ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Приједлог мјера за унапређење пословног амбијента

Бања Лука, мај 2019. године

Унапређење пословног амбијента је један од приоритетних циљева Владе Републике
Српске и у том контексту формирано је и ново Министарство привреде и предузетништва.
Министарство представља контакт тачку за пословну заједницу, како би се кроз
континуирани дијалог институција и пословне заједнице правовремено и квалитетно
идентификовала отворена питања (проблеми) у пословању и предложиле, а потом и
реализовале мјере за њихово отклањање, али и унапређење конкуретности привреде
уопште.
Управо због тога, током претходних неколико мјесеци вођени су интензивни разговори са
пословном заједницом и ресорним институцијама са циљем дефинисања и конкретизације
заједничког оквира будућег дјеловања.
Наиме, током израде Смјерница за развој привреде Републике Српске, које су предвиђене
„Меморандумом о заједничким политикама за период 2018‐2020. година“ између Владе
Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске, организоване су јавне
расправе представника Владиних институција, привредника, Привредне коморе Републике
Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске и академске заједнице у којима је
учествовало преко 60 привредних субјеката из различитих сектора. Поред тога,
Министарство привреде и предузетништва спроводи и програм постинвестиционе
подршке, који подразумијева теренске посјете привредницима из различитих локалних
заједница, током којих се анализирају услови пословања и приједлози за његово
унапређење. У посљедњих неколико мјесеци посјећено је преко 40 компанија из 27
јединица локалне самоуправе. Након формирања Министарства, у неколико наврата су
организовани састанци са Привредном комором Републике Српске и Унијом удружења
послодаваца Републике Српске.
На основу горе наведених разговора, Програма економских реформи 2019‐2022. године,
Смјерница за развој привреде, те Акционог плана за реализацију програма рада Владе
Републике Српске за мандатни период утврђен је нацрт мјера за унапређење пословног
амбијента.
Овакав документ је додатно упућен на разматрање Привредној комори Републике Српске,
Униији удружења послодаваца Републике Српске и ресорним министарства на мишљење
и допуне, након чега је финализован.
Идетнификовано је неколико кључних циљева, који се односе на све секторе и то:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Подршка привредницима у запошљавању и задржавању радне снаге
Смањење парафискалних и административних оптерећења привреде
Унапређење услова за технолошки развој привреде
Реформисање Завода за запошљавање, у циљу пружања квалитетније подршке
привреди и грађанима
Квалитетније повезивање образовања са потребама тржишта рада
Унапређење стручних знања привредника

‐
‐
‐

Унапређење инфраструктуре квалитета
Смањење сиве економије
Промоција примјера добре праксе у медијима.

Издвојене су и мјере специфичне за појединачне секторе и то за сљедеће:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Пољопривреда и прехрамбена индустрија
Дрвопрерада
Туризам
Информационо‐комуникационе технологије
Металска и електро‐индустрија
Текстил, кожа и обућа
Грађевинарство и индустрија грађевинског материјала
Саобраћај.

Мјере које су предложене уважавају тренутно стање и подложне су прилагођавањима,
узимајући у обзир нове трендове и околности.
Највећи дио мјера за унапређење пословног амбијента подразумијева синергију више
институција и зато предложени документ треба да послужи као усаглашени основ и
платформа будућег заједничког дјеловања.

МИНИСТАР
Вјекослав Петричевић

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА
2019‐2021

Министарство привреде и предузетништва, мај 2019.

Мјера

Носилац
активности

Рок

Циљ 1: Подршка запошљавању
1.
Разрадити и усвојити модел
повећање плата и смањења
оптерећења рада у реалном сектору,
кроз усвајање Закона о подстицајима
у привреди Републике Српске

МПП, МФ, ПКРС и
УУПРС

Послије 2020. године, а уважавајући
и остале услове, усвојити Закон о
дорпиносима који ће смањити стопе
доприноса

2019.

2020./2021.

2.

3.

Наставити са подстицајима за
новоотворена радна мјеста кроз
пројекат подршке запошљавању
(поврат укупних пореза и доприноса
за новозапослене)

МРБИЗ/ЗЗРС

2019.

Извршити мапирање свих доступних
подстицаја привреди

МПП у сарадњи са
дргуим
министарствима,
републичким

Март 2019.

Напомена

4.

Припремити правни оквир и регистар
свих доступних подстицаја на
локалном и републичком нивоу

5.

Извршити анализу свих подстицаја и
припремити приједлог правног
оквира за квалитетнију подјелу
укупних подстицаја привреди

управама и управним
организацијама и ЈЛС
МПП у сарадњи са
дргуим
министарствима,
републичким
управама и управним
организацијама и ЈЛС
ресорна
министарства,
републичке управе и
организације и ЈЛС
који додјељују
подстицаје

Децембар 2019.

2020./2021.

