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УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РАЗВОЈУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
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THE ROLE OF LOCAL COMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND
MEDIUM COMPANIES

Резиме: Свједоци смо промјене привредног
система. Са договорне, прешло се на тржишну
економију и еру приватног капитала. Велики
пословни системи, који су били окосница
развоја, данас углавном не раде. Приватизација
тих предузећа није дала резултате. Мала и
средња предузећа би требало да буду замјена за
велике системе и да запосле велики број радника
који су остали без посла. Централне власти су
јако мало учиниле на подршци и развоју малих и
средњих предузећа. Дошло је и до промјене улоге
локалне заједнице, која има кључну улогу за
обезбјеђење квалитетнијег живота, кроз развој
привреде, односно раста и развоја малих и
средњих предузећа и смањења незапослености.
Повећање запослености може се остварити
повећањем броја предузећа или проширењем
постојећих. Локалне заједнице би требало
разним мјерама радити на стварању повољног
амбијентa за њихов развој, укључујући разне
програме, подстицаје, олакшице, погодности за
потенцијалне инвеститоре итд. Неопходно је
проналазити моделе сарадње и подршке
предузећима у циљу њиховог развоја и повећања
капацитета. Циљ рада је да покаже да она
локална заједница, која користи инструменте
за развој институционалне, предузетничке и
материјалне инфраструктурe за раст и развој
предузећа, може да побољша њихов развој, а
тиме и економски и укупни развој, те
обезбиједи квалитетнији живот својих
становника.

Кључне ријечи: мала и средња предузећа,
привредни систем, транзиција и приватизација,
локална заједница, развој.

ЈEL класификација: O12, O16, O25

Summary: We are witnesses of the change in
economic system, and the transition from
cooperative to market economy and the era of
private capital. Major business systems that used to
be the foundation of development mostly do not
work today. The privatisation of the companies did
not give any results. Small and medium companies
should be a replacement for the major systems and
employ a great number of the workers that have
been left unemployed. Central authorities have
done very few things for the support and
development of small and medium companies. The
change in the role of local community has also
happened, and it has a key role in providing more
quality living, through the development of economy
of the growth and development of small and
medium companies and decrease in unemployment.
The increase of employment can be achieved by
increasing the number of companies or by
expanding the existing ones. Local communities
should take various measures to establish a
beneficial environment for their development,
including various programs, supports, allowances,
facilities for potential investors, etc. It is necessary
to ascertain the models of cooperation and support
with the aim of their development and increase in
capacities. The aim of this paper is to show that a
local community which uses the instruments for the
development of institutional, entrepreneurial and
material infrastructure for the growth and
development of companies can improve their
development, and also the economic and general
development, and thus provide a more quality life
of its inhabitants.

Key words: small and medium companies,
economic system, transition and privatisation, local
community, development.
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1. УВОД

У развијеним земљама привредну структуру земље чини добро структурисан
однос између малих, средњих и великих предузећа. Код нас су велика предузећа,
индустријски капацитети и комбинати били окосница привредног развоја, запошљавали
велики број радника, остваривали највећи дио бруто друштвеног производа. Они данас
углавном не раде, нису ни близу некадашњег обима пословања или су чак потпуно
обуставили производну активност. Генерално гледајући, стање привредних капацитета
је лошије него прије рата.  До почетка рата привреда БиХ и СФРЈ се базирала на
великим пословним системима, сировинској основи и намјенској индустрији. Усљед
рата, разарања, постратне лоше приватизације, ти системи су већим дијелом уништени,
застарјели и нису конкурентни, како на домаћем, тако ни на страном тржишту. Усљед
смањене активности великих система, дошло је до смањивања могућности за развој
малих и средњих предузећа који су на бази кооперантских односа радили са великим
предузећима. Такође, при великим предузећима су постојали развојни и истраживачки
центри, те је њиховим затварањем дошло и до затварања тих центара, а тиме и губљења
корака у технолошком развоју као и губљење стручних кадрова. Оријентација на та
предузећа, као фактор развоја, сада не би дала добар ефекат све док се ти капацитети не
ревитализују новим процесом индустријализације или отворе могућности да се користе
за друге намјене као нпр. индустријске зоне и паркове, пословне, односно бизнис зоне,
пословне инкубаторе, промјену дјелатности итд.

