GIZ ProLocal Projekt на тему „Пословни
план – основа предузетничког подухвата“ и „Тестирање пословне идеје
предузетника“
- Радионица за извјештавање о имплементацији ЕУ аката за МСП у
Министарству индустрије, енергетике и рударства у сарадњи са
Њемачким друштвом за међународну сарадњу – ГИЗ. На радионици су
презентовани досадашњи резултати имплементације ЕУ аката за мала и
средња предузећа (СБА) и будући начин рада у прикупљању података.
- Форуму о привредној сарадњи Републике Српске и Републике Србије
„Бања Лука 2015“ под покровитељством Европске мреже
предузетништва организовани су пословни сусрети за предузећа и
кластере, те округли сто на тему „Развојне агенције у служби привредног
развоја“.
- Као и у претходном периоду, наставили смо успијешну сарадњу са не
владиним сектором, а посебно са Фондацијом „Лара“ Бијељина са којом
имамо
дугогодишњу сарадњу. Активно смо учествовали на
конференцији посвећеној економском оснаживању жена под називом
„Женско предузетништво у БиХ примјери добре праксе“ коју је
организовала организација CARE International Balkans у партнерству са
Фондацијом „Лара“.
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3.6 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
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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 2015. години додијелили смо средства у износу од 75.154 КМ, корисници
средстава су одмах по потписивању уговора пријавили четрнаест нових радника и
имају обавезу да задрже број постојећих радника, што износи више од
четиристотине радних мјеса у периоду од двије или једне године зависно од
обавеза које су прихватили потписивањем уговора.
Потписивањем уговора о додјели средстава корисници се обавезују да ће
испунити преузете обавезе из уговора, што ће бити предмет контроле који Агенција
редовно обавља. Обавезе из уговора се углавном односе на задржавење постојећег
броја радника или повећања броја радника зависно од обавеза које су преузете
уговором.
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
реализацију програмских 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.
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5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ
конто
План
Остварено
индекс
прорачуна
411 100
Бруто плате
411 200
Бруто накнаде
запослених
412 200
Расходи по основу
кому и
комуникационих
услуга
412 300
Расходи по основу
трошкова материјала
412 600
Расходи за
трошковесмјештаја и
путовања
412 700
Расходи за стручне
услуге
412 900
Управни одбор
412 900
Расходи за уговорене
услуге и порез
415 200
Грантови у земљи
511 300
Издаци за набавку
опреме
УКУПНО

82,000,00

81.922,78

99,90

29.500,00

29.398,99

99,65

1.000,00

830,51

83,05

1.100,00

1.087,28

98,84

2.900,00

2.898,13

99,93

2.000,00

1.956,23

97,81

9.600,00

9.566,98

99,65

4.700,00

4.360,43

92,77

76.000,00

75.641,54

99,52

1.800,00

1.773,18

98,51

210.600,00

209.436,05

99,44

Број: 95 /16
Датум: 1. март 2016. године.
ДИРЕКТОР
Славиша ЈОВАНОВИЋ
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