Очекује се да ће износ
средстава који се тренутно
додјељује бити значајан,
те да постоје дуплирања
између различитих нивоа
власти.
На основу претходних
мјера биће створене
аналитичке претпоставке
за ефикаснију и
рационалну расподјелу
подстицаја (нпр. Завода за
запошљавање) и
дефинисање кључних
мјера које могу
квалитетније допринијети
развоју привреде
Републике Српске

Циљ 2: Смањење парафискалних и административних оптерећења на привреду
1.

Анализа и план укидања или
смањења непореских давања

МФ и ресорна
министарства

2019.
Приједлог пословне
заједнице јесте да се

формира радна група и да
буду саставни дио радне
групе
2.

Активнирати рад Одобра за
регулаторну реформу

3.

Изабарати пилот сектор/листу
прописа на којима ће се спровести
мини „гиљотина“
Примијенити међународни модел
стандардних трошкова (SCM) како би
се предложиле мјере за смањења
административних процедура и
трошкова
Ојачати Програм постинвестиционе
подршке са циљем идентификовања
и отклањања баријера у пословању и
јачања везе између привреде,
локалног и републичког нивоа – као
систем сталне контроле

4.

МФ и ресорна
министарства

Почетак у 2019. и
послије тога у
континуитету

МПП у сарадњи са
Свјетском банком и
ресорним
министарствима

2019.

МПП у сарадњи са ЈЛС

континуирано

Суштина одбора јесте да
се у сарадњи са
пословном заједницом
нови подзаконски акти
анализирају, а са циљем
процјене утицаја и
оптималних рјешења тј.
избјегавања непотребних
административних
баријера и парафискала
Циљ јесте да се укину
неопотребне
административне
процедуре и тиме смање
трошкови и вријеме за
одређене поступке у вези
са пословањем

Циљ је успоставити
директну и сталну везу са
привредом свих нивоа
власти у Републици
Српској како би се
отклониле препреке и
инвеститори подстакли на
реинвестирање

5.

Увести што више елеткронских услуга
привреди како би се смањиле
администаративне процедуре,
процес учинио транспарентнијим, а
размјена информација ефикаснија

МПП, МП, МФ,
МНТРВОИД Пореска
управа, АПИФ уз
подршку Свјетске
банке

2019./2020.

пилот пројекти е‐управе
Сви елементи пројекта су
у току (осим што је дио
који се односи на израду
софтвера и набавку
хадрвера у припреми).

1. Е‐регистрација
*дигитализација судске архиве
* усвајање Закона о измјенама и
допунама Закона о регистрацији
пословних сбујеката, измјенама и
допунама Закона о регистрацији
занатско‐предузетничке
дјелатости, измјенама и допунама
Закона о привредним друштвима,
Измјенама и допунама Закона о
пореском систему
*оперативно функционисање CA ‐
Цертфикационог тијела за
издавање квалификованих
електронских потписа
*израда софтвера и набавка
хадрвера

2.Е‐грађевинске дозволе

Потребно је дати пуно
подршку пројекту, као
првом севису ове врсте

МПГЕ

Ресорна
министарства, управе
и управне
организације, уз
координацију
МНТРВОИД

2019./2020.

3. Израдити и усвојити Стратегију
развоја е‐управе којом ће се
дефинисати будући кораци и
пројекти дигитализације
приоритетних јавних услуга.
На основу усвојене Стратегије,
донијети подзаконске и други акти у
циљу ефикасног управљања
процесом дигитализације (2019.
година)

2019.

Активност у припреми

Циљ 3. Унаприједити услове за технолошки развој привреде
1.

2.

Закон о измјенама и допунама
Закона о порезу на добит са циљем
умањења пореске основице за
улагања у опрему (и евентуално
објекте)
Осмислити и реализовати модел
повољнијих кредита за куповину
нових технологија (нпр. кроз
евентуално субвенционисање
каматних стопа), било у сарадњи са
локалним банкама или
међународним организацијама
(EBRD и др.)

МФ

2019.

МНТРВОИД, МПП,
МФ, ИРБРС, пословна
заједница

2019.

С озбиром да мјера
подразумијева и
одређена финансијска
средства потребна је
синергија свих наведених
институција

3.

У сарадњи са Свјетском банком
реализовати пројекат који има за
циљ подршку иновативности кроз
систем иновационих вачуера за
привреднике или подршке
иновацијама путем посрединика
(инкубатора)

4.

Усвојити Закон о фонду за науку и
иновативност

5.

Основати Фонд за науку и
иновативност

МНТРВОИД, МПП,
МФ, пословна
заједница

2020.
Пројекат BESP је у фази
преговарања
МНТРВОИД ће током 2019.
године израдити потребне
подзаконске акте и
осмислити пилот
програмирање.

МНТРВОИД

2019.

МНТРВОИД

2020.

