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ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У СТАНАРЕ? 

1. Савремени пословни простор који закупцима нуди повољно пословно окружење за 

производњу и рад 

2. Ниски оперативни трошкови пословања-повољне цијене eлектричне енергије, 

комуналних услуга, телекомникација и грађења, 

3. Добра квалификациона и старосна структура активних тражилаца посла 

4. Повољан географски положај општине Станари 

5. Релативна близина већих административних и привредних центара 

6. Могућност прикључка на аутопут Добој-Бања Лука 

7. Сигурност у пословању-Потписан Споразум о стабилизацији и придруживању 

између Босне и Херцеговине и Европске Уније, што гарантује сигурност у 

пословању 

8. Приступ међународним тржиштима-ЦЕФТА (Споразуми о слободној трговини, 

Споразум о слободној трговини између Босне и Херцеговине и ЕФТА земаља 

(Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн), Споразум о слободној трговини са 

Турском 

9. Повољна подстицајна средства (Правилник о субвенцијама за запошљавање, 

Програм подстицаја пољопривредне производње) 

10. Нижи трошкови пословања у односу на земље Европске уније (најнижи порез на 

добит у Европи од 10% и ПДВ од 17%) 
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GREENFIELD ЛОКАЦИЈЕ 

 

Назив пословне зоне Пословна зона „Термоелектрана“ 

Локација Драгаловци 

Површина 3,3 хектара 

Власништво Општина Станари 

Врста земљишта Greenfield 

Улагања Буџет Општине Станари, Влада Републике Српске 
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Бр.слободних 

парцела 

1 слободна парцела, површина 2452 m2, к.ч. 2335/8, уписана у ЛН број 1, КО Драгаловци 

Опис локације Одлична путна повезаност, уз регионалне путеве Р 474 и Р 474 а, налази се у близини жељезничког 

чворишта и утоварне рампе у Драгаловцима. 

Удаљеност од прикључка на ауто-пут је 23 km (прилључак у Прњавору) 

Постојећа 

инфраструктура 

3 производне хале са комплетним вањским уређењем (интерне саобраћајнице и паркинзи, одводња 

оборинских вода, септичка јама, ограда и расвјета, хидрантски резервоар, 2 трансформаторске 

станице са трансформаторима) 

Пословна могућност Куповина, закуп 

Цијена закупа 

земљишта у зони 

Почетна цијена закупа у поступку лицитације неизграђеног грађевинског земљишта означеног као 

к.ч. 2335/8 уписане у ЛН број 1 КО Драгаловци, износи 563,96 КМ мјесечно. 

Приоритетни 

сектори за 

инвестирање у зону 

Металопрерађивачки 

Процедура и услови 

уласка у зону 

Путем лицитације. Пријава у поступку лицитације садржи сљедеће податке: име, очево име, 

презиме, матични број, тачну адресу и контакт телефон (за физичко лице) или пуни назив правног 

лица, ЈИБ број и сједиште и контакт телефон (за правно лице), прецизну ознаку непокретности на 

коју се односи пријава. 

Уз понуду, учесник на огласу обавезан је приложити: доказ о уплати кауције (10% од почетне 

цијене закупа на непокретности за годину дана) и доказ о измиреним обавезама према општини 

Станари. 
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BROWNFIELD ЛОКАЦИЈЕ 

 НАЗИВ ОБЈЕКТА 

ХАЛА 3 ХАЛА 6 ХАЛА 4 

  

 

 
 

 

 

 

 

ПЗ „Термоелектрана“, к.ч. 2335/7 ПЗ „Термоелектрана“ к.ч. 2335/1 PZ “Термоелектрана”, к.ч. 2335/6 

Година изградње: 2018. година Година изградње: 2018. година Година изградње: 2018. година 

Површина:1004,96 m2 Површина:1152 m2 Површина:1632 m2 

Производња са канцеларијским 

простором 

Производња са канцеларијским 

простором 

Производња са канцеларијским 

простором 

АБ тракасти темељи комбиновани са 

АБ самцима и АБ гредама, носиви 

челични стубови и биндери 

АБ тракасти темељи комбиновани са АБ 

самцима и АБ гредама, носиви челични 

стубови и биндери 

АБ тракасти темељи комбиновани са АБ 

самцима и АБ гредама, носиви челични 

стубови и биндери 
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Монтажна градња, сендвич панел Монтажна градња, сендвич панел Монтажна градња, сендвич панел 