До деведесетих година прошлог вијека држава је била значајно инволвирана у
процес оснивања и развоја предузећа. Локалне власти нису директно одлучивале о
запошљавању, инвестицијама, изградњи инфраструктуре, јер су се те одлуке доносиле
на вишим нивоима. Од деведесетих година почиње период транзиције привредног
система и постепено увођење тржишног система, чиме се смањује удио и улога државе
у економском систему. За разлику од тога времена, када су се одлуке и планови гдје ће
се изградити одређено предузеће, одређена инфраструктура итд, доносили добрим
дијелом плански, на нивоу државе, сада се афирмише локални ниво. Због тога је у
локалној заједници неопходно направити амбијент који би подстакао стварање
повољног пословног окружења, које би подстакло отварање, раст и развој малих и
средњих предузећа, повећање броја нових предузетника који започињу бизнис,
привлачење домаћих и страних инвестиција.

Свака општина има одговарајуће компаративне предности и ресурсе на којима
гради економски развој. Квалитетно управљање ресурсима можe убрзати или успорити
привредни развој, а тиме и развој комплетне општине, зависно од способности
општинског менаџмента да направи амбијент за раст и развој предузећа, привлачење
инвестиција и инвеститора. Локално пословно окружење, амбијент за раст и развој
предузећа и привлачење инвестиција све више добија на значају и опредјељује
пословни сектор и инвеститоре да уопште инвестирају у тој локалној заједници. Нови
инвеститори доносе нова радна мјеста, повећавају локалне буџетске приходе,
побољшавају инфраструктуру, доносе нове технологије, а све то заједно повећава
квалитет живота грађана те локалне заједнице. Ту се и огледа промјена улоге локалног
општинског менаџмента, јер од њега зависи успјешност унапређивања пословне климе,
настанка и развоја инвестиција и повећања запослености. Повећање запослености може
се једино остварити повећањем броја предузећа или проширењем дјелатности у
постојећим предузећима.

Зато би општине требало, разним програмима и мјерама, подржати развој малих
и средњих предузећа и предузетништва. Неопходно је проналазити моделе сарадње и
подршке предузећима у циљу њиховог развоја и повећања капацитета. Тај посао није
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лак, јер нису развијени инструменти, нити постоји довољан сензибилитет у друштву о
питању подршке развоју малих и средњих предузећа на локалном нивоу.1 То захтијева
и да потенцијални инвеститор у могућности ширег избора изабере баш ону локалну
заједницу која нуди за њега најповољнији амбијент и погодности. Наравно, на одлуку
инвеститора ће утицати многи фактори, од политичке ситуације до макроекономске
стабилности, географског положаја и саобраћајне повезаности, доступности и
квалитету радне снаге, правног оквира за улагање и пословање итд. Резултати наглог
привредног развоја појединих општина најбоље показују да је стварање амбијента за
развој малих и средњих предузећа ствар успјешности локалног менаџмента.

2. АНАЛИЗА СТАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

У развијеним западним економијама мала и средња предузећа су постала основ
развоја привреде. Код нас сектор малих и средњих предузећа још увијек није довољно
развијен, да би могао запослити велики број радника који су због пропадања тих
предузећа остали без посла. Ипак број предузећа се повећава. Мала и средња предузећа
су постала стуб развоја и очувања социјалне компоненте, јер је највећи број запослених
у тим предузећима. Законом о подстицању развоја малих и средњих предузећа, она су у
Републици Српској дефинисана као микро, мала, средња и велика предузећа при чему
су:

– Микро предузећа она која запошљавају просјечно мање од десет радника;
– Мала предузећа запошљавају просјечно од 10 до 49 радника и остварују укупни

годишњи приход од продаје до 4 милиона КМ, или имају збир биланса активе у
вриједности до 2 милиона КМ;

– Средња предузећа запошљавају просјечно годишње од 50 до 249 радника и
остварују укупни годишњи приход од продаје до 20 милиона КМ, или имају
збир биланса активе у вриједности до 10 милиона КМ;

– Велика предузећа запошљавају преко 250 радника.2

Према подацима Министарства индустрије, енергетике и рударства РС и
Републичке агенције за развој МСП укупан број предузећа у Републици Српској у 2009.
години износио је 14.321. Од тог броја 14.266 су МСП што представља 99,62%. Највећи
број МСП чине микро предузећа, 12.049 или 84,14%, затим мала предузећа, 1.805 или
12,60%, док број средњих предузећа износи 412 или 2,88%, а великих 55 или 0.38%.