МНТРВОИД: Закон о
ФНИРС‐у створиће правни
основ за успостављање
ФНИРС‐а, чија је мисија да
унапређује науку и
иновативност.
МНТРВОИД: Фонд ћe се
финансирати кроз
прерасподјеле из
постојећих буџета
министарстава и буџета
јединица локалне
самоуправе,
међународних фондова,
донација и других извора.
Дио буџета ће бити
усмјерен на развој
иновација и пројекте из
области развојних
примјењених
истраживања.

6.

Основати пилот развојно‐
истраживачки центар при једном или
два факултета (као директну везу
између привреде и акаденске
заједнице) – Машински или Електро
факултет, а након тога дефинисати
модел шире примјене

МНТРВОИД,
факултети, ПКРС, УУП,
донатори

2019/2020.

7.

Дефинисати модел научно‐
истраживачких паркова и
примијенити адекватан на
територији Републике Српске
(нпр. припрема пројектног задатка за
научно‐технолошки парк БЛ и
изградња истог, као и у истичном
дијелу Републике Српске
уважавајући искуства окружења)

МНТРВОИД, локална
заједница,
универзитет, ПКРС,
УУП

2021.

8.

Израдити пројектни задатак за дизајн
и израду информационог система са
web порталом
индустријских/пословних зона у
Републици Српској и успоставити
портал на основу достављених
података од стране јединица
локалне самоуправе уз подршку
донатора

MПП и РАРС уз
подршку донатора

2020.

Предложена мјера се
може реализовати само
синергијом наведених
институција

Република Српска нема
овакав облик
предузетничке
инфраструктуре, а веома
је битан за повезивање
привреде и универзитета
развој иновација и
примјену нових
технологија те је потребно
приступити изради
пројектног задатка за
успостављање истог те
обезбиједити потребна
средства за изгрдању
(властита средства и
средства донатора)
Циљ је урадити пројектни
задатак на основу чега би
се затражила финансијска
подршка донатора за
израду портала
Циљ успостављања
портала је да подаци о
зонама буду доступне на
овом порталу (детаљни
подаци о слободним

парцелама са свим
битним карактеристикама
и снимцима истих, њихова
цијена, потребне
процедуре за куповину
парцеле и изградњу
објеката, цијене по m²,
таксе, накнаде, контакт
особе u ЈЛС итд).

Циљ 4. Реформа Завода за запошљавање са циљем квалитетније подршке привреди и грађанима
1.

Анализа стања у области утврђивања
права на здравствено осигурање, те
јасног дефинисања активне понуде
радне снаге

МЗСЗ, ЗЗРС, ФЗО, МФ
и МРБИЗ

2019.

2.

Измјене Закона о здравственом
осигурању
Измјене Закона о посредовању у
запошљавању и правима за вријеме
незапослености
Редефинисање улоге Завода за
запошљавање Републике Српске
кроз израду Програма реформе
завода за запошљавање ‐
предложити Влади Републике Српске
Јавно доступан списак незапослених
активних тражилаца посла на
порталу ЗЗРС

МЗСЗ

2020.

МРБИЗ

2020.

ЗЗРС, МРБИЗ

2019.

ЗЗРС

2019.

3.

4.

5.

Циљ је да се раздвоје
активни тражиоци посла
од оних који су на
евиденцији Завода ради
остваривања других
права, а остваривање
права на бесплатно
здравствено осигурање
пренијети на ФЗО

Циљ је да Завод буде у
функцији привреде и
спровођења мјера активне
политике запошљвања

6.

Измјена легислативе која би
омогућила да активни тражиоци
посла не буду више евидентирани на
Заводу уколико неколико (два пута
нпр.) одбију понуду за посао

ЗЗРС, МРБИЗ

Циљ 5. Квалитетније увезивање образовања са потребама тржишта рада
Приједлози су базирани на консутлацијама спроведним са 60 привредних субјеката

1.

Дрвопрерада
Промоција и евентаулано
стипендирање сљедећих занимања:
техничар за обраду дрвета и
дипломирани инжињер прераде
дрвета при Шумарском факултету,
смјер „прерада дрвета“
РПЗ размотрити приједлог пословне
заједнице
Недостају: техничар дизајна
ентеријера и индустријских
производа, техничар CNC технологије
Повећати број часова практичне
наставе, као и квалитета извођења
праксе у привредним друштвима

РПЗ, МПК,
МНТРВОИД, ЈЛС,
Шумарски факултет

2020.

2.

Туризам
Израда стандарда занимања из овог
сектора (нпр. конобари, кухари,
туристички водичи, менаџери)
Размотрити потребу увођења нових
занимања за које је исказана
потреба од стране пословне
заједнице – специјализовани
кадрови из области логистике
туризма (оджравање ски лифтова и
жичара)
Мјере за усавршавање и очување
туристичког кандра на локалном
нивоу‐Подстицај
за
сезонско
запошљавање у туризму (нпр. град
Требиње
суфинансира
плату
конобарима за 4 мјесеца тако што
град плаћа порезе и дорпиносе)

МПК, ЈЛС

МПК, РПЗ, ЈЛС

ЈЛС

3.

