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Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина

1.

УВОД

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина 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 фирмама у даљем
развоју, унапређењу квалитета пословања што је данас императив
саврменог
тржишта.
Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа рађен је у
складу са досадашњом праксом.
У овом Извјештају пружиће се основни подаци о раду Агенције, изнијети
резултати њеног дјеловања, назначити уочени проблеми у остваривању њене
законске функције.
2. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Агенција свој рад заснива на Закону о подстицају развоја малих и средњих предузећа,
Одлуци о оснивању и Програму рада који усваја Скупштина Града Бијељина.
Агенција спроводи
низ активности, које
доприносе
развоју предузетничке
инфраструктуре, побољшање конкурентности МСП, као и едукацији с циљем унапређења
пословања.

Једна од редовних активности Агенције је обилазак предузећа. Ова
активност, контрола намјенски утрошених средстава, односи се на обилазак
предузећа која су користила подстицајна средства, а што је и предмет уговора са
свим нашим корисницима. Комисија која је била задужена за обављање контроле
имала је увид у документацију корисника на основу које је сачинила записник о
контроли утрошка средстава. Контролу утрошка средстава можемо да вршимо само
код оних корисника којима су додијељена средста и исплаћена.
Као што Програм рада Агенције налаже, и ове 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, унапређење пословања на нашој web страници тако и лично у
Агенцији.
У протеклом периоду имали смо значајну сарадњу са развојним агенцијама,
владиним и невладиним организацијама, а овдје ћемо издвојити само неке од њих.
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Учествовали смо на Регионалној конференцији „Институције и мјере за
подстицај иновација“ која је организована од стране Министарства науке
технологије
РС, ИЦБЛ, те пројекат INOVO (EC IPA 2009 „Развој
институционалних капацитета три иновациона центра и развојног сектора у БиХ“)
која је одржена у Бања Луци.
Основни циљ конференције је био пружање информација о институцијама и
мјерама подстицаја иновација у Републици Српској.
Након новонастале ситуације узроковане поплавама у Републици Српској,
Републичка агенција је у сарадњи са Министарством индустрије и рударства
организовала састанак са представницима локалних развојних агенција и
општинских/градских одјељења за привреду који је одржан у Бањалуци. На
састанку је сагледанно стање у области привреде као и могућности подршке у
сектору малих и средњих предузећа како на републичком тако и на локалном
нивоу.
У склопу пројекта „Коалиција за јачање мале привреде“ у Сарајеву је
одржана „Друга конференција коалиција за јачање мале привреде“- Улога цивилног
сектора у побољшању пословног окружења за МСП. На конференцији су
представљена искуства у раду и достигнућа у побољшању пословног окружења и
платформа рада МСП-а у којој су представљени захтјеви и препоруке за
побољшање пословног окружења.
Агенција је активно учествовала у активностима које су везане за
сертификацију града „BFC SEE“. Савез општина и градова Републике Српске уз
подршку Њемачке агенције за међународну сарадњу, програм „ProLocal“ је
организовао инфо дан „BFC SEE“ – програм сертификације општина и градова са
повољним пословним окружењем. Цињ овог догађаја је био да пружи информације
и добре примјере како унаприједити локални економски развој, запошљавање и
инвестиције у општинама кроз увођење реформи које оцјењује стандард BFC SEE –
сертификација општина и градова са повољним пословним окружењем у
југоисточној Европи. Посебна пажња је указана на интеракцију јавног и приватног
сектора као један од предуслова бржег и обухватнијег развоја локалне привреде и
унапређења пословања окружења.
Агенција је дала максималан допринос у отклањању насталих последица од
мајских поплава. На основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације
Агенција је дала на располагање једног запосленог радника за обављање послова у
магацину, послова расподјеле помоћи, а такође и као члана Комисије за попис
настале штете у мајским поплавама.
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3. РЕЗУЛТАТИ
Буџетом Града Бијељина за 2014. годину планирана средства за подстицај
развој малих и средњих предузећа града Бијељина, износила су 90.000,00 КМ.
Међутим, као и претходних година и ове године дошло је до ребаланса
Буџета Града Бијељина те су умањена средства за Програм рада у износу од
20.000,00 КМ, са 90.000,00 КМ на 70.000,00 КМ.
Агенција је у у току 2014. године реализовала четири јавна позива како је и
планирано у Програму рада.
Јавни позиви које смо реализовали у току 2014. 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
3.1. Подстицај развија МСП-а, Финансирање постојећих предузећа и
START-UP предузећа
На овај Јавни позив укупно се пријавило 7 (седам) предузећа.
Комисија за додјелу средстава донијела је Одлуку о додјели средстава на
основу Правилника за подстицај, којом су додијељена средства за свих 7 (седам)
предузећа.
Предузећа којима су додјељена средства:
Назив фирме
Износ средстава
1
„МОДОСОРО“ ДОО
6.000
2
„DMK TRADE“ ДОО
5.500
3
„КОНДОР“ ДОО
5.500
4
„ПАНСИОН“ ДОО
4.000
5
„СТОЈАНОВИЋ И СИН“ ДОО
3.500
6
„VS COMERC“ ДОО
3.500
7
„НОВОФОРМ“ ДОО
3.500
УКУПНО
31.500 КМ
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3.2. Финансирање занатских радњи, жена предузетника (мали предузетници)
На Јавни позив за подстицај развоја занатско предузетнички радњи, жена
предузетника,(мали предузетници) аплицирало је 15 (петнаест) предузетница,
Средства су додијељена
Назив занатске радње

