БИЛТЕН ПОСЛОВНЕ САРАДЊЕ
Европска мрежа предузетништва Републике Српске
Јун 2017. године

Шта је Европска мрежа предузетништва?
Европска мрежа 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-маил: een@rars-msp.org
тел: 051/222-120
www.eunors.org

Румунска компанија тражи произвођаче грашка, бораније, паприке, брокуле и карфиола
БРРО20170521001
Румунска компанија специјализована за прераду свјежег воћа и поврћа тражи произвођаче
свјежег поврћа (грашак, боранија, паприка, брокули и карфиол) у циљу закључивања уговора о
дистрибуцији. Компанија је основана 2008. године и један је од најмодернијих прерађивача
замрзнутог поврћа и воћа у Румунији. Минимална количина која се испоручује је 20 тона.
Производи морају бити у складу са договореним стандардима квалитета ЕУ. Румунска
компанија је спремна успоставити дугорочну сарадњу с произвођачима - компанијама или
удружењима произвођача пољопривредних производа.

Бугарска компанија специјализована за трговину резервним дијеловима тражи добављача
БРБГ20170608001
Компанија из Бугарске тражи добављаче резервних дијелова на основу уговора о
дистрибуцији или уговора о трговинском пословању. Бугарска компанија специјализована је за
трговину резервних дијелова, електроопреме за аутомобиле, вентиле и водилице за дизел и
бензинске моторе, дизел опрему, дијелове кочница, системе за хлађење и друге дијелове за
европске, корејске и јапанске аутомобиле, камионе и специјалне машине. Компанија је на
тржишту више од 25 година. Предузеће послује углавном на националном тржишту и извози у
друге сусједне земље. Компанија је спремна да успостави нова партнерства са произвођачима
и велепродајним трговинама ауто резервних дијелова и резервних дијелова за камионе и
специјалне машине у складу са уговором о дистрибуцији.

Британска компанија тражи произвођача пластичних флашица и водоотпорних торбица за
флашице
БРУК20170621001
Британска компанија дизајнирала је иновативан нови школски производ, флашицу за воду, која
стане у посебно дизајнирану торбицу. Због повећане потражње компанија тражи новог
произвођача који би производио и пластичне флашице, али и водоотпорну торбицу према
одређеним спецификацијама. Првобитне наруџбе би биле договорене, као и цијена и вријеме
испоруке. С временом би се наруџбе повећале и укључивале би и производе у другим бојама.
Са потенцијалним партнером био би закључен уговор о производњи.

Шведска компанија тражи произвођача стаклених цилиндара
БРСЕ20170613001
Шведска компанија, која се фокусира на дизајн ентеријера, тражи произвођаче стаклених
цилиндара. Компанија тражи стаклене цилиндре са дном пречника 6 цм, дужине од 35 до
17цм, а прва наруџба би била 100 комада, као и стаклене цилиндре без дна пречника 2 цм,
дужине од 21 до 6,5 цм, прва наруџба би била око 160 комада. Компанија тражи произвођаче
са конкурентним цијенама и способношћу да задовоље постављене захтјеве стаклених
цилиндара.

Компанија из Шпаније тражи добављача замрзнутих слатких производа / пекарских
производа
БРЕС20170322001
Шпањолска компанија тражи добављача замрзнутих слатких производа / пекарских производа
како би их дистрибуирала на свом подручју, Канарским острвима. Потенцијални партнер би
требао понудити иновативне замрзнуте колаче и пекарске слатке производе. Компанија тражи
дугорочно партнерство са предузећима које поштују све регулативе овог сектора, првенствено
усклађеност са законодавством ЕУ које се односи на здравље и сигурност, радне услове итд.
Компанија је такође отворена за анализу различитих приједлога из асортимана замрзнутих
прехрамбених производа. Минимална количина доставе је једна палета.
Португалска компанија тражи добављаче зачина у оквиру уговора о дистрибуцији
БРПТ20170426001

Португалска компанија из Мадеира, специјализована за производњу традиционалних
регионалних колача, бисквита и слаткиша, као што су медена торта (шећерна медена трска),
медени кекси и слаткиши, тражи добављаче зачина као што су орашчићи, каранфилчићи,
аниша и цимета у оквиру уговора о дистрибуцији. Кроз ово партнерство потенцијални партнери
имају прилику да своје пословање прошире на ново тржиште, као снадбјевач компаније која
постоји на тржишту већ више од 30 година.

Румунска компанија тражи произвођача амбалаже за јаја у разним облицима
БРРО20170719001
Румунска породична компанија која производи и прерађује јаја, тражи нову амбалажу за своја
пастеризована текућа јаја и свјежа јаја. Компанија тражи партнера за дугорочну сарадњу у
облику уговора о производњи. Компанија има снажну присутност на домаћем тржишту, а
присутна је и на међународним тржиштима - у Француској и Њемачкој. Компанија тражи
амбалажу за три врсте производа: пастеризовани бјелањак – врста амбалаже: пластична
флаша/боца, 19,0 цм висине, пречник поклопца и врата боце 3,8 цм, ширина боце 7,0 цм, до 1
кг; амбалажа за текућа јаја је тип амбалаже боца у кутији и то 2, 5, 10 и 20 литара; амбалажа за
свјежа јаја су пластичне и картонске кутије капацитета за 4, 6, 10, 12, 15 и 30 јаја.

Белгијска компанија тражи произвођаче обуће и одјеће за дјецу и одрасле
БРБЕ20170615001
Белгијска компанија која дистрибуира квалитетне брендове обуће и одјеће за дјецу и одрасле
више од 50 година на подручју Бенелукса тражи добављаче. Компанија је фокусирана на добро
израђене производе, са племенитим и одрживим материјалима. Компанија тражи нове
брендове обуће, одјеће и модних додатака које би дистрибуирала. Компанија би такође могла
бити заинтересована за заступништво. Компанија има 2.500 м2 складишног простора ван
Брисела и њени стручњаци за логистику осигуравају флексибилну и успјешну дистрибуцију. Од
партнера се очекује да буде интернационална компанија спремна да прошири своје пословање
на подручје Белгије, Холандије и Луксембурга.