ИКТ
Омогућити преквалификацију других
струка за ИКТ специјалисте који ће
омогућити ефикасну примјену ИК
технологија у својим изворним
струкама
Ревидирати и ускладити са потребама
привреде програме на ЕТФ и сродним
факултетима
Јачање ИТ кадра на факултетима
(гостујћи професори за критичне
дисциплине које постају глобални
тренд, стимулативне мјере за
дефицитарне кадрове)
Размотити приједлог успостављања
двогодишњег студија за ИТ за
кадрове који су већ потребни
тржишту

4.

МНТРВОИД је покренуо
пилот програм
преквалификације у
сарадњи са Иновационим
центром Бања Лука. Циљ
је да 100
високообразованих
незапослених полазника
добије прилику за
стицање ИКТ вјештина, а
по окончању обуке,
очекује се њихово
запошљавање у домаћим
ИКТ компанијама.

МНТРВОИД, ПКРС
(едукативни центар)

МНТРВОИД, ЕТФ

МНТРВОИД, ЕТФ,
остали факултети

МНТВРОИД,
Универзитет

2020./2021.

РПЗ, МПК, ЈЛС

2020.

Машинска и електро индустрија
Неопходно је анализирати постојеће
смјерове и ускладити са потребама
привреде:
Размотрити приједлог пословне
заједнице да се смањи број
смјерова, а да се након тога

надоградња врши кроз праксу или
специјалистичке обуке.
Обавезати наставнике средњих
школа да сваке двије године
обнављају и модернизују своја знања
кроз обуке на машинском и електро
факултету за предмете које предају
5.

Грађевинарство и индустрија
грађевинског материјала

РПЗ, МПК, ЈЛС, ПКРС

Ускладити уписну политику са
потребама тржишта рада:
Недостајућа занимања (армирачи,
керамичари, тесари, зидари, молери,
руковаоци грађивинских машина) +
тромјесечне обуке како би се
осигурао недостајући број радника

6.

Остале мјере

Приједлог MEР: Рударство и
геологија
Увести у средње образовање
смјерове из области рударства и
геологије како би се осигурао
недостајући кадар

МЕР ускладити са
МПП

1.

Унаприједити начин стипендирања
‐ Фокус на дефицитарна занимања

МНТРВОИД, ЈЛС, МПК

2019/2020

МПК, МНТРВОИД
МПП, Пословна
заједница, донатори

2019/2020/2021

МПК, МРБИЗ, ЗЗРС

2020.

МПК, ПКРС

2020/2021

‐ Везати за резултате у току
образовања
‐ Дефинисати механизме поврата
стипендија
‐ Утврдити размјену информација
између различитих институција у
циљу избјегавања дуплирања
средстава намијењених за
стипендије
2.

3.

4.

У сарадњи са пословном заједницом,
донаторима, Владом Републике
Српске дефинисати програм обнове
школа (у циљу веће атрактивности за
ученике) и факултета и
модернизације савременим
средствима учења (нпр. е‐уџбеници)
Пројекте преквалификације (нпр.
пројекте које финансирају ино
донатори на различите начине) и
остале пројекте подршке образовању
вратити у формални систем
образовања, како би ефекти били
системски
Измјене регулативе из области
средњег образовања ради давања
одређених надлежности ПКРС у вези

5.

извођења практичне наставе код
послодаваца
Регулисати и омогућити спровођење
феријалне праксе, укључујући и
стимулативну мјеру за ученике

МПК, ПКРС

2019.

МПП, ПКРС, УУП у
сарадњи са
међународним
организацијама

2020.

МЕИМС

2019

Циљ 6. Унаприједити стручна знања привредника
1.

Припремити Програм подршке
малим и средњим предузећима у
циљу подизања вјештина управљања
(у областима управљања људским
ресурсима, финансијама, проналаску
тржишта, маркетингу, друштвено‐
одговорном пословању и сарадњи са
друштвеном заједницом, еколошка
свијест, дигитализација итд.) са
крајњим циљем подизања
конкурентости, бржег развоја,
припреме за смјену генерација и
интернационализације домаћих
предузећа

Циљ 7. Унаприједити инфраструктуру квалитета
1.

Усвојити Стратегију инфраструктуре
квалитета производа и услуга за
период 2019‐2023 и пратећи акциони
план

Циљ 8. Смањити сиву економију

Потребно је континуирано
организовати едукације на
различите теме користећи
расположиве домаће и
међународне ресурсе

1.

Усвојити Закон о инспекцијама
Републике Српске, којим ће се
унаприједити систем инспекцијског
надзора у Републици Српској

МУЛС, СОГРС и ЈЛС и
Инспекторат

2.

