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Акциони план за имплементацију 

Стратегије подстицања извоза Републике Српске за период 2009 – 2012. године 

 

 

 

Заједничке програмске активности  
 

1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност  Носилац 

Рок за  

имплементацију 
Очекивани резултат 

1. 

Формирање Одјељења за промоцију извоза у 

Ресору за унапређење економских односа са 

иностранством  у Министарству за економске 

односе и регионалну сарадњу (МЕОРС)
1 

Влада Републике Српске – 

МЕОРС  
IV квартал 2009 

Успостављено Одјељење за промоцију 

извоза 

2. 

Формирање интерресорног тијела за координацију, 

спровођење и праћење активности везаних за 

имплементацију Стратегије подстицања извоза 

Републике Српске за период 2009– 2012. године (у 

даљем тексту „Стратегија“) 

МЕОРС - Одјељење ЕxP,  

МИЕР, МФ, МПШВ, МТТ, 

МНТ, ПКРС, ИРБ, РАРС  

IV квартал 2009 

Именовани координатори из 

министарстава и други актери 

Формирано тијело 

Успостављен систем координације 

активности, у циљу реализације 

стратешких циљева 

3. 
Формирање програмских тимова за имплементацију 

Стратегије 

МЕОРС - Одјељење ЕxP у 

сарадњи са 

интерресорним тијелом 
IV квартал 2009

2 

Именовани руководиоци и чланови 

тимова, формирани тимови 

 

                                                 
1 Листа скраћеница се налази на крају табеле 
2 Рок за формирање прва два тима, док ће се остали тимови формирати према приоритету програма 
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1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност  Носилац 

Рок за  

имплементацију 
Очекивани резултат 

4. 

Доношење општих правила и процедура о начинима 

додјеле средстава за подршку извозу у складу са 

међународним стандардима и правилима 

МЕОРС у сарадњи са 

интерресорним тијелом 
II полугодиште 2010 Дефинисана правила и процедуре 

5. 
Доношење интерних правила за праћење и 

контролу извођења програма Стратегије 
МЕОРС - Одјељење ЕxP I полугодиште 2010 Евалуација програма 

6. Израда студије о конкурентности извоза 

МЕОРС - Одјељење ЕxP у 

сарадњи са МИЕР, ПКРС, 

РАРС  и НИО 
II полугодиште 2010 Анализирани извозни потенцијали РС 
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Разрада приоритетних програма за реализацију Стратегије подстицања извоза Републике Српске за период 2009 – 2012. године 

(1. Промоција и подршка извозу, 2. Извоз – инфо центар, 3. Иновативно предузетништво и предузетништво оријентисано на извоз, 

4. Пословне мреже и развој инфраструктуре оријентисане на извоз) 
 

Програм 1.   ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА ИЗВОЗУ 
 

 

Реализацијом Програма 1. обезбјеђује се постизање стратешких циљева : 
 

− Повећање броја извозника и вриједности извоза (Циљ 1); 
 

− Повезивање извозних предузећа (Циљ 5); 
 

− Успостављање ефикасног институционалног оквира за подстицање и промоцију извоза (Циљ 6). 

 
 

1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

1.1 
Прикупљање података / мапирање свих  тренутно 

расположивих облика подршке извозу  

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са МИЕР, МПШВ, 

МТТ, МФ, ПКРС, РАРС, 

ИРБ и др. 

I полугодиште 2010 

Формирана база података о даваоцима, 

облицима подршке, броју субјеката - 

корисника подстицаја и износима 

додјељених средстава 

1.2 Израда приједлога програма промоције извоза МЕОРС - Одјељење ЕxP II полугодиште 2010 Дефинисани нови облици подршке 

1.3 
Успостављање интергисаног система промоције 

извоза 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са члановима 

интерресорног тијела 
II полугодиште 2010 

Координисан приступ додјеле постојећих 

облика подршке и увођења нових 

облика подршке извозу 

1.4 

Успостављање сарадње са институцијама и 

организацијама у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини за промоцију и подршку извозу 

(остваривање контаката  у циљу размјене података и 

реализације заједничких активности) 

МЕОРС - Одјељење ЕxP II полугодиште 2010 

Договорени облици сарадње 

Размјењени подаци 

Реализоване  заједничке активности 
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1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