Табела 1: Структура предузећа према величини у 2009. години

Микро предузећа 12.049 ( 84,14%)
Мала предузећа 1.805 (12,6%)

Средња предузећа 412 (2,88%)
Велика предузећа 55 (0.38%)

Укупно 14.321 100%
Извор: Пореска управа РС

1 Увођењем ПДВ-а 2005.  године дошло је до експлозије буџета јер су се порески приходи знатно
повећали. Међутим, није дошло до поврата тих средстава у привреду. Ријетке су општине које у својим
буџетима имају планирана средства за помоћ развоју малих и средњих предузећа.
2 Службени гласник Републике Српске 64/02, 34/06 и 119/08.
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 График 1: Однос микро, малих, средњих и великих предузећа
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Мала и средња предузећа су највећим дијелом регистрована као друштва са
ограниченом одговорношћу (12.292 или 86,16%) док је број акционарских друштава
знатно мањи (906 или 6,35%).

Табела 2: Структура МСП према облику организовања

Облик
организовања

Микро
предузећа

Мала
предузећа

Средња
предузећа Укупно

АД 517 233 156 906
доо 10.592 1.462 238 12.292

Остало 940 110 18 1.068
Укупно 12.409 1.805 412 14.266

Извор: Пореска управа РС

Претходних година проведене су значајне активности када је у питању развој
Републике Српске и побољшање пословне климе, а посебно кроз формирање Развојног
фонда, Инвестиционо-развојне банке, привлачење великих инвестиција, што је утицало
на побољшање привредне активности и повећања БДП-а.3

У периоду од 2006. до 2008. године бруто домаћи производ у Републици Српској
је растао по реалној стопи од 5,8% до 6,7%, што је знатно изнад остварења у земљама
ширег регионалног окружења. Међутим, економска криза је успорила тај раст, те стопа
раста бруто домаћег производа за 2009. годину износи минус 2,8.

Повећањем БДП-а, физичког обима производње, страних инвестиција, развоја
предузетничке свијести, потребе за ублажавањем социјалне компоненте кроз процес
самозапошљавања, немогућности запослења и доношења одлуке о отпочињању
властитог бизниса, довело је до раста броја малих и средњих предузећа, тако да је
укупан број предузећа у 2006. износио 11.282, а 2009. 14.266 предузећа, иако су се
десиле промјене у привредној структури које се огледају у смањењу учешћа индустрије
на рачун терцијарних дјелатности.

3 Односи се на период до 2009. године када је дошло до успоравања привредне активности и рецесије.
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Табела 4: Раст броја предузећа за период 2006–2009. година

Предузеће 2006. 2007. 2008. 2009.

Микро 8.601 9.546 10.444 12.049

Мала 2.178 2.315 2.408 1.805

Средња 503 530 581 412

Укупно 11282 12.391 13.433 14.266
Извор: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа

 График 3: Раст броја предузећа 2006–2009. год
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Највећу подршку за мала и средња предузећа дало је Министарство индустрије,
енергетике и рударства, које је у 2009. години за оживљавање привредне активности
кроз куповину капитала (докапитализацију или кроз стечајни поступак) дало 10
милиона КМ за 215 предузећа, затим 4,56 милиона КМ за 79 предузећа из области
текстила, коже и обуће на име субвенције, те 600.000,00 КМ за 80 малих предузећа на
име успостављање система квалитета. У истом периоду Инвестиционо-развојна банка
Републике Српске је пласирала 181,17 милиона КМ кредитних средстава за 626
предузећа.4