Активирати рад Одбора за
инпекцијска питања

Инспекторат, МУЛС,
пословна заједница

Дефинисати модел укључивања у
легалне токове пословања које се
дешава у области ИТ и занатско‐
предузетничких дјелатности (рад у
кућама)
Закон о измјенама и допунама
Закона о порезу на доходак

МФ, МПП, Пореска
управа, Инспекторат

2019

МФ

Након усаглашавања
са ФБиХ

3.

4.

2019.

2019.

Циљ 9. Промоција примјера добре праксе у медијима
1.
Осмислити Пројекат промоције
(промоције добрих пословних
субјеката, добрих пословних идеја,
промоције добрих резултата start‐up,
промоције нових технологија,
научно‐истражиачких пројеката
усмјеререних према привреди, итд)

Биро за односе са
јавношћу у сарадњи
са МПП, МНТРВОИД и
других ресорним
министарствима

Размотрити приједлог
пословне заједнице из
сектора туризма да се
систематизује и позиција
туристичког инспектора
који би био
специјалиозван за област
туризма и
комплементарних грана

2019.

Опорезивање прихода од
удјела у капиталу, уз
стимулисање радничког
акционарства

са неколико медија и системски
дограђивати

СЕКТОРСКЕ МЈЕРЕ

I ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

Циљ: Системски и ефикасно подржана домаћа примарна пољопривредна производња и прехрамбена индустрија у циљу
подизања конкуретности сектора
1.

2.

Увести информациони систем за
идентификацију земљшишних
парцела
Успоставити информациони систем
идентификације животиња и
контролу кретања домаћих
усаглашен са међународним
стандардима

МПШВ

Започети 2019

МПШВ

Започети 2019,
финализовати до
краја 2020.

3.

Основ за примјену
подстицаја по грлу
МПШВ:.
Овај систем треба урадити
на нивоу РС а само
форматиране извјештаје
слати АОЖ

МПШВ
Анализирати постојећи систем
подстицаја и дефинисати оквир за
квалитетнију расподјелу подстицаја,

Основ за примјену
подстицаја по хектару
пријављене површине

2020.

уважавајући претходне секторске
анализе
‐ посебно повећати подстицаје за
капиталне инвестиције
‐ подстицаји прерађивачима за
купљену домаћу сировину и др.
МПШВ
4.

Закон о новчаним подстицајима у
пољопривреди

5.

Утврдити које области прехрамбене
индустрије имају компаративне
предности на основу претходних
секторских анализа, те које
стимулативне мјере примјенити ‐
припремити информацију за Владу
Републике Српске

МПШВ

2019. (јуни)

6.

Усвојити правлинике који
произилазе из Закона о храни и
Закона о ветеринарству

МПШВ

2019

Дефинисати области са
компаративним
предностима (узимајући у
озбир потенцијал домаће
сировине, радне снаге и
других капацитета,
података о постојећим
привредним субјектима и
њиховим пословним
резултатима), и
дефинисати приједлог
мјера за унапређење
прехрамбене индустирије
(између остало и са
циљем повећања
примарне пољопривредне
производње)
МПШВ: Према Закону о
храни Републике Српске
из 2017. године требало је

7.

Усвојити нови стратешки документ
средњорочног развоја

МПШВ

2021.

у року од девет мјесеци
донијети 18 правилника
из надлежности МПШВ и
шест правилника
изнадлежности МЗСЗ. До
сада су из надлежности
МПШВ усвојено пет
правилника и два су у
процедури, док је из
надлежности МЗСЗ
усвојено 10 правилника.
Према важећем Закону о
храни, до доношења
правилника,
примјењиваће се
правилници који су
важили до доношења
Закона, а што значи и
правилници из СРФЈ, те
ако њихове одредбе нису
у складу са Законом,
примјењиваће се одредбе
из Закона. У овим
ситуацијама тумачење
одредби Закона,
препуштено је
контролним органима да
одредбе индивидуално
тумаче.
Предуслов је осигурати
буџет за квалитетне
секторске анализе као
подлогу за стратешки
документ и развијање

пољопривреде (и руралних подручја)
за период послије 2020.

система континуираног
прикупљања статистичких
података који тренутно
нису доступни за дужи
временски период
Стратешки документ треба
пратити остварив буџетски
оквир

8.

9.
10.

11.

Приједлог новог модела
задругарства и других видова
организовања пољопривредних
произвођача–припремити за Владу
Републике Српске
Правилник о репрезентативности
пољопривредних произвођача
У сарадњи са пољопривредним
произвођачима направити јасан
преглед ограничења у смислу
спољнотрговинског пословања и
приједлог мјера за заштиту домаће
производње
Приједлог усаглашених мјера
заштите домаће пољопривредне
производње и унапређења
спољнотрговинског пословања
упутити према Савјету министара и
инсистирати на њиховој реализацији

МПШВ

2020.

