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СКРАЋЕНИЦЕ И ПОЈМОВИ 

UNCTAD – Конференција Уједињених нација о трговини и развоју (енгл. United Nations 

Conference on Trade and Development) је основана 1964, као стално међувладино тијело. То је 

главни орган Генералне скупштине Уједињених нација који се бави трговином, инвестицијама 

и развојем. Циљеви организације су „повећавање обима трговине, инвестиција и могућности 

развоја земаља у развоју, као и помоћ у њиховим напорима да се интегришу у свјетску 

економију на равноправној основи“. 

OECD – Организација за економску сарадњу и развој (енгл. Organisation for Economic Co-

operation and Development) основана је 14. децембра 1960. године. Настала је из Организације 

за европску економску сарадњу – ОЕЕС, основане 1948. године с циљем да помогне остварењу 

и администрацији Маршаловог плана о реконструкцији Европе након Другог свјетског рата. 

Касније је њено чланство било проширено на неевропске земље, а 1961. године реформисана 

је у Организацију за економску сарадњу и развој. Циљеви: постићи што већи привредни раст и 

запосленост; повећати животни стандард у земљама чланицама, уз очување финансијске 

равнотеже; доприносити развоју свјетске привреде; помагати здрав економски напредак у 

чланицама и нечланицама у процесу њиховог привредног развоја; доприносити ширењу 

свјетске трговине на мултилатералној основи, без дискриминације и у складу са 

међународним обавезама. 

WБ – Свјетска банка (енгл. The World Bank) је међународна организација, основана у децембру 

1945, која је одговорна за обезбјеђивање финансија и давање савјета земљама да би се 

повећао економски развој и смањило сиромаштво, али и очувале међународне инвестиције. 

Сједиште се налази у Вашингтону, а локалне канцеларије постоје у 124 земље.  

IFC – Међународна финансијска корпорација (енгл. International Finance Corporation), чланица 

Групације Свјетске банке. 

MIGA – Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција (енгл. Multilateral Investment 

Guarantee Agency). 

WTO – Свјетска трговинска организација (енгл. World Trade Organization) је међународна 

мултилатерална организација која је смишљена са циљем да надгледа и либерализује 

међународну трговину. Организација је настала 1. јануара 1995. и насљедник је Општег 

споразума о тарифама и трговини (енгл. General Agreement on Tariffs and Trade – GATT), који се 

потписан 1947. и који је остао на снази скоро пет деценија као де факто међународна 

организација.  

CEFTA – Централноевропски уговор о слободној трговини (енгл. Central European Free Trade 

Agreement) је трговински споразум између Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, 

Молдавије, Србије и Црне Горе. Бивше чланице су Пољска, Чешка Република, Словачка, 

Словенија, Мађарска и Хрватска које су постале чланице Европске уније.  

EFTA – Европска асоцијација за слободну трговину (енгл. European Free Trade Association), а 

чине је Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарска. 

USAID – Агенција САД за међународни развој (енгл. United States Agency for International 

Development) је агенција за међународни развој, основана 1961. са циљем пружања помоћи 

интернационалним хуманитарним организацијама и координисања економског и социјалног 

развоја других нација. 



GIZ – Њемачко друштво за међународну сарадњу (њем. Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit). 

EPEC – Европски центар знања. 

JИE – Југоисточна Европа је географски и геополитички дио Европе који се налази у источном 

дијелу Балканског полуострва и на обали Црног мора. Некад се овај појам поистовјећује са 

Балканом, који је само географски појам. У Југоисточној Европи се најчешће убраја сљедећих 

седам држава: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Румунија, Србија и Црна 

Гора. 

NALED – Национална алијанса за локални економски развој – Србија. 

World Investment Report, UNCTAD – Извјештај Конференције Уједињених нација о трговини и 

развоју о инвестицијама у свијету (публикација излази једном годишње). 

АПИФ Бања Лука – Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге.  

ПКРС – Привредна комора Републике Српске. 

ИРБ РС – Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. 

БДП – бруто домаћи производ. Бруто домаћи производ је резултат производње добара и 

услуга резидената на територији Републике Српске. Основне категорије у обрачуну бруто 

домаћег производа су: бруто вриједност производње, међуфазна потрошња и бруто додата 

вриједност, која обухвата средства за запослене, нето порезе на производњу и бруто 

оперативни вишак / мјешовити доходак. Бруто домаћи производ по тржишним цијенама 

представља збир додатих вриједности по дјелатностима, коригован за услуге финансијског 

посредовања (FISIM), умањен за субвенције и увећан за порез на производе. Реални бруто 

домаћи производ је показатељ степена и динамике економског развоја којим се приказује 

економски раст између различитих периода, елиминишући утицај промјене цијена, a исказан 

је у цијенама претходне године. 

GCI – Глобални индекс конкурентности (енгл. Global Competitivness Index) представља индекс 

конкурентности земаља. Индекс се објављује једном годишње у публикацији Свјетског 

економског форума (енгл. World Economic Forum), Извјештај о глобалној конкурентности (енгл. 

The Global Competitiveness Report). 

GII – Глобални индекс иновативности (енгл. Global Innovation Index).  

p/c – per capita.  

ЈПП – јавно-приватно партнерство, облик сарадње јавног и приватног сектора, које се 

реализује удруживањем ресурса, капитала и стручних знања, ради задовољавања јавних 

потреба. 

МСП – мала и средња предузећа, односно привредна друштва, друга правна лица и 

предузетници, који: просјечно годишње запошљавају мање од 250 радника, независни су у 

пословању и остварују укупни годишњи приход мањи од 8.000.000 КМ или имају вриједност 

пословне имовине до 4.000.000 КМ. 

ПУ РС – Пореска управа Републике Српске 



SWOT – представља скраћеницу од четири енглеске ријечи: Strengths – снаге; Weaknesses – 

слабости; Opportunities – могућности, шансе, прилике; Threats – пријетње, опасности. SWOT 

анализа идентификује снаге, слабости, прилике и пријетње да би се максимизовале снаге, 

минимизовале слабости, искористиле прилике и избјегле пријетње, или се смањио њихов 

утицај. 

Страно улагање – представља улагање нерезидента у ново или постојеће привредно друштво 

у новцу стварима и правима. 

Greenfield инвестиције – инвестиције у ледину којим се ствара потпуно ново производно 

предузеће 

Brownfield инвестиције – инвестиције у постојеће предузеће. 
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1. УВОД 
 

Страна улагања имају значајну улогу у привредном развоју земаља у развоју и земаља у 

транзицији, јер омогућавају додатни извор капитала у условима недовољне домаће 

акумулације. Она такође омогућавају и пренос технологија и предузетничких вјештина, те на 

тај начин утичу на повећање конкурентности цјелокупне привреде. У условима недовољних 

домаћих инвестиција страна улагања повећавају запосленост свих расположивих ресурса, 

њихово ефикасније кориштење и повећање продуктивности, те ефикасније укључивање 

привреде у глобалне токове свјетске привреде.  

Промјене на глобалном и регионалном плану (пад цијене нафте, проблеми у вези са 

Украјином, санкције Русији, проблеми у вези са изградњом Јужног тока, нестабилност 

девизних курсева, поплаве које су се догодиле у региону, избјегличка криза и компликовање 

ситуације на геополитичком плану) изазвале су несигурност на глобалном нивоу, што се огледа 

и у сталним промјенама процјена кретања стопа раста БДП-а и кретања страних улагања 

најрелевантнијих свјетских финансијских организација. Оваква кретања проузроковала су код 

страних инвеститора опрез, што је довело до смањивања обима страних улагања. Враћањем 

повјерења, постепено ће се повећавати и страна улагања. 

Према World Investment Report-у 2015. укупна страна улагања у свијету у 2014. години 

износила су 1.230 милијарде УС$, што представља пад од 16% у односу на 2013. годину. 

Развијене земље забиљежиле су пад од 28%, а земље у транзицији пад у износу од 52%, што 

указује да су се негативна кретања у глобалној економији највише одразила на земље у 

транзицији. Овакве тенденције су очекиване, с обзиром на то да су земље у транзицији 

углавном мале и отворене привреде, па самим тим и најосјетљивије на кретања у глобалној 

економији. UNCTAD-oв Investment Trends Monitor од 20. јануара 2016. године наводи да се у 

2016. години очекује даљи пад страних улагања због крхкости свјетске привреде, 

нестабилности глобалних финансијских тржишта, слабе агрегатне тражње, успоравања раста у 

неким великим новим тржиштима, као и повећаних геополитичких ризика и регионалних 

напетости. 

Секторски посматрано, страна улагања у глобални сектор услуга расту брже од улагања у 

производњу. Највећи износ страних улагања представљају улагања у екстрактивну индустрију 

и комуникације. Обновљива енергија је сектор са најбржим растом тражње за страна улагања 

у Европи. 

Страна улагања у Републику Српску у 2014. години, према подацима Централне банке БиХ, 

износе 379,1 милион КМ, што представља пораст у односу на 2013. годину када је остварено 

152,6 милиона КМ страних улагања.  

Уколико анализирамо резултате страних улагања у Републику Српску по секторима, можемо 

уочити да су улагања мотивисана тражењем ефикасности присутна у ограниченој мјери, 

посебно у поређењу са регионом. Нове greenfield инвестиције које теже повећању 

ефикасности и квалитетне brownfield инвестиције, које представљају најбржи и најјефтинији 

начин за реализацију инвестиција јер се реализују у већ постојећим слободним производним 

капацитетима (са свом неопходном инфраструктуром), најчешће имају највећи ефекат на 

циљеве економске политике, а односе се прије свега на опоравак привреде и нови економски 

раст и запошљавање. Република Српска треба да повећа конкурентност за привлачење 

наведених облика страних улагања, јер таква улагања доводе до стварања нових радних 

мјеста, јачају извозне перформансе, омогућавају производњу производа више фазе обраде, а 
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самим тим и веће новододате вриједности, јачају ланце вриједности и укључивање малих и 

средњих предузећа у глобалне ланце вриједности, доводе до преноса технологије, 

предузетништва и иновација које повећавају продуктивност, а тиме имају и значајан утицај на 

пораст БДП-а, привредни развој и конкурентност. 

Република Српска има предност у три сектора која се поклапају са динамиком регионалне 

тражње, а то су: прерада хране (агробизнис), текстилни сектор и дрвопрерађивачки сектор – 

посебно производња намјештаја. Привлачењем страних улагања у ове секторе подстиче се 

производња, а то има за посљедицу повећање развоја цјелокупног друштва.  

Значај оживљавања инвестиција у реалном сектору и њихов утицај на привредни развој 

посебно је изражен захтјевом Европске комисије за ренесансу индустрије у ЕУ послије 

финансијске кризе1. 

Међутим, и поред значаја страних улагања у производњи Република Српска треба да јача и 

привлачење страних улагања у услуге и информационо-комуникационе технологије, јер без 

развијеног сектора информационо-комуникационих технологија, готово је немогуће 

укључивање Републике Српске у токове глобалне економије. Посебну пажњу Република 

Српска треба да поклони изграђивању квалитетног знања и иновативности, јер знање и 

иновативност представљају основни фактор привредног развоја. С обзиром на то да ове 

активности захтијевају дужи период, страна улагања у овом сектору би тај рок значајно 

скратила и истовремено омогућила преношење предузетничких вјештина које нису довољно 

развијене. Процес кластеризације уз присуство страних улагања, у сегментима који недостају 

за ефикасно укључивање малих и средњих предузећа у глобалне ланце вриједности у 

садејству са научноистраживачким центрима би омогућио веће запошљавање младих 

експерата, те би се на тај начин смањио њихов одлив, а предузећа у Републици Српској би 

постала конкурентнија на глобалном тржишту. 

Посебну пажњу Република Српска треба да обрати на постојеће инвеститоре, поготово у 

условима нестабилности и несигурности у глобалној привреди када страни инвеститори 

смањују своје активности, јер реинвестирање такође представља значајан фактор страних 

улагања и значајан извор за дугорочно инвестирање. Глобална стопа реинвестирања је 7%, у 

земљама у развоју 8%, у земљама у транзицији 13% и много је виша него у развијеним 

земљама у којима износи 5%. Постојећи инвеститори такође представљају значајан фактор у 

привлачењу страних улагања, јер представљају промотере земаља у којима су инвестирали.  

Стварањем стимулативног инвестиционог амбијента, економским реформама, повећавањем 

знања и иновативности, кластеризацијом привреде и повећавањем обима јавно-приватног 

партнерства Република Српска може постати атрактивна дестинација за страна улагања, уз 

истовремено стимулисање домаћих инвестиција.  

                                                           
1 Communication from the Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and 
Social Committee and The Committee of the Regions – For a European Industrial Renaissance, Brussels, 2014. 



3 
 

 

2. СТРАНА УЛАГАЊА У СВИЈЕТУ, РЕГИОНУ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

2.1. Страна улагања у свијету 

Укупна страна улагања у свијету у 2014. години2 износила су 1.228 милијарди УС$, што у односу 

на 2013. годину представља пад од 16%.  

У 2015. години је, према процјенама UNCTAD-a, на глобалном нивоу дошло до пораста страних 

улагања за 36%  (око 1.700 милијарди УС$) у односу на 2014. годину, што представља највиши 

ниво од свјетске економске и финансијске кризе од 2008-2009. године.3 Највећи допринос 

оваквим кретањима страних улагања у свијету су дале развијене земље (око 55%) кроз нагли 

пораст спајања и преузимања (мерџера и аквизиција), који биљеже пораст од 61%  у односу на 

претходну годину. Greenfield инвестиције су у истом периоду оствариле скроман пораст од 0,9 

%.   

Табела 1: Токови страних директних улагања у свијету 2012–2014. (у милијардама US$) 

Регион/Економија 2012 2013 2014 
Стопа раста 
2013–2014 

(%) 

Свијет 1403 1467 1228 -16 

Развијене економије 679 697 499 -28 

Европа  401 326 289 -11 

    Европска унија 365 333 258 -23 

Сјеверна Америка 209 301 146 -51 

Економије у развоју 639 671 681    1 

Африка 56 54 54    0 

Латинска Америка и Кариби 178 186 159 -15 

    Јужна Америка 144 126 121   -4 

    Централна Америка 28 55 33 -40 

    Кариби 6 5 5    0 

Азијске економије у развоју 401 428 465    9 

    Западна Азија 48 45 43  -4 

    Источна Азија 212 221 248 12 

    Јужна Азија 32 36 41 14 

    Југоисточна Азија 108 126 133   6 

Економије у транзицији 85 100 48 -52 

        Извор: UNCTAD, World Investment Report 2015. 

Из наведене табеле видљиво је да је у 2014. години највећи пад страних улагања био у 

Сјеверној Америци, економијама у транзицији и Централној Америци. 

Када су у питању земље у транзицији према пројекцијама4, које су доступне, у 2015. години се 

очекује даљи пад страних улагања. Међутим, иако се на глобалном нивоу очекује пад, 

                                                           
2 Обзиром да се подаци из Global Investment Trends Monitor-а заснивају на процјенама, задржаћемо се 
на анализи посљедњих званичних података, који су објављени у  World Investment Report-у 2015 
3 UNCTAD, Global Investment Trends Monitor број 22 од 20. јануара 2016. године 
4 UNCTAD, World Investment Report 2015., New York and Geneva, 2015. 
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процјене су да ће до благог пораста страних улагања у земљама у транзицији доћи у 2016. и 

2017. години.  

Према најновијем UNCTAD-овом прегледу агенција за промоцију инвестиција, главни циљеви 

инвестиционих иницијатива су креирање радних мјеста, праћено трансфером технологије и 

извозном промоцијом, док су најважнији циљани сектори информационе технологије и услуге, 

праћени пољопривредом и туризмом.5 

Према наведеном прегледу од 14 економија које су најинтересантније за страна улагања у 

периоду од 2014. до 2016. године половина су економије у развоју и транзицији. 

Приликом анализирања глобалне инвестиционе климе и фактора који позитивно и негативно 

утичу на токове страних улагања на средњи рок, највећи број анкетираних транснационалних 

корпорација и агенција за промоцију инвестиција сматра да ће на токове страних улагања 

негативно дјеловати стање у економијама Европске уније, као и усвајање мјера политике 

штедње, пораст трговинског протекционизма и проблеми сувереног дуга. На глобалне токове 

страних улагања негативан утицај ће имати и пријетње од тероризма или рестрикције у 

инвестирању и доношење мјера у складу са тим, иако инвестициона либерализација и 

промоција и даље доминирају у националним инвестиционим политикама.  

Несигурности страних инвеститора, када је ријеч о глобалној инвестиционој клими, довеле су 

до тога да велики број инвеститора планира да обим страних улагања задржи на истом нивоу, 

посматрано са становишта кратког и средњег рока. Оваква очекивана кретања довела су и до 

промјена начина уласка инвеститора на страна тржишта. Највећи број страних инвеститора 

сматра да ће у наредном периоду посебну улогу, када су у питању страна улагања, имати 

greenfield и brownfield улагања у односу на спајање и преузимање, које је било доминантно у 

2014. години. Око 45% анкетираних компанија изјавило је да ће brownfield инвестиције у 2015. 

години бити од изузетног значаја.6 

Уколико посматрамо секторску структуру страних улагања у свијету можемо констатовати да су 
на глобалном нивоу улагања у примарни сектор у 2014. години у односу на 2013. годину 
порасла за 41,8%, улагања у производњу за 13,7%, а улагања у услуге су пала за 15,4%. 
Наведена кретања су приказана у наредној табели: 

Табела 2: Вриједност greenfield улагања по секторима у свијету, 2009–2014. у милионима US$ 

Сектор 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Примарни 121839 60584 75636 27110 29889 42390 

Производња 377578 432589 448285 285629 274874 312414 

Услуге 474318 331654 355508 318019 402615 340773 

Укупно 973735 824827 879429 630757 707378 695577 

Извор: UNCTAD, World Investment Report 2015.  

 

 

 

                                                           
5 World Investment Report 2014, UNCTAD, New York and Geneva, 2014. 
6 UNCTAD, World Investment Prospects Survey 2013–2015, UN, New York and Geneve, 2013. 
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Графикон 1: Сектори са највећом динамиком тражње из аспекта страних улагања у свијету по 
броју пројеката 

 

Извор: fDI Markets 2015. 

 

Графикон 2: Страна улагања у свијету према стварању радних мјеста по секторима 
 

 

Извор: fDI Markets, 2015 
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Графикон 3: Сектори са највећим капиталним улагањима (у милионима УС$) 

 

Извор: fDI Markets, 2015. 

Анализирајући мотиве страних инвеститора приликом избора локације, може се закључити 

да је више од 45% страних улагања мотивисано приступом домаћем тржишту, а једна трећина 

близином тржиштима и купцима. Други значајан мотив за избор локације страног улагања је 

регулатива, односно пословни амбијент (20,6%) и расположивост квалификоване радне снаге 

(17,7%) 

Табела 3: Мотиви компанија приликом избора локације страног улагања  

Мотив Број пројеката % од пројеката 

Потенцијали раста домаћег тржишта 840 45,4 

Близина тржиштима или купцима 611 33 

Регулатива/пословна клима 380 20,6 

Расположивост квалификоване радне 
снаге 

328 17,7 

Инфраструктура и логистика 158 8,5 

Индустријски кластери/критична маса 119 6,4 

Атрактивност/квалитет живота 89 4,8 

Агенција за промоцију инвестиција или 
подршка владе 

75 4 

Технологија и иновације 57 3,1 

Нижи трошкови 47 2,5 

Остали мотиви 194 10,5 

Извор: fDI Report 2014, fDI Markets 
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Република Српска има мало тржиште, па самим тим и мале потенцијале за раст домаћег 

тржишта, међутим велика предност Републике Српске је њен географски положај, јер се 

налази на раскрсници путева од запада према истоку и граничи са земљама ЕУ.  

Процес избора локације, посматран очима инвеститора, олакшава одређивање приоритета за 

мјере и политике које треба предузети. MIGA (енгл. Multilateral Investment Guarantee Agency) је 

разрадила матрицу за избор локације и контролну листу секторских политика конкурентности 

у којој су приказане групе мотива и појединачни мотиви, те њихов значај за сектор пословних 

услуга и сектор индустријске производње. За сваки фактор који је означен као „критично 

важан“ неопходно је спровести „тест погодности политике“ и на основу резултата утврдити 

гдје је потребно обавити измјене.  

Табела 4: Матрица за избор локације и контролна листа секторских политика конкурентности 

 Фактор Пословне услуге 
Индустријска 

производња 

Приступ 

тржишту 

Приступ клијентима Ограничен Критичан 

Приступ добављачима Важан Врло важан 

Вријеме и трошкови доставе Важно Врло важно 

Трговински споразуми Врло важно Врло важно 

Расположивост на 

тржишту рада 

 

Радна снага – генерално  Ограничено  Критично 

Стручна радна снага Ограничено Критично 

Технички аспект Важно Врло важно 

Менаџмент Критично Врло важно 

Трошкови Важно Врло важно 

Додатни трошкови (соц. 
заштита итд.) 