Износ средстава

1

„АФРОДИТА“ ЗР

1.000

2

„ДАЦА П“ ЗР

1.000

3
4
5

„МАДАМ ДИ “ ЗР
„ЗОРАН“ ЗР
„ЈЕЛЕНА“ ЗР

1.000
1.000
1.000

„ЕКОНОМИСТ“ агенција за пружање
књиговодствених услуга
7
„КОНТО БМС“ агенција за вођење
пословних књига
8
„ЛУЦИА“ ЗР
УКУПНО
Средства нису додијељена;
6

1.000
1.000
1.000
8.000

ЗР „МАЈИНА РАДИОНИЦА“
ЗР „СТАРС М“
ЗР „ RELUX“
„ПРОТОДОНТ“ стоматолошка ординација
ДОО „SM TRADE“
ТР „ANGELA WEDDING & FASHION HOUSE“
Средства нису додијељена из разлога непотпуне документације као и не
испуњавања основних услова који су били прописани јавним позивом.
3.3. 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

„ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ ДОО
УКУПНО

3.500
3.500
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Фирме:
ДОО „КОНДОР“
ДОО „WORK“
Нису испуниле тражене услове, који су били прописани јавним позивом, те
из тог разлога нису имале право учешћа у додјели средстава,
3.4. Финансирање занатско предузетнички радњи
1. На Јавни позив подстицај развоја занатско предузетнички радњи,
аплицирало је 6 (шест) занатских радњи. Комисија за додјелу средстава
додијелила је средства:
Назив радње
1

ЗР „ДИВ“

2
3
4
5
6

ЗР „С-ПЛАСТ“
ЗР „БРАВАРИЈА“
ЗР“МОЈА ПЕКАРА“
ЗР“ДЕАРТЕ“
ЗР“BABY STARS“
UKUPNO

Износ средстава
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
21.000
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4. РЕЗИМЕ
Сматрамо да смо успјели да кроз наведене подстицаје допринесемо
повећању броја запослених и учувању постојећих радних мијеста што је можда
данас и актуелније, као и да дамо допринос укупном развоју привреде на подручју
града Бијељина, и на тај начин допринесемо унапређењу квалитета пословања.
У 2014. години додијелили смо средства у износу од 64.000 КМ, корисници
средстава су одмах по потписивању уговора пријавили седам нових радника и
имају обавезу да задрже број постојећих двјестаседемдесет седам радника 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.
Једна од отежавајући околности у раду Агенције је и чињеница да средства
која су додијељена на име подстицаја у 2013. години нису у потпуности исплаћена.
Овдје долазимо до проблема да нисмо у могућности да вршимо контролу
намјенског кориштења средстава јер обавезе из уговора се односе на период од
двије године.
Средства која су додијељена на име подстицаја у 2013. години нису
исплаћена у потпуности, на дан 30.4.2015. године, износ не исплаћених средстава
износи 30.116,00 КМ, која су додијељена на име подстицаја за 11 предузетнички
радњи и 8 предузећа. Агенција је одмах након потписивања уговора о додјели
средстава дала налоге за исплату ових средстава који се налазе у Одјељењу за
финансије.
Средства која су додијељена на име подстицаја у 2014. години, нису
исплаћена.
Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина, 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.
Агенција ће бити у могућности да реализује све своје активности кад
средства за рад Агенције буду у складу са планираним средствима у Стратегији
развоја Града Бијељина до 2023. године.
Према плану имплементације и индикативном финансијском оквиру за
период 2014-2016. годину, планирана средства за подстицај развоја у 2015. години
су 150.000 КМ за МСП а за предузетништво 40.000 КМ што је укупно 190.000 КМ
у 2015. години, док Агенција има на располагању само 70.000 КМ.
Број запослених у Агенцији је остао на нивоу од прошле године, два радника и
директор.
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Преглед утрошка - реализације средстава по планираним ставкама
1. Финансирање индивидуалних пројеката
- планирано
40.000,00
КМ
- утрошено
31.500,00
КМ
2. Финансирање прибављања цертификата
- планирано
20.000,00
КМ
- утрошено
3.500
KM
4. Финансирање жена предузетника-мали предузетници
-планирано
10.000,00
КМ
-утрошено
8.000,00
КМ
6. Финансирање занатски радњи
- планирано
10.000,00
КМ
- утрошено
21.000,00
КМ
7. Накнаде – спољни сарадници
- планирано
3.000,00
КМ
- утрошено
245,00 КМ
8. Трошкови за услуге објављивања јавних позива
- планирано
1.000,00 КМ
- утрошено
702,00
КМ
9. Административни трошкови и
Резерва за непредвиђене издатке
- планирано
3.000,00 КМ
- утрошено
0.000,00 КМ

УКУПНО:
- расположиво :
- утрошено :

68.500,00
64.947,00
3.553,00
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ
конто

Износ прорачуна

411 100
Бруто плате
411 200
Бруто накнаде запослених
412 200
Расходи по основу
комуналних и
комуникационих услуга
412 300
Расходи по основу
трошкова материјала
412 600
Расходи за трошкове
смјештаја и путовања
412 700
Расходи за стручне услуге
412 900
Остали не поменути
расходи
415 200
Грантови у земљи
511 300
Издаци за набавку
опреме
УКУПНО

Утрошена средства

Расположива
средства

68.700,00

68.503,22

196,78

30.000,00

29.832,68

167,32

1.000,00

898,27

101,73

1.500,00

1.493,75

6,25

4.000,00

3.979,52

20,48

3.000,00

2.869,28

130,72

12.300,00

12.276,29

23,71

68.500,00

64.947,00

3.553,00

4.500,00

4.489,89

10,11

193.500,00

189.289,90

4.210,10

Број: 167 /15
Датум: 12. мај 2015. године.
ДИРЕКТОР
АГЕНЦИЈЕ
_________________
Славиша ЈОВАНОВИЋ
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