МПШВ
МПШВ, МТТ

2019.

МПШВ, остала
ресорна министарства

2019.

МПШВ: Заштиту домаће
производње и
супституцију увоза је
могуће реализовати
увођењем одређених
оптерећења(прелевмана)
приликом увоза која би се
директно пласирала
примарној производњи
ради унапређења исте.
Увести диференциране
стопе за одређене

пољопривредне
производе типа млијеко и
сл.
12.

13.

14.

Осмислити и реализовати систем
подршке и развоја бренда
одређених производа
Формирати радну групу ресорних
министарстава са представницима
надлежних високошколских установа
са циљем дефинисања модела
континуране сарадње
пољопривредних произвођача
факултета, института, итд. и примјена
мјера које радна група предложи
Приједлог мјера Влади Републике
Српксе за унапређење стања у
ветеринарској служби

МТТ

2020./2021.

МПШВ, МНТРВОИД

2019.

МПШВ

2019.
Са циљем контроле
кретања и клања домаћих
животиња као услов за
успостављање ефикасног
система сљедивности
црвеног и других врста
меса
Такође, ветеринарска
служба мора
унаприједити превенцију
ширења болести

II ДРВОПРЕРАДА

Циљ: Дрвопрерађивачка индустрија коју чине дрвопрерађивачи са високим степеном обраде, извозно оријентисана, савремених
технологија са квалитетним и добро плаћеним кадром

1.

2.

3.

Израдити усаглашени план
расподјеле шумских дрвних
сортимената и контролисати његову
реализацију од стране Владе (сходно
Одлуци о утврђивању критеријума и
начина расподјеле шумских дрвних
сортимената)
Јавно објавити податке о
дрвопрерађивачима, који су
бодовани приликом утврђивања и
расподјеле количина шумских
дрвних сортимената: остварени
промет, број запослених, списак
купаца, остварени извоз, степен
прераде и остали подаци на основу
којих је извршено бодовање,
склопљени уговори, динамика
испоруке по мјесецима и
кварталима, уз остале податке (нпр.
дуговања).
Обавезна достава мјесечних
извјештаја од стране ЈП „Шуме
Републике Српске“ а.д. Соколац
према Министарству о уговореним и
реализованим количинама шумских
дрвних соритимената (динамика и
квалитет)
ЈП „Шуме Републике Српске“ а.д.
достављају и извјештај о редовности
плаћања са друге стране
Министарство извјештава Владу о
реализацији на полугодишњој

МПШВ

2019

ЈП „Шуме Републике
Српске“ на свом
порталу

2019.

МПШВ

2019.

4.

основи, како би се у случају
нереализације дефинисале санкције
Истрајати на иницијативи Владе
Српске и ФБиХ у смислу системског
приступа забрани извоза сировине

МПШВ

2019

5.
Унаприједити систем образовања
Мјере у систему образовања у вези
са овим сектором су уграђене под
Циљем 5. Општих мјера

III ТУРИЗАМ

Циљ: Изузетан природни потенцијал ставити у функцију туристичке понуде и ускладити га са модерним захтјевима
свјетског тржишта
1.

2.

На основу Стратегије развоја
туризма, припремити Програм
кључних туристичких производа на
регионалном нивоу

МТТ у сарадњи са
локалним
заједницама и
ресорним
министарствима
(посебно у сегменту
енергетских
пројеката)

2019.

На основу Програма из тачке 1.
утврдити листу инфраструкурних
пројеката и пројеката турстичке
супраструктуре за развој појединих

МТТ, у сарадњи са
локалним
заједницама и МСВ

2019.

Дефинисати туристички
производ у контексту
турстичких регија како би
се објединила и обогатила
туристичка понуда
(ускладити са стратешким
правцима развоја осталих
сектора – нпр. енеретика)
Доставити Влади
Републике Српске на
разматрање
Доставити Влади
Републике Српске на
разматрање

3.

4.

5.

6.

7.

8.

туристичких регија и извршити
њихову приоритизацију
Дефинисати начин и динамику
финансирања из тачке 2.

МТТ, у сарадњи МФ и
локалним
заједницама

2020.

Доставити Влади
Републике Српске на
разматрање

Идентификовати инвестиционе
пројекате из области туризма за које
се траже инвеститори, припремити
њихову квалитетну понуду

МТТ у сарадњи са ЈЛС;

2020.

Осигурати системску промоцију и
тражење инвеститора

МПП, представништва
Републике Српске

Понуда треба бити
квалитетна и базирана
искучиво на пројектима
који имају ријешене
власничке односе, јасне
информације о свим
пратећим условима за
улагање (понуди радне
снаге, туристичком
промету, осталим
туристичким производима
који су у понуди у
окружењу), финансијској
конструкцији, подршци
институција.

