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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-

a 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 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Њемачка онлајн компанија за доставу хране тражи произвођача порцелана за производњу 

прилагођене амбалаже за храну 

БРДЕ20210503001 

Њемачка онлајн компанија за доставу хране тражи добављача/произвођача порцелана који 

може да производи порцеланску готову амбалажу у складу са дизајнерским захтјевима које је 

поставила њемачка компанија. Компанија је заинтересована за сарадњу по основу уговора о 

производњи. Потенцијални партнер треба да има велико искуство у производњи (хотелског) 

порцелана и да буде у стању да брзо реагује на (растућу) потражњу. Такође, морају бити у 

могућности да производе порцеланске правоугаоне и округле посуде различитих величина. 

Румунски архитектонски студио тражи партнере по основу споразума о подуговарању 

БРРО20210208001 

Румунски архитектонски студио тражи партнере специјализоване за 3D фотореалистичне 

визуелизације, виртуелне туре, архитектонске фотографије, куће и дизајн ентеријера, по основу 

споразума о подуговарању, односно како би преузео неке задатке које је дала румунска 

компанија.  

Тражени партнери треба да имају сљедећу стручност: 

- спољна/унутрашња визуелизација, 3D тлоцрти, анимација и фотографија од 360 °, обилазак ВР 

(виртуелне стварности); 

- професионалне фотографије производа, ентеријера, природе, људи и осталог (помоћу Canon 

EOS 6D, TS-E сочива од 17 mm Tilt-Shift); 

- 2D CAD технички дизајн; 

- планирање и пројектовање зграда и кућа; 

- могућност конфигурисања мултифункционалних простора са уравнотеженим и запањујућим 

дизајном. 

 

Румунски произвођач женске одјеће и хаљина тражи добављаче сировина 

БРРО20210423001 

 

Румунска компанија специјализована за производњу свакодневне женске одјеће, вјенчаница и 

свечаних хаљина тражи добављаче по основу уговора о производњи. Компанија жели да 

прошири мрежу добављача идентификовањем нових пословних партнера. Румунска компанија 

заинтересована је за идентификовање међународних пословних партнера који могу да 



 

 

испоручују висококвалитетни лан, тил и вео. Потенцијални партнери треба добро да разумију 

потребе тканина за вјенчанице и свечане хаљине. Заинтересовани партнери треба да буду у 

могућности да румунској компанији доставе каталог (штампани или онлајн) са детаљима 

доступних производа и састава тканине, као и узорцима тканина. 

Њемачка компанија тражи добављача дисплеја за унапређење продаје и рјешења на 

продајним мјестима  

БРДЕ20210419002 

Њемачки велетрговац тражи нова рјешења за промоцију продаје која би представила одређене 

производе за кућне љубимце у њиховим малопродајним објектима широм свијета. Они траже 

добављача и произвођача дисплеја од различитих материјала, са фокусом на металну 

презентацију за продајно мјесто. Њемачка компанија је заинтересована за сарадњу по основу 

уговора о набавци или уговора о производњи. Компанија жели да пронађе партнере за сарадњу, 

добављача или произвођаче који имају искуства у производњи дисплеја и амбалаже за 

промоцију продаје. Тренутно компанија тражи метални дисплеј за представљање подлога за 

храну за кућне љубимце у својим малопродајним објектима. Али добродошли су и партнери у 

сарадњи који нуде дисплеје од дрвета, картона и пластике, посебно са иновативним рјешењима 

и новим одрживим материјалима. Будући партнер би требао бити у могућности да испоручује 

ове дисплеје у већим количинама (од 500 комада). 

Холандски дизајнер тражи произвођача месинг дијелова по мјери 

БРНЛ20210428001 

 

Холандски дизајнер додатне опреме тражи партнера који може произвести малу серију дијелова 

од месинга по мјери израђених за кожне додатке, попут торби и каишева. Дизајнер тражи 

партнера за сарадњу по основу уговора о набавци или уговора о производњи. Компанија тражи 

произвођача који може произвести прилагођене производе у малим количинама (око 100 

комада по дизајну) по повољним цијенама, израђене од месинга, користећи технологију 

глодања (CNC), ласерског гравирања и друге прецизне технологије.  

Мала литванска компанија за веб дизајн и развој софтвера тражи квалификоване партнере 

или кооперанте који би радили за литвански јавни сектор по основу подуговора. 

БРЛТ20210504001 

Литванска компанија за развој веб страница и апликација и тражи иностране партнере. 

Компанија има одређено искуство са пословним клијентима и сада циља јавни сектор. 

Компанија тражи искусније компаније које би им помогле да испуне квалификационе услове за 

многе од таквих пројеката. Могућа сарадња је по основу подуговора. Идеални клијенти су 

компаније које већ имају искуства у раду са болницама, министарствима, општинама, школама, 

музејима, аеродромима. Партнерска компанија треба да има интерни тим програмера и 

дизајнера спремних да у потпуности, или готово у потпуности, креирају веб страницу или 

апликацију.  

 

 



 

 

Француска компанија тражи произвођача стаклених посуда за храну 

БРФР20210518001 

Француска компанија у индустрији бриге о дјеци тражи европског произвођача стакла за 

производњу контејнера за дечју храну по основу уговора о производњи. Француска компанија 

настоји да сарађује са произвођачем у индустрији стакла, стручњаком за амбалажу који може 

да произведе: 

- контејнери од 140 мл и 250 мл 

- посуде отпорне на замрзивач, микроталасну пећницу, машину за прање судова 

- контејнери од 120 мл: 120 000 јединица/годишње 

- контејнери од 250 мл: 220 000 јединица/годишње 

- поклопац: обезбјеђује партнер или подизвођач 

Пољска компанија тражи добављаче поцинчаних жичаних ужади од нехрђајућег челика 

различитих конструкција и пречника у пуној величини 

БРПЛ20210521001 

Пољски произвођач жичаних ужади тражи произвођаче/добављаче поцинчаних жичаних ужади 

од нехрђајућег челика различитих конструкција и пречника у опсегу пуних величина. Компанија 

углавном тражи поцинчане челичне ужадне номиналне и повећане затезне чврстоће у читавом 

опсегу конструкције и пречника од 1 мм до 42 мм. Компанија је заинтетресована за сарадњу по 

основу уговора о дистрибуцији. Траже се добављачи који желе да прошире опсег свог пословања 

и започну продају производа на пољском тржишту. 

 

  