ПВЦ унутрашња столарија ПВЦ унутрашња столарија ПВЦ унутрашња столарија 

ПВЦ и АЛ профил вањска столарија ПВЦ и АЛ профил вањска столарија ПВЦ и АЛ профил вањска столарија 

Сендвич панели Сендвич панели Сендвич панели 

WC шоља са водокотлићем, 

умиваоник 

WC шоља са водокотлићем, умиваоник WC шоља са водокотлићем, умиваоник 

Водовод и канализација: ДА ДА ДА 

Електро и ПТТ инсталација: ДА ДА ДА 

Климатизација/вентилација: 

Природно 

Природно Природно 

Гријање: Властито Властито Властито 

Остале инсталације: Интернет Интернет Интернет 

Фасада: Снендвич панел Сендвич панел Сендвич панел 

Вањско уређење: Уређено, 

асфалтирано 

Уређено, асфалтирано Уређено, асфалтирано 

Општа процјена објекта: Врло добро 

до одлично 

Врло добро до одлично Врло добро до одлично 
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ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ КОЈИМА НЕ УПРАВЉА ОПШТИНА 

АДРЕСА 

ЛОКАЦИЈЕ 

ФОТОГРАФИЈА ВЛАСНИШТВО ПОВРШИ

НА 

ИНВЕСТИЦИОН

Е 

МОГУЋНОСТИ 

ПОГОДНОС

Т НАМЈЕНЕ 

КОНТАК

Т 

 

 

 

Станари бб 

 

 

 

 

Приватно 

 

 

 

200 m2 

 

 

 

Закуп 

 

 

Занатска, 

трговинска 

или услужна 

дјелатност 

 

 

Дамир 

Керић 

065/826-

048 

 

 

 

Станари бб 

 

 

 

 

Приватно 

 

 

 

60 m2 

 

 

 

Закуп 

 

 

Занатска, 

трговинска 

или услужна 

дјелатност 

 

 

Младен 

Илић 

066/952-

802 
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Станари бб 

 

 

 

 

Приватно 

 

 

 

42 m2 

 

 

 

Закуп 

 

 

Занатска, 

трговинска 

или услужна 

дјелатност 

 

 

Младен 

Илић 

066/952-

802 

 

 

 

Станари бб 

 

 

 

 

Приватно 

 

 

 

36 m2 

 

 

 

Закуп 

 

 

Занатска, 

трговинска 

или услужна 

дјелатност 

 

 

Младен 

Илић 

066/952-

802 
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Станари бб 

 

 

 

 

Приватно 

 

 

 

113 m2 

 

 

 

Закуп 

 

 

Занатска, 

трговинска 

или услужна 

дјелатност 

 

 

Бојан 

Петковић 

053/290-

944 

 

 

Станари бб 

 

 

 

Приватно 

 

 

106 m2 

 

 

Куповина 

 

Занатска, 

трговинска, 

услужна 

дјелатност и 

одређене 

врсте 

производње 

 

Агенција 

Стан 

066/546-

051 

 

Сви пословни простори од инфраструктуре посједују прикључке за струју, воду и канализацију.  
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ИНВЕСТИЦИОНИ ПОДСТИЦАЈИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ 

Р.Б. НАЗИВ ПОДСТИЦАЈА ДОКУМЕНТ ВРСТА ГЕНЕРАЛНИ

/ 

СЕКТОРСКИ 

ПЛАНИРАНА 

СРЕДСТВА ЗА 

2022. ГОДИНУ 

КОНТАКТ 

1.  Подстицај за 

запошљавање нових 

радника 

Правилник о субвенцијама 

за запошљавање 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Генерални 600.000,00 КМ Љубиша Станковић 

finansije@opstinastanari.

com 

2.  Подршка произвођачима 

краставаца корнишона 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 3.500,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

3.  Подршка произвођачима 

осталог поврћа на 

отвореном, изузев 

кромпира 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 4.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

4.  Подршка произвођачима 

поврћа у заштићеном 

простору 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 5.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

5.  Подршка произвођачима 

воћарских култура 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 13.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

mailto:finansije@opstinastanari.com
mailto:finansije@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com


11 
 

6.  Подршка произвођачима 

млијека 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 17.500,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

7.  Подршка власницима 

пчелињих друштава 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 4.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

8.  Подршка произвођачима 

бројлера 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 8.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