Важно Врло важно 

Продуктивност/стопа раста Критично Критично 

Радни односи/синдикати Ограничено Врло важно 

Прописи 
(запошљавање/отпуштање) 

Важно Важно 

Демографија Ограничено Важно 

Број универзитетских 
дипломаца 

Врло важно Врло важно 

Техничко/стручно 
образовање 

Важно Врло важно 
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Језичке вјештине Критично Важно 

Некретнине 

Расположивост земљишта Ограничено Критично 

Расположивост 
објеката/простора 

Критично Врло важно 

Трошкови и порези на 
некретнине 

Важно Важно 

Просторно планирање и 
дозволе 

Важно Врло важно 

Власничка права Ограничено Важно 

Инфраструктура 

Поуздано снабдијевање ел. 
енергијом, горивом, гасом, 
индустријском водом 

Врло важно (ел. 
енергија) 

Критично 

Поузданост 
телекомуникација 

Критично Врло важно 

Трошкови комуналија Ограничено Врло важно 

Трошкови телекомуникација Врло важно Ограничено 

Интегритет преноса 
података 

Врло важно Важно 

Квалитет путева Врло важно Критично 

Жељезничке и ваздушне 
теретне везе 

 Ограничено Врло важно 

Комерцијалне ваздушне 
везе 

Критично Врло важно 

Општи услови за 

пословање 

Стабилно социјално и 
политичко окружење 

Врло важно Критично 

Заштита инвеститора Врло важно Критично 

Лакоћа пословања Врло важно Врло важно 

Ниво корупције Врло важно Врло важно 

Заштита интелектуалног 
власништва 

Критично Важно 

Донације и подстицаји Важно Важно 

Порези и предвидивост Критично Врло важно 
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режима 

Локална доступност 
финансијских средстава 

Важно Ограничено 

Стручност Агенције за 
промоцију инвестиција 

Врло важно Врло важно 

Услови живота 

Трошкови живота Врло важно Врло важно 

Криминал и безбједност Критично Врло важно 

Здравствена заштита Критично Важно 

Смјештај страних стручњака Критично Важно 

Међународне школе Критично Важно 

Култура, спорт и рекреација Врло важно Важно 

Из наведене табеле можемо уочити да су за стране инвеститоре, када се анализирају мотиви 

улагања у индустријску производњу, најважнији сљедећи фактори: приступ клијентима, радна 

снага – генерално, стручна радна снага, продуктивност – стопа раста, расположивост 

земљишта, поуздано снабдијевање електричном енергијом, горивом, гасом и индустријском 

водом, квалитет путева, стабилно социјално и политичко окружење и заштита инвеститора. 

Када анализирамо мотиве улагања страних инвеститора у сектор пословних услуга најважнији 

су сљедећи фактори: менаџмент, продуктивност – стопа раста, језичке вјештине, 

расположивост објеката (простора), поузданост телекомуникација, комерцијалне ваздушне 

везе, заштита интелектуалног власништва, порези, криминал и безбједност, здравствена 

заштита, смјештај страних стручњака и међунароне школе. 

Према анкети агенција за промоцију страних улагања, процјена је да је од 2013. до 2015. 

године највећи обим страних улагања био из Кине. Међу развијеним земљама највећа страна 

улагања су из САД, Њемачке, Велике Британије, Сјеверне Ирске, Јапана и Француске, а из 

земаља у развоју из Индије, Републике Кореје, Русије и Уједињених Арапских Емирата. 

 

2.2. Страна улагања у региону – Југоисточна Европа 

Страна улагања у земље у транзицији у Југоисточној Европи су у 2014. години износила 4.698 

милиона УС$, што представља благи пад у односу на 2013. годину, када је обим токова страних 

улагања износио 4.740 милиона УС$.  

Токови страних улагања у Југоисточној Европи у периоду од 2008. до 2014. године су 

представљени у наредној табели: 

Табела 5: Токови страних улагања у Југоисточној Европи од 2008. до 2014. (у милионима УС$) 
Земља 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Босна и 
Херцеговина 

1.002 250 406 496 351 283 564 

Србија 2.955 2.896 1.686 4.932 1.299 2.053 1.996 
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Црна Гора 960 1.527 760 558 620 447 497 

Македонија 586 201 213 479 143 335 348 

Албанија 974 996 1.051 876 855 1.266 1.093 

Словенија 1.947 -476 105 1.087 339 -144 1.564 

Хрватска 5.938 3.077 1.133 1.682 1.451 955 3.451 

Румунија 13.909 4.665 3.041 2.363 3.199 3.602 3.234 

Бугарска 9.855 3.385 1.525 1.849 1.467 1.920 1.710 

Извор: UNCTAD, World Investment Report 2015. 

Из наведене табеле можемо уочити да скоро ниједна земља није достигла ниво страних 

улагања прије избијања свјетске финансијске кризе 2008. године. У 2014. години значајан 

пораст обима страних улагања у односу на 2013. годину оствариле су: Босна и Херцеговина, 

Хрватска и Словенија. Црна Гора и Македонија су оствариле благи пораст, а Србија, Албанија, 

Румунија и Бугарска пад.  

Графикон 4: Годишњи прилив страних улагања у земљама Југоисточне Европе (у   
милионима УС $, у текућим цијенама и по тренутном курсу) 

Извор: UNCTAD, 11. април 2016 

Табела 6: Сектори са највећом динамиком тражње из аспекта директних страних улагања у 
Југоисточној Европи у периоду 2011 - 2015.година*  

 

Сектор Број 
пројеката 

Нова радна 
мјеста 

просјек 

Капитална улагања-
просјек (УСД м) 

Текстил 195 134 8,70 

Храна & дуван 120 212 22,40 

Производи широке потрошње  60 158 38,00 

Ауто-дијелови 54 506 26,20 
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Алтернативна/Обновљива 
енергија  

52 102 168,30 

Финансијске услуге  51 48 28,20 

Транспорт  46 63 28,80 

Индустријске машине, опрема & 
алати 

45 114 12,50 

Пословне услуге  43 45 7,30 

Фармацеутски сектор  43 48 6,00 

Остали сектори  369 243 56,70 

Укупно 1.078 183 38,70 

Извор: fDi Intelligence - The Financial Times Ltd 

*подаци се односе на Албанију, БиХ, Хрватску, Македонију, Црну Гору и Србију 

 

Графикон 5: Токови страних улагања у Југоисточној Европи за период 2011-2015. године по   
стварању радних мјеста 

 

 

Извор: fDi Intelligence - The Financial Times Ltd 
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С обзиром на то да стратешки циљ Републике Српске представља повећање запослености, а да 

је из претходног графикона  уочљиво да се нова радна мјеста највише креирају у сектору ауто-

дијелова, било би потребно посебно анализирати овај сектор, пронаћи моделе његовог 

развоја и промовисати га у циљу привлачења страних улагања, јер у Републици Српској постоји 

„техничка култура“, која се развила кроз намјенску производњу развијену још од предратних 

80-их година прошлог вијека. 

Уколико посматрамо страна улагања у Југоисточну Европу по броју пројеката за период од 

2012-2015. можемо констатовати да је највећи број пројеката остварен у Србији (402) и 

Хрватској (170), а најмање у Албанији (26) и Црној Гори (27). У истом периоду у БиХ је 

остварено 105 пројеката. 

Графикон 6: Укупан број пројеката страних улагања по земљама Југоисточне Европе за 
период 2012- 2015. 

 

Извор: FDI Markets, април 2016 

Секторски посматрано, највише страних улагања, посматрано са становишта броја пројеката је 

било у секторе текстила и хране и дувана.  
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Графикон 7: Секторски преглед страних улагања у земљама Југоисточне Европе према броју 
пројеката 

Извор: FDI markets, април 2016 

Највећа капитална улагања су остварена у сектор алтернативне/обновљиве енергије и то у 

износу од 168,3 милиона УС$ - просјек. 

  

2.3. Страна улагања у Републику Српску  

Укупна страна улагања у Републику Српску до 31. децембра 2014. године, према подацима 

Централне банке БиХ, износе 4.158,1 милион КМ7. 

Табела 7: Страна улагања у Републику Српску у периоду 2006–2014, у милионима КМ 

Година Износ Структура (%) 

2006. 133.1 3,27 

2007. 1.952.5 47,96 

2008. 302.1 7,42 

2009. 170.4 4,19 

2010. 205.1 5,04 

2011. 372,5 9,15 

2012. 403,6 9,91 

2013. 152,6 3,75 

2014. 379,1 9,31 
 

Извор: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ и Централна банка БиХ  

                                                           
7 Подаци о директним страним улагањима у Републику Српску прате се посредством неколико 
инструмената, од којих је сваки различит по свом карактеру и календару објављивања. Подаци 
Централне банке БиХ односе се на токове и стање страног капитала у датом периоду, и то у складу са 
методолошким стандардима и упутствима Међународног монетарног фонда (ММФ) и Организације за 
економску сарадњу и развој (ОЕCD). Подаци привредних судова и АПИФ-а заснивају се на формалној 
регистрацији страних предузећа и њиховог основног капитала код одговарајућих судова, при чему је 
процјена да они приказују нижи ниво од стварног износа улагања. 
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Од 2006. до 2014. године највећа страна улагања су била у 2007. години у укупном износу од 

1,95 милијарди КМ и представљала су улагања у:  

- Телекомуникације Републике Српске Бања Лука – 1,27 милијарди КМ (Србија), 

- Рафинерија нафте Брод – 328,9 милиона КМ (Русија), 

- Рафинерија уља Модрича – 153, 9 милиона КМ (Русија), 

- ЕФТ Group Рудник и Термоелектрана Станари 208,5 милиона КМ (Велика Британија)8. 

 

Званични подаци Централне банке БиХ о страним улагањима у Републику Српску за цијелу 

2015. годину ће бити расположиви у септембру 2016. године.  

 

2.3.1. Секторска структура страних улагања у Републику Српску 

Анализирање секторске структуре страних улагања је од изузетне важности, зато што не само 

да даје приказ улагања по секторима, него омогућава да на основу ових података креатори 

економске политике могу да осмисле политику привлачења страних улагања у секторе који су 

значајни за остваривање циљева привредног развоја.  

У наредној табели приказан је преглед регистрованих страних улагања у Републику Српску по 

секторима/дјелатностима (у складу са старом класификацијом дјелатности) од 1. јануара 2006. 

до 30. јуна 2010. 

Табела 8: Регистрована страна улагања у Републици Српској од 2006. до јуна 2010. године по 
секторима (стара класификација дјелатности) – у хиљадама КМ 

СЕКТОРИ / ДЈЕЛАТНОСТ 
ВРИЈЕДНОСТ УЛАГАЊА 

јануар 2006 – јун 2010. % учешћа 

Телекомуникације 1.279.507 50,34 

Производња 807.015 31,75 

Трговина 222.929 8,77 

Банкарство 176.703 6,95 

Услуге 16.439 0,65 

Осигурање 14.057 0,55 

Сaoбрaћaj 6.105 0,24 

Туризам 4.171 0,16 

Финансије 2.523 0,10 

Остала улагања (до 100.000 КМ) 14.081 0,55 

Смањење капитала -1.956 -0,08 

УКУПНO  2.541.574 100 

Извор: Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске уз 
кориштење података Министарства спољне трговине и економских односа БиХ 
 
Из табеле се види да се највећи дио страних улагања односи на улагања у телекомуникације, у 

износу од 1,27 милијарди КМ или 50,34%, што се углавном односило на приватизацију. На 

                                                           
8 Подаци привредних судова Републике Српске.  
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сектор индустрије односи се сљедећи по величини удио улагања од 807 милиона КМ, или 

31,75%, улагања у сектор трговине су на трећем мјесту са 222,9 милиона или 8,77%, четврти 

највећи удио је у банкарском сектору са 176,7 милиона КМ или 6,95% (углавном највише у вези 

са приватизацијом), а услуге су на петом мјесту са 16,4 милиона или 0,65%. Страна улагања у 

приватизацији обично долазе због типа предузећа које се приватизује (потражња за 

ресурсима, тржиштима, стратешком имовином) без обзира на квалитет пословног окружења. 

Овдје није ријеч о конкурентном страном улагању, већ више о страним улагањима којима се 

траже тржишта, и која не доносе значајна прелијевања.  

С обзиром на то да је усвојена нова класификација дјелатности, посебно су обрађени 

секторски подаци од 2011. године (у складу са новом класификацијом дјелатности). Као 

извор података за ову анализу користе се привредни судови, будући да су једини извор на 

основу којих је могуће пратити секторску структуру страних улагања (иако су процјене да су 

реална улагања много већа, о чему говоре и подаци Централне банке за Републику Српску 

(2010. године 205 милиона КМ, 2011. године 372,5 милиона КМ, 2012. године 403,6 милиона 

КМ и 2013. године 152,6 милиона КМ и 2014. година 379,1 милиона КМ).  

 

Табела 9: Регистрована страна улагања по секторима/дјелатностима у Републици Српској у 

2011–2015. години (нова класификација дјелатности) – у хиљадама КМ. 

Сектори/дјелатност 

 Вриједност улагања 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Укупно 

2011–

2015 

% 

 учешћа 

Вађење руда и 
камена 

906 68.060 88.317 106.278 8.971 272.532 51,34 

Трговина 41.730 19.603 535 42.156 203 104.227 19,63 

Прерађивачка 

индустрија 
17.278 905 26.238 -1.958 24.105 66.568 12,54 

Грађевинарство 17.230 2.546 2.690 1.090 3.210 26.766 5,04 

Производња и 

снабдијевање 

електричном 

енергијом, гасом, 

паром и 

климатизација 

5.342 3.379 9.809 1 

 

-255 

 

18.276 3,44 
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Информације и 

комуникације 
613 1.783 11.076 398 36 13.906 2,62 

Финансијске 

дјелатности и 

дјелатности 

осигурања 

15.198 -1.777  31.380 -34.161 10.640 2,00 

Пољопривреда, 

шумарство и 

риболов 

2.120 614 756 8 4.984 8.482 1,60 

Умјетност, забава и 

рекреација 
  1.030 1.525 258 2.813 0,53 

Снабдијевање 

водом, 

канализација, 

управљање отпадом 

и дјел. санације 

животне средине 

18 872 1.057 1 199 2.147 0,40 

Стручне, научне и 

техничке 

дјелатности  

965 52 175 221 149 1.562 0,29 

Дјелатности 
пружања смјештаја, 
припреме и 
послуживања хране, 
хотелијерство и 
угоститељство  

63 6 15 1 1.009 1.094 
0,21 

Пословање 

некретнинама  
 6.072 -4.995 1 

3 
1.081 0,20 

Саобраћај и 

складиштење 
3 678 2 -135 

89 
637 0,12 

Административне 

помоћне и услужне 

дјелатности 

206 30 4 4 3 247 0,05 

Образовање 2 1   0.2 3 0,00 

Дјелатности 
здравствене заштите 
и социјалног рада 

1    
 

1 0,00 
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Извор: привредни судови Републике Српске и АПИФ 

Генерално посматрано, када се издвоје трговина, рударство и грађевинарство, уочљив је врло 

низак ниво улагања кроз отварање нових компанија (greenfield) којима се настоји остварити 

ефикасност. Улагања у Републику Српску су у највећој мјери остварена ради приступа тржишту 

и ресурсима. Страна улагања којима се тражи приступ тржишту остварена су у секторима 

телекомуникација, трговине и грађевинарства, а улагања којима се тражи приступ ресурсима 

остварена су у рударству и експлоатацији минерала те некретнинама.  

У вријеме када за страним улагањима постоји потреба, као покретачима развоја приватног 

сектора, политика привлачења страних улагања постаје главни изазов. С обзиром на то да 

повећање запослености представља један од приоритетних циљева економске политике и да 

улагања кроз покретање нове компаније – greenfield инвестиције, као и brownfield инвестиције 

најчешће имају највећи ефекат на запошљавање неопходно је континуирано радити на 

мјерама како би се привукли овакви облици страних улагања. Поред директног утицаја на 

запошљавање, постоје и посредни ефекти као што је повећање тражње за домаћим улазним 

материјалима у процес производње. У овом случају, међу осталим факторима, политика 

земље у којој се улагање реализује, капацитет домаћих добављача да произведу улазне 

материјале траженог квалитета, као и врста страних улагања одредиће квалитет користи за 

домаћу привреду. Да би ефекат повећања тражње, проузрокованим страним улагањима, на 

домаћем тржишту био већи, било би потребно анализирати извоз и увоз по појединим 

производима.  

Република Српска би требала појачати напоре на привлачењу страних улагања којима се 

настоји повећати ефикасност. Страна улагања којима се настоји остварити ефикасност ће 

максимизирати ефекте иновација, која могу бити покретач значајне нето економске добити. 

Република Српска би се требала фокусирати на регионалну динамику тражње страних улагања 

на начин да у већој мјери нагласи привлачење страних улагања којим се настоји повећати 

ефикасност у циљу максимизирања додате вриједности, учешћа у платном билансу и 

запошљавања.  

Такође, у краткорочном и средњорочном периоду, требало би размотрити опције и мјере 

политика да се максимизују предности оних типова страних улагања које Република Српска већ 

привлачи. У том контексту, уклањање ограничења у регионалном ланцу вриједности у 

неколико сектора може представљати значајну прилику за Републику Српску, а то значи 

јачање компоненти и веза између ланаца вриједности, при чему приоритет треба дати 

стварању услова домаћим компанијама да отклоне слабости и премосте недостатке. У 

случајевима када је то тешко остварити, требало би циљати на конкретне врсте страних 

улагања у циљу јачања ланца вриједности и повећања додате вриједности. Што се тиче 

улагања у Републику Српску којима се тражи приступ ресурсима, кључни изазови политика 

које треба отклонити су дистрибуција прихода од рударства и експлоатације минерала и 

повећање повезаности и пренесених ефеката на локалну привреду.  

 

Остале услужне 
дјелатности 

 2 -100  
 

-98 -0,01 

УКУПНO 101.675 102.826 136.609 180.971 8.803 530.884 100,00 
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2.3.2. Географско поријекло страних улагања у Републику Српску 

Табела 10: Географско поријекло страних улагања у Републику Српску у периоду 2007–2015. 

година – у хиљадама КМ 

Р. 
бр. 

ДРЖАВА 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 
 

УКУПНО 
2007–2015 

1.  Србија 1.284.740 59.803 51.551 19.399 66.019 18.748 15.058 -38.084 5.619 1.482.853 

2.  Русија 517.985   445 32 16 7.847 1 12 526.338 

3.  
Велика 
Британија 

760  2.069 2  2.005 125.334 103.641 1.602 235.413 

4.  Холандија  7.272 16.371 1.017 6.265 360  761 103.771 4.914 140.731 

5.  Словенија 13.206 78.486 26.524 1.295 -12.499 2.638 21.908 3.077 -335 134.300 

6.  Аустрија 23.359 58.382 5.076 7.826 6.066 2.449 165 29.901 -15.337 117.887 

7.  Кипар 2.562 9.961 4.866 306 2.858 2 61.646 423 7.743 90.367 

8.  Италија 12.747 35.830 12.867 150 2.389 114 572 5.000 1.923 71.592 

9.  Хрватска 15.072 17.467 6.794 1.642 278 319 109 941 1.130 43.752 

10.  
Кајманска 
острва 

43.163         43.163 

11.  Швајцарска   9.248 2.169 1.303 3 4.191 100 3 69 17.086 

12.  САД 4.417 1.397 990 3.054 281 2 - 6 169 1 10.305 

13.  Лихтенштајн 6.496    1.966     8.462 

14.  
Дјевичанска 
острва 

 1.990  1.959  1.862 1.051  1 6.863 

15.  Црна Гора  845 3.945 1.533 2 -165 0.001 625 52 6.837 

16.  
Чешка 
Република 

  107 20 3.384 798 936 0.1 -255 4.990 

17.  Њемачка 572 50  38 581 84 1.008 412 1.448 4.193 

18.  Словачка  1.757  1.647 20 2 2 -0.4 65 3.492 

19.  Литванија    3.002 1   235  3.238 

20.  Израел   1.288 1.302 2 2   -0.5 2.593 

21.  Панама 1.990   240  21    2.251 

22.  УАЕ 694 694     0.001  300 1.688 

23.  Турска 100     2 4 2 1.530 1.638 

24.  Украјина    1.333     4 1.337 

25.  Луксембург  118 631 2 29.338 568 2 -29.341  1.318 

26.  Француска 379   121 512 4 9 4 33 1.062 

27.  Ирска     2 862 18 0.7  883 

28.  Доминика      700    700 

29.  Норвешка 100 319    25 8 1 126 579 

30.  Португал    500      500 

31.  Шпанија  300  4      304 

32.  Аустралија      2 2 263  15 282 

33.  Пољска    98  -59 0.5 176 50 265 

34.  Кина    73 28 48 33 7 33 222 

35.  Данска  8.865 6.947  3 -16 67.357 -99.886   -16.730 

36.  Исланд     2 166   -2.082 -1.914 

37.  Остало 8.006 2.110 2.415 62 64 63 -333 7 143 12.537 

38.  УКУПНO 1.952.485 302.075 122.309 53.624 101.675 102.826 136.609 180.971 8.803 2.961.377 
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Извор: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ (2007–2009) друштва са 

капиталом преко 100.000 КМ и привредни судови Републике Српске и АПИФ  (2010–2015) 9 

Улагања из Србије представљају готово половину укупних улагања (50,07%), гдје доминира 

инвестиција у телекомуникације. На другом мјесту су улагања из Русије (17,77%), гдје се као 

најважније, могу поменути инвестиције у Рафинерију нафте Брод и Рафинерију уља Модрича. 

