ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗВОРНИК

ПОДСТИЦАЈИ И ОЛАКШИЦЕ
ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НАЗИВ
ИНСТИТУЦИЈЕ

МЈЕРЕ ПОДРШКЕ
Закон о порезу на доходак
(„Службени гласник Републике Српске“, број 60/15, 05/16, 66/18,105/19)
У Закону о порезу на доходак утврђене су погодности за инвеститоре, тако што
је укинут порез на дивиденду (члан 8. став 13.), те су уведене и друге новине
у опорезивање дохотка од страних извора у позитивном смислу. Поред тога
овим законом су дефинисани и услови добијања статуса квалификованог
инвеститора на основу чега он стиче право на пореске повластице за годишњи
доходак.
Закон о порезу на добит
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15,1/17, 58/19)
Порески губитак представља негативну разлику између прихода и расхода
у поступку утврђивања пореске основице, а преноси се и надокнађује
умањивањем пореске основице у наредних пет година.
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Уколико порески обвезник има губитак у више пореских година, порески
губитак из раније пореске године надокнађује се прије пореског губитка из
новије пореске године, а рок од пет година за пренос и одбијање пореског
губитка од пореске основице тече посебно за сваки порески губитак.
У обзир се узимају само опорезиви приходи и расходи настали на основу
сталног мјеста пословања у Републици Српској (члан 25).
Порез по одбитку не плаћа се на следеће исплате прихода страном правном
лицу:
1. добит враћену у земљу страног правног лица која се односи на његово
стално мјесто пословања у Републици Српској, при чему добит враћена у
земљу значи преосталу добит страног правног лица након плаћеног пореза
на добит у Републици Српској,

