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Шта је Eвропска мрежа предузетништва? 

Европскa мрежa предузетништва, као инструмент подршке предузећима, 

покренута је још 1987. године на иницијативу Европске комисије у циљу 

подстицања развоја предузећа. Европска мрежа је распрострањена у 60 

земаља широм свијета и на тај начин омогућава малим и средњим 

предузећима да остваре пословну сарадњу са иностраним партнерима. 

Чланови Европске мреже предузетништва Републике Српске су, осим 

Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа као 

координатора, Привредна комора Републике Српске, Универзитет у Бањој 

Луци, Универзитет у Источном Сарајеву и Иновациони центар Бања Лука. 

Посматрачи активности ЕУНОРС-а су Министарство индустрије, енергетике 

и рударства, Министарство финансија и Министарство за економске 

односе и регионалну сарадњу. Главни циљ функционисања ЕЕН је подршка 

предузећима и предузетницима, тако да су они најважнији корисници овог 

механизма подршке али и научне и развојне институције, кластери, 

инкубатори, владине институције, финансијске организације и др. Дакле, 

ЕЕН представља систематичан механизам подршке предузећима, али и 

институцијама из различитих области. 

  

 

 

 

 



Понуда и потражња пословне и 
технолошке сарадње 
Више информација на 
е-mail: een@rars-msp.org 
тел: 051/222-120 
www.eunors.org 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Компанија из Аустрије тражи произвођача торби 

БРАТ20170214001 

Компанија из Аустрије која се бави дизајном и продајом, јединствених и ручно рађених торби 

од индрустријског ПВЦ-а и остатака цераде тражи произвођача из Европе. Компанија тражи 

произвођача са искуством у производњи торби и модних детаља способног да производе 

висококвалитетне торбе на основу уговора о производњи. Од партнера се очекује да 

производи мање серије на почетку, од  20 до 50 комада, с тим што ће се временом број 

повећавати. 

 

Компанија из Пољске нуди дистрибутерске услуге 

БРПЛ 20160713002 

Пољска компанија специјализована за продају и дистрибуцију индустријских производа тражи 

произвођача из Европе како би продавали њихове производе на пољском тржишту. Компанија 

је заинтересована за дугорочну сарадњу у форми уговора о дистрибуцији. Пољска компанија 

има искуство у продаји на европском и пољском тржишту. Заинтересовани су за сљедеће 

производе: ИТ опрема, кућни апарати, електроника, спортска опрема, ауто опрема. Компанија 

посједује посебну опрему и складиште за чување опреме. Од партнера се очекује да има 

цертификоване производе и да се бави велепродајом 

 

Њемачка компанија тражи произвођача артикала за кухање, печење и домаћинство 

БРДЕ20170116001 

Компанија из Њемачке која продаје властите производе преко интернета заинтересована је за 

уговор о производњи са европским компанијама које се баве производњом малих артикала за 

кухање, печење и домаћинство. Компанија се бави продајом  широм Европе. Производи за које 

су они заинтересовани  углавном су: даске за сјечење, кухињске крпе, ножеви, пепељаре, 

кишобрани, итд.  Компанија је заинтересована за дугорочне уговоре о сарадњи, план је да 

почетне наруџбе буду између 500 и 1000 јединица по артиклу, док би се касније наруџбе 

повећавале. Од партнера се очекује да има искуство у производњи оваквих артикала, те да 

производи буду квалитетни.  
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Компанија из Грузије нуди услуге дистрибуције за фармацеутске компаније 

БРГЕ2017028001 

Дистрибутерска компанија из Грузије нуди своје услуге фармацеутским компанијама за 

дистрибуцију њихових производа на грузијском тржишту. У кратком периоду постојања, око 5 

година, компанија је изградила велику мрежу клијената. Од партнера се очекује да има 

искуство у производњи фармацеутских производа, те да је заинтересован за испоруку на 

тржиште Грузије.  