На трећем мјесту је Велика Британија (7,94%), гдје се као највећа улагања могу издвојити 

инвестиције у ЕФТ- Рудник и Термоелектрана Станари, на четвртом мјесту је Холандија (4,75%), 

сектор трговине, а на петом мјесту је Словенија (4,53%) са више инвестиционих пројеката 

(метална индустрија, банкарство и трговина). 

 

2.3.3. Регионална дистрибуција страних улагања унутар Републике Српске  

Страна улагања имају значајан утицај на економски развој појединих подручја Републике 

Српске, па је због тога неопходно, гдје је то могуће, различитим мјерама усмјеравати страна 

улагања, како би се постигао равномјеран регионални развој и смањиле диспропорције у 

развоју појединих подручја Републике Српске. 

Табела 11: Број новорегистрованих привредних друштава са елементом страних улагања у 
Републици Српској у периоду 2010–2015. година 

 

Бр. Општина/Град 

Број 
новорегистрованих 

привредних 
друштава 

Удио броја новорегистрованих 
предузећа у датој општини/граду 

у односу на укупан број 
новорегистрованих привредних 

друштава (у%) 

1 Град Бања Лука 294 37,12 

2 Град Бијељина 88 11,11 

3 Лакташи 46 5,80 

4 Градишка 42 5,30 

5 Град Требиње 25 3,15 

6 Град Источно Сарајево 22 2,77 

7 Град Приједор 19 2,39 

8 Град Добој 19 2,39 

9 Град Зворник 19 2,39 

10 Дервента 18 2,27 

11 Брод 14 1,76 

12 Прњавор 14 1,76 

13 Нови Град 14 1,76 

14 Теслић 12 1,51 

15 Вишеград 10 1,26 

16 Модрича 10 1,26 

17 Шипово 10 1,26 

18 Козарска Дубица 9 1,13 

19 Пале 9 1,13 

20 Билећа 9 1,13 

                                                           
9 Напомена: укупни износи улагања су већи према другим изворима (Централна банка), али једини 
извор података који даје преглед улагања према земаљама улагача су привредни судови и АПИФ. 
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21 Шамац 7 0,88 

22 Србац 6 0,75 

23 Челинац 6 0,75 

24 Петрово 5 0,63 

25 Соколац 5 0,63 

26 Костајница 5 0,63 

27 Фоча 5 0,63 

28 Невесиње 5 0,63 

29 Угљевик 4 0,50 

30 Лопаре 4 0,50 

31 Мркоњић Град  4 0,50 

32 Сребреница 4 0,50 

33 Котор Варош 4 0,50 

34 Љубиње 3 0,37 

35 Берковићи  3 0,37 

36 Рудо 3 0,37 

37 Власеница 2 0,25 

38 Братунац  2 0,25 

39 Милићи 1 0,12 

40 Вукосавље 1 0,12 

41 Оштра Лука 1 0,12 

42 Гацко 1 0,12 

43 Жабар 1 0,12 

44 Чајниче 1 0,12 

45 Осмаци  1 0,12 

46 Дринић 1 0,12 

47 Кнежево  1 0,12 

48 Крупа на Уни  1 0,12 

49 Рогатица 1 0,12 

50 Станари  1 0,12 

 УКУПНО 792 100,00 

Извор: привредни судови Републике Српске и АПИФ  

У три јединице локалне самоуправе у Републици Српској регистровано је 428 нових 

привредних друштава (54,04%): 294 привредна друштва (37,12%) у граду Бањој Луци, 88 

привредних друштава (11,11%) у граду Бијељини и 46 привредна друштва (5,80%) у општини 

Лакташи. Број новорегистрованих привредних друштава са елементом страних улагања у 

преосталих 47 општина и градова10 Републике Српске је 364 (45,95%). Ово указује на потребу 

диверсификовања дистрибуције страних улагања у Републику Српску што би довело до 

смањења разлика у економском расту међу регијама. 

С обзиром на то да Бања Лука представља привредни и финансијски центар Републике Српске 

највећи број новорегистрованих привредних друштава са елементом страних улагања односио 

се управо на овај град. 

 

                                                           
10 Укупан број јединица локалне самоуправе у Републици Српској је 64 (57 општина и седам градова). 
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3. ФАКТОРИ ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНИХ УЛАГАЊА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 
 

3.1. Конкурентност Републике Српске 
У Економској политици Републике Српске за 2016. годину једна од кључних реформских 

области је стабилан привредни раст, који ће се остварити путем опоравка привреде и 

унапређења пословне климе и конкурентности.  

Конкурентност земље представља способност земље да запосли своје расположиве ресурсе, 

како би остварила дугорочно одржив и стабилан раст, односно остварила што вишу стопу раста 

БДП-a и обезбиједила бољи стандард за своје грађане. Конкурентност представља скуп 

политика, институција и фактора који утичу на продуктивност неке земље, при чему 

продуктивност представља ниво напретка који нека земља може постићи. 

Повећање конкурентности једне земље зависи од великог броја фактора, при чему је, у 

условима глобализације, повећање конкурентности земље у уској вези са побољшањем 

конкурентности земље у привлачењу страних улагања. 

Постоје бројне анализе фактора које утичу на конкурентност једне земље. Издвојићемо само 

неке. Нпр. анализа фактора11 који утичу на конкурентност једне земље и утицај промјена тих 

фактора на ниво страних улагања у тој земљи12 показала је да су, када се ради о 

макроекономским варијаблама, значајне четири и то: трошкови по јединици рада, пореска 

стопа, чланство у Европској Унији и технолошка супериорност. Трошкови по јединици рада су 

веома значајни, јер земља која има 60% веће трошкове по јединици рада ће имати мања 

страна улагања за 25%. Ако земља смањи укупну пореску стопу на добит за 10% то ће водити 

до повећања страних улагања за 30%. Смањивање пореске стопе је директна мјера коју влада 

може предузети да би привукла страна улагања. У прошлој декади, готово све земље источне 

Европе су то и учиниле, а Македонија пореску стопу на добит константно смањује од 2008. 

године. Република Српска је на овом плану учинила много, јер пореска стопа на добит износи 

10% и једна је од најнижих, не само у региону, него и у цијелој Европи. Чланство у Европској 

Унији се највише одражава на привлачење страних улагања, јер сама најава да ће нека земља 

стећи чланство Европске Уније доводи до повећања страних улагања за 70 %.  

Поред тога, важни су и други фактори. Када се ради о почетку пословања најважнији фактор су 

трошкови почетка пословања. Ако земља смањи трошкове почетка пословања за 11% од per 

capita дохотка то ће довести до повећања страних улагања за 40%. 

И код добијања грађевинских дозвола најважнији фактор су трошкови добијања грађевинских 

дозвола.  

Смањивање трошкова регистровања имовине за 3% од вриједности имовине ће довести до 30 

пута већих улагања. 

Код плаћања пореза најважнији фактор је број плаћања. Страни инвеститори су дестимулисани 

бирократијом, тако да земља која има 15 плаћања годишње (Литванија) ће имати 30% већа 

страна улагања, него земља која има 68 плаћања (Црна Гора). 

                                                           
11 Б.Јовановић–Б.Јовановић, Ease of Doing Business and Investment in Eastern Europe and Central Asia, 2014. 
12 Анализа је обухватила 28 земаља источне Европе и централне Азије и страна улагања из земаља 
OECD-а. 



22 
 

Код прекограничне трговине најважнији фактори су број докумената за извоз, тако да ће 

земља која има 9 докумената за извоз (Узбекистан) имати око 37% мање страних улагања него 

земља која има 7 докумената (Литванија). 

Код индикатора рјешавања несолвентности је важна стопа опоравка. Земља са стопом 

опоравка од 10% ће имати више страних улагања за 46%.  

Инфраструктура такође представља значајан фактор привлачења страних улагања. Уколико 

земља повећава проценат асфалтираних путева за 10% то ће довести до повећања страних 

улагања за 10% од БДП-a ( Македонија).  

Анализа је такође показала да постојање агенција за промоцију инвестиција нема толико 

велики значај колико се очекује, јер су инвеститори најчешће добро упознати са ситуацијом у 

земљи. Ниво образованости, према анализи, такође није релевантан фактор, јер све 

посматране земље имају релативно добро образовану популацију, али квалитет знања 

представља значајан фактор при привлачењу страних улагања.  

Према експертима OECD-a општи услови за привлачење страних улагања, односно 

конкурентност земље у привлачењу страних улагања су: 

1. Стварање стабилног макроекономског амбијента уз јасно дефинисану 
инвестициону политику за наступ на иностраним тржиштима 

2. Обезбјеђење сигурног, флексибилног и недискриминаторског законског оквира 
уз поједностављење административних процедура за оснивање и пословање 
предузећа 

3. Расположиви ресурси уз развијену инфраструктуру и људски потенцијал. 

Табела 12: Макроекономски показатељи Републике Српске за период од 2011-2014., процјене 
за 2015. и пројекције за 2016. годину13 

ПРОИЗВОДНА МЕТОДА 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

БДП у милионима KM – номинални 8.682 8.585 8.761 8.847 8.873 9.135 

Број становника – у милионима  1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 

БДП по становнику у KM  6.073 6.006 6.146 6.225 6.256 6.454 

% раста БДП-a, номинално  4,4% -1,1% 2,1% 1,0% 0,3% 2,9% 

% раста БДП-a, реално 0,8% -1,1% 1,9% 0,2% 1,4% 2,4% 

Инфлација – годишња стопа  3,9% 2,1% 0,0% -1,2% -1% 0,5% 

Просјечне нето плате у КМ  809 818 808 825 833 842 

Увоз у милионима КМ  4.578 4.488 4.558 4.946 4.575 4.777 

Раст увоза у %  13,0% -2% 1,6% 8,5% -7,5% 4,4% 

Извоз у милионима KM  2.561 2.375 2.604 2.692 2.613 2.744 

Раст извоза у %  17,6% -7,3% 9,7% 3,4% -2,9% 5,0% 

Покривеност увоза извозом у %  55,9% 52,9% 57,1% 54,4% 57,1% 57,4% 

Стопа незапослености %  24,5% 25,6% 27,0% 25,7% 25,2% 24,7% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске (2011-2014), процјена (2015) и 

пројекција (2016) Министарства финансија Републике Српске  

Свјетски економски форум сматра да је за одржив привредни раст неопходно остварити 

одрживу конкурентност, јер доносиоци политика, пословни људи и грађани све више спознају 

потребу да економски раст треба бити уравнотежен стварањем могућности и користи за све 

сегменте становништва, уз поштовање еколошких принципа. Социјалне и еколошке димензије 

                                                           
13 Економска политика Републике Српске за 2016. годину 
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економије се морају сагледати у потпуности у сваком плану раста и развоја. Иако су везе 

између продуктивности, социјалног развоја и еколошких захтјева комплексне, Форум у 

континуитету истражује како се одрживост односи на конкурентност и економске 

перформансе.14 

Показатељи конкурентности неке земље у привлачењу страних улагања значајни су не само за 

стране инвеститоре, него и за креаторе политике привлачења страних инвестиција, јер 

омогућавају да се, упоређивањем са осталим земљама у региону, анализирају сопствена 

достигнућа, али и уоче недостаци и пронађу мјере за њихово отклањање. 

Конкурентност Републике Српске се може најбоље сагледати путем сљедећих показатеља: 

глобалног индекса конкурентности, индекса лакоће пословања, индекса инвестиционих 

реформи и ризика пословања (индекса економских слобода и кредитног рејтинга).  

 

3.1.1. Глобални индекс конкурентности 

Глобални индекс конкурентности објављује Свјетски економски форум у оквиру Извјештаја о 

глобалној конкурентности.15 

Глобални индекс конкурентности за Републику Српску се једино може анализирати путем 

глобалног индекса конкурентности за БиХ, с обзиром на то да се не раде посебни извјештаји 

за ентитете. Могуће је да су поједини индекси повољнији у случају Републике Српске како 

код овог извјештаја, тако и код осталих гдје не постоје посебно исказани за Републику 

Српску.  

Табела 13: Глобални индекс конкурентности за земље Југоисточне Европе за 2015-2016. годину 

Земља 
Ранг за 2015–2016. (укупно 140 

земаља) 
Укупан број поена 

Албанија 93 3,9 

Босна и 
Херцеговина 

111 3,7 

Бугарска 54 4,3 

Црна Гора 70 4,2 

Хрватска                               77 4,1 

Македонија 60 4,3 

Румунија 53 4,3 

Србија 94 3,9 

Извор: Global Competitiveness Report 2015-2016. 

                                                           
14 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016 Geneva. 
15 Глобални индекс конкурентности се састоји од 12 стубова конкурентности, који су сврстани у три 
групе: 1) основни фактори, 2) фактори који унапређују ефикасност и 3) фактори иновативности и 
софистицираности. Свјетски економски форум дефинише глобални индекс конкурентности као индекс 
који је детерминисан скупом институција, спровођеном политиком и факторима који дефинишу ниво 
продуктивности у земљи. Индекс се може тумачити и као индикатор вјероватноће да је земља у стању 
да има одржив економски раст. Вриједност глобалног индекса конкурентности се креће од 1 до 7. 
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БиХ се у извјештају за 2015–2016. годину налази на 111. мјесту са укупним бројем поена од 3,7. 

Обзиром да Босна и Херцеговина није рангирана у претходном извјештају, није могуће 

утврдити  и упоређивати промјену позиције Босне и Херцеговине на ранг листи глобалног 

индекса конкурентности. 

У извјештају за 2015–2016. годину напредак у односу на претходну годину су оствариле 

Румунија (за шест мјеста), Албанија (за четири мјеста) и Македонија (за три мјеста). Србија и 

Бугарска су задржале прошлогодишње позиције, а лошију позицију у односу на претходну 

годину је остварила Црна Гора (за три мјеста).  

Анализом дванаест стубова конкурентности, односно посматрајући их као три групе фактора 

(основни фактори, фактори ефикасности и фактори иновативности и софистицираности), 

можемо уочити на којем нивоу развоја се налазе поједине земље, односно да ли се ради о 

факторски вођеним економијама, економијама вођеним ефикасношћу или економијама 

вођеним иновативношћу.  

Табела 14: Дванаест стубова конкурентности у земљама Југоисточне Европе 
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Албанија 3,7 3,6 4,0 6,0 4,7 4,3 4,0 3,2 3,4 3,0 3,7 2,8 3,9 

БиХ 3,2 3,1 4,3 6,0 3,8 3,7 3,4 3,3 3,6 3,1 3,3 2,8 3,7 

Бугарска 3,4 4,0 4,9 6,0 4,5 4,4 4,2 4,0 4,9 3,9 3,6 3,1 4,3 

Црна Гора 3,9 4,0 4,6 6,2 4,6 4,3 4,2 4,3 4,3 2,2 3,6 3,3 4,2 

Хрватска 3,6 4,6 4,2 5,8 4,6 4,0 3,8 3,6 4,6 3,6 3,7 3,1 4,1 

Македонија 4,1 3,8 5,1 5,6 4,8 4,6 4,1 4,1 4,2 2,9 3,9 3,4 4,3 

Румунија 3,7 3,6 5,4 5,5 4,5 4,3 4,1 4,0 4,6 4,6 3,7 3,2 4,3 

Србија 3,2 3,9 3,6 5,9 4,3 3,7 3,7 3,2 4,5 3,7 3,1 2,9 3,9 

Извор: Global Competitiveness Report 2015–2016.  

Анализом података из табеле можемо уочити да Босна и Херцеговина има најповољније 

показатеље када су у питању основни фактори (ранг 95. и 4,2 поена), који су кључни за 

факторски (ресурсно) вођене економије. По факторима ефикасности БиХ се налази на 112. 



25 
 

мјесту (3,5 поена). Најнеповољнији утицај на конкурентност имају фактори иновативности и 

софистицираности (ранг 120. и 3,0 поена), који су кључни за иновативно вођене економије, 

односно фактори који у савременим условима имају значајан утицај на повећање 

конкурентности привреде. Показатељ за високо образовање и обуку је релативно висок и када 

се упореди са факторима иновативности проистиче да је квалитет знања недовољан. Утицај 

ова два елемента одражава се и на технолошку спремност, а такође и на развијеност 

финансијског тржишта. 

Анализа појединачних фактора унутар стубова конкурентности указује на подручја у којима је 

неопходно извршити измјене, како би имале значајнији допринос у побољшању 

конкурентности БиХ, а тиме и Републике Српске. С обзиром на то да примјена нових 

технологија и иновације представљају најзначајнији фактор побољшања конкурентности, а да 

страна улагања представљају значајан фактор трансфера технологије, уочљиво је да је БиХ на 

135. мјесту када се ради о страним улагањима и трансферу технологије, а по расположивости 

најновијих технологија на 103. мјесту. Ова ситуација би се знатно поправила када би дошло до 

побољшања појединих фактора у стубу пословне софистицираности. Проблем иновативности и 

њен значајнији утицај на повећање конкурентности би се поправио уколико би квалитет 

образовног система био бољи, јер се БиХ по квалитету образовног система налази на 136. 

мјесту. По капацитету за иновације БиХ је на 134. мјесту, а у уској вези са тим је и капацитет 

земље да задржи таленте (136. мјесто) као и да привуче таленте (137. мјесто). Побољшањем 

наведених фактора БиХ, а самим тим и Република Српска, би постепено од факторски вођених 

економија, постала економија вођена ефикасношћу, а затим и иновативно вођена економија. 

Глобални индекс одрживе конкурентности представља глобални индекс конкурентности 

коригован показатељима социјалне и еколошке одрживости. Глобални индекс 

конкурентности показује конкурентност на кратки и средњи рок, док глобални индекс одрживе 

конкурентности приказује конкурентност на дуги рок.  

Кориговање глобалног индекса конкурентности се врши путем двије групе показатеља: 

1. показатељи социјалне одрживости:  

- приступ основним потребама (санитација, питка вода и здравство), 

- осјетљивост на шокове (запосленост, неформална економија и заштита социјалне 

сигурности), 

- социјална кохезија (Gini коефицијент16, социјална мобилност и незапосленост 

младих). 

 

      2. показатељи еколошке одрживости: 

- политика заштите животне средине (регулатива о заштити животне средине, број 

ратификованих међународних споразума о заштити животне средине и заштита 

биосфере), 

                                                           
16 Џини коефицијент представља најчешће кориштену мјеру дисперзије, а користи се као мјера 
неједнакости прихода, неједнакости дистрибуције или расподјеле богатства међу појединим 
друштвеним групама. Вриједности му се крећу између 0 и 1, гдје низак Џини коефицијент представља 
једнаку расподелу прихода или богатства, а висок Џини коефицијент представља неједнаку расподјелу. 
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- кориштење обновљивих извора (снабдијевање пољопривреде водом, промјена 

шумског покривача и прекомјерна експлоатација рибљег фонда), 

- деградација животне средине (ниво концентрације честица, интензитет CO2 и 

квалитет природног окружења). 

 

3.1.2. Индекс лакоће пословања 

Индекс лакоће пословања објављује Свјетска банка у оквиру Извјештаја о лакоћи пословања 

(енгл. Doing Business Report). Он представља важан показатељ страним инвеститорима 

приликом избора локације, јер ранг земље значајно утиче на одлуку страног инвеститора. У 

задњем објављеном извјештају прате се услови пословања у укупно 189 земаља. Индекс 

лакоће пословања за Републику Српску се у оквиру овог извјештаја не прати посебно, већ се 

прате показатељи за Босну и Херцеговину (при чему се као референтни показатељи узимају 

услови пословања у Сарајеву). БиХ се у извјештају за 2015. годину налази на 79. мјесту по 

укупним резултатима. 

Обзиром да Извјештај приказује податке за 189 земаља, упоређивањем података са земљама 

у окружењу омогућава се сагледавање конкурентског положаја земље, односно може се 

сагледати у којим сегментима је земља боља, а у којим лошија од окружења, те на тај начин 

уочити подручја у којима је неопходно извршити промјене, како би земља стекла конкурентску 

предност у односу на окружење, а самим тим и постала привлачнија за страна улагања. 

Табела 15: Лакоћа пословања у земљама Југоисточне Европе за 2015. годину17 
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БиХ 79 175 171 119 97 42 66 154 28 66 38 

Србија 59 65 139 63 73 59 81 143 23 73 50 

Бугарска 38 52 51 100 63 28 14 88 20 52 48 

Црна Гора 46 59 91 163 79 7 36 64 42 43 36 

Хрватска 40 83 129 66 60 70 29 38 1 10 59 

Македонија 12 2 10 45 50 42 14 7 26 26 37 

Румунија 37 45 105 133 64 7 57 55 1 34 46 

Албанија 97 58 189 162 107 42 8 142 37 96 42 

Извор: Doing Business Report 2016. 

БиХ, Србија, Црна Гора и Македонија су земље које су на укупној ранг листи забиљежиле 

побољшање позиције у односу на претходни извјештај и то БиХ за три мјеста, Србија за 9, 

                                                           
17 Најновији извјештај DB2016 је ревидирао податке и методологију која је кориштена у претходном DB 
извјештају тако да постоје одступања у рангирањима. 
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Црна Гора за једно и Македонија за два мјеста. Погоршање позиције оствариле су Бугарска 

за два мјеста, Хватска за једно и Албанија за 35 мјеста. 