2. камате по кредитима и зајмовима коришћеним од правног лица из
Републике Српске и сталног мјеста пословања страног правног лица у
РепублициСрпскојза улагање у опрему и постројења,
3. приходе у облику камате или њеног функционалног еквивалента на
дужничке хартије од вриједности које емитује Република Српска или
јединица локалне самоуправе у њеном саставу (члан 46).
Законом о порезу на добит омогућава се пореском обвезнику на територији
Републике Српске да изврши улагање у опрему и постројења за обављање
регистроване производне дјелатности при чему остварује право на умањење
пореске основице за вриједност извршеног улагања.
Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске Министар доноси
рјешење којим утврђује листу дјелатности у сврху остварења права на
умањење пореске основице пореза на добит (члан 26).
Закон о пореском поступку Републике Српске
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(„Службени гласник Рапублике Српске“, број 102/11, 108/11, 67/13, 31/14, 44/16)
Законом о пореском поступку утврђена је организација, надлежност, права
и обавезе Пореске управе РС, права и обавезе пореских обвезника, порески
поступак, плаћање пореских обавеза, редовна и принудна наплата пореских
обавеза и начин престанка пореских обавеза, пореска контрола, поступак по
правном лијеку и надзор и прекршаји из области пореза у Републици Српској.
Закон о одгођеном плаћању пореског дуга
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15)
Законом о одгођеном плаћању пореског дуга је прецизирано оставаривање
права пореских обвезника на одгађање плаћања пореских обавеза, а са циљем
да се олакша финансијски положај привредних субјеката, одржање текуће
ликвидности, подстицање запошљавања у привреди и боља наплативост
пореског дуга.
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Закон о подстицајим у привреди Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 52/19)
Законом о подстицајима у привреди Републике Српске уређују се услови,
корисници и поступак за остваривање права на подстицаје за повећање плата радника, као и основни елементи за подстицање директних улагања у
привреду.
Закон о развоју малих и средњих предузећа
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/13)
Закон о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих
предузећа
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 84/19)
Према овом закону предвиђено је да органи управе у складу са својим прописаним надлежностима подстичу развој подручја за које су ресорно надлежни и обезбјеђују потребна финансијска средства за поједине дјелатности
у области малих и средњих предузећа (члан 14).
Подстицајна средства додјељују се у складу са циљевима утврђеним Стратегијом за развој малих и средњих предузећа у Републици Српској, до износа
расположивих средстава планираних буџетом Републике Српске за те намјене, за одређену фискалну годину (члан 15, став 2).
Уредбом Владе прописују се намјена, услови, критеријуми и поступак додјеле подстицајних средстава за развој МСП, као и начин извјештавања о утрошку додијељених средстава (члан 15, став 3).
Подстицајна средства за побољшање конкурентности МСП додјељују се за
сљедеће намјене:
1. успостављање међународних стандарда који се тичу пословања МСП,
2. развој и успостављање информационих технологија за потребепословних
активности,
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3. примјену пословних и техничких иновација у пословању,
4. пружање стручних услуга и едукација почетника у пословању, запослених
у области МСП, предузетница, младих и других,
5. учешће на сајмовима и изложбама, организовању конференција, електронске промоције МСП и других облика промоције МСП и
6. Едукацију, промоцију и помоћ у набавци опреме и алата за дјелатности
старих и умјетничких заната и домаће радиности.
Подстицајна средства за успостављање и јачање предузетничке инфраструктуре додјељују се за сљедеће намјене:
1. израду пројектне документације за пословну зону, изградњу инфраструктуре и промоцију зона,
2. адаптацију или реконструкцију простора за предузетничке инкубаторе, набавку опреме за потребе инкубатора и едукацију корисника услуга инкубатора и
3. израду студија оправданости за успостављање кластера, подршку развоју
производа кластера и едукацију и промоцију чланова кластера.
Закон о страним улагањима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 21/18)
Страни улагач може основати пословни субјекат у Републици Српској под истим условима који важе за домаће улагаче, а у складу са одредбама закона
којим се уређују привредна друштва, као и другим позитивним законским
прописима, уколико овим законом није другачије одређено (члан 5).
Пословни субјекат у својини страног улагача има иста права, обавезе и одговорности као пословни субјекат који је у потпуној својини домаћих правних
или физичких лица (члан 7).
Страни улагач може стицати право својине на непокретностима у складу са
прописима о стварним правима (члан 8).
Страни улагач има право да у сврху улагања отвори рачун на подручју
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Републике Српске, у било којој комерцијалној банци, у домаћој или било којој
другој слободној конвертибилној валути (члан 9, став 1).
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Страни улагач има право конвертовати домаћу валуту у било коју слободну
конвертибилну валуту за плаћања која су у вези са његовим улагањем (члан
9, став 2).
Страни улагач има право да врши трансфер средстава која настану као резултат његовог улагања у Републику Српску, без ограничења, у свакој слободној конвертибилној валути, а посебно:
1. добит од улагања остварену у облику профита, дивиденди, камата и других сродних права,
2. средства која улагачи стекну након ликвидације својих улагања у Републику Српску или од продаје имовине, односно својинских права,
3. надокнаду по основу експропријације или других мјера које имају сличне
посљедице.
Страни улагач има право да без ограничавања запошљава раднике из иностранства, уколико није другачије одређено посебним прописима којим се
уређују области рада и запошљавања страних лица, уколико таквих радника
нема на домаћем тржишту рада (члан 10).
Јамчи се страном улагачу да његова улагања неће бити експроприсана или
подвргнута мјерама са сличним посљедицама, осим у изузетним случајевима, када је то у јавном интересу и у складу са законима и другим прописима
(члан11, став 1).
Страни улагач има право на примјерену, брзу и одговарајућу надокнаду,
којом може слободно располагати за било какву штету која је посљедица експропријације или других мјера које имају сличне посљедице (члан 11,став 2).
Право из става 2. овог члана не искључује право страног улагача на подношење жалбе против одлуке о експропријацији или мјери сличног дејства у
редовном попоступку (члан 11, став 3.)