9.  Подршка узгајивачима 

крмача прасилица 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 5.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

10.  Подршка узгајивачима 

оваца 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 4.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

11.  Подршка узгајивачима 

товних јунади 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 6.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

12.  Подстицајна средства за 

инвестиције у 

пољопривредну 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 20.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
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механизацију и опрему за 

сточарску производњу 

13.  Подстицајна средства за 

набавку садног материјала 

(воћних садница)  

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 4.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

14.  Подстицајна средства за 

набавку опреме за 

наводњавање 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 5.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

15.  Подстицајна средства за 

проширење стада музних 

крава 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 7.300,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

16.  Подстицајна средства за 

супрасне назимице 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 6.300,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

17.  Подстицајна средства за 

изградњу и проширење 

нових објеката за потребе 

сточарске производње и 

прераде пољопривредних 

производа 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 36.000,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
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18.  Подстицајна средства за 

цертификацију органске 

производње 

Програм подстицаја 

пољопривредне производње 

за 2022. годину 

Субвенција 

(финансијски 

подстицај) 

Секторски 1.400,00 КМ Љубинка Јованчевић 

Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

НЕФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ 

19.  Умањена пореска стопа Одлука о утврђивању 

пореске стопе за 

опорезивање непокретности 

на подручју општине 

Станари 

Нефинансијс

ки 

Генерални  Бранко Вуковић 

stambenokomunalno@op

stinastanari.com 

20.  Ослобађање плаћања 

комуналне таксе 

Одлука о комуналним 

таксама 

Нефинансијс

ки 

Генерални  Бранко Вуковић 

stambenokomunalno@op

stinastanari.com 

21.  Умањена почетна цијена 

закупнине објеката у ПЗ 

„Термоелектрана“ 

Одлука о цијени закупа 

пословних објеката у ПЗ 

„Термоелектрана“ 

Драгаловци у власништву 

општине Станари 

Нефинансијс

ки 

Генерални  Бранко Вуковић 

stambenokomunalno@op

stinastanari.com 

22.  Продаја грађевинског 

земљишта по цијени 

нижој од тржишне 

вриједности или без 

накнаде 

Правилник о условима 

отуђења непокретности у 

својини Општине испод 

тржишне цијене или без 

накнаде 

Нефинансијс

ки 

Генерални  Бранко Вуковић 

stambenokomunalno@op

stinastanari.com 

23.  Помоћ при проналажењу 

повољне локације за 

инвестирање 

Канцеларија за локални 

економски развој општине 

Станари 

Нефинансијс

ки 

Генерални  Горан Ристић 

privredaipoljoprivreda@

opstinastanari.com 

mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
mailto:privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com
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Михајло Гаврић 

agencija.stanari@gmail.c

om 

24.  Привредни савјет 

Општине Станари 

Привредни савјет Општине 

Станари 

Нефинансијс

ки 

Генерални  Милош Гарић 

zamjeniknacelnika@opsti

nastanari.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agencija.stanari@gmail.com
mailto:agencija.stanari@gmail.com
mailto:zamjeniknacelnika@opstinastanari.com
mailto:zamjeniknacelnika@opstinastanari.com
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ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА 

1. ГРАЂЕЊЕ 

Р.Б. ВРСТА 

ДОЗВОЛЕ 

РОК ЗА 

ИЗДАВАЊЕ 

ТРОШКОВИ 

1.  Локацијски 

услови 

7 дана од дана предаје 

комплетне 

документације уз 

захтјев 

Урбанистичко-техничке услове израђује пројектантска кућа, а према 

властитом цјеновнику. 

Цијене сагласности предвиђене УТ условима одређене су условима 

надлежних предузећа. 

Административна такса за издавање локацијских услова је 20 КМ (10,23€) 

2.  Грађевинска 

дозвола 

7 дана од дана предаје 

комплетне 

документације уз 

захтјев 

Трошкови израде техничке документације одређене су цјеновником изабране 

пројектантске куће. 

Трошкови ревизије пројектне документације одређене су цјеновником 

одабраног ревидента. 

Трошкови издавања сагласности комуналних предузећа, одређене су 

цјеновницима надлежних комуналних предузећа. 

Трошкови претварања земљишта у грађевинско (трошкови варирају у 

зависности од културе, класе и квадратуре). 

Трошкови издавања еколошке дозволе. 

Трошкови накнаде за РУГИПП који износе 0,3% предрачунске вриједности 

грађевинских радова. 