Међутим, на побољшању развоја МСП треба да осим Министарства и
Инвестиционо-развојне банке, активно учествују градови и општине, односно јединице
локалне самоуправе. Када је у питању подршка развоју малих и средњих предузећа са
нивоа локалних заједница, веома неповољна чињеница је да се од 63 општине у
Републици Српској само у 27  општина издвајају средства за помоћ у развоју малих и
средњих предузећа. Према подацима Републичке агенције за развој МСП тих 27
општина је у претходној години за ту намјену издвојило укупно 2,4  милиона КМ,
односно 167.60 КМ по предузећу (када се укупан износ за подстицај развоја подијели са
укупним бројем предузећа). Паралелно са повећањем броја малих и средњих предузећа,
долазило је и до повећања запослености, односно смањења незапослености (не
рачунајући 2009. годину)5.

4 Влада РС, Годишњи извјештај за област МСП и занатско-предузетничку дјелатност за 2009, Бања Лука, јули 2010.
5 Према подацима Републичког завода за статистику укупан број запослених у 2009. години износио је 252.026 лица,
што је у односу на 2008. годину мање за 2,8%.
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3. ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Слика 1: Инфраструктура за развој малих и средњих предузећа

Локална заједница може одиграти одлучујућу улогу у стварању погодног
пословног амбијента за раст и развој малих и средњих предузећа. Стога су различити
облици институционалне, предузетничке и материјалне инфраструктуре настанку и
развоју бизниса неопходност.

3.1. Институционална инфраструктура за развој предузећа

У укупном систему подршке сектору малих и средњих предузећа,
институционална подршка је веома битна. Могућности организовања институционалне
подршке и носиоци активности развоја овог сектора дефинисани су Законом о
подстицању развоја малих и средњих предузећа (СГ РС 23/09)  и Законом о локалној
самоуправи (СГ РС 101/04, 118/05).
Институционална подршка развоју предузећа може бити са два нивоа – републичког и
локалног. Улога републичког нивоа у стварању услова за развој предузећа
подразумијева одређену политику, мјере и програме у циљу стварања погодног
амбијента за раст броја предузећа. Република Српска је у обавези стварања
законодавног,  административног и фискалног оквира за развој предузећа.  Носилац те
активности је, осим Министарства индустрије, енергетике и рударства, Републичка
агенција за развој малих и средњих предузећа, те једним дијелом и Привредна комора
Републике Српске.

Међутим, осим републичког, за развој предузећа велику обавезу има локални
ниво, односно локална власт, јер су значајни инструменти развоја предузећа у рукама
локалне власти. Локална заједница треба да има све већу и активнију улогу у креирању
повољног пословног окружења, а тиме и јачања институционалне подршке и
инфраструктуре за раст и развој малих и средњих предузећа.

Када је у питању институционална инфраструктура, пожељно је отварање
локалних развојних агенција за подстицај развоја малих и средњих предузећа,
преобразба општинских одјељења за привреду у одјељења за локални развој (наравно,
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не мисли се само на формалну промјену имена већ одјељења треба да преферирају
развојну компоненту), пружање пословне подршке предузећима (оснивање пословних
удружења, one-stop-shopova за услуге на једном мјесту), оснивање бизнис центара,
центара за менаџмент и пружање бесплатне помоћи предузећима, маркетинг и
промоција предузећа, промоција инвестиционог потенцијала у циљу привлачења
инвестиција, побољшање законско-правног амбијента за отварање предузећа (скраћење
времена и смањење трошкова потребних за регистрацију, поједностављење процедура),
пореске олакшице, пореске бенефиције итд.

3.2. Предузетничка инфраструктура за развој предузећа

Развојем предузетничке инфраструктуре, односно отварањем индустријских,
пословних, предузетничких, слободних зона, пословних инкубатора, кластера,
технолошких паркова и слично, повећаће се интерес потенцијалних инвеститора, а тиме
ће доћи и до повећања броја малих и средњих предузећа и повећања запослености.

