
 
 

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: 04-035-1/22 

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 Републици Српској 

 

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 Републике Српске (фискални и нефискални).  

 

ИНВЕСТИЦИОНИ ПОДСТИЦАЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (ФИСКАЛНИ И НЕФИСКАЛНИ) 

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

1. 

Субвенције за одлуку, доквалификацију и 

преквалификацију и побољшање мобилности радне снаге 

(Влада Републике Српске путем кредита Свјетске банке и 

сопственим учешћем кроз завод за запошљавање 

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске http://www.zzrs.org/  

http://www.zzrs.org/


   

  

 

Републике Српске и Јединицу за коодинацију пројеката 

Министарства здравља и социјалне заштите Републике 

Српске) 

2. 

Субвенције за самозапошљавање и запошљавање код 

послодавца лица из утврђене циљне групе ( Блада 

Републике Српске путем кредита Свјетске банке и 

сопственим учешћем кроз завод за запошљавање 

Републике Српске и Јединицу за коодинацију пројеката 

Министарства здравља и социјалне заштите Републике 

Српске) 

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске http://www.zzrs.org/  

3. 
Субвенције за запошљавање приправника са високом и 

вишом стручном спремом 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске http://www.zzrs.org/  

4. 
Субвенције за запошљење приправника са средњом 

стручном спремом(из средства Развојног програма 

Уједињених нација УНДП) 

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске http://www.zzrs.org/  

5. 

Програм основних, примијењених и развојних 

истразивања (Овај програм/мјера се односи на 

финансијску подршку научно-истраживачким пројектима 

из области основних, прмимијењених и развојних 

истраживања назадату тему по избору пројектног тима) 

Министарсто за науцнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 

Републике Српске 

https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Pages/default.aspx  

6. 

Истраживање у области технолошког развоја, трансфер 

знања и технологија и подстицање примјене резултата 

научно-истраживачког рада (Овај програм се односи на 

финансијску подршку пројектима развоја технологије, 

набавке опреме или учешће на стручним скуповма о 

развоју технологије у Републици Српској) 

Министарсто за науцнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво 

Републике Српске 

https://www.vladars.net/sr-SP-
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Pages/default.aspx  

7. 
Премија за приплодну стоку Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

8. 
Подршка развоју тржишне производње млијека Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

9. 
Пријема за произвидњу меса Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

10. 
Подршка пчеларској производњи Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  
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11. 
Пријема за произведено и продато воће и поврће Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

12. 
Подршка по јединици сјетвене површине/регрес – 

Подстицајна средства за регресирање вјештачког ђубриа 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

13.  
 Премија за сјеменски материјал Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

14.  
Премија за садни материјал Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

15.  
Премија за индустријско биље Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

16. 
Премија за заштиту здравља биљака Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

17.  
Премија за пшеницу Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

18. 
Премија за дуван Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

19. 
Мјере заштиту здравља животиња Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx   

20. 
Инвестиције у пољопривредну механизацију Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

21. 
Инвестиције у сточарској производњи (основно стадо, 

објекти, опрема) 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

22. 

Инвестиције у биљној производњи (стакленици, 

пластеници, вишегодишњи засади и опрема и огранска 

биљна производња) 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

23. 
Унапређење пољопривредног земљишта (одводњавање, 

наводњавање и сл.) 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

24. 
Инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу 

нових прерађивачких производа 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

25. 
Подршка организацији пољопривредних произвођача и 

прерађивача пољопривредних производа 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

26. 

Унапређење људских ресурса: 

-Подршка семинарима, савјетовањима, студијским 

путовањима, еадним групама 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  
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-Подршка едукацији и доквалификацији младих на селу и 

обуци радно способног становништва у руралним 

подручјима 

-Суфинансирање имовинских програма у сточарској и 

биљној производњи 

27. 

Очување природе и рационално газдовање природним 

ресурсима: 

-Подршка мјерама правилног одлагања и забрињавања 

чврстог отпада и заштите природних извора и водотока а 

у сврху уређења сеоских ђубришта, санирање сеоских 

депонија смећа, финансирање мјера уклањања отпада  

животињског и биљног поријекла, суфинансирање 

програма производње енергије из биљног и животињсог 

отпада, спрјечавање загађења изворишта питке воде и 

слично, на основу захтјева који подносе Агенцији 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

28. 

Суфинансирање противградне заштите и премије 

осигурања пољопривредне производње: 

-Подршка превентивним мјерама ради спрјечавања и 

ублажавања елментарне непогоде 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

29. 
Побољшање услова живота и увођење рановрсности код 

остварења прихода у сеоској економији 

Министарство енергетике и рударства Републике 

Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/default.aspx  

30. 
Подстицај за запошљавање незапослених лица у 

Републици Српској 

Министарство енергетике и рударства Републике 

Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/default.aspx  

31. 

Субвенције за подстицај извоза превентивним субјектима 

који остварују извоз, а погођени су природним 

непогодама или другим изузетим догађајима 

Министарство енергетике и рударства Републике 

Српске 

 

https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/default.aspx  

32. 
Субвенције за подстицај извоза Министарство енергетике и рударства Републике 

Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/default.aspx  

33. 
Финансијски подстицај за сектор туризма- државна 

помоћ (бесповратна) мале вриједности 

Министарство енергетике и рударства Републике 

Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/default.aspx  

34. 