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Јавни конкурс за пројекте у туризму (2020. година)
Министарство трговине и туризма додјељује средства за развој туризма
на основу Јавног конкурса за пројекте у туризму који се објављују једном
годишње, а у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Српске за
период 2011.–2020. година.
Министарство ће путем Јавног конкурса финансирати/суфинансирати
сљедећeпројектнe активности:
1. активности на непосредној реализацији туристичких манифестација,
2. изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре,
3. унапређивање постојеће туристичке понуде,
4. подстицање домаћег и рецептивног туризма,
5. финансирање пројеката из области туризма или других области сродних
туризму.
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ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА 2020 ГОДИНЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје:
1. премије за приплодну стоку,
2. подршку развоју тржишне производње млијека,
3. премије за производњу меса,
4. подршку пчеларској производњи,
5. подршку за заштиту здравља животиња,
6. подршку сточарској производњи,
7. премије за произведено и продато воће и поврће,
8. подршк по јединици сјетвене површине/регрес-Подстицајна средства
за регресирање вјештачког ђубрива,
9. премије за сјеменски материјал,
10. премије за садни материја,
11. премије за индустријско биље,
12. подршку за заштиту здравља биљака,
13. премије за пшеницу,
14. премије за дуван,
15. подршку осталој биљној производњи,
16. подршку инвестицијама у пољопривредну механизацију,
17. подршку инвестицијама у сточарској производњи (основно стадо,
објекти, опрема),
18. подршку инвестицијама у биљној производњи (стакленици, пластеници,
вишегодишњи засади и опрема и органска биљна производња),
19. подршку за унапређење пољопривредног земљишта (одводњавање,
наводњавање и сл.),
20. подршку инвестицијама у модернизацију постојећих и изградњу нових

21.
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22.

23.

24.

прерађивачких капацитета,
подршку организацији пољопривредних произвођача и прерађивача
пољопривредних производа,
подршку за унапређење људских ресурса:
• Подршка семинарима, савјетовањима, студијским путовањима,
радним групама,
• Подршка едукацији и доквалификацији младих на селу и обуци
радно способног становништва у руралним подручјима,
• Суфинансирање иновативних програма у сточарској и биљној
производњи,
подршку за очување природе и рационално газдовање природним
ресурсима:
• Подршка мјерама правилног одлагања и збрињавања 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 животињског отпада,
спрјечавање загађења изворишта питке воде и слично, на основу
захтјева који подносе Агенцији,
подршку противградној заштити и премије осигурања пољопривредне
производње:
• Подршка превентивним мјерама ради спрјечавања и ублажавања
елементарне непогоде.
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МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ БИХ
И РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2022. ГОДИНЕ
Закон о научно-истраживачкој дјелатности и технолошком развоју
(„Службени гласник Републике Српске“ број 06/12, 33/14, 66/18, 84/19)
Стратешки циљеви у области технолошког развоја остварују се путем
прогарама: истраживања у области технолошког развоја, подстицања
проналазаштва, иновација и заштите интелектуалног власништва,
трансфера знања и технологија и подстицање примјене резултата
научноистраживачког рада, подршке организацијама за инфраструктурну
подршку развоја технологија.
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ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРОГРАМИ ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. ГОДИНИ
Пројекти које Завод за запошљавање Републике Српске планира да
реализује у 2020. години:
1. Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце
погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида
ВРС у 2020.години „Заједно до посла“;
2. Програм подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу
приправника у 2020. години;
3. Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у
привреди у 2020. години;
4. Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2020. години;
Програм подршке партнерству у реализацији активних политика
запошљавања и самозапошљавања са локалним заједницама.

ИНВЕСТИЦИОНО РАЗВОЈНА БАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Задатак Инвестиционо-развојне банке Републике Српске је да поред свих
осталих активности пружа подршку страним директним инвестицијама.
Са тим циљем ИРБРС промовише потенцијале Републике Српске и пружа
инвеститорима информације о пословном и регулаторном окружењу
у РС и БИХ, економским трендовима и показатељима и пружа им друге
информације како би се олакшала реализација њихових пројеката. ИРБРС
нуди инвеститорима и постојећим привредним субјектима финансијску
подршку за њихове пословне пројекте кроз више кредитних линија са
стимулисаним каматним стопама, дужим периодом отплате и нижим
трошковима обраде који настају у вези са одобравањем кредита.
Кредитне линије ИРБРС пласира преко комерцијалних банака, а укључују:
1. Кредите за почетне пословне активности;
2. Кредите за предузетнике и предузећа;
3. Кредите за микробизнис у пољопривреди;
4. Кредите за пољопривреду;
5. Стамбене кредите;
6. Кредите за јединице локалне самоуправе.
ИРБРС подстиче привредне субјекте да средства за финансирање својих
пројеката прибављају и емисијом хартија од вриједности, умјесто путем
кредитног задуживања. У овом случају ИРБРС наступа као институционални
инвеститор који улаже средства у куповину акција и обвезница привредних
субјеката.
ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
1. ЦЕФТА, ЕФТА и Споразум о стабилизацији и придруживању
2. Билатерални инвестициони споразуми
3. Слободне зоне
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4. Заштита од политичког ризика - Мултилатерална агенција за
гарантовање инвестиција (MIGA)
5. Фонд за подршку страним инвеститорима у БиХ.