 

Словеначка компанија тражи добављаче састојака за чај 

БРСИ20170113001 

Словеначка компанија специјализована за производњу чаја и кафе тражи добављаче 

квалитетних састојака за чај, како би произвели властите производе. Заинтересовани су за 

уговор о производњи. Словеначка компанија постоји од 2004. године и има сједиште у Копру. 

Једна од главних активности јесте развој и производња јединствених и ручно рађених 

мјешавина чаја које нуде својим клијентима. Заинтересовани су за састојке од бергамота, 

роибоса, ваниле, цимета, нане, ђумбира, куркуме. Од потенцијалног партнера се очекује да 

доставља квалитетне састојке,  те да посједује неопходне цертификате ( ИФС цертификат, БРЦ 

цертификат) 

 

Словеначка компанија тражи добављаче опреме за полицију, обезбјеђење и војску 

БРСИ20161028001 

Словеначка компанија тражи произвођача иновативних производа као што су одјећа, руксаци, 

наочале и остали производи за обезбјеђење, полицију, војску. Компанија има развијену 

дистрибутерску и малопродајну мрежу у Словенији и веома  брзо се шири. Компанија нуди 

услуге дистрибуције и малопродаје путем своје интернет трговине. Од потенцијалног партнера 

се очекује да обезбиједи техничку спецификацију за своје производе.  

 

Бугарска компанија у области електроопреме нуди услуге дистрибутера 

БРБГ20161219001 

Компанија из Бугарске која је активна у пољу дистрибуције, увоза и продаје електроматеријала 

и свјетиљки тражи партнере. Компанија је члан грађевинске коморе у Бугарској.  Главне 

предности компаније су  што има властити превоз, широку понуду производа као и искуство 

међународне сарадње. Од потенцијалног партнера се очекује да достави квалитетне 

производе.  

 

 

 



Пољска компанија која послује у области органске хране тражи добављаче 

БРПЛ20161125001 

Новооснована компанија из Пољске која се бави продајом и дистрибуцијом органске хране 

тражи партнере, произвођаче специфичних органских и природних производа, које ће 

дистрибуирати на пољском тржишту. Компанија снадбјева школе, вртиће болнице, итд. 

Потенцијални партнер мора имати цертификат за органску производњу, а такође од њега се  

очекује се да производи квалитетне и поуздане производе.  

 

Данска компанија тражи произвођача декоративних дрвених фигурица 

БРДК20170209001 

Данска компанија издала  је колекцију фигурица у облику животиња од храстовине, те траже 

произвођача с искуством у производњи сличних висококвалитетних производа. Данска 

компанија има велико искуство у креативној индустрији. Колекција фигурица има укупно 10 

животиња, а данска компанија тражи партнера који има ЦНЦ машину и квалитетно дрво те 

искуство у изради квалитетних, минијатурних и прецизних декоративних производа. Фигурице 

се тренутно праве у Данској али збвог смањења трошкова траже произвођача у другим 

земљама.  

 

Литванска компанија тражи произвођаче купуса 

БОЛТ20161028001 

Литванска компанија специјализована за продају свјежег воћа и поврћа тражи партнере на 

подручју Босне и Херцеговине за производњу купуса. Компанија постоји још од 1990. године. 

Како је ово почетак нове сезоне, компанија је заинтересована за куповину већих количина 

купуса и сматра да ово може бити добра прилика за успостављање партнерства.   

 

Француска компанија тражи добављача једнократних папуча за дјецу  

БРФР20160201001 

Француска компанија специјализована за креирање и дистрибуцију производа по мјери за 

хотеле и остале пословне субјекте из области туризма тражи произвођача једнократних 

дјечијих папуча , беби манитила или беби пешкира са капом. Француска компанија постоји од 

2014. године и заинтересовани су за дугорочну сарадњу. Од потенцијалног партнера се очекује 

да производе мале једнократне папуче за дјецу и да на њима одштампа тражену рекламу. 