3.2.1. Индустријске зоне

Индустријске зоне представљају значајан инструмент односно метод подстицаја
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва. Индустријске зоне су, по
правилу, већа подручја са великом концентрацијом индустрије, добро повезана са
комуникацијама и развијеном инфраструктуром. Оне углавном подразумијевају
индустријски припремљено земљиште за инвестирање – градњу више производних
објеката Оне се оснивају на основу иницијативе локалне власти (или виших нивоа
власти), интереса приватног сектора а у одређеним случајевима и интереса
истраживачко-образовних институција. Власник земљишта најчешће то земљиште или
продаје или даје под закуп, а у већини случајева за те кориснике пружа и одређене
заједничке услуге, као нпр. обезбјеђење објекта, канцеларијске услуге итд.

Индустријске зоне се разликују по томе да ли се ради о изградњи потпуно нових
зона на новим локацијама (зелене зоне – Green field) или се ради о кориштењу већ
изграђених и кориштених објеката и земљишта, као што су запуштени некадашњи
капацитети великих државних предузећа који се могу ревитализовати и вратити у
производну функцију (смеђе зоне – Brown field).

Индустријске зоне представљају инструмент за привлачење директних страних
инвестиција, као и подизања конкурентности одређеног подручја.6 Развој
индустријских зона треба да помогне у стварању повољног пословног амбијента за раст
и развој малих и средњих предузећа и предузетништва, привлачењу страних
инвестиција, да повећа запосленост и уопште у креирању локалног развојног амбијента.
Индустријске зоне у Републици Српској се налазе у почетној фази развоја. Концепт
развоја индустријских зона у Републици Српској присутан је последњих годину-двије.
Народна Скупштина РС је 26. 11. 2008. усвојила нацрт документа којим се предвиђа
успостављање и развој индустријских зона у Републици Српској, а Министарство
индустрије, енергетике и рударства Републике Српске је донијело акциони план
подршке успостављању и развоју зона за период 2009–2013. година. Пројектом
мапирања локација за развој пословних зона као перспективно је оцијењено 57 локација
на територији 39 општина, мада се при планирању зона не би требало руководити

6 У Чешкој се више од 80% годишњих директних страних инвестиција оствари преко индустријских зона.
Развој инд. зона се помаже директним владиним политикама и посебно се промовишу нове greenfield
зоне путем којих су водеће свјетске компаније присутне у Чешкој (Индустријске зоне, Економски
институт Сарајево, 2006, стр. 27).
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правилом колико општина, толико и зона, већ уважавати локацијске, комуникацијске
факторе, опремљеност земљишта, могућност опремања земљишта инфраструктуром
итд7

У циљу развоја индустријских зона, уколико нема јасне индустријске политике и
подршке за изградњу зона са централног нивоа, локална заједница би требало
финансирати израду прединвестиционих анализа, студија изводљивости, пројектне и
друге документације, откупа, уређења земљишта, и формирање зоне, инфраструктурно
опремање зоне, промотивне активности (менаџмент) зоне и сл. У концепту јавно-
приватног партнерства индустријске зоне се оснивају по принципу да јавни сектор
(општина) да земљиште (бесплатно или под закуп), али прије тога да га
инфраструктурално уреди, а да приватни сектор гради и инвестира у зони, додатно га
опреми и њиме управља. Чест облик управљања је мјешовитог типа по принципу да
јавни сектор има управљачка права сразмјерно висини улога (вриједности земљишта и
инфраструктуралних улагања).

3.2.2. Пословни инкубатори

Пословни инкубатор представља адекватан простор у коме предузетници
започињу привредну активност, гдје бесплатно или под повољним условима користе
простор за рад, имају помоћ у обављању административних послова, услуге
менаџмента и слично, са циљем да се предузећима помогне у превазилажењу те
почетне, односно најтеже фазе рада. Пословни инкубатори се обично састоје од већег
броја малих пословних субјеката, лоцираних на једном мјесту. Објекат за смјештај је
обично понуђен предузетницима под повољним условима закупа, опскрбљен службама
за давање подршке путем пословних савјета, консултантских услуга, обуке, а све по
повољним условима или бесплатно. На тај начин младим предузетницима се нуди
читав сет услуга, смањују се трошкови њиховог пословања и помаже да лакше
преброде тешкоће првих година пословања. Тенденција је да се такве услуге пружају
три до четири године и да се онда предузећа лоцирају на други простор, а да на њихово
мјесто долазе нова предузећа. Кориштење пословног простора може бити бесплатно
ако га нпр. локална власт, у циљу развоја МСП и подстицаја запошљавања, даје
бесплатно. Може бити и бесплатно иако је средства обезбиједио донатор. Такође,
накнада за кориштење пословног простора може бити и умањена у односу на пуну
цијену, као и пуна цијена. Најчешће се са повећањем броја година постојања предузећа
повећава и накнада за кориштење простора, јер је претпоставка да предузеће временом
пролази фазу инкубирања и да се стварају претпоставке да предузеће може да послује
на комерцијалној основи, без потребе за субвенцијама.