Поред глобалног извјештаја „Doing Business“ групација Свјетске банке је припремила и 

извјештаје „Doing Business“ за друге нивое за 2009. и 2011. годину у које је била укључена и 

Бања Лука у поређењу са Сарајевом. Током 2011. године Бања Лука је, поред Скопља, 

проглашена градом реформатором од 22 града у Југоисточној Европи, чему су допринијели 

реформски процеси у области прибављања грађевинских дозвола и почетка пословања. 

Извјештај прати и мјери реформе који утичу на пословање малих и средњих предузећа 

(МСП) кроз десет подручја: покретање пословања, добијање грађевинских дозвола, 

снабдијевање електричном енергијом, регистровање имовине, добијање кредита, заштита 

мањинских улагача, плаћање пореза, прекогранична трговина, поштовање уговора, 

рјешавање несолвентности – затварање пословања. Извјештај прати и регулацију тржишта 

рада и то у оним сегментима, који нису укључени у агрегатним показатељима.  

БиХ је готово у свим подручјима забиљежила пад у односу на претходну годину, осим у 

подручју добијања електричне енергије, гдје је остварила побољшање позиције за 12 

мјеста ( са 131. на 119. мјесто) и поштовања уговора гдје је остварила побољшање за једно 

мјесто (са 67. на 66. мјесто), при чему је позиција прекограничне трговине осстала 

непромијењена. Оваква позиција указује на промјене које је неопходно учинити у готово 

свим посматраним подручјима, како би се поправила конкурентност БиХ, а самим тим и 

Републике Српске. 

Анализа показатеља по подручјима је веома важна доносиоцима одлука, јер омогућава 

сагледавање напретка или погоршања не само по годинама, него и упоређивања са 

земљама у окружењу и на тај начин даје смјернице у којим сегментима је неопходно 

извршити промјене, како би се поправио конкурентски положај земље, а самим тим и 

повећала атрактивност земље за страна улагања.  

На наредном графикону су приказани показатељи за БиХ за 2015. годину: 

Графикон 8: Лакоћа пословања у БиХ за 2015. годину 

 

Извор: Doing Business Report 2016. 
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Уколико анализирамо подручје покретање пословања можемо констатовати да је БиХ 

погоршала своју позицију на ранг листи за десет мјеста (са 165. мјеста у 2014. години на 175. 

мјесто у 2015. години).  

У наредној табели приказана су четири сегмента покретања пословања за БиХ, земље у 

окружењу, Европу и Централну Азију и земље OECD-а: 

Табела 16: Покретање пословања у земљама Југоисточне Европе (2015. година) 

 
Земља 

 
Ранг 

Број 
процедура 

 
Број дана 

Трошкови 
(% од 

дохотка) 

Минимални 
капитал (као 

% БДП per 
capita 

БиХ 175 12,0 67,0 14,8 28,0 

Србија 65 6,0 12,0 6,6 0.0 

Бугарска 52 4,0 18,0 0,7 0,0 

Црна Гора 59 6,0 10,0 1,4 0,0 

Хрватска 83 7,0 12,0 3,3 26,6 

Македонија 2 1,0 1,0 0,1 0,0 

Румунија 45 5,0 8,0 2,0 0,6 

Албанија 58 6,0 5,5 10,4 0,0 

Европа и 
централна 
Азија 

 4,7 10,0 4,8 3,8 

OECD  4,7 8,3 3,2 9,6 

Извор: Doing Business Report 2016 

Овај показатељ за БиХ је издвојен како би се презентовала и чињеница да сви извјештаји не 

прате стање у цијелој БиХ. У случају Doing Business Report прати се стање само у једном граду 

у једној земљи, у случају БиХ то је Сарајево. Реалност улагања у Републику Српску у овом 

подручју је повољнија. За покретање пословања у БиХ је потребно 12 процедура и 67 дана, а 

трошкови износе 14,8% од дохотка p/c. У Републици Српској је за покретање пословања je кроз 

спроведену реформу регистрације пословања потребно значајно мањи број дана, а  смањени 

су и трошкови и вријеме неопходно за покретање пословања (трошкови минималног капитала 

су 1 КМ). Из напријед наведеног је уочљив значај реформи у подручју покретања пословања 

које је спровела Република Српска. Република Српска би, уколико би се приказивали подаци 

који се односе само на њу, била много боље позиционирана, односно резултати реформи би 

показивали реално стање побољшања пословног окружења за стране инвеститоре, него када 

се подаци приказују за цијелу БиХ.  

Од укупно 189 земаља БиХ је по добијању грађевинских дозвола рангирана на 171. мјесту. За 

добијање грађевинских дозвола у БиХ је потребно 15 процедура и 179 дана, а трошкови 

износе 19,3% вриједности објекта. Најбоље рангирана је Македонија гдје је за добијање 

грађевинске дозволе потребно 10 процедура и 74 дана, а трошкови износе 5,4% од 

вриједности објекта. Од свих земаља у окружењу најлошије је рангирана Албанија (189 

мјесто). Уочљиво побољшање позиције, када се ради о грађевинским дозволама остварила је 

Србија (побољшање за 39 мјеста). Србија је донијела нови Закон о планирању и изградњи, чија 

примјена је почела 1. марта 2014. године. Закон омогућава обједињену процедуру издавања 

грађевинских дозвола за највише 28 дана.  
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Народна скупштина Републике Српске је 25. априла 2013. године усвојила нови Закон о 

уређењу простора и грађењу, којим се поједностављују поступци и процедуре за добијање 

дозвола, скраћују рокови, број корака и потребних докумената за добијање грађевинских 

дозвола. Новим законом је значајно измијењено или укинуто осам формалности.  

Када говоримо о снабдијевању електричном енергијом, БиХ се налази на 119. мјесту. Број 

процедура за прикључење електричне енергије је 8, а потребно је 125 дана. Чекање и пријем 

радова за екстерну конекцију траје 31 дан. 

Најбоље рангирана је Македонија (88), у којој је за прикључење електричне енергије потребно 

3 процедура и 97 дана.  

Плаћање пореза, односно пореске политике у БиХ су рангиране на 154. мјесту, при чему за 

плаћање пореза привредна друштва у БиХ просјечно потроше 420 сати. На годишњем нивоу 

просјечно се врши 45 плаћања пореза.  

3.1.3. Индекс инвестиционих реформи 

Стварање повољног инвестиционог амбијента од велике је важности за привлачење страних 

улагања. Индекс инвестиционих реформи је за земље Југоисточне Европе први пут објављен 

2006. године у публикацији OECD-a. Од објављивања публикације учињен је значајан напредак 

у реформисању политика и институција које чине повољан амбијент за инвестирање. Индекс 

инвестиционих реформи, такође показује реформе, које је неопходно спровести у различитим 

областима, а које су од суштинског значаја за подстицање инвестиција. Закључци и препоруке 

добијене анализом Индекса инвестиционих реформи 2016. су18: 

1. Инвестициона политика и промоција - Усвојена законска регулатива омогућава побољшање 

третмана страних и домаћих инвеститора; побољшан је приступ индустријској земљи за стране 

инвеститоре, смањене су баријере за кретање страног особља и кретање капитала у вези са 

инвестицијом; ојачано је законодавство права интелектуалне својине и његова примјена. 

Препоруке: даље унапређење имплементације стратегија инвестиционе промоције и услуга 

агенција за промоцију инвестиција; даље развијање модела подстицања страних инвестиција; 

јачање праксе повезивања страних инвеститора са домаћим добављачима; побољшати 

комуникацију са потенцијалним и постојећим инвеститорима путем модела CRM-а и 

једношалтерског система;олакшати страном инвеститору приступ земљи, посебно 

пољопривредној путем јасног дефинисања власништва над земљом; интензивирати 

активности за подизање свијести о правима интелектуалне својине.   

2. Трговинска политика и олакшице – Побољшана је интеграција у свјетски систем трговине 

путем повећаног броја споразума о трговини и смањењу царина; ојачани су институционални 

оквири кроз оснивање једног тијела за координацију трговинске политике. Препоруке: даље 

смањивање трговинских нецаринских баријера- посебно за санитарне и фитосанитарне мјере; 

адресирати регулаторне баријере за трговину услугама; ојачати формулацију трговинске 

политике на основу анализа и процјена утицаја.  

3. Образовање и вјештине –  Побољшане су стратегије за квалитет образовања и вјештина 

радне снаге; унапређено је спровођење оквира националних квалификација; повећани су 

напори да се направе оквири политика који подржавају једнакост у образовању. Препоруке: 

Приоритет треба да буде континуирани професионални развој кадрова који раде у 

образовању; стручно образовање и обуку треба учинити атрактивнијим путем повећане 

                                                           
18OECD, Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook 2016  
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сарадње и учења уз рад; у мјерама политике образовања посветити посебну пажњу ранијем 

напуштању школовања; даље развијати услуге вођења каријере; повећати учешће у 

цјеложивотном учењу 

4. Истраживање, развој и иновације – Повећана је ефикасност трошкова за истраживање и 

развој; побољшани су оквири политике истраживања и развоја; препознат је значај 

међународне сарадње у истраживању и развоју као приоритет. Препоруке: побољшати 

управљање политиком истраживања и развоја путем усвајања стратегије иновације, 

успостављање координационих тијела на националном нивоу, успостављање тијела за 

координацију на националном нивоу и успостављање независних агенција за имплементацију 

и повећан мониторинг и евалуацију; повећати издатке за истраживање и развој и број 

истраживача; повећати учешће приватног сектора у  истраживање и развоја кроз индиректне 

инструменте (нпр порез, кредити) и директне мјере (тј донације, грантови, кредити); 

подстицати квалитет кроз грантове за истраживање и развој; омогућити сарадњу пословне и 

академске заједнице у истраживању и развоју. 

5. Дигитално друштво - Побољшано је успостављање институционалног и регулаторног оквира 

за информационо друштво; у националне кривичне законе уведен је закон о интернет 

криминалу повећани су обавезни стандарди у информационо-комуникационим 

технологијама; донешени су закони о електронском пословању.     

6. Инфраструктура - Унапређена је физичка инфраструктура и уклоњена уска грла, повећан је 

број инфраструктурних пројеката; унапређена је инфраструктурна регулатива и управљање; 

уведене су стратегије о сигурности на путевима. 

7. Приступ финансијама – Развијени су институционални и регулаторни оквири за побољшање 

приступа финансијама; реформисани оквири банкарског финансирања су олакшали приступ 

финансијама; унапређен је закон о несолвенстности. Препоруке: Даљи развој кредитних и 

заложних система; осигурати редовно ажурирање система кредитног регистра, покретне 

имовине и катастра; даље развијање предузетничког капитала како би се обезбиједиле нове 

финансијске могућности за иновативна предузећа и појаснити активности улагања капитала у 

регулативи; омогућити спремност за улагање и програме за финансијску писменост за што 

већи број предузећа; побољшати заштиту финансијских потрошача.  

8. Пореска политика - Потписани су споразуми о избјегавању двоструког опорезивања између 

земаља Југоисточне Европе и са земљама ЕУ; рационализови су и модернизовани поступци и 

процедуре евидентирања и плаћања; уведена су правила за трансферне цијене; унапређени су 

капацитети за анализу пореза. 

9. Политика конкуренције – Установљене су политике које забрањују антиконкуренцијско 

понашање; формирана су независна тијела која се баве конкуренцијом. Препоруке: Развити 

упутства за власнике дионица о праксама конкуренцијских тијела; проширити употребу 

тржишних тијела у сарадњи са тијелима владе; појачати интра-регионалну сарадњу о политици 

конкуренције; ојачати евиденцију о провођењу закона о конкуренцији. 

10. Политика запошљавања - Развијене су свеобухватне стратегије запошљавања путем 

процеса консултација; у стратегијама су потенциране структурна незапосленост и 

незапосленост младих. Препоруке: и даље промовисати активне политике тржишта рада (нпр. 

програми запошљавања младих, самозапошљавање, додатне могућности усавршавања за 

дуготрајно незапослене итд); побољшати и повећати инфраструктуру јавних служби за 

запошљавање; усагласити статистику рада са нормама Eurostat-a; побољшати откривање и 
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мјере за сузбијање и рјешавање неформалног запошљавања; развијање законодавног оквира 

за социјалне раднике. 

Ризици пословања и заштита од ризика пословања 

Ризици пословања представљају ризике које страни инвеститори узимају у обзир приликом 

доношења одлуке о инвестирању. Смањивање ризика пословања доводи до побољшања 

конкурентности Републике Српске, а самим тим и до повећања атрактивности Републике 

Српске за страна улагања19.  

Ризици пословања се најчешће анализирају путем индекса економских слобода и кредитног 

рејтинга земље. 

Индекс економских слобода20 објављује Херитиџ фондација (Heritage foundation) и The Wall 

Street Journal. Велики углед који ужива Херитиџ фондација има значајан утицај на доношење 

одлука страних инвеститора приликом инвестирања. За 2015. годину за БиХ вриједност 

индекса економских слобода износи 59, што представља побољшање за 0,6 поена у односу на 

претходну годину. Од 178 рангираних земаља БиХ се налази на 97. мјесту.  

На побољшање индекса економских слобода највише су утицала побољшања у половини од 

укупно десет фактора, а то су: јавна потрошња, слобода на тржишту рада, монетарна и 

трговинска слобода и борба против корупције. Борба против корупције је оцијењена са 

додатних 12 поена, што је веома значајно. Реформе, које су спроведене довеле су до 

побољшања индекса економских слобода у посљедњих пет година за 1,5 што представља 

најбоље побољшање до сада. 

Индекс економских слобода је за Босну и Херцеговину први пут приказан 1998. године и до 

2015. године вриједност овог индекса се повећала за 29,6 поена што представља друго по 

величини повећање када се узму у обзир све земље за које се приказује овај индекс. БиХ је за 

читав период од почетка посматрања економских слобода остварила побољшање индекса за 

свих 10 индикатора економских слобода што представља показатељ значајног напретка. 

Просјечна вриједност индекса економских слобода за све земље за 2015. годину је 60,4, а за 

земље у региону 67,0. 

Преглед индекса економских слобода за БиХ и земље у окружењу је приказан сљедећом 

табелом: 

                                                           
19 Према Форбсовој листи најбољих земаља за бизнис од 144 рангиране земље Босна и Херцеговина се 
налази на 78 мјесту. 
20 Индекс економских слобода обухвата показатеље за десет индикатора: слобода пословања, 
трговинске слободе, фискалне слободе, јавна потрошња, монетарне слободе, инвестиционе слободе, 
финансијске слободе, имовинска права, борба против корупције и слобода на тржишту рада.  Највећа 
вриједност индекса економских слобода је 100 – вриједност индекса 0 значи да уопште нема 
економских слобода, а 100 да постоји потпуна економска слобода. 
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Табела 17: Индекс економских слобода за БиХ и земље Југоисточне Европе за 2015. годину 
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БиХ 97 59,0 20,0 42,0 53,5 63,4 84,0 27,3 82,9 87,2 70,0 60,0 

Србија 90 60,0 45,0 42,0 57,8 70,4 72,2 27,1 82,4 78,2 75,0 50,0 

Бугарска 55 66,8 30,0 41,0 68,5 76,6 83,2 64,5 91,1 88,0 65,0 60,0 

Црна Гора 66 64,7 40,0 44,0 77,1 77,5 79,7 36,7 92,6 84,8 65,0 50,0 

Хрватска 81 61,5 40,0 48,0 55,8 42,8 80,0 46,5 74,9 87,2 80,0 60,0 

Македонија 53 67,1 35,0 44,0 79,2 70,7 79,0 65,6 91,4 86,2 60,0 60,0 

Румунија 57 66,6 40,0 43,0 69,8 68,6 77,3 62,3 86,9 88,0 80,0 50,0 

Албанија 63 65,7 30,0 31,0 70,6 52,9 80,8 76,1 87,2 87,8 70,0 90,0 

Хонг Конг 1 89,6 90,0 75,0 100,0 95,9 81,8 89,7 93,2 90,0 90,0 90,0 

 

Извор: Index of Economic Freedom 2015, Heritage Foundation and The Wall Street Journal
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Уколико анализирамо податке из напријед наведене табеле, можемо констатовати да се БиХ и 

даље налази у групи углавном економски неслободних економија21, иако је забиљежила 

побољшање позиције на ранг листи у односу на претходну годину за четири мјеста (101). 

Најлошије је рангирано поштовање власничких права (20 поена) – просјек за све земље региона је 

35 поена. Слобода инвестирања је на нивоу просјека групе (70.6). С обзиром на то да се у оквиру 

овог индикатора главне примједбе у Извјештају односе на почетак пословања, несумњиво је да би 

Република Српска имала боље показатеље за овај индикатор, с обзиром на то да је уведен 

једношалтерски систем и урађено низ реформи у овом подручју.  

Кредитни рејтинг земље одређује генералну кредитну способност земље да обезбиједи сигурно 

инвестиционо окружење и обухвата сљедеће индикаторе: економски статус земље, 

транспарентност кретања капитала, кретање страних и домаћих инвестиција, ниво страних 

државних резерви и способност земље да остане стабилна и у условима политичких промјена. 

Кредитни рејтинг Босне и Херцеговине прате двије агенције: Moody's Investors Service и Standard & 

Poors. Као резултат својих анализа 11. марта 2016. године агенција Standard & Poor's потврдила је 

Босни и Херцеговини суверени кредитни рејтинг „Б са стабилним изгледима“. 26. фебруара 2016. 

године агенција Moody's Investors Service потврдила је Босни и Херцеговини суверени кредитни 

рејтинг Б3/стабилни изгледи.  

Агенција Moody's Investors Service је на захтјев Владе Републике Српске први пут урадила 

кредитни рејтинг за Републику Српску у јануару 2015. године и оцијенила га са „Б3 са стабилним 

изгледима“. 10. фебруара 2016. године Moody's Investors Service је потврдио кредитни рејтинг 

Републике Српске „Б3 са стабилним изгледима“. 

Заштита страних инвеститора од ризика пословања 

Права страних инвеститора дефинисана су и заштићена Уставом Републике Српске: Својинска и 

друга права страног улагача стечена на основу уложеног капитала, не могу се ограничити или 

одузети законом или другим прописом. Јамчи се право страном лицу да обавља привредну или 

другу дјелатност и права по основу пословања, под условима који се не могу мијењати на његову 

штету. Страном улагачу јамчи се слободно изношење добити и уложеног капитала из Републике. 

Законом о страним улагањима Републике Српске и Законом о политици директних страних 

улагања у БиХ страним инвеститорима осигурава се национални третман, тј. страни инвеститори 

имају иста права и обавезе као и резиденти, не може се вршити дискриминација страних 

инвеститора у било ком облику, укључујући али не и ограничавајући се на држављанство, 

сједиште/боравиште страног инвеститора, религију или државу поријекла инвестиције. 

Имовина страних инвеститора не може бити национализована, експроприсана. Уколико се, 

међутим, утврди постојање јавног интереса, имовина страних инвеститора може бити 

национализована или експроприсана, а страним инвеститорима се гарантује право на примјерену 

надокнаду. Надокнада ће се сматрати примјереном ако је адекватна, ефективна и брза. 

                                                           
21 Земље које имају мање од 50 поена су економски репресивне, од 50 до 60 поена углавном економски 
неслободне, од 60 до 70 поена економски умјерено слободне, од 70 до 80 поена углавном економски 
слободне и преко 80 поена економски слободне земље. 
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Као заштиту од ризика улагања страни инвеститори који су забринути због рестрикција у 

трансферу добити, експропријације, ратних и цивилних нереда и ускраћивања правде, могу се 

осигурати против ових ризика код Мултилатералне агенције за давање гаранција за улагање 

(MIGA – дио групације Свјетске банке). 

Инвеститорима приликом улагања у Републику Српску заштиту од ризика такође омогућава 

осигурање за политичке ризике амерички Overseas Private Investment (OPIC). 

Босна и Херцеговина је потписала уговоре о унапређивању и заштити инвестиција са 41-ом 

земљом. 

 

3.2. Конкурентност јединица локалне самоуправе 

Јединице локалне самоуправе представљају значајан фактор привлачења страних улагања. Јачање 

конкурентности јединица локалне самоуправе директно утиче на јачање конкурентности 

Републике Српске. Повећање конкурентности јединица локалне самоуправе је један од 

предуслова за привлачење инвестиција.  

На бази расположивих емпиријских података могуће је дефинисати скуп фактора инвестиционе 

климе на нивоу локалних самоуправа којима је одређен капацитет градова и општина за 

привлачење нових (али и за задржавање постојећих) инвеститора, без обзира на њихову величину 

и земљу поријекла. 

За потребе анализе условљености стварног прилива инвестиција степеном изражености ових 

фактора, шири скуп показатеља треба подијелити на два подскупа које сачињавају: 

1. егзогени фактори (елементи привредног амбијента који су у потпуности одређени 

одлукама на централном нивоу власти или датим екстерним околностима), 

2. ендогени фактори (компоненте пословног окружења у већој или мањој мјери зависне од 

активности локалних органа управе).22 

 

Капацитети локалних самоуправа за привлачење инвестиција су представљени сљедећим 

графиконом: 

 

 

                                                           
22 Драган Пејчић, Економски капацитет локалних самоуправа за привлачење инвестиција (Пројекат 
Институционална подршка СКГО), Савез градова и општина Србије и Швајцарска агенција за развој и 
сарадњу, Београд, 2011. 
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Графикон 9: Капацитети јединица локалних самоуправа за привлачење инвестиција 
 

 

Извор: Д. Пејчић, Економски капацитет локалних самоуправа за привлачење инвестиција, 

Београд, 2011. 

