
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Станари бб,74208 Станари, тел: 053/201-810 фаx: 053/290-966, mаil:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com 

 
 

Број: 04-035-2/22 

Датум: 22.08.2022. год. 

 

На основу члана 27, став 1 и 4  Статута Општине Станари („Службени гласник Општине Станари“, бр. 5/17), Одјељење за 

привреду и финансије сачињава  

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У 

о инвестиционим подстицајима (фискалним и нефискалним) у Босни и Херцеговини 

 

Одјељење за привреду и финансије Општине Станари, у циљу информисаности привредника и предузетника о поступку и 

условима за оснивање малих и средњих предузећа и предузетничких радњи, као и у циљу стварања повољног пословног амбијента за 

развој привредних дјелатности и побољшавања општих услова привређивања и инвестирања у привреди сачинило је Информацију о 

инвестиционим подстицајима на нивоу Босне и Херцеговине (фискални и нефискални).  

 

 

 



   

  

 

ИНВЕСТИЦИОНИ ПОДСТИЦАЈИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (ФИСКАЛНИ И НЕФИСКАЛНИ) 

Р.бр. Нзив и кратак опис подстицаја Управа која додјељује подстицај Контакт 

1. 
Ослобађање плаћања ПДВ-а код увоза добара у слободне зоне Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

2. 

Опрема која се ставља у слободан промет, а дпредставља улог страног 

лица, осим путничких возила, аутомата за забаву и игру на срећу, 

одобрава се ослобођење од плаћања увозне дажбине (чл. 176. став 1. 

Закона о царинској политици БиХ 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

3. 

Роба која се ставља у слободан промет за пројекте обнове и 

реконструкције БиХ ослобађа се од плаћања увозне дажбине (чл. 176. 

став 3. Закона о царинској политици) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

4. 

Опрема која се ставља у слободан промет, а намијењена је за обављање 

производне дјелатности у слободној зони, ослобађа се од плаћања 

увозне дажбине (чл. 176. став 4. Закона о царинској политици БиХ) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

5. 

Основна средства и друга опрема увезена у сврху преноса послова из 

треће земље у БиХ – Од плаћања дажбине ослобађају је основна 

средства и друга опрема која припрада подузетништвима која су која су 

дефинитивно прекинула своју дјелатност у страној земљи и премјестила 

се у царинско подручје БиХ, како би ту наставила обављати сличну 

дјелатност (чл. 6. Прилога Закона о царинској политици БиХ) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

6. 

Производи које пољопривредници из БиХ на посједима смјештеним у 

страној земљи – Од плаћања дажбине ослобађају се пољопривредни, 

сточарски, пчеларски, хортикултурни и шумски производи који са 

имања смјештених уземљи која граничи са царинским подручјем БиХ 

добијају пољопривредници које своје предузеће имају у наведеном 

царинском подручју која граничи са страном змљом (чл. Прилога 

Закона о царинској политици БиХ) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

7. 

Сјемена, ђубрива и производи за обраду земљишта које увозе 

пољопривредници у страним земљама за кориштење на посједима која 

граниче са тим земљама – Од плаћања дажбе ослобађају се сјемена, 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
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ђубрива, производи за обраду змљишта и усјеви намијењени за 

коритење на посједу смјештеном у царинском подручју БиХ које се 

граничи са страном земљом и кој орађују пољопривредници које своје 

главно газдинство имају унутар наведене стране земље , а које се 

граничи са царинским подручјем БиХ (чл. 8. Прилога Закона царинској 

политици БиХ) 

8. 

Ослобађање од плаћања увозних дажбина на робу која с увози у 

трговачко-прометне сврхе (чл. Прилога Закона о царинској политици 

БиХ) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

9. 

Пошиљке које се шаљу организацијама и које штите ауторска права или 

рава индустријског и комерцијалног промета – Од плаћања дажбине 

ослобађају се трговачки знанци, модели или дизајни и њихови пратећи 

докуметни, као и пријаве за признање патенте, изума и слично, које се 

подносе органима надлежним за бављење заштитом ауторских права 

или права на индустријске или комерцијалне патенте (чл. 17. Прилога 

Закона о царинској политици БиХ) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

10. 

Образовни, научни и културолошки материјали, научни инструметни и 

апарати – Од плаћања плаћања дажбине ослобађају се образовни, 

научни и културолошки материјали наведени у листу који усваја 

Управни одбор. (чл. 20. Прилога Закона о царинској политици БиХ) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

11. 

Лабораторијске животиње и биолошкеи хемијске материје намијењене 

за истраживање – Од плаћања дажбина ослобађају се животиње које су 

посебно припремљене за лабораторијску употребу, те болошке или 

хемијске материје за које непостоји еквивалентна производња на 

царинском подручју БиХ и које се увозе искључиво у некомерцијалне 

сврхе  (чл. 21. Прилога Закона о царинској политици БиХ) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

12. 

Терапеутске супстанце људског поријекла и реагенси за одређивање 

крвних група и типова ткива – Од плаћања дажбине ослобађају се 

терапеутске супстанце људског поријекла, реагенси за одређивање 

типова ткива за ослобођање од плаћања увозних дажбина за терапеутске 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  
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супстанце људског поријекла и реагенси за одређивање крвних група и 

типова ткива (чл. 22. Прилога Закона о царинској полиици БиХ) 

13.  

Фонд за подршку инвеститорима у БиХ 

*Због недостатка средства у буџету Фонд тренутно не додјељује 

средства страним инвеститорима  

Агенција за промоцију страних 

инвеститора (ФИПА) 
http://fipa.gov.ba  

14.  

Потпора сајамским манифестацијама у земљи и иностранству  Министарство вањске трговине и 

економских односа Босне и 

Херцеговине 

http://www.mvteo.gov.ba/?lang=sr  

15.  
Од плаћања акциза ослобођени су производи које се извозе (чл. 30. 

Закона о акцизама БиХ) 

Управа за индиректно опорезиивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

16. 
Од плаћања акциза ослобођено је гориво за авионе и бродове у 

међународном саобраћају (чл. 30. Закона о акцизама Бих) 

Управа за инидректно опорезивање 

БиХ  
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

17.  

Ослобођање од плаћања акцизе на увоз и/или испоруку алкохола који се 

користи као репроматеријал за производњу алкохолних пића, лица 

регистрираном за производњу у складу са чланом 13. Закона о акцизама 

БиХ (чл. 30. Закона о акцизама Бих) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

18 

Физичка и правна лица која користе лож уље за загријавање стамбених 

објеката и пословних објеката и објеката за пољопривредну 

производњу(стакленици и пластеници) имају право на поврат акцизе 

плаћене на лж уље (чл. 31. став 1. Закона о акцизама БиХ) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  

19 

Предузетник и правна лица која користе алкохол за производњу 

лијекова и/или у медицинске сврхе, као и етил алкохол који користе као 

репроматеријал у производњи средстава за чишћење и прање, 

козметичких производа и осталих производа на које се не плаћа акциза 

имају право на поврат уплаћеног износа акцизе (чл. 31. став 2. Закона о 

акцизама) 

Управа за индиректно опорезивање 

БиХ 
http://www.new.uino.gov.ba/sr  
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Извор: http://www.new.uino.gov.ba/sr  

              http://fipa.gov.ba  

 http://www.mvteo.gov.ba/?lang=sr  

               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                    Љубиша Станковић 
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