У Републици Српској постоје предуслови за формирање инкубатора јер је
распадом привредног система велики број привредних објеката напуштен, остала је
неискориштена и напуштена имовина бивших предузећа и војних објеката. Слично је и
са објектима који су власништво општина и градова. Те објекте је могуће обновити и
прилагодити за радни простор и потребе инкубатора. У таквим ситуацијама
иницијатива локалне власти у подршци и пружању финансијске подршке оснивању и
раду инкубатора долази до изражаја. Осим финансијске подршке, локалне заједнице би
требало обезбиједити и кадровску инфраструктуру за оснивање и вођење пословних
инкубатора. Тренутно у Републици Српској постоји шест пословних инкубатора, и то у
Бањој Луци, Приједору, Требињу, Шамцу, Модричи и Билећи. Међутим, недовољна је

7 Влада РС, Годишњи извјештај за област МСП и занатско-предузетничку дјелатност за 2009, Бања Лука,
јули, 2010.
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институционална и материјална подршка њиховом развоју, тако да овај модел развоја
малих и средњих предузећа није много кориштен.

3.2.3. Кластери

Систем кластера је нови модел развоја МСП. Основна улога кластера је у
организацији и умрежавању, тј. хоризонталном и вертикалном повезивању, у циљу
повећања њихове конкурентности, односно да производе и услуге вишег нивоа
прераде, постајући економски јачи и усисавајући друга предузећа да раде заједно или за
водећа предузећа у кластеру. Развој кластера доприноси регионалном развоју, јер та
регија добија конкурентске предности, предузећа се брже развијају уз примјену
савременијих метода рада и напреднијих менаџмент техника. У формирању кластера,
осим предузећа и компанија, учествују локалне или регионалне власти, истраживачке,
универзитетске, финансијске институције, врло често уз финансијску подстицајну
помоћ владиних институција.

Кластери у Републици Српској су слабо развијени и још нису заживјели као у
земљама ЕУ,  али нису ни имали већу помоћ од централних нивоа власти.  Подршку
развоју кластера у БиХ углавном су пружале стране развојне агенције и организације. У
БиХ тренутно постоји аутомобилски кластер, кластер из области дрвне индустрије и
кластер пластичара, који до сада нису имали значајнију помоћ од државе.8 Потребе за
развојем кластера у Републици Српској су више него јасне. Међутим, тај концепт се не
може реализовати без учешћа локалне власти и Владе Републике Српске и то
првенствено у стварању адекватне инфраструктуре, правних оквира и мјера економске
политике. У Републици Српској постоје капацитети који би се могли искористити за
успоставу кластера на бази дрвета, обуће, коже, текстила, метала, пољопривредних
производа итд.9

3.2.4. Технолошки паркови

Технолошки паркови се оснивају са циљем да се повезују стручњаци и
привредници који желе усвајање нових технологија, са циљем побољшања властитог
развоја предузећа. Обично се технолошки паркови оснивају поред високообразовних
институција и истраживачких центара. Запослени у технолошком парку морају бити
стручњаци са високим квалитетима из области познавања научноистраживачких
дјелатности. Та концентрација знања, образовања и високе технологије треба да се у
сарадњи са привредницима примијени, а посебан је квалитет уколико се ради о
примјени нових технологија у производној дјелатности. Улога локалне заједнице је у
томе да може да плански организује и инфраструктурно опреми простор парка
средствима из буџета, намијењеним подстицају развоја малих и средњих предузећа.

