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Бесплатан програм подршке за мала и средња предузећа

Више од 420 малих и средњих предузећа, којима је пружено ментoрство, оценили су ову услугу
веома корисном за унапређење свог пословања.
Плод дугогодишње сарадње Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу
је институционализован систем менторства са циљем подршке малих и средњих предузећа у Србији. Од почетка ове
две агенције су најпре реализовале пројекат за институционализацију система менторства у Србији (2008-2011), а у
току је други пројекат за промоцију менторских услуга.

?

Да ли сте икада
помислили

“Желим да размислим о свом послу
са неким коме могу да верујем.”
“Желим да повећам продуктивност,
али немамо додатна средства за нова улагања.”
“Имам пад продаје неколико месеци.
Да ли да мењам маркетинг план?”
“Иако се наша компанија проширила,
ја и даље радим најважније послове.
Морам да развијем добре помоћнике.”
“Некако сам покренуо свој посао,
али какав бизнис план треба да урадим?”
“Узећу позајмицу од банке да инвестирам у свој посао,
али не знам да ли је то добра одлукa.”
“Почео сам сопствени посао не тако
давно, значило би ми да се посаветујем
са искусним професионалцем”.
“Постоје сектори које желим да побољшам,
али ако је могуће са представницима
сектора који би се у то укључили”.

АКО СТЕ НА БИЛО КОЈЕ ПИТАЊЕ ОДГОВОРИЛИ СА “ДА”, ВЕЋ ИМАТЕ ДОВОЉНО РАЗЛОГА ДА СЕ
ПРИЈАВИТЕ ЗА УСЛУГУ МЕНТОРСТВА!
Менторство помаже власнику или директору предузећа да препозна и схвати кључну тачку свог пословања и уз
подршку ментора изради и примени акциони план за интервенцију која би требало да доведе до бољих пословних
резултата. Сва предузећа би требало да имају бизнис план како би се развијала на прави начин, а квалитет пословног
плана одређује развој пословања у будућности. Подршка коју ментор пружа помаже предузећу да пронађе сопствено
решење. Pезултати не морају увек бити квантитативно приказани, важано је да се предузеће окрене ка позитивном
путу којим жели ићи.

Сви заинтересовани могу се пријавити на јавни позив који је отворен од
16. априла до 15. маја 2015. године.
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УТИСЦИ ПРЕТХОДНИХ КОРИСНИКА ПРОГРАМА

“У разговору са стручњаком,
добио сам нове добре идеје”.

“Изменили смо маркетинг план и
продаја је порасла према очекивањима.”

“Створен је одговарајући
план инвестиција који је довео
до даљег развоја моје фирме”.
“Побољшали смо продуктивност фабрике.”
”Добили смо одличну шансу
да креирамо лидере у
нашим одељењима фирме.”

“Нацрт јасног
пословног плана је
мотивисао запослене.”
“Запослени су успешно научили
Кајзен метод.”
“Осећам се мање
забринуто око своје фирме.”

“Открили смо неопходну организациону
структуру за развој наше компаније.”

Ментори су сертификовани од стране Националне агенције за регионални развој, у сарадњи са
Јапанском агенцијом за међународну сарадњу. Осим што имају професионално искуство у раду са
малим и средњим предузећима, ментори су практично и теоријски обучени уз подршку алата и знања експерата
из Јапана за пружање менторских услуга .
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ПРОЦЕС МЕНТОРСТВА

УВОД

ПРИКУПЉАЊЕ
ИНФОРМАЦИЈА

АНАЛИЗА

ДИЈАГНОСТИФИКОВАЊЕ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈA

ЗАВРШЕТАК

• Објашњење менторске услуге
• Прикупљање основних информација
• Садржајан разговор са власником

• Проучавање предузећа
• Финансијска анализа
• Детаљан разговор са кључним особама у предузећу
• Постављање циља
• SWOT анализа
• Друге потребне анализе
• Идентификовање области за унапређење пословања
• Идентификовање елемената најважнијих за успех
• Дефинисање активности
• Детаљан разговор са кључним особама у предузећу
• Ментор постављаа дијагнозе и саставља извештај о томе
• Охрабривање предузећа за спровођење активности
•

На основу акционог плана, реализују се дефинисане активности за
побољшање пословања. Све време имплементације, ментор
пружа подршку.

• Припрема извештаја од стране ментора,
за пружену услугу.