У циљу побољшања конкурентности јединица локалне самоуправе Република Српска је 

приступила Пројекту цертификације општина са повољним пословним окружењем (BFC)23. 

Цертификација општина са повољним пословним окружењем представља оцјену инвестиционе 

климе у јединицама локалне самоуправе. Пројекат обухвата БиХ, Србију, Македонију и Хрватску. 

Република Српска је 2013. формирала националну координациону мрежу коју чине Министарство 

за економске односе и регионалну сарадњу, Министарство управе и локалне самоуправе, 

                                                           
23 BFC (Business Friendly Certificate) је почео као пилот пројекат у Србији 2007. године, а покренула га је 
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) уз подршку Америчке агенције за међународни 
развој (USAID). 2011. године пројекат је проширен на Југоисточну Европу. Главни донатори овог пројекта су: 
Њемачка агенција за међународну сарадњу GIZ, Швајцарска агенција за кооперацију и развој и пројекат 
USAID Gold. 
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Привредна комора Републике Српске, Савез општина и градова и Развојна агенција ЕДА. 

Привредна комора Републике Српске је технички секретаријат Мреже. Мрежа је чланица 

Регионалног савјета за повољно пословно окружење Југоисточне Европе. 

Инвеститорима који желе да улажу у Југоисточну Европу, цертификат за повољно пословно 

окружење служи као стандардизован механизам за процјену локалних услова за пословање и 

указује на то које јединице локалне самоуправе у региону имају најповољнију климу за 

инвестирање. Цертификација општина представља реформски процес којим се процедуре 

прилагођавају инвеститору у циљу што једноставнијег покретања пословања. Јединице локалне 

самоуправе морају испунити око 80 критерија груписаних у 12 категорија24 како би добиле 

цертификат.  

У Републици Српској BFC цертификат су добили Приједор (рецертификат), Бања Лука, Бијељина, 

Теслић и Мркоњић Град. У различитим фазама цертификације налази се још 10 општина: 

Градишка, Требиње, Лакташи, Угљевик, Добој, Брод, Билећа, Козарска Дубица, Нови Град и Котор 

Варош. 

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, Министарство управе и локалне 

самоуправе и Привредна комора РС су у марту 2015. године организовали међународну 

конференцију под називом „Конкурентност јединица локалне самоуправе – како до инвестиција?“ 

На конференцији су дати одговори на питања у чему су цертификоване општине најбоље и шта је 

то што их чини повољнијима за улагање у односу на друге општине, а такође, разматране су и 

могућности сарадње јединица локалних самоуправа у циљу стварања повољне инвестиционе 

климе, промоције улагања и привлачења инвестиција. 

3.3. Конкурентност малих и средњих предузећа и укључивање у глобалне 

ланце вриједности 

Посматрање и анализа конкурентности Републике Српске је неодвојива од посматрања и анализе 

конкурентности на микро нивоу, при чему у условима глобализације свјетске привреде, није 

важна само конкурентност на локалном нивоу или у оквиру привреде као цјелине, него и 

међународна конкурентност предузећа Републике Српске. Повећање конкурентности Републике 

Српске на свјетском тржишту је могуће постићи једино уколико се повећава међународна 

конкурентност предузећа Републике Српске. Јачањем међународне конкурентности предузећа 

Републике Српске јача се и њена конкурентност у привлачењу страних улагања. 

С обзиром на то да у структури привредних субјеката у Републици Српској доминирају мала и 

средња предузећа и предузетници, који укупно чине 99,59%25 свих привредних субјеката, уочљива 

је потреба за повећањем конкурентности ових привредних субјеката, како би постали 
                                                           
24 Стратешки приступ локалном економском развоју; организациони капацитет за пружање подршке 
привреди; сарадња и директна комуникација са локалном привредом; ефикасан систем за издавање 
грађевинских дозвола; базе података о доступним локацијама, радној снази, привреди; примјена 
маркетинга у циљу промоције инвестиција; кредитна способност и финансијска стабилност; промоција 
запошљавања и развоја људских ресурса; подстицање јавно-приватних партнерстава; адекватна 
инфраструктура и поуздане комуналне услуге; транспарентна и подстицајна политика локалних такси, 
пореза и подстицаја и примјена информационих технологија.  
 
25 Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020. – нацрт  
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конкурентни на свјетском тржишту и укључили се у глобалне ланце вриједности, при чему 

укључивање у глобалне ланце вриједности не подразумијева само укључивање домаћих 

предузећа, него и страних предузећа њиховим улагањима у Републику Српску.  

Страна улагања у МСП би имала велику улогу не само у хоризонталном повезивању предузећа, 

него и у вертикалном, поготово уколико се узме у обзир потреба да се на свјетско тржиште извозе 

производи више фазе обраде са већом новододатом вриједношћу. Јачање конкурентности МСП и 

повећање страних улагања у МСП довело би и до повећања запослености, подизања квалитета 

производа, повећања продуктивности и иновативности, трансферу савремене технологије, те 

побољшању предузетништва.  

Када посматрамо запосленост у сектору МСП, видљиво је да овај сектор има значајан удио у 

запошљавању у Републици Српској, јер 75% укупно запослених лица ради у овом сектору. МСП 

остварују: 77,13% пословних прихода свих предузећа, 73,12% прихода од продаје на иностраном 

тржишту и 75,54% укупне нето добити свих предузећа.26 

У циљу побољшања конкурентности МСП у Републици Српској је основана Агенција за развој 

МСП27, а 2013. године је усвојен Закон о развоју МСП28, који је усклађен са принципима ЕУ акта29 за 

МСП. 

За јачање конкурентности МСП од посебне важности је јачање предузетништва и развој 

предузетничке инфраструктуре.  

Предузетништво представља иновативан процес креирања и развоја пословних подухвата или 

активности и стварања пословног успјеха на тржишту, а предузетничка инфраструктура 

представља просторно-техничке облике за подршку развоја предузетништва са посебним 

акцентом на успостављање и развој МСП30. 

Предузетничка инфраструктура може бити организована у облику пословне зоне, технолошког 

парка, предузетничког инкубатора и кластера. 

Према Глобалном монитору предузетништва за БиХ31 у Републици Српској најбројнија група 

предузетника је између 23 и 34 године, док је у Федерацији БиХ између 45 до 54 године, што је 

изузетно повољан показатељ за Републику Српску. Највећи проценат међу раним предузетницима 

имају особе са вишим нивоом образовања. 

Страна улагања несумњиво доприносе развоју конкурентности МСП, јер поспјешују иновативност 

МСП, које представља основу развоја МСП. БиХ има неповољне показатеље иновативности у 

оквиру глобалног индекса конкурентности, јер се од 148 земаља налази на 108. мјесту. Јачање 

предузетничке инфраструктуре би се значајно побољшало страним улагањима, поготово у 

подручју пословних зона, технолошких паркова и кластера, јер се БиХ, а у оквиру ње и Република 

Српска, по развоју кластера налази на 148. мјесту.  

                                                           
26 Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020. – нацрт 
27 На основу Закона о подстицању развоја МСП, „Службени гласник Републике Српске“, број 23/09. 
28 Закон о развоју МСП, „Службени гласник Републике Српске“, број 50/13. 
29 Small Business Act for Europe, European Commission. 
30 Закон о развоју МСП, „Службени гласник Републике Српске“, број 50/13. 
31 Global Enterpreunership Monitor BiH, 2012. 



38 
 

Страна улагања имају значајну улогу и у укључивању предузећа из Републике Српске у глобалне 

ланце вриједности, поготово ако се узме у обзир, да се БиХ, а у оквиру ње и Република Српска, по 

ширини ланаца вриједности налази на 136. мјесту глобалног индекса конкурентности. 

3.4. Иновативност као фактор привлачења страних улагања 

 

Повећање конкурентности је у уској вези са повећањем продуктивности, а на повећање 

продуктивности значајан утицај има иновативност. Анализе указују да се привреде које имају већа 

улагања у истраживање и развој и које развијају информационо-комуникационе технологије брже 

развијају (иновативно вођене економије) и постају конкурентније на свјетском тржишту. У 

савременим условима глобализације, водећи фактор у развоју сваке економије постаје знање и 

иновативност. Примјеном нових научнотехнолошких достигнућа долази до развоја предузећа, 

јединица локалне самоуправе, а самим тим и привреде као цјелине. С обзиром на то да 

Република Српска нема довољно средстава за већа улагања у научна истраживања, повећање 

обима страних улагања доводи и до преноса научнотехнолошких достигнућа из земаља из којих 

потичу страни улагачи. На тај начин привреди Републике Српске се ствара могућност да постепено 

прелази из привреде вођене ефикасношћу у иновативно вођене привреде, односно прелазак од 

компаративних према конкурентним предностима. Нормално, за овакав развој је неопходно да се 

повећају улагања у научна истраживања и да на основу тога универзитети постану активни 

учесници у креирању развојних политика. Издвајања за научноистраживачки рад у Републици 

Српској су приказана сљедећом табелом: 

Табела 18: Бруто домаћи издаци за истраживање и развој (у хиљадама КМ) 

 Укупно 
Пословни 

сектор 
Државни 

сектор 
Високо 

образовање 
Непрофитни 

2009. 24.566 10.017 1.670 12.879 - 

2010. 20.779 8.520 2.019 10.091 142 

2011. 26.191 15.526 3.592 7.031 42 

2012. 34.297 27.430 1.946 4.875 46 

2013. 49.035 43.541 924 4.464 106 

2014. 17.839 10.614 1.598 4.845 782 

Извор: Статистички годишњак 2015, Републички завод за статистику Републике Српске 

У 2014. години је дошло  до наглог смањења издатака за истраживање и развој у износу од 63,6% у 

односу на претходну годину.  Од укупног износа за 2014. годину, највећи бруто домаћи издаци за 

истраживање и развој су били за земљиште и грађевинске објекте.  

Укупан број предузећа у периоду од 2012-2014. године је 1765. Од тога иновативно активно је 

било 379 предузећа односно 21,5%, а неиновативних предузећа 1385, односно 78,5%. Од укупног 

броја предузећа, 259 односно 14,7% су технолошки иновативнo активна  (то су предузећа која су 

увела само технолошке иновације и технолошке и нетехнолошке иновације истовремено), а 302 

односно 17,1% су нетехнолошки иновативно активна предузећа. Од 379 технолошко иновативних 

активних предузећа 230 су мала, 120 средњих и 29 великих предузећа.  
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Укључивањем иновација у процес производње повећава се продуктивност, лакше укључивање 

домаћих предузећа у глобалне ланце вриједности виших фаза обраде производа, конкурентност 

за привлачење страних улагања, запошљавање и конкурентност привреде као цјелине.  

Иако у посматраном периоду, уколико се изузме 2010. и 2014. година, постоји константно 

повећавање улагања у истраживање и развој, ипак је то недовољно, поготово ако се узме у обзир 

да развијене земље улажу много више (нпр. Холандија 2,16% БДП-а, Француска 2,26%, Велика 

Британија 1,72%, Њемачка 2,92%, Канада 1,73%, САД 2,79% и Финска 3,55% 32 и да је потребно 

улагати минимално 1% БДП-а да би резултати истраживања и развоја имали значајан утицај на 

инвестиције и довели до убрзаног привредног развоја.  

Тенденције на глобалном плану су да се повећавају издвајања за иновације од стране пословног 

сектора, а да се умањује учешће државе.  

Повећавањем иновативности и примјеном научнотехнолошких достигнућа, те развојем 

информационо-комуникационих технологија Република Српска ће не само повећати своју 

конкурентност у привлачењу страних улагања, него и повећати домаће инвестиције. 

Иновативност БиХ, а у оквиру ње и Републике Српске се најбоље приказује путем глобалног 

индекса иновативности (GII)33. GII се састоји од два подиндекса – подиндекса иновационих инпута 

и иновационих оутпута а њихов однос показује иновациону ефикасност. 

GII, иновациони инпути, иновациони оутпути и иновациона ефикасност су приказани сљедећом 

табелом: 

                                                           
32 http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 
 
33Глобални индекс иновативности је композитни индикатор, који рангира земље према односу могућности 
за иновације (инпута) и примјене иновација (оутпута). Иновациона ефикасност представља однос између 
два подиндекса: иновациони инпути и иновациони оутпути.  

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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Табела 19: Глобални индекс иновативности, иновациони инпути, иновациони оутпути и иновациона ефикасност за 2015. годину 

Земља 

GII (број 
поена) 
2014. 

 

GII 
(ранг) 
2014. 

 

Иновациони 
оутпути (број 

поена) 

Иновациони 
оутпути (ранг) 

Иновациони 
инпути (број 

поена) 

Иновациони 
инпути (ранг) 

Иновациона 
ефикасност 
(број поена) 

Иновациона 
ефикасност 

(ранг) 

GII (број 
поена) 
2015. 

 

GII 
(rang) 
2015. 

БиХ 32,4 81 18,2 122 46,4 47 0,4 135 32,3 79 

Србија 35,9 67 31,2 59 41,8 70 0,7 55 36,5 63 

Црна Гора 37,0 59 36,5 40 45,9 50 0,8 29 41,2 41 

Хрватска 40,7 42 35,7 41 47,7 43 0,8 50 41,7 40 

Македонија 36,9 60 32,1 55 44,0 56 0,7 64 38,0 56 

Бугарска 40,7 44 38,2 35 46,1 49 0,8 21 42,2 39 

Румунија 38,1 55 32,4 52 44,0 57 0,7 58 38,2 54 

Албанија 30,5 94 20,3 112 41,2 73 0,5 129 30,7 87 

Швајцарска 64,8 1 68,6 1 68,0 2 1,0 2 68,3 1 

 

Извор: Global Innovation Index 2015, Cornell University, INSEAD and the World Intellectual Property Organization 
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Из наведене табеле можемо уочити да се БиХ по глобалном индексу иновативности налази на 79. 

мјесту од 141.  У односу на 2014. годину БиХ се на ранг љествици поправила за два мјеста. 

Уколико упоредимо иновационе оутпуте и иновационе инпуте добијамо иновациону ефикасност, 

која указује на однос иновационих потенцијала и искориштеност иновационих потенцијала. 

Вриједност овог показатеља за БиХ је 0,4 и по овом показатељу БиХ се налази на 135. мјесту. 

Раскорак између иновационих инпута, по којима се БиХ налази на 47. мјесту и иновационих 

оутпута, по којима се БиХ налази на 122. мјесту, указује да БиХ није искористила своје 

расположиве иновационе инпуте, односно да универзитети са својим истраживачким 

капацитетима нису у потпуности укључени у пословни и индустријски сектор.  

Све ово указује да у Републици Српској постоји повећана потреба за страним улагањима, јер се 

страним улагањима повећава прелијевање резултата истраживања и развоја из других земаља, 

као и трансфер технологије и омогућава брже и ефикасније укључивање у глобалне ланце 

вриједности. 

Разлоге оваквог ранга БиХ можемо пронаћи уколико анализирамо стубове у подиндексима 

оутпута и инпута. 34 

Подиндекси и стубови GII су приказани сљедећом табелом. 

                                                           
34Оба субиндекса се састоје од 79 индикатора, груписаних у седам стубова, при чему сваки стуб садржи три 
индикатора. Иновациони инпути садрже сљедеће стубове: институције (политичко окружење, регулаторно 
окружење и пословно окружење), људски капитал и истраживање (образовање, више и високо образовање 
и истраживање и развој), инфрастуктура (информационе и комуникационе технологије, инфраструктура 
уопште и еколошка одрживост), тржишна софистицираност (кредити, инвестиције и трговина и 
конкуренција) и пословна софистицираност (образованост радне снаге, иновационе везе и апсорпција 
знања). Иновациони оутпути садрже сљедеће стубове: оутпути знања и технологије (креација знања, утицај 
знања и дифузија знања) и креативни оутпути (нематеријална имовина, креативне робе и услуге и интернет 
креативност).  
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Табела 20: Структура подиндекса иновационих инпута глобалног индекса иновативности/ранг 2015. 

Земља Институције 
Људски капитал и 
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Инфраструктура 
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БиХ 71 92 50 81 38 135 81 99 96 92 100 92 18 54 17 1 41 84 3 119 

Србија 64 70 49 83 64 99 42 58 56 60 71 34 90 67 72 111 95 92 119 45 

Црна Гора 47 51 48 38 49 33 23 77 70 51 84 73 50 47 40 97 71 80 85 47 

Хрватска 41 39 47 52 47 15 51 54 50 53 92 16 68 84 69 53 50 36 94 49 

Македонија 55 77 55 15 55 5 78 93 94 88 126 60 46 46 75 35 62 64 66 59 

Бугарска 45 54 39 40 58 74 50 57 53 81 50 26 61 52 101 45 60 50 48 102 

Румунија 46 61 32 37 73 88 67 63 58 61 96 20 81 58 114 70 67 81 81 42 

Албанија 70 72 91 56 101 91 85 108 71 74 88 40 24 53 3 99 118 113 126 58 

Швајцарска 10 5 11 28 6 28 19 7 15 41 26 2 5 15 4 14 3 4 7 14 

Извор: Global Innovation Index 2015, Cornell University, INSEAD and the World Intellectual Property Organization 

                                                           
35 Индикатор је израчунат само на основу једног показатеља- однос ђака и професора у средњој школи. За остале показатеље (трошкови за образовање као % од БДП-а, однос трошкова 
владе по ђаку у средњим школама  као постотак од БДП-а, очекивана дужина школовања у годинама и ранг на ПИСА скали у читању, математици и науци) подаци нису расположиви. 
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Од пет стубова подиндекса иновационих инпута БиХ је најлошије рангирана у сегменту 

инфраструктуре (96). 

Када анализирамо тржишну софистикацију (47), најлошији ранг је индикатор о кредитима, 

односно приступу финансијама (54), иако се БиХ по овом индикатору налази испред свих земаља у 

региону. Овај стуб обухвата царинске стопе, приступ тржишту извоза непољопривредних 

производа и јачину локалне конкуренције. Подаци за јачину локалне конкуренције нису 

садржани, јер нису били расположиви. 

Сегмент пословне софистикације (41) показује да се по % предузећа која обезбјеђују обуку БиХ 

налази на 21. мјесту. Међутим, према апсорпцији знања БиХ се налази на 119. мјесту, што је 

значајно лошије него када су у питању остале земље из окружења. У оквиру овог индикатора 

налази се и показатељ нето токова страних улагања као % од БДП-а и према том показатељу БиХ 

се налази на 91. мјесту. 

Анализа структуре подиндекса иновационог оутпута нам показује искориштеност иновационих 

потенцијала. Овај индекс се састоји од два стуба: оутпути знања и технологије и креативни 

оутпути. 

Табела 21: Структура подиндекса иновационих оутпута глобалног индекса иновативности/ранг 
2015. 

Земља Оутпути знања и технологије Креативни оутпути 
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БиХ 89 105 63 86 135 137 112 49 

Србија 59 47 105 50 60 99 34 44 

Црна Гора 54 63 23 97 26 59 41 20 

Хрватска 44 48 34 78 39 61 29 43 

Македонија 69 73 54 63 46 52 47 50 

Бугарска 37 37 18 62 34 33 59 38 

Румунија 43 66 11 48 72 93 61 47 

Албанија 110 126 117 74 114 129 69 81 

Швајцарска 1 3 5 1 3 6 3 5 

Извор: Global Innovation Index 2015, Cornell University, INSEAD and the World Intellectual Property 

Organization 
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3.5. Чланство у ЕУ као фактор привлачења страних улагања 

Република Српска представља малу и отворену привреду и управо због малог тржишта постоји 

потреба уласка у регионалне интеграције.  

БиХ, а самим тим и Република Српска је чланица CEFTA-e36. Један од циљева CEFTA-е је да се 

оваквом интеграцијом побољшају услови за унапређивање улагања, а самим тим и страних 

улагања. Чланством у CEFTA побољшава се припремљеност земаља за чланство у ЕУ. 

Чланство у ЕУ има двије важне импликације у погледу страних улагања: 

1. омогућава земљама које имају мало тржиште да га повећају. Предузећа, која су лоцирана 

у ЕУ имају приступ цијелом тржишту ЕУ (500 милиона људи), 

2. чланство у ЕУ је условљено политичком, економском и законском стабилношћу37. 

Утицај прикључења ЕУ на страна улагања се може најбоље сагледати, ако се анализирају страна 

улагања у земље прије и послије прикључења ЕУ. 

Табела 22: Страна улагања у земље које су се прикључиле ЕУ 2004. године за период 2003–2007. (у 
милионима УС$) 

Земља 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Чешка 3.915 6.520 4.567 7.667 7.491 

Мађарска 5.670 5.146 7.850 8.784 9.550 

Пољска 10.501 14.786 14.265 15.669 18.776 

Словачка 2.969 4.720 9.108 9.032 5.485 

Словенија 561 1.966 476 657 1.037 

Извор: UNCTAD, World Investment Report 2014. 