Покренути Програм јачања
капацитета ЈЛС и сарадње МТТ са ЈЛС
код реализације инвестиционих
пројеката у области туризма
Завршити електронску евдиенцију
турстичког промета у Републици
Српској
Промотивна кампања за Републику
Српску на циљаним тржиштима

МТТ у сарадњи са ЈЛС

2020.

Нпр. по узору на Програм
постивнестицоне подршке

МТТ

2019.

МТТ, ТОРС

Припреме 2019.
почетак 2020.

МТТ

2019.

Информација о тренутној употреби
боравишне таксе и приједлог новог

Осмислити квалитетно
брендирање и фокусирати
се на циљана тржишта
Информација Влади
Републике Српске

9.

10.

механизма са циљем бољег
распореда средстава за квалитетну
промоцију
Формирати кредитну линију ИРБРС
за туризам

Предложити модел развоја
рецептивног туризма

11.

МТТ, МФ, ИРБРС

2019./2020.

МТТ

2019.

МПШВ

2019.

МПШВ, МТТ

2019./2020

Кредитне линије за
туризам захтјевају дужи
грејс период јер је поврат
уложених средстава дужи
Упутити приједлог Влади
Републике Српске

Остале мјере које могу допринијети
развоју туризма:
Нпр. омогућити изношење ловачких
трофеја из Републике Српске
Унаприједити географску заштиту
одређених производа и бреднирати
традиционалне производње уз
помоћ руралног туризма

IV ИНФОРМАЦИОНО‐КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Циљ: ИТ сектор као један од кључних носилаца привредног развоја Републике Српске (због доприноса технолошком
развоју, извозу и платама и општој конкурентности привреде), конкурентан и препознатљив са властитим прозводом
изван БиХ
1.

Мјере из области образовања –
дефинисане у циљу 5.

2.

Усвојити Стратегију развоја е‐управе,
и на основу исте дефинисати нове е‐

МНТРВОИД у сарадњи
са ресорним
министарствима

2019/2020.

Циљ је овим пројектима
омогућити већи ангажман
домаћих компанија и

изградњу властитог
производа те радити на
дигитализацији у свим
сферама живота

пројекте у које могу бити укључене
домаће компаније
На основу усвојене Стратегије,
усвојити подзаконске и други акте у
циљу ефикасног управљања
процесом дигитализације

3.

Усвојити листу мјера за стимулисање
ове области (с озбиром на брз поврат
средстава, висину плата, структуру
запослености – претежно млад
кадар, те потенцијал извоза)

Активност је у току

МНТРВОИД,
МФ, МПП, остала
ресорна министарства

2020.

МПП, МНТРВОИД, у
сарадњи са
пословном
заједницом

2019./2020.

МНТРВОИД ће
предложити одређене
мјере за развој пословања
ИКТ start‐up и осталих
компанија из сектора

Неке од мјера:
Пореске олакшице за start‐
up‐ове у овој области
- Пореске олакшице за
истраживање и развој
Размотрити укидање оптерећења на
ове фирме која нису директно везане
за област (нр. еколошка такса, такса
за шуме, итд.)
У сарадњи са пословном заједницом
из овог сектора промовисати
постојеће стимулативне мјере за
извоз, те систематично утврдити,
пратити и радити на даљем
отклањању баријера за извоз услуга
(производа) домаћих ИКТ компанија
-

4.

5.

Институционално подстаћи
кластеризацију ИК компанија

МНТРВОИД, МПП

МНТРВОИД ће размотрити
идеју успостављања

регистра ИКТ компанија у
циљу систематичне
идентификације и
класификације ИКТ
компанија, праћења
потреба ИКТ развоја.
На бази указаних потреба
и захтјева, Министарство
ће предлагати
кластеризацију ИКТ
сектора.

V МЕТАЛСКА И ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈА

Циљ: Повећање конкуретности домаћих произвођача и њихових извозних перформанси
1.

2.

На сектор се односи већина општих
мјера, а специфичне мјере за сектор
из области образовања –
дефинисане у циљу 5.
Успоставити/освременити/ставити у
потпуну функцију центре за
истраживање и развој при
факултетима

МНТРВОИД, ,
факултети; МФ, ЈЛС;
донатори, пословна
заједница

2020.
МНТРВОИД:
На Машинском факултету
Универзитета у Бањој
Луци основани су: Центар
за подршку привреди и
Центар за акредитоване
лабораторије, а на
Електротехничком
факултету основана је
Академија
специјалистичких курсева

за информационо
комуникационе
технологије (ICT
Академија).
Мисија ICT Академије
Електротехничког
факултета је трансфер
актуелних
високотехнолошких знања
из области
информационо‐
комуникационих
технологија корисницима,
са циљем подизања
способности појединаца,
фирми, институција и
других система из нашег
окружења за ефикасно
кориштење ових
технологија.
Кроз специјалистичке
курсеве полазници, уз
формално образовање
које посједују, стичу и
конкретна
специјалистичка знања
која су им потребна у раду
и која им омогућавају
стицање индустријских,
интернационално
признатих сертификата.
МНТРВОИД може
учествовати у активности

успостављања нових
центара искључиво уз
додатну подршку МФ због
ограниченог буџета
3.