Правилник о одобравању гаранција по гарантним линијама
Упутство о примјени Правилника о одобравању гаранција по гарантнокредитним линијама
Упутство о измјенама и допунама Упутства о примјени Правилника о
одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама
Гарантни фонд врши издавање свих врста гаранција, супергаранција
и контрагаранција за обезбјеђење дијела обавеза по кредитима или
другим финансијским обавезама уговореним између пословног субјекта
који има сједиште у Републици Српској и банке или друге финансијске
организације.
ГАРАНТНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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Основне гарантне линије:
1. Гарантна линија за почетне послевне активности,
2. Гарантна линија за регистрована пољопривредна газдинства,
3. Гарантна линија за пољопривреду,
4. Гарантна линија за предузетнике,
5. Гарантна линија за привредна друштва,
6. Гарантна линија за подршку извозу.
Посебне гарантне линије:
1. Гарантна линија за реализацију средстава из Фонда Партнер
Министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске,

2. Гарантна линија за реализацију Пројекта руралног развоја,
3. Гарантна линија за почетне пословне активности на подручју развоја
информационо-комуникационих технологија,
4. Гарантна линија за почетне пословне активности на подручју развоја
сеоског, ловног, риболовног и еко туризма.
5. Гарантна линија за почентне пословне активностиу сектору узгоја и
прераде јагодичастог воћа,
6. Гарантна линија за почетне пословне активности у области говедарства,
овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства.
Град Зворник има потписан Протокол о сарадњи са Гарантним фондом
Републике Српске којим су конкретизована сва подручја сарадње.
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ФОНД ЗА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РС

Правилника о начину и критеријумима за додјелу финансијски средстава и
мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда за
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
Стални јавни конкурс
На основу Правилника о начину и критеријумима за додјелу финансијских
средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање
средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
Републике Српске Фонд за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност Републике Српске објављује јавне конкурсе за додјељивање
средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите
животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије
на територији Републике Српске.

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАЗВОЈУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА
(„Службени гласник Републике Српске“, број 84/19)
Развојна агенција Републике Српске је непрофитна организација која је
надлежна за пружање стручних услуга приликом оснивања, пословања
и развоја МСП, подстицања улагања у МСП, подршку успостављању
предузетничке инфраструктуре, иноваторској дјелатности, стимулисање
стварања нових производа и увођења нових технологија.
Агенција има обавезу и да подстиче запошљавање, стручно образовање,
преквалификацију и доквалификацију радника, учешће на сајмовима,
пружа подршку женском, омладинском, руралном предузетништву,
прикупља податке, анализира их и извјештава у вези са стањем у области
МСП, учествује у изради стратешких и других развојних докумената.

Остали подстицаји за
инвеститоре

1. ЦЕФТА, ЕФТА и Споразум о стабилизацији и придруживању
2. Билатерални инвестициони споразуми
3. Слободне зоне
4. Заштита од политичког ризика - Мултилатерална агенција за
гарантовање инвестиција (MIGA)
5. Фонд за подршку страним инвеститорима у БиХ
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КОНТАКТ
Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу
Тел: 056 232 216 Факс: 056 232 221
razvoj@gradzvornik.org
www.gradzvornik.org

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ЗВОРНИК

УЛ.СВЕТОГ САВЕ 124
75400 ЗВОРНИК
тел. 056 232 251
e-mail zvornik@teol.net
www.gradzvornik.org