Табела 23: Страна улагања у земље које су се прикључиле ЕУ 2007. године за период 2007–2011. 
(милионима УС$) 

Земља 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Румунија 21.006 30.474 15.019 7.764 16.156 

Бугарска 7.695 11.231 4.780 3.680 5.300 

Извор: UNCTAD, World Investment Report 2014. 

Из наведених табела можемо уочити да је послије уласка у ЕУ код већине земаља дошло до 

наглог повећања страних улагања и да је тај тренд настављен у наредним годинама. Изузетак чине 

Румунија и Бугарска које су се ЕУ прикључиле 2007. године, али позитиван тренд повећања 

страних улагања није настављен због глобалне финансијске кризе 2008. године. Под утицајем 

глобалне финансијске кризе дошло је до наглог смањења страних улагања у готово свим 

                                                           
36 CEFTA – Централноевропски уговор о слободној трговини је потписан 1992. године. С обзиром на то да су 
се Чешка, Мађарска, Пољска, Словенија и Словачка 2004. године прикључиле ЕУ, 2006. године Уговор о 
измјени и допуни приступању CEFTA-и потписале су: Албанија, БиХ, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, 
Македонија, Молдавија, Румунија и Србија. Бугарска и Румунија су се 2007. прикључиле ЕУ, а Хрватска 2013.  
37 Rajneesh Narula and Christian Bellak, EU Enlargement and Cosequences for FDI Assisted Industrial Development, 
United Nations University – Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and 
Technology, 2008.  
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земљама, тако да је послије овог периода дошло до наглог повећавања конкуренције у 

привлачењу страних улагања.  

Чланство у ЕУ захтијева велика улагања у инфраструктуру, а таква улагања омогућавају боље 

пословно окружење, што повећава конкурентност земље у привлачењу страних улагања.  

Утицај чланства у ЕУ на привлачење страних улагања огледа се и у побољшању квалитета 

институција, што заједно са спровођењем неопходних економских реформи и доступношћу 

средстава фондова ЕУ води до повећања не само страних, него и домаћих инвестиција, а самим 

тим и до повећања запослености.  

Приликом дефинисања праваца развоја у области привлачења страних инвестиција, цијенимо 

важним узети у обзир и стратешке правце дефинисане на нивоу ЕУ, регије, као и препорука 

међународних организација на којима се базирају ЕУ политике, посебно UNCTAD-a, OECD-а38 и 

Свјетске банке. 

Када се говори о политици ЕУ у овој области важно је напоменути Стратегију „Европа 2020“ 

(Обавјештење Комисије „Европа 2020“ Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста). 

Циљеви и обавезе које проистичу из Стратегије Европа 2020 не представљају додатне критеријуме 

или економске циљеве за земље кандидате или потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ, али 

сама стратегија представља потенцијал за кандидате и потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ и 

то прије свега за усмјеравање њихових реформих процеса. У документу се истиче важност овог 

програма за државе кандидате и државе сусједства, који на наки начин служи као путоказ за 

убрзање и компатибилност реформских процеса у будућим државама чланицама.  

Релевантност стратегије за остале земље може се сагладати у разним областима, иновације, 
запошљавање и вјештине, образовање, конкуренност, дигитално друштво итд.  
 
Као резултат тежњи што успјешнијег и једноставнијег укључивања земаља Југоисточне Европе у ЕУ 
и повећања конкурентности Југоисточне Европе, OECD je 2010. иницирао израду Стратегије развоја 
Југоисточне Европе до 202039 (Стратегија ЈИЕ 2020), чији су основни циљеви изведени из 
Стратегије развоја Европе до 2020. Стратегија је усвојена 21. новембра 2013. године на 
министарској конференцији Инвестиционог комитета Југоистичне Европе, а односи се на групу 
међуособно повезаних стубова развоја, и то: 

Интегрисан раст – кроз промоцију регионалних и инвестицоних веза и поллитика, које нису 
дисриминаторске, које су транспарентне и предвидиве 

Паметан раст – кроз опредјељење да се уведу новине и на се конкурише на основу додате 
вриједности, а не на основу цијене радне снаге 

Одрживи раст – кроз подизање нивоа конкуретности приватног сектора, развијености 

                                                           
38 Нпр.  OECD; Policy Framework for Investment 2015. 
39 Генерални циљеви Стратегије ЈИЕ 2020 су: повећање ДБП-а per capita у земљама ЈИЕ у односу на просјек 
ЕУ са 36,4% (2010) на 44% (2020); повећање укупног трговинског промета роба и услуга са 94,4 милијарде 
EUR-a у 2010. на 209,5 милијарди EUR-a у 2020. години; смањивање трговинског дефицита у земљама ЈИЕ са 
-15,7% (просјек у периоду 2008–2010) на -12.3% БДП-а у 2020; креирање милион нових радних мјеста у 
земљама ЈИЕ до 2020. године. Кључни развојни стубови Стратегије ЈИЕ су: интегрисани раст, одрживи раст, 
инклузивни раст и управљање растом. 
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инфраструктуре и раста окренутог више ка енергетској ефикасности 

Инклузивни раст – кроз већи нагласак на развој вјештина, отварање радних мјеста и инклузивно 
учешће на тржишту радне снаге 

Управљање у функији раста – кроз повећање капацитета јавних управа да ојачају правну државу и 
смање корупцију у циљу стварања окружења погодног за пословање и пружања јавних услуга 
неопходних за економски развој.  

Остваривање циљева Стратегије ЈИЕ има за циљ повећање конкурентности цијелог региона ЈИЕ, 

при чему би у постизању циља милион нових радних мјеста страна улагања требала имати 

значајну улогу.  

Влада Републике Српске је у мају мјесецу 2015. године усвојила свој акциони план за спровођење 

Стратегије Југоисточне Европе 2020. чиме се потврђује посвећеност Републике Српске регионалној 

сарадњи и регионалним иницијативама у контексту евроинтеграционог процеса земаља Западног 

Балкана, што ће додатно оснажити и подржати економско управљање у Републици Српској.  

У правцима будућих активности Републике Српске из области привлачења страних улагања биће 

важно имати на уму кретања у ЕУ и акте којима се дефинише инвестициона политика ЕУ.40 

 

3.6. Кластери 

Посљедњих година кластери представљају значајан фактор привредног развоја, јер омогућавају 

вертикално и хоризонтално повезивање привредних субјеката, повећање конкурентности 

привредних субјеката, а тиме и повећање конкурентности цјелокупне привреде. 

Појам кластера је у Републици Српској дефинисан Законом о развоју малих и средњих 

предузећа41:  

„Кластер је облик предузетничке инфраструктуре коју на једном географском подручју чине 

међусобно повезани привредни субјекти који послују у истим, сродним или различитим 

дјелатностима и са њима повезани специјализовани добављачи, пружаоци услуга, образовне и 

научноистраживачке институције, агенције и други.“ 

Према Портеру кластери представљају „географске концентрације међусобно повезаних 

предузећа, специјализованих добављача, испоручиоца услуга, фирми из сродних индустрија и са 

њима повезаних установа (нпр. универзитети, агенције, туристичка и трговинска удружења), које 

се надмећу али и сарађују.“42 

Обзиром да је у условима глобалне конкурентности, конкурентност поједине земље у уској вези 

са конкурентношћу појединачних предузећа, јер се повећавањем конкурентности на микро нивоу, 

повећава и конкурентност на макро нивоу, односно на нивоу привреде као цјелине, у условима 

недовољности капитала за развој малих и средњих предузећа, која су носиоци развоја привреде, 

                                                           
40 Нпр. COM (2014) 903 План улагања за Еуропу. 
41 Закон о развоју малих и средњих предузећа, члан 9. став 4. „Службени гласник Републике Српске“, број 
50/13. 
42 M. Porter, Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, November–December, 
1998, стр. 78. 
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изузетан значај имају страна улагања, јер омогућавају ефикасније повезивање МСП како у 

хоризонталним тако и у вертикалним ланцима вриједности, а самим тим и лакше укључивање у 

међународне ланце вриједности. Страна улагања могу представљати катализатор у међусобном 

повезивању домаћих предузећа у кластерски облик предузетничке инфраструктуре, повећавајући 

ефикасност и продуктивност, како за кластер као цјелину, тако и за појединачна предузећа у 

оквиру кластера. Управо због тога неопходно је поред традиционалног начина формирања 

кластера, односно стварања веза између локалних потрошача, снабдјевача, специјализованих 

институција и конкурената и промотивним активностима, подстицати стварање и 

транснационалних кластера односно омогућити учешће страних предузећа у формирању кластера, 

чиме би се значајно повећао ниво конкурентности цијеле привреде. 

Присуство страних улагања, поготово путем међународно познатих компанија подиже свијест о 

региону глобално и утиче на технолошки развој земље, при чему трансформишу знање и развијају 

вјештине локалне радне снаге за посебне области и омогућавају лакши приступ страним 

тржиштима, поготово ако се има у виду близина тржишта Европске уније. Примјер Ирске најбоље 

приказује предности које доноси овакав начин формирања кластера. Ирска је од неразвијене 

земље у којој је доминирала пољопривредна производња, успјела да, изградњом регионалних 

кластера са свјетским рангом истраживања и развоја охрабри стране инвеститоре да се ангажују у 

активностима веће додате вриједности, промовишући међузависност индустрије, института, 

владе, агенција за финансирање и регулаторних власти на регионалном нивоу, створи повољни 

пословни амбијент и привуче инвеститоре који су извршили улагања у предузећа са високом 

технологијом. Прилив страних инвестиција је био посљедица стратешког циља развоја Ирске – 

развој високих технологија, који се спроводио путем Ирске агенције за индустријски развој и 

страних улагања.  

Да би кластери били носиоци привредног развоја неопходно је детаљним припремама добро 

осмислити формирање кластера. Кластер иницијатива обухвата три сегмента: 

1. привлачење страних улагања, 

2. регионални развој и развој малих и средњих предузећа и 

3. наука и иновације.43 

Влада Републике Српске је препознала значај кластера за привредни развој Републике Српске 

кроз усвајање „Програма промоције и развоја кластера Републике Српске“, које је припремило 

Министарство индустрије, енергетике и рударства. У документу је констатовано сљедеће:  

- да у Републици Српској постоје законске претпоставке за успостављање кластера, 

- да је у релевантним стратегијама Владе препозната корист од кластера, и потреба 

помагања њиховог успостављања,  

- да је захваљујући помоћи из буџета путем Републичке агенције за развој малих и средњих 

предузећа, у току 2007. године успостављено шест кластера те да је успостављено и дјелује још 

неколико кластера. Искуства из кластерске праксе су веома позитивна и охрабрујућа, 

                                                           
43 Örjan Sölvell, Christian Ketels and Göran Lindqvist, The Cluster Initiative, Greenbook The Competitiveness   
Institute, TCI, Gothenburg, 2003, стр. 17 
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- поред званично успостављених (регистрованих) кластера у Републици Српској дјелује 

више удружења која имају предуслове да постану кластери. 

Разлог за доношење овог Програма лежи у чињеници да стимулисање развоја кластера 

представља један од начина за побољшање ефикасности развоја и пословања малих и средњих 

предузећа, односно јачања њихове конкурентности кроз међусобно повезивање и сарадњу. 

Посебно важно је стварање иновативних кластера, који представљају повезивање образовања, 

науке и производње у циљу освајања нових технологија, отварања нових радних мјеста и изласка 

на нова тржишта. С тим у вези Европска унија и земље у окружењу кроз своје програме и 

инструменте подршке подстичу стварање иновативних кластера. Наведена подршка представља 

једну од најчешћих мјера за јачање конкурентности овог сектора. 

Имајући у виду наведени значај кластера, у Програму су обухваћени основни појмови у вези са 

кластерима, те анализирано стање политика развоја кластера у Европској унији, земљама 

окружења и Републици Српској. На основу наведеног предложене су мјере подршке и план 

реализације истих. 

Мјере у Програму се односе на мапирање кластера (детаљна анализа кластерских потенцијала), 

јачање кластера и институција за подршку, финансијску подршку из расположивих извора, 

промоцију кластера те умрежавање кластера у Републици Српској и сарадња са кластерима у 

окружењу. 

У складу са наведеним Програмом у периоду 2013–2014. година започела је реализација Пројекта 

„Венето РС“ који је подржала Влада Републике Српске са 600.000 КМ, а пројекат реализује 

Републичка агенција за развој МСП. Стратешки циљ Пројекта је успостављање транснационалног 

кластера у којем учествују партнерска дрвопрерађивачка предузећа из региона Венето и 

Републике Српске, те евентуално предузећа из окружења. До 31. децембра 2014. године у кластер 

се удружило 38 предузећа. Развојно-истраживачка канцеларија умрежених дрвокластера РИКУД 

је основана 12. септембра 2014. године, чиме је омогућено да се уведе виша фаза прераде у 

значајан број предузећа из различитих дјелатности.  

У оквиру пројекта „Венето“ разматра се могућност стварања кластера у металној и текстилној 

индустрији. Специфични циљеви Пројекта односе се на закључење уговора о извозу на 

вишегодишњем нивоу и уговора о приступању кластеру, производња пробне количине у складу са 

дефинисаним техничко-технолошким захтјевима тржишта и заокружен један циклус испоруке, 

обезбјеђење стабилног финансирања за наставак рада и ширење на нова тржишта по усвојеном 

моделу.  

У Републици Српској постоје сљедећи кластери: Кластер Дрво Приједор, Дрво кластер Бања Лука, 

Дрво Г Градишка, кластер кожарско-прерађивачке индустрије Кожа Бања Лука, СД Енергетски 

кластер Србац, Кластер Метал Бања Лука, Кластер ауто-сервиси Бања Лука, Health RTD Cluster 

Приједор, као и Пчеларска задруга Жалфија Требиње, која има све претпоставке да прерасте у 

кластер. 

Health RTD Cluster Приједор представља кластер за јачање истраживања и технолошког развоја у 

области медицине, а чине га: Медицински факултет Бања Лука, Медицински факултет Источно 
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Сарајево, Електротехнички факултет, Клинички центар Бања Лука, Општа болница Приједор, Еуро 

пројект центар Бања Лука, Агенција за економски развој ПРЕДА Приједор, Paroco B Бања Лука. 

Међутим, и поред позитивних искустава из кластерске праксе, неопходно је даље развијање 

кластера и формирање кластера у осталим секторима привреде (нпр. прерађивачка индустрија) 

како би синергетски ефекат дјеловања свих учесника (МСП, како домаћих тако и страних, 

локалних власти и Владе) био максималан и како би кластери постали фактор привлачења страних 

улагања, при чему је у формирање и развој кластера неопходно укључити истраживање и развој, 

односно образовне институције (факултете, институте...), јер у савременим условима 

глобализације тржишта знање, иновације и предузетништво представљају основне елементе 

конкурентности.44 

Регионални приступ изградњи кластера имао би значајан утицај на равномјернији регионални 

развој Републике Српске, а заснивао би се на компаративним предностима појединих подручја. 

БиХ, а у оквиру ње и Република Српска учествује у пројекту Triple Helix модела45, чија је сврха 

кластеризација у управљању промјенама а представља партнерство за иновације између 

истраживања, привреде и управе. Општи циљ пројекта је да створи темељ за одржива улагања у 

иновације, а да се при томе сачува конкурентска позиција и запошљавање у постојећим или 

новонасталим предузећима. 

 

3.7. Пословне и слободне зоне 
„Пословна зона је облик предузетничке инфраструктуре који представља грађевински уређен и 

комунално опремљен простор, намијењен да га усклађено и плански користи већи број 

привредних субјеката који обављају привредну дјелатност“ .46 

У Републици Српској је предвиђено 65 локација за пословне зоне. Дјелимично изграђену 

инфраструктуру (пут, електро, водоводни и канализациони систем до зоне и у зони) има 10 зона 

или 26%, а пет пословних зона имају потпуну инфраструктуру до зоне. Врсте, услови, начини, 

носиоци и потребне активности за успостављање пословних зона регулисани су Правилником о 

условима и начину успостављања пословних зона. 47 

Успостављање пословних зона је у Републици Српској у надлежности јединица локалних 

самоуправа. Овај процес је дуготрајан и захтијева значајна средства за израду потребне 

                                                           
44 У Новом Саду је 28 .марта 2014. године основана прва ИКТ кластер академија, као резултат заједничких 
напора Универзитета, локалне заједнице и међународних институција (USAID). Академија има наставне 
планове прилагођене потребама ИТ компанија. 
45 Имплементација пилот пројекта је почела 1. јануара 2011. године у оквиру Иницијативе за регионалну 
конкурентност (енгл. Regional Competitiveness Initiative – RCI), а уз финансијску подршку Европске комисије и 
Владе Фландрије.Пројектни тим чине представници Министарства цивилних послова БиХ, представници 
OECD-a, уз подршку Министарства науке и технологије Републике Српске, Привредне коморе Републике 
Српске, Министарства образовања и науке ФБиХ, Привредне коморе ФБиХ уз савјетодавну улогу 
представника Универзитета у Бањој Луци и Свеучилишта у Мостару. Сарадња је успостављена са 
представницима истраживачких института и установа и постојећих предузећа из области „храна“.  
46 Закон о развоју малих и средњих предузећа, „Службени гласник Републике Српске“, члан 9, став 1, број 
50/13. 
47 „Службени гласник Републике Српске“, број 23/14. 



50 
 

документације, изградњу инфраструктуре и промоцију зона те овакав начин организовања 

пословног повезивања привредних субјеката до сада није имао значајнији утицај на привлачење 

страних улагања. Међутим, у наредном периоду потребно је извршити категоризацију зона те 

подржати развој оних зона које се покажу као перспективне. 

Многе земље су препознале значај слободних економских зона за њихов привредни развој. 

Слободне економске зоне у Чешкој, Мађарској и Словачкој привлаче преко 80% прилива страних 

улагања. Кина је свој нагли привредни развој остварила управо захваљујући слободним 

економским зонама.48 Ирска је постала најбрже растућа привреда у Европи управо зато што је свој 

привредни развој базирала на развоју слободних економских зона.49 Од 1987. до 2013. године 

Ирска је привукла 13 милијарди евра инвестиција. Ирске слободне економске зоне су плански 

грађене као извозно-производне зоне у регијама које су најмање развијене и које имају највећу 

незапосленост. Једна од најуспјешнијих слободних економских зона у свијету је Dubai DMCC Free 

Zone, која је привукла више од 10000 инвеститора, углавном страних и у којој је запослено преко 

85.000 људи. 70% свих предузећа у овој зони чине мала и средња предузећа. 50 

Основни концепт слободних економских зона укључује неколико специфичних карактеристика: 

1. то је географски разграничено подручје, обично физички обезбијеђено, 

2. има заједнички менаџмент и администрацију, 

3. пружа користи базиране на физичкој локацији унутар зоне, 

4. има одвојена царинска подручја и модерније процедуре. 

5. послује по много либералнијим законима, него оним који преовлађују у земљи. 

Слободне економске зоне доносе два главна облика користи: генерисање запослености и девизне 

приходе. Осим директних користи, слободне економске зоне доносе и индиректне користи. 

Директне користи су: девизни приходи, стране директне инвестиције, генерисање запослености, 

приходи владе и пораст извоза. Индиректне користи су: надоградња вјештина, тестирано подручје 

за шире економске реформе, трансфер технологије, извозна диверсификација, учвршћивање 

трговинске ефикасности домаћих предузећа. 51 

Смјернице за развој економских зона које је урадила OECD дају важне препоруке владама које су 

за оснивање економских зона, а односе се на избор типа зоне, политике, подстицаје, законске и 

институционалне оквире и физички развој и менаџмент.  

Отварање и развој слободних економских зона требало би да буде и једна од мјера за Републику 

Српску, с обзиром на позитивна искуства великог броја земаља. Слиједећи примјере осталих 

земаља Република Српска би требала да размотри оснивање једне слободне економске зоне (на 

примјер Аеродром Бања Лука), сагледа њен утицај на повећање запослености и конкурентности 

земље, привлачење страних улагања и укупан привредни развој и на основу тих искустава 

осмисли даљи приступ повећању броја слободних економских зона. Избор локације и типа 

                                                           
48 Прве слободне економске зоне Кина је основала у приобалном подручју као експерименталне 
лабораторије. 
49 Прва слободна економска зона у Ирској је Shanon аеродром. Временом, ова слободна економска зона је 
прерасла у велики комплекс од 240 ха у којем се налази 130 компанија и запослено 8000 људи. 
50 fDI Intelligence, Global Free Zones of the Year 2015. - Winners 
51 How do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China Rapid Development, Douglas Zhiua Zeng, The 
World Bank, 2011. 
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слободне економске зоне се треба заснивати на пажљиво урађеној анализи економске 

оправданости.  

 

3.8. Јавно-приватно партнерство 
Јавно-приватно партнерство (ЈПП) има све значајнију улогу у привлачењу страних улагања, 

поготово када су у питању земље у развоју и земље у транзицији, јер се једино садејством јавног и 

приватног сектора могу обезбиједити потребна финансијска средства и одговарајући технички и 

менаџерски услови за пројекте у области инфраструктуре, здравства и образовања. OECD 

процјењује да је за улагање у инфраструктурне пројекте у земљама у развоју потребо издвојити 

7% БДП-а, а да тренутна издвајања износе 3%. Раскорак између расположивих и потребних 

финансијских средстава за капитална улагања се може успјешно ријешити путем ЈПП, умјесто 

узимања кредита са неповољном каматном стопом.  