8 Аустријски аутомобилски кластер, француска вина, италијански сиреви  су само неки од познатијих
развијених кластера у развијеним земљама. Често се за примјер наводи позитивно искуство
аутомобилског кластера у Аустрији (ШТАЈЕР), када се захваљујући Влади Аустрије и њеном напору да
развије неразвијени регион Аустрије (Штемарк) прије непуних 30 година кренуло у формирање кластера
из области аутоиндустрије. Влада Аустрије је процијенила  које су то гране привреде које биљеже и могу
да биљеже привредни раст и фирме које могу бити окосница развоја и умрежавања предузећа. Одабрано
је неколико фирми, које ће се развијати у кластере. Уз помоћ владиних подстицајних средстава настао је
наведени кластер који обухвата 77 предузећа за обраду метала, 9 предузећа за прераду вјештачких
материјала, 20 предузећа из области електронике, 19 истраживачких института, 37 услужних и 19
осталих предузећа. Тај регион је данас најразвијенији у Аустрији (Славица Јоветић, Бизнис кластери и
регионални развој, Економски факултет Крагујевац).
9 Проф. др Дарко Петровић, Кластер пластичара и алатничара БиХ, разлози за оснивање кластера, стр.
106.
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3.3. Материјална и финансијска инфраструктура за развој предузећа

Без обзира на чињеницу да се са планске прешло на тржишну економију и
чињенице да су предузећа кроз фактор приватизације углавном са приватним
капиталом, потреба за подршком њиховом развоју је и даље потребна. Једна од
основних препрека њиховом развоју је приступ капиталу којим би под повољним
условима финансирали своје потребе. Такође, мала и средња предузећа најчешће
започињу бизнис захваљујући личним (породичним) средствима и банкарским
кредитима. У почетној фази рада приходи предузећа су углавном ниски, те у
случајевима високе задужености код банака постоји опасност од неликвидности или
чак банкрота предузећа. Зато су за мала и средња предузећа у тој фази потребна
додатна средства за финансирање као нпр. кредити са дугим роком отплате, нижом
каматном стопом и одгођеним роком за поврат кредита (грејс период).

Иако је један од принципа европске повеље о малим и средњим предузећима
побољшање приступа изворима финансирања, ријетке су општине које у својим
буџетима имају планирана средства за подстицај развоја привреде односно малих и
средњих предузећа. Напротив, оне би требало средствима из буџета кроз разне видове
новчаних подстицаја обезбиједити подршку развоју предузећа као што су:

–  средства за регресирање или суфинансирање камата кредита које су предузећа
подигла код пословних банака или Инвестиционо-развојне банке;

–  формирање фондација или гарантног фонда којим би обезбјеђивали повољнији
кредити од комерцијалних, те једним дијелом гарантовала отплата кредита;

–  подстицајна средства за запошљавање;
– подстицајна средства за повећање коинкурентности, (систем квалитета,

стандардизаљцију и цертификацију, унапређивање енергетске ефикасности,
унапређивање информационог система, маркетинг стратегију, стратегију
извоза);

–  подстицајна средства за извозно оријентисана предузећа итд.;
–  подстицајна средства за суфинансирање производње.

На бази искуства у земљама западне Европе, као погодан инструмент за
подршку развоја малих и средњих предузећа, показали су се кредитно-гарантни
фондови. Посредством кредитно-гарантних фондова долази се до јефтинијег капитала,
али и што је веома битно до лакшег обезбјеђења колатерала односно гаранција да ће
кредит бити враћен. Њихова сврха постојања је да привредницима омогуће добијање
кредита по повољнијим условима од комерцијалних услова (повољнија каматна стопа,
дужи грејс период, дужи рок отплате) као и и да осигурају један дио кредитних обавеза
корисника кредита (нпр. 50%) како би корисник кредита лакше обезбиједио гаранције,
а давалац кредита (банка) имала већу сигурност да ће кредит бити враћен.

