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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  

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

Прехрамбена компанија из Италије тражи произвођача сировина 

БРИТ20170303001 

Италијанска компанија, лидер у производњи хране у конзервама тражи 

висококвалитетне сировине. Заинтересовани су за уговор о прoизводњи. Компанија се 

налази на Сицилији, а производњом хране у конзервама бави се још од 1916. године. 

Заинтересовани су за уговор о производњи са добављачима замрзнуте рибе, 

замрзнутог меса, замрзнутог поврћа и производа од парадајза. Компанија већ извози у 

САД, а од потенцијалног партнера се очекује да производи буду квалитетни. 

 

Пољски дистрибутер електроматеријала и освјетљења тражи партнера 

БРПЛ20161221001 

Компанија из Пољске специјализована за дистрибуцију електроопреме, освјетљења и 

опреме за варење тражи партнера, како би постала његов заступник на пољском 

тржишту. Компанија је основана 1992. године и једна је од највећих  велепродајних 

компанија електроопреме и алата. Компанија има дугогодишње искуство у 

дистрибуцији као и широку мрежу клијената. Од потенцијалног партнера се очекује да 

понуди квалитетне производе. 

 

Финска компанија тражи произвођача корпи за веш  

БРФИ20170316001 

Компанија из Финске тражи произвођаче корпи за веш, као и друге врсте корпи за 

купатило мањих величина. Корпе би се производиле на основу дизајна финске 

компаније и специјално за њих. Компанија је дуго на тржишту и има своје продавнице 

у 15. различитих земаља. Корпе су направљење од пластичног или дрвеног материјала. 

Прва наруџба би била од 100 до 500 комада.  
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Пољски произвођач кекса са овсеним пахуљицама тражи добављача црне чоколаде 

БРПЛ20170331001 

Компанија из Пољске заинтересована је за успостављање сарадње са произвођачима 

црне чоколаде на основу уговора о производњи. Компанија је у сектору производа 

здраве хране још од 2012. године. Користе само природне састојке за своје производе. 

Од потенцијалног партнера се очекује искуство у производњи веганске хране, као и 

потврда да производ не садржи млијечни протеин.  

 

Француска компанија нуди дистрибутерске услуге 

БРФР20170418001 

Компанија из Француске специјализована за продају прехрамбених производа тражи 

добављаче меса, сира, деликатеса и вина на основу уговора о дистрибуцији. Компанија 

постоји од 1990. године и има широку мрежу купаца. Од потенцијалног партнера се 

очекује да производи буду високог квалитета. 

 

Словачка компанија тражи произвођаче флаша 

БРСК20170410002 

Словачка компаније која путем е-трговине продаје производе за спортску прехрану и 

опрему за фитнес заинтересована је за проширење свог производног асортимана с 2,2 

литарским флашама које не садрже БПА (Бисфенол А). Компанија тражи произвођача 

или добављача за успостављање уговора о производњи или дистрибуцији, а флаше не 

смију имати лого или назив произвођача. Словачка компанија би у првој наруџби 

наручила 500 флаша, а уколико буду задовољни испоруком, сљедећа наруџба биће до 

1000 флаша. 

 

Бугарска компанија тражи произвођаче опреме и намјештаја за купатила 

БРБГ20170316001 

Бугарска компанија  специјализована је за увоз, дистрибуцију и трговину разноврсним 

намјештајем и опремом за купатила (плочице, туш кабине, хидромасажни и парни 

тушеви, сауне, итд.). Компанија има више од 10 година искуства, а својим клијентима 

нуди услуге професионалног савјетовања. Потенцијалним партнерима, компанија нуди 

дистрибутерске услуге у циљу проширења тржишта. Очекује се да производи буду 

високог квалитета. 

 



Француска компанија тражи произвођача здравих грицкалица 

БРФР20170331001 

Француска компанија, произвођач органских пића, тражи партнере, произвођаче или 

дистрибутере здравих и органских грицкалица као што су чипсеви од воћа и поврћа, 

сирових чоколадних плочица, воћних плочица под властитом робном марком како би 

их дистрибуирала у Француској. Потенцијални партнер би требао имати искуства у 

органској производњи и међународној сарадњи. Компанија је заинтересована за 

сарадњу са дистрибутерима, произвођачима, као и велепродајним радњама. 

 

Румунски дистрибутер тражи произвођаче или добављаче одјеће 

БРРО20170309001 

Компанија из Румуније која има широку мрежу клијената, те посједује властито 

складиште нуди дистрибутерске услуге произвођачима или добављачима одјеће. 

Компанија постоји већ 5 година и њихови главни производи су кратке мајице, мајице са 

крагном, јакне, дјечије мајице, итд.  Од потенцијалног партнера се очекује искуство и 

производња квалитетне одјеће са могућношћу штампања.  

 

Холандски дизајнер тражи партнера за производњу женских торби 

БРНЛ20170328001 

Холандски дизајнер женских модних торби тражи партнера за производњу, који 
користи алате за ласерско резање тканине. Потенцијални партнер би требао имати 
искуство у изради торби од висококвалитетног платна. Пожељно је да потенцијални 
партнер може сам набавити материјал, али то није обавезно, јер холандска компанија 
такође може доставити материјале, али и узорке по којима се торбе израђују.  

 

Румунска компанија тражи дистрибутера 

БОРО20161216001 

Компанија из Румуније, произвођач иновативне машине за чишћење старих јоргана и 
јастука тражи дистрибутере. Машина омогућава нови изглед за старе јастуке и јоргане 
и чисти нечистоће са истих. Машина је једноставна за употребу, с тим што би корисник 
требао имати бар мало искуства са чишћењем. Од потенцијалног партнера се очекује 
искуство у продаји и широка мрежа клијената у траженој области. 

 



Компанија из Турске тражи дистрибутере 

БОТР20161121002 

Турска компанија која се бави производњом завјеса и текстилних ролетни и осталих 
производа од текстила тражи агенте за продају. Компанија је основана 1996. године, а 
данас посједујe најмодерније машине када је у питању текстилна индустрија. Од 
потенцијалног партнера се очекује искуство у текстилној индустрији и широка мрежа 
клијената. 

  

Турска компанија тражи дистрибутере и продајне агенте 

БОТР20161215006 

Турска компанија која се бави производњом различитих производа од стакла тражи 
дистрибутере и продајне агенте. Компанија има више од 28. година искуства, а циљ им 
је да се прошире на европско тржиште. Потенцијални партнер треба да откупи 
производе од турске компаније за властите активности или да их продаје даље на 
тржишту.  

 

Кинеска компанија тражи добављаче прехрамбених производа 

БРЦН20170209001 

Кинеска компанија тражи добављаче прехрамбених производа високог квалитета за 
дистрибуцију на кинеском тржишту. Заинтересовани су за производе као што су вино, 
маслиново уље, мед, слаткиши, овчетина и свињетина, кикирики. Потенцијални 
партнер би требао да обезбиједи неку врсту узорка прије успостављања сарадње. 

  

  

 

 

 

 

 