Велики значај ЈПП су посветиле не само земље у развоју и транзицији, него и развијене земље а 

посебно послије глобалне економске кризе 2008. године. 

ЈПП је у Републици Српској регулисано Законом о јавно-приватном партнерству52, које је 

дефинисано као облик сарадње јавног и приватног сектора, које се реализује удруживањем 

ресурса, капитала и стручних знања, ради задовољавања јавних потреба. Специфични циљеви 

који се желе постићи јавно-приватним партнерством су: уговарање и извођење већег броја 

пројеката чијом реализацијом ће јавни партнер квалитетније одговорити својим обавезама и 

ефективније искористити јавне приходе; креирање нових извора прихода, нове инфраструктуре и 

нових услуга; природна тржишна расподјела ризика између јавног и приватног сектора; стварање 

додатне вриједности кроз алокацију ресурса, знања и вјештина приватног и јавног сектора; 

повећање продуктивности, конкуренције и рационалног кориштења привредних капацитета 

приватних и јавних субјеката и транспарентност у избору и уговарању. ЈПП може бити у сљедећим 

областима: ваздушни, друмски, ријечни и жељезнички саобраћај, образовне, културне, спортске 

здравствене, комуналне, информационо-комуникационе и иновационо-предузетничке 

инфраструктуре, управљање еколошким и чврстим отпадом и у другим областима од интереса за 

Републику Српску и јединице локалне самоуправе.  

Повећањем квалитета задовољавања јавних потреба повећава се и конкурентност Републике 

Српске и то не само на републичком нивоу, него и на локалном нивоу, а у оквиру тога и 

конкурентност Републике Српске и јединица локалне самоуправе за привлачење страних улагања. 

ЈПП, према томе, има двоструки утицај на повећање обима страних улагања и то једним дијелом 

кроз партнерство у ЈПП и другим дијелом кроз утицај на побољшање инвестиционог амбијента. 

Квалитетна инфраструктура представља веома значајан фактор инвестиционог амбијента и 

предуслов привлачења страних улагања. ЈПП су у претходном периоду у Републици Српској 

углавном спроводила кроз концесије53 и то у вези са кориштењем природних богатстава 

Републике Српске. 

                                                           
52 Закон о јавно-приватном партнерству Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, број 59 
од 2. јула 2009, члан 2. 
53 Закон о концесијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13). 
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Досадашњим ЈПП значајно су се побољшале услуге у туризму и здравству и несумњиво је да 

оваква ЈПП представљају значајан фактор развоја сектора туризма и сектора здравства. ЈПП у 

сектору здравства и стицање конкурентности у овом сегменту, може значајно унаприједити развој 

здравственог туризма, повећавањем броја страних држављана који би долазили да користе ове 

услуге у Републику Српску. 

На основу свега можемо закључити да је за Републику Српску од изузетног значаја развијати ЈПП, 

поготово ако се узме у обзир да Република Српска нема довољно финансијских средстава за 

велике инфраструктурне пројекте, путем којих је могуће повећати запосленост, побољшати 

пословни амбијент и повећати конкурентност. ЈПП-ом се смањује потреба за узимањем кредита за 

финансирање капиталних инвестиција, што, уколико се у ЈПП укључе страна улагања има 

двоструку предност- смањење јавног дуга и прилив финансијских средстава од страног улагања, уз 

додатно повећање јавних прихода. ЈПП доводи до креирања нових радних мјеста и повећања 

запослености.  

ЈПП треба да имају значајнију улогу у развоју нових здравствених услуга, развоју ријечног, 

жељезничког, авио и друмског саобраћаја и у сектору едукације, јер омогућавају пренос знања и 

изградњу знања нових генерација у складу са захтјевима на глобалном тржишту. ЈПП такође треба 

да имају важну улогу у управљањем отпадом, јер се тим процесима стварају нови извори енергије 

уз задовољење еколошких захтјева. 

За Републику Српску је од посебног значаја развијање ЈПП и у осталим секторима привреде као на 

примјер, пољопривреде (изградња агро центара), поред инфраструктуре, здравства и образовања. 

Као резултат заједничке иницијативе Европске инвестиционе банке, Европске комисије, чланица 

Европске Уније и земаља кандидата за улазак у ЕУ настао је Европски центар знања за ЈПП (EPEC). 

Центар је направио приручник за ЈПП. У Југоисточној Европи је основана мрежа ЈПП-а за развој 

инфраструктуре у Југоисточној Европи, у оквиру које је спроведен пројекат „Јачање институција за 

ЈПП на Западном Балкану „ путем којег се размјењују добра искуства, знање и врши промовисање 

добре праксе међу земљама регије. Пројекат се спроводио од јануара 2013. до јуна 2014. године и 

пружио је техничку подршку земљама у усклађивању институционалног оквира и напредовању у 

програмирању пројеката ЈПП.   

 

3.9.  Брендирање као фактор конкурентности Републике Српске 

 

Брендирање производа и услуга, јединица локалне самоуправе, регија и држава, у савременим 

условима постаје све значајније, јер се брендирањем настоји пробудити свијест у главама 

потрошача и инвеститора о препознатљивости производа и услуга, регија, јединица локалне 

самоуправе или државе. Препознатљивост производа и услуга, јединица локалне самоуправе и 

регија несумњиво утиче на повећање конкурентности а такође представља и квалитетну 

промоцију.  

Обзиром да је Република Српска мала и отворена земља, њена препознатљивост по појединим 

производима и услугама би у сваком случају повећала заинтересованост страних инвеститора, јер  
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препознатљивост по квалитету или географском поријеклу несумњиво води ка повећању 

повјерења страних  али и домаћих инвестотора.  

Република Српска има довољно потенцијала за препознатљивост појединих производа, поготово у 

прехрамбеној и дрвној индустрији и туризму. Обзиром да Република Српска спада у земље у 

којима је сачуван традиционалан начин производње појединих добара и уз очуваност и 

незагађеност природне околине, Република Српска има велике могућности производње органске 

хране, за којом постоји велика тражња у развијеним земљама. Такође, велики број шума, 

квалитетнијих него већина шума у Европи, пружа велике могућности препознатљивости не само 

производа, него и читавих регија и јединица локалне самоуправе.  Несумњиво је да је олимпијска 

планина Јахорина препознатљива у цијелом свијету због одржавања олимпијских игара. 

Република Српска, због постојања великог обима геотермалних вода, чистог ваздуха и недирнуте 

природе има могућност стварања препознатљивости и када се ради и о здравственом туризму.  

Управо због свега наведеног, Министарство трговине и туризма је направило анализу могућности 

брендирања у Републици Српској документом „Политика брендирања у Републици Српској“, 

којим се пружају  детаљне смјернице о значају и начину креирања бренда, уз примјере успјешних 

свјетских брендова. У складу са циљевима документа Министарство је одржало седам 

конференција, покренуло двије кампање у сарадњи са Привредном комором Републике Српске, 

које се проводе у континуитету,  „Наше је боље и „Најбоље из Српске“  са циљем промоције 

домаћих производа и домаћих производних потенцијала. 

Велики утицај на препознатљивост јединица локалне самоуправе, када је у питању пружање 

услуга, има и добијање цертификата о повољном пословном окружењу (BFC), који у суштини 

представља брендирање јединица локалне самоуправе, јер и домаћем и страном инвеститору 

гарантује квалитет услуга. Посједовање BFC цертификата јединицама локалне самоуправе 

повећава конкурентност и несумњиво омогућава привлачење већег броја страних инвеститора 

него што је то случај са јединицама локалне самоуправе које га немају. Управо због тога, у 

Републици Српској се стално повећава број јединица локалне самоуправе које учествују у овом 

програму. Град Приједор се на листи микро градова будућности за 2016/201754 годину налази на 

четвртом мјесту. Постоји простор и да група јединица локалне самоуправе препозна и увеже своје 

капацитете и представи их као посебан инвестициони производ и исти учини препознатиљивим. 

За Републику Српску је важно и привлачење свјетских брендова, јер се тиме омогућава успјешније 

укључивање малих и средњих предузећа у глобалне ланце вриједности, а такође и ствара 

могућност изграђивања сопственог бренда и препознатљивости у глобалним размјерама у 

производњи појединих дијелова производа за свјетски познате брендове. У уској вези са овим је и 

формирање и развој кластера, који могу бити бренд и по препознатљивости и по географском 

поријеклу. 

 

 

                                                           
54 FDI Magazine,Financial Times Group, European Cities and Regions of the futures 2016/2017 
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4. ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНИХ УЛАГАЊА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 

 

4.1. Инвестициона политика  

Инвестициона политика представља значајан фактор у привлачењу страних улагања, јер у 

зависности од квалитета инвестиционе политике зависи и да ли ће се страни инвеститори 

одлучити да своја улагања усмјере у Републику Српску. Управо из тог разлога креатори 

инвестиционе политике треба да својим активностима Републику Српску учине атрактивном 

дестинацијом за страна улагања, поготово у условима када се у цијелом свијету нагло повећава 

конкуренција у овом сегменту привредног дјеловања.  

Политика односа према страним улагањима у Републици Српској је дефинисана Законом о 

страним улагањима55, Економском политиком Владе РС, „Студијом о постицању страних улагања 

за период 2014-2017“ те низом других законских аката и подаката. Велики значај у формирању 

политике односа према страним улагањима имају и секторске стратегије као што су: 

- Стратегија и политика развоја индустрије Републике Српске за период 2016–2020. године 

(нацрт),  

- Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016–2020. 

година, 

- Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, 

- Стратегија развоја туризма Републике Српске 2011–2020, 

- Студија о могућности кориштења и развоја соларне енергије у БиХ, 2008, 

- Извјештај „Процјена конкурентности три вриједносна ланца у пољопривреди Републике 

Српске“, IFC, 2012, 

- Стратегија развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској за период 2016–2020. 

(нацрт),  

- Стратегија развоја образовања Републике Српске 2016–2021 (приједлог). 

 

У претходном периоду оквир политике односа према страним улагањима био је дефинисан 

„Стратегијом подстицања и развоја страних улагања 2009–2012. године“ и припадајућим 

акционим плановима. 

Током 2014. године, након низа консултација са ресорним министарствима, јединицама локалне 

самоуправе, те Привредном комором финализована је „Студија о подстицању страних улагања за 

период 2014-2017. година“ са припадајућим акционим планом, као документ који ће послужити за 

израду детаљнијих стратешких докумената из ове области у будућности. 

Политика односа Владе Републике Српске према страним улагањима ће узети у обзир и кретања 

на међународном и регионалном нивоу и биће детерминисана стратешким правцима који се 

усаглашавају кроз друге стратешке документе, као што је Стратегија развоја Југоисточне Европе до 

2020. 

 

                                                           
55 Закон о страним улагањима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13). 
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4.1.1. Активности на реализацији претходно важећих стратешких докумената у 

вези са страним улагањима 

Народна скупштина Републике Српске 1. јуна 2009. године усвојила је „Стратегију подстицања и 

развоја страних улагања у Републику Српску 2009–2012. године“. У октобру 2009. године Влада 

Републике Српске је, након међусекторских консултација, а на приједлог Министарства за 

економске односе и регионалну сарадњу, усвојила Акциони план за њено спровођење. 

Акциони план је био разрађен кроз мјере и активности четири приоритетна циља, а то су:  

Стратешки циљ 1: Унапређивање инвестиционе и пословне климе 

Стратешки циљ 2: Стварање ефективног институционалног оквира за привлачење страних 

директних инвестиција 

Стратешки циљ 3: Усмјерење на приоритетне секторе 

Стратешки циљ 4: Усмјерење за одабране земље уз привлачење свих типова страних 

директних инвестиција.  

На годишњој основи је рађена анализа реализације мјера и активности и о томе је обавјештавана 

Влада Републике Српске. С обзиром на форму неких предложених мјера (неке од мјера су општег 

карактера) није могуће дати процентуалну оцјену реализације Акционог плана. Међутим, из 

детаљне анализе претходно поменутих извјештаја, је могуће утврдити да је највећи дио мјера 

реализован.  

У дијелу Акционог плана који се односи на унапређивање инвестиционе и пословне климе током 

претходних година забиљежене су значајне промјене, које су имале позитиван ефекат на 

пословно окружење. Навешћемо неке:  

- Реформа регистрације пословања, којом су значајно смањени трошкови, процедуре и 

вријеме потребно за покретање пословања. Од 1. децембра 2013. године почео је са радом 

једношалтерски систем регистрације пословања, који подразумијева подношење захтјева за 

регистрацију код једне институције, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге 

(АПИФ) у једанаест подручних канцеларија. У оквиру ове реформе у току је формирање 

јединственог електронског регистра свих пословних субјеката (правних и физичких лица). За прве 

двије године рада једношалтерског ситема повећан је број новорегистрованих субјеката за око 

30%. 

- Смањени су трошкови, процедуре и вријеме регистрације занатско-предузетничке 

дјелатности. 

- Нови Закон о грађењу Републике Српске је смањио рокове и трошкове добијања дозвола 

које се односе на грађење. 

- По питању регулаторне реформе усвојена је „Стратегија регулаторне реформе и увођења 

процеса процјене утицаја прописа (RIA) у Републику Српску за 2012–2015“ чијом 

реализацијом је уведен процес процјене утицаја прописа трајно у правни систем 

Републике Српске и на њеној реализацији Република Српске је међу лидерима у региону.  

- У неколико локалних заједница је реализована „гиљотина прописа“ локалног карактера 

(нпр. Бања Лука, Бијељина, Добој, Вишеград, Модрича, Нови Град, Зворник). 
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- Извршене су измјене и допуне Закона о страним улагањима, са циљем даље 

либерализације могућности за улагања (за сектор намјенске индустрије), те унапређивања 

сарадње са страним инвеститорима и локалним заједницама.  

- Основан је Савјет за стране инвеститоре Републике Српске од представника републичких и 

локалних институција и страних инвеститора, са циљем олакшања пословања. 

- Извршена је процјена утицаја на Закон о малим и средњим предузећима Републике 

Српске и детаљно су анализирана финансијска оптерећења за мала и средња предузећа и 

предузетнике. Спроводе се активности на њиховом смањењу; смањени су трошкови 

покретања пословања, смањени су и трошкови увођењем неопорезивог дијела дохотка од 

200 КМ итд.  

- Уведене су и одређене повластице кроз Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на 

добит, којим се умањује пореска основица за вриједност улагања у опрему за вршење 

властите производне дјелатности, као и у случају запошљавања најмање 30 радника у току 

године.  

- Уведени су одређени финансијски подстицаји за запошљавање, обуке и улагање путем 

Програма подршке запошљавању, који реализује ЈУ Завод за запошљавање Републике 

Српске. Средства се додјељују по разним основама, посебно за сваку буџетску годину, а на 

основу акционог плана и јавног позива. Подршка инвестицијама и запошљавању се 

реализовала и кроз Уредбу о условима и начину реализације програма подршке 

инвестицијама и запошљавању („Службени гласник Републике Српске“ 70/12, 38/13) и 

Уредбу о условима и начину реализације програма запошљавања („Службени гласник 

Републике Српске“ 88/14, 24/15).  

- У области јавно-приватног партнерства донешена је Уредба о поступку реализације 

пројеката ЈПП у Републици Српској и приручник итд. 

- У претходном периоду је закључено да постоји снажна потреба за јачањем сарадње 

републичког и локалног нивоа и јачањем капацитета јединица локалне самоуправе за 

прихват и привлачење страних (домаћих) инвеститора. Успостављен је систем 

постинвестиционе подршке чија је намјена да се инвеститори подстакну да повећају и 

прошире своје активности у Републици Српској, те да се идентификују проблеми у раду 

инвеститора. Уз подршку IFC/Групације Свјетске банке, Влада Републике Српске је 

започела процес са 21 јединцом локалне самоуправе у Републици Српској: у 2013. години 

програму се прикључило десет општина (Билећа, Брод, Дервента, Челинац, Фоча, Источно 

Ново Сарајево, Нови Град, Шипово и Шамац), 2014. године пет општина (Котор Варош, 

Модрича, Мркоњић Град, Лакташи, Прњавор), 2015. године три града (Бања Лука, 

Бијељина, Приједор) и у 2016. години три општине (Теслић, Пале и Соколац).  У име 

Републике Српске, надлежно министарство је Министарство за економске односе и 

регионалну сарадњу. У оквиру програма постинвестиционе подршке у периоду од 2013. до 

октобра 2015. године заједнички тимови (састављени од представника Министарства за 

економске односе и регионалну сарадњу и именованих општинских координатора за 

подршку инвеститорима) посјетили су укупно 56 компанија од чега су 30 компанија 

домаћи инвеститори, а 26 компанија страни инвеститори. Намјера је да се програм 

прошири и на остале јединице локалне самоуправе и да се настави у наредном периоду. 

Циљ ове сарадње је унапређивање сарадње надлежних институција са приватним 
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сектором, како би се постојећим инвеститорима (домаћим и страним) олакшало 

пословање и како би се подстакли на реинвестирање.  

- Влада Републике Српске је покренула низ обука за локалне заједнице (у сарадњи са GIZ-

ом, IFC/WB, UNDP) у циљу стварања капацитета за привлачење страних улагања. Нпр. кроз 

Пројекат побољшања пословног окружења који се реализује у сарадњи Међународном 

финансијском корпорацијом IFC/WB, а који покрива области регулаторне реформе, 

пољопривреде и политике промоције инвестиција у Републици Српској је реализовано низ 

активности, укључујући и обуке и израду промотивних материјала јединица локалних 

самоуправа намијењених страним инвеститорима 

- Прикупљена је и обједињена инвестициона понуда локалних заједница Републике Српске 

- Започет је и проширен је регионални пројекат Цертификације општина са позитивним 

пословним окружењем (BFC SEE), кроз успостављање јединственог стандарда квалитета 

услуга и информација које општине и градови пружају потенцијалним инвеститорима и 

привредницима који послују на локалном нивоу. У програму цертификације у Републици 

Српској тренутно је укључено петнаест јединица локалне самоуправе: Приједор 

(рецертификован), Бања Лука, Бијељина, Теслић и Мркоњић Град (који су осигурали 

цертификате), те Билећа, Лакташи, Нови Град, Градишка, Козарска Дубица, Угљевик, Добој, 

Брод, Требиње и Котор Варош и исте налазе се у различитим фазама имплементације 

програма. 

- Кроз регистар одобрења у привреди www.regodobrenja.net јавно-приватни дијалог се 

одвија на дневној основи, само у току 2014. и 2015. године одговорено је на око 300 

питања пословне заједнице. 

- Интензивиране су промотивне активности на привлачењу страних инвеститора у 

Републици Српској и изван ње. Организовано је више пословних форума и конференција и 

посјећено више сајмова са циљем промоције домаће привреде и инвестиционих 

потенцијала Републике Српске. У септембру 2011. године Министарство за економске 

односе и регионалну сарадњу организовало је дводневну Инвестициону конференцију 

„Могућности улагања у металопрерађивачки сектор, сектор туризма, енергетике и прераде 

хране“ са преко 420 учесника из 20 земаља, инвестициони потенцијали Републике Српске 

су представљени на међународном сајму у Минхену EXPO REAL у 2012., 2013. 2014. и 2015. 

години, Одржано је више значајних пословних форума као нпр. са привредном д-

елегацијом Азербејџана, Санкт Петербурга, Пословни форуми у Бечу, Будимпешти, 

Штутгарту, Лондону, у САД итд.  

- Покренут је портал www.investsrpska.net који унапређује квалитет информација за стране 

инвеститоре презентацијом детаљног пословног водича, навођењем пратећих трошкова 

пословања, описом правног оквира, и упућивањем на институције које могу помоћи 

инвеститорима, као и на друге скупове података који инвеститорима могу бити потребни 

- Израђени су нови промотивни материјали, брошура Invest in Srpska, снимљен је 

промотивни филм који обухвата могућности улагања у прехрамбени, металопрерађивачки 

сектор као и у сектор туризма, инвестициони потенцијали општина Републике Српске 

представљени су путем електронских медија. 

http://www.investsrpska.net/
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4.2. Институционални оквир за привлачење страних улагања 

Квалитетан институционални оквир за привлачење страних улагања представља основну 

претпоставку за атрактивност земље као инвестиционе дестинације. Ефикасан и јасно уређен 

институционални оквир је веома значајан не само при доношењу одлуке о инвестирању, него и у 

току трајања цијеле инвестиције. 

Законом о измјенама и допунама Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 24/12), прописано је, између осталог да Министарство за економске односе и 

регионалну сарадњу обавља управне и друге стручне послове, који се односе на привлачење 

страних улагања у Републику Српску, стварање повољнијих услова за стране инвестиције и помоћ 

потенцијалним инвеститорима; промовисање привредних потенцијала Републике Српске у 

иностранству; успостављање система и нормативно уређивање процјене утицаја прописа, оцјена 

оправданости увођења нових формалности, вођење и унапређивање регистра одобрења у 

привреди; сарадњу са пословним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и 

иностранству у циљу унапређивања пословног окружења, сарадњу са међународним 

организацијама. 

Ресорна министарства дефинишу секторске политике, идентификују и развијају пројекте из 

ресорне надлежности, реализују мјере и активности које доприносе побољшању пословне климе, 

врше промоцију могућности улагања у секторе за која су задужена, врше директне разговоре са 

заинтересованим инвеститорима итд.  