Капитал за оснивање кредитно-гарантног фонда је обично из буџета локалне
заједнице, уколико се ради о кредитно-гарантном фонду на локалном нивоу. Искуства у
формирању кредитно-гарантних фондова говоре да се исти најчешће формирају као
посебни правни субјекти, да се формирају при регионалним развојним агенцијама, а
присутни су и случајеви да се сличан облик финансирања (кредитни, али не и гарантни
фондови) формирају одлукама скупштина у јединицама локалне самоуправе, Њихов
портфељ се обезбјеђује средствима буџета, увећаним за банкарска средства фактором
мултипликације. Према подацима Републичке агенције за развој МСП, на овај начин је
за 2010. годину обезбијеђено 9,25 милиона КМ кредитних средстава за финансирање
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малих и средњих предузећа по повољнијим условима од комерцијалних.10 Највећи
недостатак оваквог вида повољнијег кредитирања је што се кредити могу додијелити
само кредитно способним предузећима која имају добре билансе и уредну кредитну
историју, те су у ситуацији обезбиједити квалитетне гаранције (колатерал) за враћање
кредита.

4. ЗАКЉУЧАК

Свједоци смо промјене привредног система и преласка са тзв. договорне на
тржишну економију. Велики пословни системи су били окосница развоја, али данас
углавном не раде, a приватизација тих предузећа није дала резутате. Мала и средња
предузећа би требало да буду замјена за велике системе и да запосле раднике који су
остали без посла. Због нагомиланих проблема изазваних процесом транзиције, лошим
ефектима приватизације, недостатком индустријске политике, (пре)структурисања
предузећа, великим губицима радних мјеста, општине су све више притиснуте
социјалним проблемима.

У таквој ситуацији, а посебно када централни органи не показују већи интерес за
развој предузећа и поправљања привредног амбијента, општинска руководства су
приморана бавити се унапређењивањем привредног развоја, првенствено кроз развој
малих и средњих предузећа и повећања запослености. Повећање запослености може се
остварити повећањем броја предузећа или проширењем постојећих. Зато је у локалној
заједници неопходно направити амбијент за раст и развој малих и средњих предузећа,
привлачење домаћих и страних инвестиција, повећање броја нових предузетника који
започињу бизнис итд.

Различити су облици помоћи развоју малих и средњих предузећа, али се они
углавном обезбјеђују развојем институционалне, предузетничке и материјално-
финансијске инфраструктуре.

Формирањем локалних развојних агенција, формирањем или
преструктурирањем одјељења за привреду у одјељења за локални развој, оснивањем
бизнис центара за пружање пословне подршке предузећима и услуге на једном мјесту,
обезбиједиће се институционална инфраструктура за њихов развој. То подразумијева и
скраћивање времена и смањење трошкова потребних за регистрацију, поједностављење
процедура, пореске олакшице, бенефиције, маркетинг и промоцију предузећа,
промоцију инвестиционог потенцијала у циљу привлачења инвестиција итд.

Отварањем индустријских, пословних, предузетничких зона, пословних
инкубатора, кластера, технолошких паркова и других облика предузетничке
инфраструктуре повећаће се број предузећа и потенцијалних инвеститора, а
обезбјеђењем подстицајних средства и јефтинијег капитала материјални положај
предузећа ће се поправити, те ће доћи до њиховог раста и повећања укупног броја.

Генерално посматрајући, развој институционалне, предузетничке и материјалне
инфраструктуре у Републици Српској, нажалост, није у експанзији јер недостаје
довољан сензибилитет у друштву и пословном окружењу за њихов развој, финансијски
подстицаји, правни оквир и други фактори.

Иако је сектор малих и средњих предузећа недовољно развијен, он је значајан и
кључни дио привреде и заслужује пуну пажњу и подстицаје локалне заједнице, како би
се развијао и јачао, доприносећи бољем развоју цјелокупне друштвене заједнице.

10 Годишњи извјештај за област МСП и занатско-предузетничку дјелатност за 2009, Бања Лука, јули
2010.
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Општине које су посветиле пажњу и пружиле институционалну и материјалну
подршку развоју малих и средњих предузећа, успјеле су побољшати развој предузећа,
привући стране и домаће инвестиције, смањити незапосленост и забиљежити значајне
развојне резултате. Будућност и развојне перспективе припадају оним локалним
заједницама које буду знале и хтјеле планирати и проводити ове активности.
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