Трошкови накнаде на име једнократне ренте, за шта се доноси посебно 

рјешење, а као основица за израчун се користи 0,5%, 1% или 1,5% (у 

зависности од зоне у којој се објекат налази) просјечне грађевинске цијене по 

1m2 корисне површине стамбеног и пословног простора која за 2021. годину 

износи 587,47 КМ, што се множи са коефицијентом развијености јединице 
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локалне самоуправе (која за општину Станари износи 1) и корисном 

површином објекта. 

Трошкове општинске административне таксе: 

- за објекте предрачунске вриједности до 50 000 КМ-20 КМ (10,23€) 

- за објекте предрачунске вриједности од 50-100 000 КМ-30 КМ (15,34€) 

- за објекте предрачунске вриједности веће од 100 000 КМ: 0,05% 

предрачунске вриједности, а максимално 1 000 КМ (511,50 €) 

3.  Употребна 

дозвола 

Рок за рјешавање 

потпуног захтјева 

(достављена 

комплетна и технички 

исправна 

документација) је 15 

дана 

Трошкови техничког прегледа који зависе од врсте објекта, а прописани су 

Одлуком о накнадама за обављање послова техничког прегледа („Службени 

гласник општине Станари“, бр. 8/19) 

Трошкови општинске административне таксе који износе: 

- за индивидуално-стамбене, стамбено-пословне и привремене објекте- 

20 КМ (10,23 €), 

- за објекте мале привреде, занатских радионица, складишта, 

пољопривредних и инфраструктурних објеката- 30 КМ (15,34 €), 

- за колективно становање, колективне стамбено-пословне, пословне и 

индустријске објекте- 50 КМ (25,57 €), 

- за угоститељске објекте са преноћиштем, ноћне барове, диско клубове 

и бензинске пумпе-100 КМ (51,15€) 

4.  Еколошка 

дозвола 

Према члану 89 

Закона о заштити 

животне средине рок 

за издавање еколошке 

дозволе је најдужи 60 

дана, од дана 

подношења захтјева 

са комплетним 

прилозима. 

Трошкови општинске административне таксе (захтјев)- 2 КМ (0,51€) 

Трошкови општинске административне таксе за издавање дозволе- 50 КМ 

(25,57 €) 
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2. ОСНИВАЊЕ/РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА Општинска административна такса-30 КМ (15,34 €) 

РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА Нотарске услуге~4 КМ (2.04 €) 

Овјера личних докумената и потписа (2 KM+3 KM) 

Уплата таксе АПИФ-у-35 КМ (17.89 €) 

Објава у „Службеном гласнику Републике Српске“-7 КМ по 

једном реду 

Израда печата- 20-50 КМ (10,23-25,57 €) 

ПДВ регистрација-40 КМ (20,45€)  на рачун ЈРТ ТРЕЗОР 

БиХ 

Фискализација~1000 КМ (511.29€) 

 

ЦИЈЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ПОСЛОВНЕ СУБЈЕКТЕ  

ВОДА СА КАНАЛИЗАЦИЈОМ 0,88€/m3 (са урачунатим ПДВ-ом) 

ОДВОЗ ОТПАДА 12€/m3 (са урачунатим ПДВ-ом) 

ФИКСНИ ТЕЛЕФОН Претплата за фиксни телефон 7,90€ 

Фиксни телефон 0,03€ минут 

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН Претплата за мобилни телефон 9,60€ 

Мобилни телефон 0,10€ минут 

ШИРОКОПОЈАСНИ ИНТЕРНЕТ Мјесечна претплата 15€ 

Накнада једнократно за приступ 29,20 КМ за уговорени 

период од 12 мјесеци, 1 КМ за уговорени период од 24 

мјесеца. Цијене садрже 17% ПДВ-а. 
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ОПШТИНСКА УПРАВА СТАНАРИ 

СТАНАРИ ББ 

74 208 СТАНАРИ 

 

Телефон 

053/201-810 

 

Факс 

053/290-966 

 

E-mail 

nacelnik@opstinastanari.com  

privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com 

stambenokomunalno@opstinastanari.com 

agencija.stanari@gmail.com 

 

www.opstinastanari.com 

www.investinstanari.biz/ 

mailto:nacelnik@opstinastanari.com
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mailto:stambenokomunalno@opstinastanari.com
mailto:agencija.stanari@gmail.com
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