Дефинисати кључни ино сајам за овај
сектор и организовати системски
наступ на ино тржишту

МПП, ПКРС,
представништва РС

2019/2020.

VI ТЕКСТИЛ, КОЖА И ОБУЋА

Циљ: Подићи ефикасност и конкурентност сектора кроз технолошки развој, развој конкурентне базне индустрије и
развој властитог производа, бренда
1.

На сектор се односи већина општих
мјера, а специфичне мјере за сектор
из области образовања –
дефинисане у циљу 5.

2.

Дефинисати подстицајне мјере за
развој властитог производа (посебно
гдје имамо потенцијалне базне
индустрије, нпр. производи од коже)
и подршку изласку на ино тржиште

2019/2020

Нпр.
-

Идентификација производа
Процјена интереса и
могућности привредних

МПП, ПКРС, УУП,
представништва РС у
иностранству

субјеката за развој својих
производа
Подршка (у дизајну, брендирању,
цертификатима и изласку на ино
тришта)...
3.

4.
5.

МПП, ПКРС, УУП

2019/2020

Све надлежне
институције
МНВРОИД,
Технолошки факутлет

континуирано

Подстаћи развој базне индстурије
гдје се процијени конкурентска
предност:
- Процијенти потенцијал
- Идентификовати области
Дефинисати мјере подстицаја
Потенцирати приоритет домаћих
компанија у јавним набавкама
Подршка Технолошком факултету
универзитета у БЛ у процесу
акредитације лабораторије за
испитивање тесктила и коже

VII ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Технолошки факултет има
опремљену лаобраторију,
али нема акредитацију.
Тренутно домаћа
привредна друштва врше
испитивања у
иностранству, а на
Факултету постоји
опремљена лабораторија
чијом би се
акредитацијом иста
ставила у пуну функцију, а
привредницима би се
смањили трошкови
испистивања на која су
обавезни.

1.

2.

3.

На сектор се односи већина општих
мјера, а специфичне мјере за сектор
из области образовања –
дефинисане у циљу 5
Изједначити критеријуме за
издавање лиценци за домаћа и
правна лица са земљама окружења
Подржати развој домаће индустрије
грађевинског материјала (с озбиром
на минералне ресуре и резерве
грађевинског камена), али
уважавајући принципе одрживог
развоја

МППГЕ

Приједлог пословне
заједнице

МПГЕ, ПКРС, ЈЛС,
Комсија за концесије

VIII САОБРАЋАЈ
1.

2.

Почетно и периодично
оспособљавање возача и шефова
превоза (менаџера) задржати у
надлежности Републике Српске

МСВ

Размотрити приједлог ПКРС и
дефинисати начине наплате и

МСВ

Приједлог ПКРС
Тренутно је надлежност у
овој области, према
Закону о међународном и
међуентиетском превозу
БиХ, на нивоу Савјета
министара, али је
посебном одлуком Савјета
министара дефинисано да
се до измјене поменутог
закона, признају лиценце
ентиетских министарстава
за међународни друмски
превоз
2019

попусте за плаћање путарина за
аутопутеве
Оспособљавање и обука лица за
вршење послова и стицање звања за
рад на бродовима унутрашње
пловидбе

3.


























Приједлог МСВ
МПК
МСВ

МФ – Министарство финансија Републике Српске
МУЛС – Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске
МПГЕ – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
МЕР – Министарство енергетике и рударства Републике Српске
МПП – Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
МПШВ – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
МРБИЗ – Министарство рада и борачко‐инвалидске заштите Републике Српске
МЕИМС – Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске
МЗСЗ – Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
МП – Министарство правде Републике Српске
МПК – Министарство просвјете и културе Републике Српске
МНТРВОИД – Министарство зa научно‐технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
МТТ – Министарство трговине и туризма Републике Српске
МСВ – Министарство саобраћаја и веза Републике Српске
ПУРС – Пореска управа Републике Српске
ИРБРС – Инвестиционо‐развојна банка Републике Српске а.д. Бањалука
ФЗО – Фонд здравственог осигурања Републике Српске
УУП – Унија удружења послодаваца Републике Српске
ПКРС – Привредна комора Републике Српске
РАРС‐ Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
ТОРС‐ Туристичка организација Републике Српске
ЈЛС – јединице локалне самоуправе
СОГРС – Савез општина и градова Републике Српске
ЗЗРС – Завод за запошљавање Републике Српске