1.5 

Успостављање сарадње са  институцијама и 

организацијама за промоцију извоза у другим 

земљама у циљу преузимања добре праксе, 

размјене искустава и стицања нових знања 

МЕОРС - Одјељење ЕxP I полугодиште 2011 

Потписани уговори или протоколи о 

сарадњи  

Договорени облици сарадње 

Размјењени подаци 

Реализоване  заједничке активности 

1.6 

Успостављање сарадње са ДКП мрежом БиХ и 

трговинским и другим мисијама БиХ у иностранству, 

у циљу реализације заједничких промотивних 

активности 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са МИП, МСТЕО 
I полугодиште 2011 Реализоване заједничке активности 

1.7 

Израда оперативних планова промотивних 

активности везаних за представљање извозне 

понуде Републике Српске на ино тржиштима 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са ПКРС, 

представништвима 

Републике Српске у 

иностранству 

годишње 

Повећано присуство на страним 

тржиштима  

Израђен годишњи план 

Реализоване промотивне активности 

1.8 

Подршка заједничком наступу привредника 

(извозника) Републике Српске на међународним 

сајмовима и другим манифестацијама 

ПКРС, у сарадњи са 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, 

МИЕР, МПШВ, МТТ, РАРС, 

представништвима 

Републике Српске у 

иностранству 

континуирано 

Обезбјеђено заједничко учешће 

привредника на ино сајмовима – 

секторски приступ 

Узето учешће на четири сајма / 

манифестације годишње 

1.9 
Израда каталога извозне понуде предузећа 

Републике Српске  

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са ПКРС 
годишње Преглед извозне понуде РС  
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1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

1.10 
Организовање дана привреде у представништвима 

Републике Српске у иностранству 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са ПКРС,  

представништвима 

Републике Српске у 

иностранству 

годишње  
Представљена извозна понуда 

Републике Српске  

1.11 
Јавни позив за кандидовање пројеката промоције 

извоза  (маркетиншки пројекти) 
МЕОРС - Одјељење ЕxP годишње Реализација маркетиншких пројеката 

1.12 Формирање савјета извозника  
ПКРС, у сарадњи са 

МЕОРС - Одјељење ЕxP 
I полугодиште 2010 

Успостављен савјет извозника при 

Привредној комори Републике Српске, 

предложене и имплементиране мјере 

подршке извозној привреди 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЈЕНУ УСПЈЕХА ПРОГРАМА 1 СУ:  

• број извозника на годишњем нивоу 

• вриједност извоза на годишњем нивоу 

• број услуга за подршку извозницима 

• број партнера у мрежи организација за подршку извозницима 

• број изведених промотивних акција 
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Програм 2.  ИЗВОЗ ИНФО ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Реализацијом Програма 2. обезбјеђује се постизање стратешких циљева: 

− Повећање броја извозника и вриједности извоза (Циљ 1);  

− Успостављање ефикасног институционалног оквира за подстицање и промоцију извоза (Циљ 6) 
 

1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

2.1 
Успостављање извоз - инфо центра 

 

2.1.1 

 

Развој система инфо центра (концепт, дизајн, 

архитектура портала) 

2.1.2 
Стручно оспособљавање администратора и 

давалаца информација 

 

2.1.3 
Израда упутства за кориснике информација 

МЕОРС - Одјељење ЕxP у 

сарадњи са Агенцијом за 

информатичко друштво 

 

 

II полугодиште 2010 

 

 

Повећана ефикасност  у информисању 

извозних предузећа, предузетника и 

других корисника 

 

 

Обезбјеђен континуиран приступ 

подацима (редовно ажурирање 

података) 

 

 

Брз и једноставан приступ 

информацијама 

2.2 
Успостављање регистра извозника Републике 

Српске 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са МИЕР, МТТ, 

ПКРС, РАРС, ИРБ, АПИФ 

II полугодиште 2010 

 

Формиран регистар о извозницима 

Републике Српске 
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1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

2.3 

Успостављање регистра субјеката за пружање услуга 

извозницима (савјетодавно-информативна 

подршка)  

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са МИЕР, МТТ, 

ПКРС, РАРС, АПИФ   

II полугодиште 2010 

Формиран регистар субјеката за 

пружање савјетодавно-информативних 

услуга извозницима 

2.4 

Успостављање сарадње са економским одјелима 

амбасада страних земаља са сједиштем у БиХ, у 

циљу обезбјеђења информација о могућностима 

пословања у односној земљи 

МЕОРС - Одјељење ЕxP I полугодиште 2010 

Договорени облици сарадње 

Обезбјеђени подаци о условима 

пословања у другим земљама 

2.5 
Израда садржаја интернет странице извоз -инфо 

центра 

2.5.1 
Преглед правних и техничких прописа и процедура у 

вези са међународном трговином 

2.5.2 
Преглед општих података о појединим земљама и 

економској сарадњи са Републиком Српском 

2.5.3 

Преглед сајмова, семинара и других манифестација 

у земљи и иностранству 

 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са МИЕР, МПШВ, 

МТТ, МФ, ПКРС, ИРБ, 

РАРС, представништва 

Републике Српске у 

иностранству 

 