Ментор не обавља послове уместо власника или директора. Једино власник или директор
могу пронаћи решење, јер једино уколико власник или директор добровољно учествују у
проналажењу решења, менторство ће бити успешно. Заједничким радом ствара се један
практичан сервис.
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КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ
Право да се пријаве имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници који се
баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:

•
•
•
•

већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;
позитиван пословни резултат у претходној години;
измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА
Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у три категорије:
1. Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) регистровани после 1. марта 2014. године;
2. Постојећи привредни субјекти - регистровани пре 1. марта 2014. године.
3. Кластери који испуњавају следеће услове:

• да су уписани у Регистар удружења у складу са важећим Законом;
• да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације;
• да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
• да су предузећа, чланови кластера, учесници на пројекту, регистрована на
територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву.

ПРИЈАВА У 3 КОРАКА
Уколико Вам је потребна помоћ приликом апликације, можете се обратити
најближем регионалном центру (списак наведен на крају брошуре).

1.

ПРЕУЗЕТИ И ПОПУНИТИ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
са сајта www.narr.gov.rs
или у просторијама регионалних
агенција и центара

2.

ПРИКУПИТИ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
од 1 до 4 документа,
у зависности од врсте фирме

3.

ПОСЛАТИ ПРИЈАВУ
И ДОКУМЕНТА ПОШТОМ
или доставити лично
у регионалне центре

Бесплатан програм подршке за мала и средња предузећа

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈA
• ЗА НОВООСНОВАНЕ ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ:
1. Попуњен образац.
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);

• ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ СУ РЕГИСТРОВАНИ ПРЕ 1. МАРТА 2014. ГОДИНЕ:
1. Попуњен образац.
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или
оверена копија);
3. Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња - подносилац захтева измирио
све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива
(оригинал или оверена копија);
4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2014. годину, за које овлашћено лице
из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и
истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну
обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.

• ЗА КЛАСТЕРЕ:
1. Попуњен образац.
2. Извод о регистрацији кластера (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
3. Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину (осим кластера који су регистровани
у 2015. години);
4. Потврдa надлежне филијале Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза
и доприноса закључно са датумом објављивања Јавног позива.

Образац пријаве можете преузети са интернет презентације
www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција
и центара.
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ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА
Документацију доставити лично или поштом - на коверти пријава потребно је
назначити „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – МЕНТОРИНГ 2015.“

јасно

ПРИЈАВЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ НА АДРЕСЕ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА:
Београд: Регионална агенција за развој и европске интеграције
Београд д.о.о, Топличин венац 11/4; телефон: 011/2186 730, 2186 740; www.rarei.rs
Врање: Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа
“VEEDA” Цара Душана 12 б/27; телефони:017/405-641; 064/685-86-04; 064/685-86-23;
www.veeda.rs
Зајечар: Регионална агенција за развој источне Србије „RARIS“
Трг Ослобођења бб; телефон: 019/426-376, 426-377; www.raris.org
Зрењанин: Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“
Чарнојевићева 1; телефон: 023/ 510 567; 561 064; www.banat.rs
Крагујевац: Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља
Краља Петра I 22; телефон: 034/300 575; 302 704; www.redasp.rs
Краљево: Регионална агенција за просторни и економски развој
Рашког и Моравичког округа, Цара Душана 49; телефон: 036/397-777; www.kv-rda.org
Крушевац: Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о.
Балканска 63/IV; телефон: 037/418-520.
Лајковац: Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа „АРРОКО“
Омладински трг 1; телефон: 014/34-33-196; www.arroko.rs
Лесковац: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Пана Ђукића 42; телефон: 016/016/233-440; www.centarzarazvoj.org
Лозница: Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине
Јована Цвијића 20; телефон: 015/876-096; 015/875-993; www.rrappr.rs
Ниш: Регионална развојна агенција „ЈУГ“д.о.о
Обреновићева 38/1; телефон: 018/515-447; 522-659; www.rra-jug.rs
Нови Пазар: Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“7. јула бб; телефон: 020/332-700; www.seda.org.rs
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ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Нови Сад: Агенција за развој МСПП „ALMA MONS“
Светосавска 3а; телефон: 021/427-822; 427-574; www.almamons.rs
Регионална развојна агенција „Бачка“
Булевар Михајла Пупина 20/2; телефон: 021/557 781; www.rda-backa.rs
Пожаревац: Регионална развојна агенција Браничево Подунавље
Стари корзо 30/3; телефон: 012/510-824; 511-823; www.rra-bp.rs
Рума: Регионална развојна агенција „Срем“
Главна бр.172; тeлефон: 022/470-910; www.rrasrem.rs
Суботица: Регионална развојна агенција „PANONREG“ Трг Цара Јована Ненада 15; телефон: 024/554-107; www.panonreg.rs
Ужице: Регионална развојна агенција „Златибор“
Петра Ћеловића бб; телефон: 031/523 065, 510 098; www.rrazlatibor.co.rs

За додатне информације можете се обратити позивом на телефон 011/20-60-815
или путем електронске поште на адресу milan.vujovic@narr.gov.rs.

