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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 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Холандска компанија тражи произвођаче тканина у малим количинама по основу уговора о 

производњи 

БРНЛ20210319001 

Холандски дизајнер и добављач висококвалитетних дјечијих постељина и пиџама тражи 

партнера по основу уговора о производњи. Компанија тражи добављача који има готов 

производ, али је спреман да робу испоручује под приватном етикетом. Партнер треба да има 

искуства у производњи тканина за дјечије текстилне производе у складу са независним 

системом за испитивање и сертификацију међународног удружења за истраживање и 

испитивање у области екологије текстила и коже/глобалног органског текстилног стандарда 

(OekoTex /Gots). 

Турски произвођач предива тражи добављаче сировина од полипропилена по основу 

уговора о набавци 

БРТР20210317001 

Компанија са сједиштем у Турској тражи добављача полипропилена H2245, H25ФБФ, 

полипропиленски хомо полимер С2025. Компанија је заинтересована за дугорочну сарадњу по 

основу уговора о производњи. Технички ниво понуђених производа мора бити у складу са 

међународним прописима. Од потенцијалног партнера се очекује да има искуства у 

међународној логистици како би се убрзала испорука у Турску. 

Немачка компанија за изолациону технологију тражи подизвођаче за услуге уградње и 

поправке 

БРДЕ20210326001 

Њемачка компанија, која нуди широк спектар услуга и појединачних рјешења у области топлотне 

и изолације од буке, заштите од хладноће и пожара за примјену у индустрији и зградама, тражи 

искусне и поуздане партнере који врше уградњу. Сарадња ће се одвијати у облику подуговора. 

Потенцијални партнер треба да изведе висококвалитетне монтажне радове и да апсолутно 

поуздано и благовремено преузме координацију градилишта и координацију са клијентима. 

Предност имају компаније са 3-5 квалификованих техничких изолатора. Њемачка компанија 

заинтересована је за дугорочну сарадњу. 

Руска компанија за обраду метала тражи добављаче метала 

БРРУ20210325001 

Руска компанија, специјализована за ласерско резање, штанцање, савијање, заваривање, 

прашкасто лакирање метала и производњу лима, тражи добављаче метала и материјале за 



 

 

обраду метала по основу уговора о набавци. Од партнера се очекује да испоручује металне 

производе: конструкцијски челик, нехрђајући челик, поцинковани челик, алуминијум, месинг 

(дебљина до 20 мм). Испоручени производи морају проћи контролу квалитета и бити у складу са 

међународним стандардима. Партнер ће морати да испоручи производе у ролнама или да их 

исијече на одређену величину. Такође, производи морају бити додатно упаковани у заштиту. 

Прецизнији услови испоруке биће дефинисани након првог разговора са потенцијалним 

добављачем. 

Њемачка компанија тражи плоче с утезима од волфрама по основу уговора о производњи 

БРДЕ20210315001 

Мали њемачки стартап тражи потенцијалне партнере за производњу плоча с утезима од 

волфрама, никла и жељеза за дугорочну сарадњу за новоразвијени, иновативни спортски 

производ. Њемачки клијент тражи поузданог партнера, а за почетно испитивање потребно је 16 

плочица са узорком тежине у складу са спецификацијама. Заинтересовани су за дугорочну 

сарадњу по основу уговора о производњи. 

Белгијска компанија тражи добављаче металних кутија за дјецу 

БРБЕ20210408001 

Белгијска компанија тражи европског произвођача/добављача персонализованих магнетних 

металних кутија за дјецу. Потенцијални партнер мора бити етаблиран и искусни произвођач или 

добављач тражених производа и бити спреман испоручити производе са техничким 

спецификацијама. Очекује се да ће добављачи имати капацитет за извоз у Белгију са релативно 

кратким роковима испоруке и да ће бити флексибилни у складу са растом компаније. Прва 

наруџба биће 100 комада за тестирање производа. Након тога наруџбе ће бити веће. 

Британски произвођач одјеће тражи добављача или дизајнера једноставних рјешења за 

причвршћивање одјеће за особе с инвалидитетом 

БРУК20210413001 

Британски произвођач одјеће тражи добављача или дизајнера једноставних рјешења за 

причвршћивање одјеће за особе с инвалидитетом.  Компанија тражи иновативно рјешење за 

причвршћивање одјеће за кошуље, дресове, плетенине и тканину. Рјешење би корисницима 

омогућило лако затварање и отварање одјеће приликом одијевања и свлачења. Они желе да 

потпишу уговор са добављачем. Систем причвршћивања мора бити естетски, једноставан за 

употребу и издржљив. 

Италијанска компанија која производи висококвалитетну пржену кафу тражи дистрибутере 

БРИТ20210323001 

Италијанска компанија, специјализована за производњу висококвалитетне пржене кафе, тражи 

нове добављаче. Компанија је заинтересована за дугорочну сарадњу по основу уговора о 

дистрибуцији са партнерима из ЕУ, али и ван ЕУ. Од потенцијалних партнера се очекује искуство 

у дистрибуцији.  

 



 

 

Грчка компанија тражи услуге пресвлачења металних површина по основу подуговора 

БРГР20210427001 

Компанија за мала и средња предузећа са сједиштем у Грчкој, активна на пољу производње 

водоника, тражи искусног партнера са одговарајућом технологијом површинске облоге од 

танких легираних металних лимова. Компанија тражи партнере на пољу технологије металних 

површинских облога. Премаз ће се наносити на танке легуре металних лимова. Пожељно је да 

партнер користи аутоматизовани поступак како би се омогућили поновљиви резултати премаза. 

Грчка компанија ће послати танке легуре металних лимова партнеру који ће нанијети премаз.  