II полугодиште 2010 

 

 

Брз и једноставан приступ 

информацијама у циљу унапређења 

економске сарадње Републике Српске са 

свијетом 

 

 

 

2.6 
Медијска промоција извоз-инфо центра у писаним и 

електронским медијима 

МЕОРС - Одјељење ЕxP у 

сарадњи са службом за 

односе са јавношћу  

континуирано 
Сервисне услуге извоз инфо центра 

доступне корисницима 

2.7 Израда водича за извознике  

МЕОРС - Одјељење ЕxP, 

ПКРС, у сарадњи са 

стручним институцијама 
I полугодиште 2011 

Повећан ниво знања и информисања 

извозника о могућностима извоза и 

наступу на страним тржиштима 
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1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

2.8 

Успостављање канала комуникације са извозницима 

(путем WЕБ странице извоз инфо центра) у циљу 

идентификовања извозних баријера 

МЕОРС - Одјељење ЕxP у 

сарадњи са ПКРС- Савјет 

извозника  

континуирано 

Идентификоване извозне баријере и 

покренуте иницијативе за њихово 

уклањање 

ИНДИКАТОРИ  ЗА ОЦЈЕНУ УСПЈЕХА ПРОГРАМА 2 СУ:  

• број извозника на годишњем нивоу 

• вриједност извоза на годишњем нивоу 

• број понуђених услуга извоз инфо центра 

• број захтјева извозника 

• број прослијеђених иницијатива за уклањање извозних баријера 

• број покренутих процедура за уклањање извозних баријера 

 

Програм 3.  ИНОВАТИВНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ОРИЈЕНТИСАНО НА ИЗВОЗ 
 

 

Реализацијом Програма 3. обезбјеђује се постизање стратешких циљева: 

− Повећање броја извозника и вриједности извоза (Циљ 1);  

− Промјена структуре извоза (Циљ 2); 

− Повећање конкурентности (Циљ 3);  

− Супституција увоза (Циљ 4).  
 

1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

3.1 

Мапирање постојећих облика подршке 

иновативном предузетништву и предузетништву 

оријентисаном на извоз и супституцију увоза  

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са МИЕР, МПШВ, 

МТТ, МНТ, МФ, ПКРС, 

РАРС, ИРБ и др. 

II полугодиште 2010 Преглед постојећих облика подршке 
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1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

3.2 

Израда приједлога програма нових облика подршке 

иновативном предузетништву и предузетништву 

оријентисаном на извоз 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са МНТ, МИЕР, 

ИРБ и РАРС 

II полугодиште 2010 Дефинисани нови облици подршке 

3.3 

Успостављање интергисаног система подршке 

иновативном предузетништву и предузетништву 

орјентисаном на извоз 

МЕОРС - Одјељење ЕxP, у 

сарадњи са члановима 

интерресорног тијела 

I полугодиште 2011 

Координисан приступ додјеле постојећих 

облика подршке и увођења нових 

облика подршке 

3.4 Јавни позив за кандидовање иновативних пројеката  
МЕОРС - Одјељење ЕxP у 

сарадњи са МИЕР и РАРС 
II полугодиште 2011 Реализација иновативних пројеката 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЈЕНУ УСПЈЕХА ПРОГРАМА 3 СУ: 

• број извозника на годишњем нивоу 

• вриједност извоза на годишњем нивоу 

• број кандидованих и  одобрених иновативних пројеката 

• број кандидованих и одобрених пројеката којима се повећава извоз  

• укупна вриједност одобрених средстава 

 

 

Програм 4. ПОСЛОВНЕ МРЕЖЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ НА ИЗВОЗ  
 

 

Реализацијом Програма 4. обезбјеђује се постизање стратешких циљева. : 
 

− Повећање броја извозника и вриједности извоза (Циљ 1); 
 

− Повећање конкурентности (Циљ 3); 
 

− Повезивање извозних предузећа (Циљ 5).    
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1 2 3 4 
Р. 

