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Шта је Европска мрежа предузетништва? 

Европска мрежа предузетништва (ЕЕН), као инструмент подршке 

предузећима, покренута је још 1987. године на иницијативу Европске 

комисије у циљу подстицања развоја предузећа. Распрострањена је 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 

Развојне агенције Републике Српске 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 привреде и предузетништва, Министарство финансија и 

Министарство за европске интеграције и међународну 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 и 

институцијама из различитих области. 

  

 

  

 

 

 

  



 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Пољска компанија која се бави продајом одјеће тражи дистрибутере 

БРПЛ20210216001  

Пољска онлајн трговина одјеће, специјализована за спортску и лежерну одјећу, у потрази је за 

занимљивим, новим, јединственим тренеркама, дуксевима и мајицама како би исте продавали 

на пољском тржишту. Пољска компанија заинтересована je за сарадњу по основу уговора о 

дистрибуцији. 

Француски произвођач сунцобрана тражи добављаче текстилних тканина 

БРФР20210216002 

Француска компанија, која се бави производњом сунцобрана, тражи нове партнере у Европи за 

набавку текстилних тканина које ће се користити за производњу сунцобрана, по основу уговора 

о набавци. Потенцијални партнер треба да буде у могућности да испоручи материјал у складу са 

критеријумима које му достави француска компанија. Најчешће раде са полиестером. Количина 

тражене робе може варирати од 500 до 5 000 јединица.  

Аустријска компанија тражи добављаче прехрамбених производа 

БРАТ20210211001  

Аустријска компанија која се бави извозом производа са европског тржишта на Блиски Исток и 

Африку, са фокусом на земље Арапског залива, тражи произвођаче, велетрговце и дистрибутере 

прехрамбених производа широм Европе за сарадњу по основу уговора о диструбуцији или 

уговора о набавци. Потенцијални партнери треба да су у могућности да обезбиједе прехрамбене 

производе за супермаркете као што су чоколаде, слане грицкалице, житарице, бомбоне, као и 

кекс. Компанија је заинтересована за дугорочну сарадњу.  

Румунска компанија у потрази је за произвођачима намјештаја за сарадњу по основу 

комерцијалног уговора или уговора о дистрибуцији  

БРРО20210106001 

Румунска компанија заинтересована је за сарадњу са произвођачима модерног намјештаја, 

прије свега софа, које ће се продавати путем  интернета и у оквиру сопствених продавница 

компаније. Компанија процјењује да ће мјесечна наруџба износити између 150-250 софа, са 

просјечном набавном цијеном између 500-1200 евра. Вријеме испоруке не би требало да 

прелази 6 седмица. У идеалном случају, софе не би требало да продају други трговци, посебно 

у Румунији. О осталим техничким детаљима разговараће се директно са страним 

произвођачима.  



 

 

Румунска компанија нуди дистрибуцију различитих производа кроз властиту олајн трговину 

БРРО20210105001 

 

Румунска компанија за онлајн трговину нуди своје услуге дистрибуције за производњу 

различитих група производа. Компанија тражи различите производе из различитих индустрија. 

Сарадња ће се заснивати по основу уговора о дистрибуцији. Траже се компаније, 

специјализоване за производњу различитих група производа које имају искуства на пољу онлајн 

трговине и већ су ангажоване у транснационалној сарадњи. Производ би требао бити у складу 

са модерним стандардима и захтјевима тржишта. Заинтересовани су за производе као што су 

потрошачка електроника, паметна електроника, кућански апарати, одјећа, модни додаци, 

сатови, накит, наочале, свјетла и расвјета, љепота и лична њега, играчке и хобији, поклони и 

занати, кофери, торбе, ципеле и додаци.  

Францускa компанија тражи партнера специјализованог за производњу висококвалитетног 

намјештаја за дјецу  

БРФР20210203001 

Француска компанија која дизајнира и продаје врхунски намјештај од дрвета тражи партнера 

или подизвођача за производњу дјечијег намјештаја као што су столови, столице и полице. 

Потенцијални партнер мора радити са масивним дрветом (храст, орах, буква) и влакнастом 

плочом средње густине (МДФ) и бити у стању да слика и лакира висококвалитетним 

асортиманом. Компанија је заинтересована за дугорочну сарадњу. 

Луксембуршка компанија за челик, дрвене и хигијенске производе тражи добављаче 

БРЛУ20210113001 

Луксембуршка трговачка компанија за челик, дрвене и хигијенске производе тражи добављаче 

из Турске, Републике Српске/БиХ, Словеније и Хрватске по основу уговора о дистрибуцији или 

комерцијалног уговора. Компанија жели проширити свој каталог производа за институције, 

компаније и појединце. Потенцијални партнер би требао имати одговарајуће сертификате и бити 

заинтересован за дистрибуцију својих производа у Луксембургу и сусједним земљама. 

Италијанска компанија, која се бави модом, тражи добављаче тканине  

БРИТ20210127001 

Италијанска компанија са сједиштем на Сицилији планира нову колекцију производа 

направљену од кишобранских тканина. Компанија тежи успостављању сарадње са 

произвођачима тканина за развој кишних капа, кишних капута и торби по основу уговора о 

производњи. 

 

 

 

 



 

 

Грчка компанија која се бави онлајн трговином тражи разне електронске производе 

БРГР20210126001 

Грчка компанија која је активна на пољу онлајн услуга, углавном за софтверска пословна 

рјешења, развила је онлајн трговину и има за циљ да прошири своје пословање у сектору онлајн 

трговине електронских производа. Компанија тражи добављаче или произвођаче разних 

електронских производа. Заинтересовани су за сарадњу по основу уговора о дистрибуцији или 

уговора о набавци. Не постоји обавеза за минималну количину поруџбине. Заинтересовани су за 

сарадњу са европским компанијама због времена испоруке и процеса царињена.  