Члан 12. Закона о порезу на добит прописано је се 

капитални добици или губици настали у току пореске 

године могу пребијати , а нето добитак или губитак се 

додаје или одузима од пореске основице, уколико исти 

нису укључени у приходе, односно расходе 

Министарство финансија Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP- 

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  
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35. 

Члан 13. Закона о порезу на добит прописано је да се 

порески губитак , који представља негативну разлику 

између прихода и расхода у поступку утврђивања 

пореске основице, преноси и надокнађује умањивањем 

пореске основице у наредних пет година, а уколико 

порески обвезник има губитак у више пореских година, 

порески губитак из раније пореске године надокнађује се 

прије пореског губитка из новије пореске године 

Министарство финансија Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  

36. Кредити за микро бизнис у пољопривреди ИРБРС Инвестиционо-развојна банка Републике Српске https://www.irbrs.org/azuro3/a3/  

37. Кредити за предузетнике предузећа ИРБРС Инвестиционо-развојна банка Републике Српске https://www.irbrs.org/azuro3/a3/  

38. 
Кредити за мала и средња предузећа (МСП) из средстава 

Европске инвестиционе банке (ЕИБ) 
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске https://www.irbrs.org/azuro3/a3/  

39. Кредити за пољопривреду ИРБРС Инвестиционо-развојна банка Републике Српске https://www.irbrs.org/azuro3/a3/  

40. 

У сврху имплементације Гендер акционог плана БиХ, 

путем донаторских средстава из ФИГАП програма БиХ 

кроз Агенцију за пружање стручних услуга у 

пољопривреди: 

-Организовање обука кроз које су зене добиле могућност 

да стекну и унаприједе своје предузетничке потенцијале 

Гендер центар Владе Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx  

41. 

У сврху имплементације Гендер акционог плана БиХ, 

путем донаторских средства из ФИГАП програма БиХ 

кроз Агенцију за пружање стручних услуга у 

пољопривреди: 

-Програм усмјерен на оснаживањежена кроз 

информисање и додјелу подстицајних средтсва за развој 

пословних активности жена на селу кроз различите 

видове организовања (удружења и задруге) 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске https://www.irbrs.org/azuro3/a3/  

42. 

Члан 28. став 2. Закона о порезу на добит је прописано да 

се порез по одбитку не плаћа на следеће приходе: а) 

добит враћена у земљу страног правног лица, која се 

односи на његово стално мјесто пословања, под условом 

да страно правно лице посједује 10% или више у страном 

правном лицу у Републици Српској. Добит враћена у 

земљу значи преосталу добит правног лица након 

плаћених пореза; б) приходу у виду камата од дуговних 

Министарство финансија Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  
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инструмената које изадју или гарантују лица из члана 7. 

став 1. тачка (в); в)приходи у облику камата од депозита; 

г) приход у облику дивиденди; д) приход у облику камата 

или фунционалног еквивалента плаћеног на дужничку 

обавезу између сталног мјеста пословања или пословне 

јединице својој страној страни централи, уколико 

умањење није извршило платилац камате приликом 

утврђења своје пореске основице; ђ) приход у облику 

ауторских права које плати стално мјесто пословања или 

пословна јединица својој страној централи, уколико 

умањење није извршио платилац приликом уврђивања 

своје пореске основице; е) камате по кредитима и 

зајмовима кориштеним од резидената за улагање у 

опрему, постројења и непокретности у смислу члана 14а. 

Овог закона 

43. 
Члан 18. Закона о порезу на доходак прописан третман 

губитка из самосталне дјелатности 
Министарство финансија Републике Српске 

https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  

44. 
Члан 9. Закона  о порезу на непокретности прописано је 

да су од плаћања пореза на непокретности ослобођене 
Министарство финансија Републике Српске 

https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  

45. 

Члан 8. став 2. Закона о порезу непоретности прописано 

је да, у случају обављања дефицитарне производне-

занатске привредне дјелатности обвезник мозе бити 

ослобођен обавезе 

Министарство финансија Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  

46. 

Члан 14а. Закона о порезу на добит уведена је олаксица у 

виду умањења пореске основице за вриједност извршеног 

улагања у опрему, постројења и непокретности пореског 

обвезника који врши властиту регистровану производну 

дјелатност 

Министарство финансија Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  

47. 

Члан 14б. Закона о порезу на добит прописана је 

олакшица која се односи на умањење пореске основице 

приликом обрачуна пореза на добит за износ плаћеног 

пореза на доходак и доприноса за новозапослене раднике, 

најмање 30 нових раника у једној пословној години на 

период од 3 године од дана запошљавања тих радника 

Министарство финансија Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  
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Извор: https://www.irbrs.org/  

 https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  

 https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/pages/default.aspx  

 https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/default.aspx  

 https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx  

 https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Pages/default.aspx  

 http://www.zzzrs.net/  

               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                     Љубиша Станковић 

                

 

48. 

Члан 11. Закона о поезу на добит прописано је да се за 

машине и опрему која се амортизује, дозвољава одбитак 

за убрзану амортизацију која се обрачунава на следећи 

начин: а) прва година: 40%, б) друга година: 30%, трећа 

година: 30% 

Министарство финансија Републике Српске 
https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx  

49. Кредити за почетне пословне активности ИРБРС Инвестиционо-развојна банка Републике Српске https://www.irbrs.org/azuro3/a3/  
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