бр. 
Активност Носилац 

Рок за 

имплементацију 
Очекивани резултат 

4.1 
Мапирање постојећих облика подршке пословним 

мрежама и успостављању пословних зона 

MИЕР  у сарадњи са 

члановима 

интерресорног тијела  

II полугодиште 2011 

Преглед постојећих облика подршке 

пословним мрежама и успостављању 

пословних зона 

4.2 
Израда приједлога програма подршке пословним 

мрежама 

MИЕР у сарадњи са 

МЕОРС, ПКРС, ИРБ и РАРС 
I полугодиште 2012 

Дефинисани нови облици подршке 

пословним мрежама 

4.3 
Израда приједлога програма подршке пословним 

зонама 

МИЕР у сарадњи са  ПКРС, 

ИРБ и РАРС 
I полугодиште 2012 

Дефинисани нови облици подршке 

пословним зонама 

4.4 
Успостављање интергисаног система подршке 

пословним мрежама 

МИЕР  у сарадњи са 

члановима 

интерресорног тијела 

I полугодиште 2012 

Координисан приступ додјеле постојећих 

облика подршке и увођења нових 

облика подршке 

4.5 
Успостављање интергисаног система подршке 

пословним зонама 

МИЕР у сарадњи са 

члановима 

интерресорног тијела 
I полугодиште 2012 

Координисан приступ додјеле постојећих 

облика подршке и увођења нових 

облика подршке 

4.6 
Јавни позив за кандидовање пројеката за подршку 

пословним мрежама и пословним зонама 
МИЕР у сарадњи са 

МЕОРС и РАРС 
II полугодиште 2012 Реализација пројеката подршке  

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЈЕНУ УСПЈЕХА ПРОГРАМА 4 СУ: 

• број нових пословних мрежа 

• број успостављених пословних зона 

• број извозних производа и услуга које су резултат пословног умрежавања 
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ПОДСТИЦАЊА ИЗВОЗА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2009-2012.
3
 ГОДИНЕ 

 

За имплементацију Стратегије подстицања извоза Републике Српске за период 2009-2012. године, утврђена су средства у износу од  

1.605.196,00 КМ, од чега у 2010. години у износу од 349.696,00 КМ; у 2011. години у износу од 450.080,00 КМ и у 2012. години у износу од 

805.420,00 КМ. 

 

Од наведеног укупног износа средстава, из Буџета Републике Српске  за све три године имплементације Стратегије, планирано је  да се издвоји 

1.475.196,00 КМ, а из донација 130.000,00 КМ.  

 

          

 
Табела 1          -КМ- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Поднесен буџетски захтјев за финансирање програма у складу са Смјерницама за припрему захтјева буџетског корисника  

4 Уговорне обавезе у износу 260.000,00 КМ се планирају финансирати из средстава буџета РС (210.000,00 КМ) и донација (50.000,00 КМ) 
5 Број нових радника  са ВСС 

План Пројекција 
Укупна средства за програм 

2010 2011 2012 
Бруто плате и накнаде 
трошкова запослених 

  69.696,00  76.665,00   38.332,00 

Уговорне обавезе 210.000,00 + 50.000,00 = 260.000,004  373.415,00 767.088,00 

Капитални расходи  20.000,00  - - 

УКУПНО 349.696,00 450.080,00 805.420,00 
          
Буџет Републике 299.696,00 410.080,00 765.420,00 
Властити приходи  -  -  - 

Донације 50.000,00  40.000,00  40.000,00 

УКУПНО 349.696,00 450.080,00 805.420,00 
Запосленост – број радника5 2 2 1 



 12 

 

Листа кориштених скраћеница 

 

 

МЕОРС Министарство за економске односе и регионалну сарадњу 

 

МЕОРС - Одјељење ЕxP 
Одјељење за промоцију извоза  у оквиру Ресора за унапређење економских односа са иностранством у 

Министарству за економске односе и регионалну сарадњу (ЕxP – Export promotion – Промоција извоза) 

 

МИЕР 

 

Министарство индустрије, енергетике и рударства 

МФ Министарство финансија 

 

МПШВ 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

МТТ 

 

Министарство трговине и туризма 

МНТ Министарство науке и технологије 

 

РАРС Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа 

ИРБ  

 

Инвестиционо развојна банка Републике Српске 

ПКРС 

 

Привредна комора Републике Српске 

АПИФ Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге 

 

МИП Министарство иностраних послова БиХ 

 

МСТЕО Министарство спољне трговине и економских односа БиХ 

 

НИО Научно-истраживачкa организацијa 

 