 

 

 



Компанија из Италије која се бави производњом вентилација тражи дистрибутере 

БОИТ20161103001 

Италијанкса компанија која има више од 30 година искуства у области производње вентилација 

тражи дистрибутере и агенте за продају, како би проширили своје пословање. Компанија 

постоји од 1985. године. Компанија може да произведе стандардне производе, као и  

производе прилагођене за потребе купаца. Идеалан партнер би требао имати искуства у 

дистрибуцији вентиалационе опреме.  

 

Руски произвођач имунолошких реагенаса тражи дистрибутера 

БОРУ20170131001 

Руска компанија која се бави производњом фармацеутских производа тражи партнере у оквиру 

уговора о дистрибуцији. Компанија постоји од 2006. године са сједиштем у Санкт Петербургу. 

Имају своја властита производна постројења и производе више од  300.000 реагенаса за више 

од 80. имена. Компанија посједује интернационални цертификат. Спремни су да доставе 

производе партнеру. Жеља им је да прошире трћиште на глобалном нивоу. Од потенцијалног 

партнера се очекује да има искуства у продаји фармацеутских производа. 

 

Мађарска компанија тражи добављаче ананаса у конзерви и пакованог сира 

БРХУ20161129001 

Мађарска компанија активна у области продаје хране, тражи добављача ананаса у конзерви и 

вакумски пакованог сира. Заинтересовани су за уговор о дистрибуцији. Компанија постоји од 

2014. године и има велики број људи који се бави продајом. Од партнера се очекује да има јаке 

референце и да има цертификате у складу са међународним стандардима. Такође од партнера 

се очекује да обезбиједи квалитетну робу и прихватљиву цијену.  

 

Чешка компанија тражи добављача производа од крзна и коже 

БРЦЗ2017013001 

Компанија из Чешке која се бави уређењем кућа тражи добављаче производа од крзна или 

коже. Производи за које су они заинтересовани су: јастуци, деке, крпе, кожа и крзно, као и 

други тексилни производи направљени од кашмира и вуне. Компанија је почела са 

пословањем почетком 2014. године и има искуства у малопродаји и велепродаји, а такође 

посједује и властиту интернет продавницу. Од потенцијалног партнера се очекује да понуди 

квалитетан производ. 

 

 

 



Пољска компанија тражи добављача филета од лососа 

БРПЛ20170215002 

Компанија из Пољске која се бави производњом димљене рибе као што је туна, лосос, јегуља, 

скуша  тражи добављача смрзнутих лосос филета како би задовољили потребе тржишта. 

Компанија послује у области рибље индустрије више од 20 година. Своје производе највише 

продају ресторанима, хотелима и болницама. Заинтересовани су за сарадњну са партнером 

који има искуства, финансијску стабилност. Од потенцијалног партнера очекују да доставља 

наруџбу у року, те да су у складу са европским и пољским санитарним захтјевима.  

 

Румунска компанија тражи добављача књига, поклона, едукационих и канцеларијских 

производа 

БРРО20161205002 

Компанија из Румуније, специјализована за продају, дистрибуцију и увоз производа за школе и 

канцеларије тражи добављача. Компанија је један од главних дистрибутера на простору 

југоисточне Румуније када су у питању производи за школе и канцеларије. Имају искуство више 

од  14. година  на пољу домаће и међународне сарадње. Заинтересовани су за дугорочну 

сарадњу са компанијама које производе квалитетне производе.  

 

Словеначка компанија тражи добављаче материјала за паковање 

БРСИ20170113003 

Словеначка компанија која се бави производњом и продајом ораха и осталог сувог воћа тражи 

добављача штампане амбалаже за паковање, као и „doypack“ врећица за паковање хране. 

Компанија је заинтересована за уговор о производњи. Компанија постоји од 2004. године и 

послује на простору цијелог Балкана. Од потенцијалног партнера се очекује да произведе и 

достави тражене произведе на основу захтјева компаније. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                         

         

                                

 

 

 

 

 

 

 