Инвестиционо развојна банка Републике Српске (ИРБРС). Активности ИРБРС примарно су 

фокусиране на финансирање развојних пројеката од значаја за привреду Републике Српске у вези 

са: повећањем запослености, изградњом инфраструктурних објеката у Републици Српској, 

извозно оријентисаном производњом, унапређивањем корпоративног управљања и тржишта 

капитала, малим и средњим предузетништвом, заштитом животне средине, равномјерним 

регионалним развојем, унапређивањем пољопривредне производње, стамбено пословном 

изградњом, ефикасним спровођењем приватизације, реструктурисањем предузећа у контексту 

приватизације, подстицањем производње која смањује увозну зависност, међународном 

промоцијом инвестиционих могућности у Републици Српској. ИРБРС врши пласман средстава 

намијењених развојним пројектима посредством пословних банака и микрокредитних друштава, 

као и директно путем зајмова, те посредством тржишта капитала. Подршку у одређеним 

пројектима има и од стране међународних финансијских институција, као што су Свјетска банка и 

Европска инвестициона банка. 

Представништва Републике Српске у иностранству су формирана са циљем јачања економске, 

научнотехничке, културне, социјалне, информативне, просвјетне, спортске и друге сарадње са 

субјектима у иностранству. Сједишта представништава лоцирана су у центрима економских, 

финансијских и политичких збивања као што су Београд, Брисел, Беч, Вашингтон, Москва, 

Јерусалим, Штутгарт и Солун. 

Привредна комора Републике Српске (ПКРС) са регионалним коморама, које чине јединствен 

коморски систем, ради на стварању повољнијег привредног амбијента, заступа интересе чланица 

и привреде у цјелини у односима са органима законодавне и извршне власти, доприноси 
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промовисању и повезивању привреде Републике Српске са свјетском привредом, пружа 

одговарајуће услуге својим чланицама, успоставља и унапређује пословне везе у земљи и 

иностранству (привредне мисије, сајмови, приступ контактима кроз свјетску коморску мрежу итд.), 

омогућава стицање одређених права по основу јавних овлаштења – деташмани, контингенти, 

увјерења, дозволе потврде, бонитети итд., рјешавање међународних привредних спорова путем 

спољнотрговинске арбитраже при ПКРС итд. 

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа је генератор цјелокупног система 

подршке развоју малих и средњих предузећа. Кроз бројне пројекте и програм подршке локалном 

економском развоју, развоју малих и средњих предузећа и предузетништва, циљ јој је повећање 

учешћа малих и средњих предузећа у укупној привреди Републике Српске, повећање технолошког 

развоја, конкурентности и отварање нових тржишта за мала и средња предузећа, повећање броја 

пословних субјеката и новозапослених радника у овим предузећима, успостављање регионалне 

сарадње са сусједним земљама ради размјене искустава итд. Агенција учествује у изради 

стратешких докумената развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске, 

оперативно реализује подстицајне политике, подстиче запошљавање, стручно образовање, 

преквалификацију и доквалификацију радника, промовише предузетништво и пружа подршку 

иноваторској дјелатности, учествује у међународним пројектима итд. 

Локалне развојне агенције Републике Српске су институције које су формиране у циљу подршке 

развоју својих заједница. Основане су са циљем да подрже развој малих и средњих предузећа, да 

промовишу предузетништво и створе услове за отварање нових радних мјеста, те побољшају 

укупну економску ситуацију на подручју своје локалне заједнице. Основне активности агенција су 

усмјерене ка изради развојних пројеката, прибављању финансијских средстава за реализацију 

пројеката кроз сарадњу са међународним и домаћим институцијама и организацијама, 

управљању пројектима, те умрежавању привредних субјеката и успостављању партнерства 

између приватног и јавног сектора. Поред основних активности развојне агенције своју мисију 

испуњавају и кроз ванпројектне активности подршке предузетницима и малим и средњим 

предузећима као што су: савјетовања, организовање стручних семинара, израда промотивних 

материјала и организовање одлазака на сајмове. 

Савез општина и градова Републике Српске је асоцијација јединица локалне самоуправе коју 

чине удружене општине због међусобне сарадње, размјене искустава и заједничког наступа и 

дјеловања у циљу јачања конкурентности јединица локалне самоуправе. Савез општина и градова 

Републике Српске сарађује са међународним асоцијацијама локалних власти и са иностраним 

градовима и општинама. Међународна сарадња Савеза остварује се кроз Конгрес локалних и 

регионалних власти Савјета Европе и Савјета европских општина и градова. Савез је један од 

оснивача NALAS-а – мреже асоцијација и локалних власти Југоисточне Европе који је 

позициониран као „центар размјене знања“ у сврху јачања и даљег напретка локалне самоуправе 

у Југоисточној Европи. 
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Графикон 10: Институционални оквир за привлачење страних улагања у РС     

     

ФИПА – Агенције за унапређење иностраних инвестиција у БиХ 

Осигурава информације потенцијалним инвеститорима о законодавству, упућује 

инвеститоре ка потенцијалним инвестиционим пројектима у ентитетима и појединим 

секторима, представља предности и карактеристике које се односе на пројекте, 

организује и/или учествује на семинарима, изложбама и конференцијама, прати и 

анализира инвестиционо окружење на државном и међународном нивоу, предлаже 

легислативу и законске мјере с циљем унапређења услова инвестирања. 

. 
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5. ЦИЉЕВИ ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНИХ УЛАГАЊА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ 
 

5.1.  Општи циљ привлачења страних улагања у Републику Српску 

Циљеви привлачења страних улагања у Републику Српску су у уској вези са кључним развојним 

циљевима Републике Српске, дефинисаним Економском политиком Републике Српске, као и 

секторским политикама, а односе се прије свега на отварање нових радних мјеста, повећање 

конкурентности земље, стварање додате вриједности, доприносу платном билансу и развоју 

малих и средњих предузећа. Постоји непосредна и доказана корелација између наведених 

циљева и предности које доноси већина, иако не сви облици страних улагања. 

Највећи ефекат на наведене циљеве имају нове (greenfield) инвестиције и brownfield инвестиције 

које теже повећању ефикасности. Из тог разлога, неопходно је повећати напоре у привлачењу 

ових видова страних улагања. 

Циљне инвестиције су: 

- инвестиције у фиксни капитал – ради смањивања технолошког јаза 

- извозно оријентисане инвестиције - ради побољшања стања платног биланса 

- радно - интензивне инвестиције – ради повећања запослености 

- инвестиције које доводе до подстицања повећања продуктивности 

- инвестиције које воде јачању ланаца вриједности- ради лакшег укључивања малих и 

средњих предузећа у глобалне токове 

- инвестиције којима се повећава ниво обраде- односно које воде ка вишој фази обраде и 

које воде повећању додате вриједности  

- инвестиције које доводе до максимизације прелијевања технологије, предузетништва и 

иновација 

- инвестиције у информационо-комуникационе технологије. 

 

Поред нових могућности за запошљавање, доприноса платном билансу и нових техника 

управљања, улагачи који траже ефикасност са собом доносе предности за домаћу привреду, које 

домаћи инвеститори често не могу дати. Страна улагања која траже ефикасност максимизоваће 

прелијевање иновација и довешће до значајнијих нето економских добитака.  

Када се досадашњи резултати страних улагања у Републици Српској размотре по секторима, 

улагања мотивисана тражењем ефикасности присутна су тек у ограниченој мјери, посебно у 

поређењу са регионом. Међутим, барем два сектора у којима Република Српска има властите 

предности поклапају се са динамиком регионалне тражње – то су прерада хране/агробизнис и 

текстилни сектор.  

Општим циљем привлачења страних улагања одређено је које врсте страних инвестиција 

Република Српска у наредном периоду жели привући. 
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Општи циљ привлачења страних улагања у Републику Српску се усклађује и са кључним 

циљевима Стратегије за Југоисточну Европу 2020, којом је планирано да се обим страних 

улагања у региону повећа просјечно годишње најмање 160%.56     

Да би се реализовао општи циљ, потребно је реализовати хоризонталне (заједничке за све 

секторе) и секторске циљеве, који ће бити обрађени у наредна два одјељка.  

Детаљне мјере и активности за хоризонталне и секторске циљеве су разрађени кроз акциони 

план. Акциони план прије свега садржи активности за период до 2018. године, а за период до 

2020. године ће се вршити усклађивања са промјенама на глобалном и регионалном плану.  

 

5.2.  Оперативни циљеви за привлачење страних улагања у Републику Српску 

5.2.1. Подизање конкурентности и унапређивање пословног окружења 

 

Као што је претходно наведено, елементи конкурентности и пословног окружења су комплексни и 

подразумијевају унапређивањење бројних фактора (од регулаторног оквира, образовног система, 

ефикасности тржишта радне снаге, финансијског сектора, инфраструктуре итд.).  

 

Република Српска је уложила знатне напоре да реформише свој регулаторни оквир за улагања. У 

исто вријеме, напори на унапређивању регулаторног окружења морају бити континуирани заједно 

са побољшањима у другим аспектима битним за улагаче (од инфраструктуре, образовног кадра, 

опште промоције итд.) као и јачање прилика за улагање. 

 

Смањење или елиминација баријера за улазак улагања су врло важни. Баријере за улазак на 

тржишта нису само у области правног оквира, ту спадају још и процедуралне баријере које постоје 

и на хоризонталном (општем) и на вертикалном (секторском) нивоу. Овакве препреке доводе до 

могућности губитка потенцијалне инвестиције, које ће се измјестити негдје друго. Реформа 

регистрације пословних субјеката која је спроведена у протеклом периоду је утицала на значајно 

скраћење рокова и смањење трошкова почетка пословања и допринијела повећању броја 

новорегистрованих субјеката. Сљедећа фаза реформе односи се на увођење „on line“ 

регистрације. Неопходно је такође поједноставити процедуре, трошкове и укупну област 

регистрације некретнина. 

Унапређивање пословног амбијента, између осталог огледа се кроз индикаторе усмјерене на брз, 

једноставан и ефикасан почетак обављања одређене привредне активности, али и брз, 

транспарентан и једноставан начин обављања привредне активности. Неке од области у којима је 

потребно наставити реформе су: поједноставити поступке код Пореске управе РС, поједноставити 

поступак добијања грађевинских дозвола, на републичком, а посебно на локалном нивоу, 

формирати регистар парафискалних давања како на републичком, тако и на локалном нивоу и 

смањити укупна оптерећења на пословну заједницу.  

                                                           
56South East Europe 2020 Strategy, Jobs and Prosperity in a European Perspective, Regional Cooperation Council  
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Излазак са тржишта је такође битна ставка код оцјене пословне климе. Стога је неопходно 

поједноставити поступак стечаја и ликвидације и обезбиједити услове за квалитетније праћење 

платежне способности привредних субјеката како би се правовремено могло реаговати путем 

измјена и допуна прописа који регулишу предметну област. У том смислу нови Закон о стечају 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 16/16) треба да допринесе побољшању ове области.  

Неопходно је убрзати активности на успостављању инфраструктуре квалитета као основе за извоз 

производа из Републике Српске у земље ЕУ.  

С обзиром на то да се конкуренција у привлачењу страних улагања стално појачава, велики број 

земаља уводи подстицаје као основни фактор привлачења страних улагања, тако да се 

конкуренција у привлачењу страних улагања најчешће претвара у конкуренцију подстицајима. 

Међутим, анализе показују да подстицаји нису основни параметар на основу којег се страни 

инвеститори одлучују за улагање. Подстицаји могу имати пресудну улогу уколико се страни 

инвеститор одлучује између двије локације које имају сличне остале параметре. Међутим 

подстицаји могу помоћи владама не само за привлачење страних улагања, него и за усмјеравање 

страних улагања у стратешки важне секторе, односно секторе који ће довести до повећања 

запослености, трансфера технологије и повећања продуктивности, а самим тим и повећања 

конкурентности привреде Републике Српске. 

Подстицаји за стимулисање инвестиција могу бити порески и финансијски - директни. Република 

Српска омогућава подстицајна средства за домаће и стране инвеститоре, како на републичком 

тако и на локалном нивоу. 

На републичком нивоу најзначајнији су подстицаји који се додјељују путем Завода за 

запошљавање Републике Српске кроз различите програме, те кроз Уредбу о условима и начину 

реализације програма подршке запољшавању. 

Новим Законом о порезу на доходак57 дефинисано је опорезивање дохотка од страних извора, а 

инвеститорима се омогућава добијање статуса квалификованог инвеститора на основу чега 

инвеститор стиче значајне пореске олакшице. Приход од дивиденде и удјела у добити привредног 

друштва ослобођени су обавезе плаћања пореза на доходак. 

На локалном нивоу постоје разни облици подстицаја, како по питању локалних накнада, тако и по 

питању услуга. 

Иако постоје велике дилеме око давања подстицаја, јер велики дио академске заједнице сматра 

да се подстицајима нарушава конкуренција, ипак сматрамо да је у условима високе 

незапослености и недовољности инвестиција и уз изражену конкуренцију у привлачењу страних 

улагања путем подстицаја потребно задржати подстицаје као фактор привлачења страних 

улагања, али да је неопходно урадити анализу ефеката подстицаја и на основу тога формулисати 

политику подстицаја. Такође, било би потребно направити регистар подстицаја, чиме би се стекао 

увид у дате подстицаје, њихову секторску и регионалну структуру и на основу тога процијенио 

њихов утицај на запошљавање, инвестиције и привредни развој. Политика подстицаја би требала 

да има селективан и истовремено транспарентан приступ на начин да стимулише веће 

инвестиције у приоритетне секторе и равномјернији регионални развој. Посебан однос треба 

                                                           
57 „Службени гласник Републике Српске“, број 60/15. 
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имати према великим инвестицијама, које би довеле до значајнијег повећања запошљавања, 

извоза и домаћих инвестиција.58 

Знатан износ страних улагања долази од реинвестирања већ присутних инвеститора. Tо значи да 

постојећим инвеститорима треба пружити заштиту која им је потребна да би остали на неком 

подручју.  

Брига о потенцијалним и постојећим инвеститорима представља веома важан сегмент 

инвестиционе политике. Активан приступ према страним инвеститорима не обухвата само 

контакте и пружање потребних информација потенцијалним инвеститорима у периоду доношења 

одлуке о инвестирању, него и пружање инвестиционе подршке инвеститорима у току и послије 

извршене инвестиције. Програм постинвестиционе подршке инвеститорима је посебно значајан у 

савременим условима, јер су страни инвеститори због крупних поремећаја у глобалној економији 

постали опрезнији приликом инвестирања, тако да је неопходно изградити посебан однос према 

постојећим инвеститорима у циљу реинвестирања и проширивања производње код већ 

постојећих инвестиција. Постојећи инвеститори такође представљају добре промотере за 

потенцијалне инвеститоре.  

Програм постинвестиционе подршке, који је у Републици Српској успостављен 2013. године, од 

стране Владе Републике Српске уз помоћ Међународне финансијске корпорације, чланице 

Групације Свјетске банке, неопходно је наставити и проширити.  

Полазећи од дјелотворног програма постинвестиционе подршке и сарадничке мреже за 

постинвестициону подршку потребно је јачати започети механизам да се идентификују и рјешавају 

потенцијални проблеми инвеститора прије него што прерасту у спорове који могу створити 

значајне трошкове и дестимулисати друге улагаче. 

 

У циљу подизања конкурентности Републике Српске неопходне су и мјере за побољшање 

пословне и опште инфраструктуре, као што је: 

-  оспособљавање пословних зона, за које постоји оправдано постојање 

- унапређивање опште инфраструктуре (путеви, телекомуникације, авио саобраћај) 

- унапређивање техно-предузетничке инфраструктуре (иновациони центри, техно-паркови) 

- унапређивање социјалне инфраструктуре (вртићи, школе, болнице). 

 

Потребна је и јача спона привреде и образовног система (образовни програми директно подижу 

конкурентску позицију локације, јер значе дугорочну одрживост инвестиција), односно потребно 

је структуру образовања прилагодити потребама инвеститора, и страних и домаћих.  

Развој предузетништва представља значајан фактор повећања конкурентности, односно 

представља покретачку снагу развоја привреде и друштва. Имајући у виду наведено, у оквиру 

реформе средњег стручног образовања у Републици, кроз ЕU VЕТ пројекте стручног образовања и 

                                                           
58 Најбољи примјер су подстицаји у износу од 130 милиона УС$, који су дати BMW-у за улагање у 
вриједности од 2,2 милијарде УС$ у Гринвилу (Јужна Каролина). Ова инвестиција је довела до креирања 
5000 нових радних мјеста уз креирање додатних неколико хиљада нових радних мјеста за добављаче 
аутомобилских дијелова и истраживачко-развојних центара који су инвестирали у том подручју. (Uri Dadush, 
Incentives to Attract FDI, 2013). 
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обука (ЕU VЕТ – Vocational education and training), покренут је процес у којем је стављен посебан 

нагласак на развијање предузетништва и стицање практичних искустава и вјештина, те јачање веза 

између образовања и тржишта рада.59 Као посебан стратешки циљ у Стратегији развоја 

образовања Републике Српске 2016–2021. је постављено научноистраживачки оријентисано 

високо образовање и повезивање високог образовања и тржишта рада. 

 

Потребан је и преглед мјера и политика да се подржи и апсорбује прелијевање страних улагања. 

За допринос страних улагања које доводи до иновација и користи локалним предузећима 

потребне су интервенције у виду политика да се додатне користи максимализују и да се подстакну 

потребне везе са локалном привредом. 

 

Неопходно је развити и оквир за мониторинг и евалуацију да се прате ефекти мјера и политика и 

врше усклађивања како се динамика тржишта и локалне потребе буду мијењале. 

 

5.2.2. Јачање институционалних капацитета и развој партнерских односа на 

републичком и локалном нивоу 

 

Развој дјелотворног институционалног механизма за подршку инвеститорима је врло важан јер 

омогућава непосредну подршку улагачима од тачке контакта до улагања и помоћи у савладавању 

разних административних уских грла и сналажења у процедурама. 

 

Најчешће ово не захтијева никакве институционалне промјене, већ одлуку о томе како ће се са 

улагачима радити на транспарентан и ефикасан начин. 

 

У графикону 10. су идентификоване кључне институције од важности за привлачење и прихват 

страних инвестиција. Неопходно је повећати капацитете републичких институција, Привредне 

коморе и јединица локалне самоуправе за квалитетну промоцију, прихват и задржавање 

инвеститора. Иако је у претходном периоду одржано низ обука на ову тему и предузете 

активности да се одреде контакт тачке по појединим институцијама, чињеница је да постоји 

потреба даљег институционалног и системског јачања, те подизања свијести о важности 

институционалног капацитета у привлачењу инвестиција. У овој области потребно је користити 

домаће ресурсе, посебно Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, али и 

међународних донатора (као што је Њемачко друштво за међународну сарадњу – GIZ, 

Међународна финансијска корпорација – IFC/WB, регионални пројекти подршке итд.). Као 

позитиван примјер програма који системски утиче на оспоспобљеност институција за прихват 

инвеститора наводимо стандарде регионалног програма цертификације општина са позитивним 

пословним окружењем. 

                                                           
59 Стратегија развоја образовања Републике Српске 2016–2021. (приједлог), Министарство просвјете и 
културе Републике Српске. 
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Поред јачања капацитета институција, врло важно за привлачење инвестиција, али и њихов 

прихват јесте јачање интерне координације републичких, локалних институција и привреде, 

првенствено заступљене путем Привредне коморе Републике Српске. Системски је потребно 

дефинисати контакт тачке/радно мјесто или организациону јединицу која ће бити повезница са 

другим институцијама за ову област.  

Оцјена инвеститора, домаћих, али и страних, о условима за улагања није само у вези са 

институцијама којима је ова тематика директно у надлежности, већ веома често и са другима са 

којима се сусрећу током пословања. Стога је неопходно унаприједити организацију, техничка 

знања и ефикасност особља у другим институцијама (као што су привредни судови, имовинско-

геодетске службе и др.).  

Локалне заједнице и привреда треба да интензивније користе улогу Савјета за стране инвеститоре 

Републике Српске, као тијела које је законски основано са циљем рјешавања конкретних препрека 

у пословању, али и предлагања мјера за њихово унапређивање. Системски је важно осигурати 

бригу о постојећим инвеститорима кроз сарадњу републичког и локалног нивоа (тзв. aftercare 

програм). 

Једна од кључних улога представништава Републике Српске у иностранству је промоција 

могућности улагања у Републику Српску. У досадашњем раду постоје врло позитивни примјери 

њиховог дјеловања у овој области, али је у наредном периоду потребно и даље јачати њихов 

капацитет, као и покретати конкретне инцијативе (локалне заједнице, привреда) у којима 

представништва могу имати значајну улогу.   

Развој система координације, у складу са уставним надлежностима, је важан и у односима са 

заједничким институцијама БиХ, посебно у односу на ПДВ, царине, увозно/извозне процедуре и 

обавезе по међународним уговорима које су у њиховој надлежности. 

Координација активности на промоцији и привлачењу страних улагања у Републику Српску у 

дијелу сарадње са заједничким институцијама БиХ (као што је Агенција за промоцију страних 

улагања БиХ) треба да се заснива на уставним надлежностима и путем надлежних институција 

дефинисаних Законом о републичкој управи Републике Српске, којим је као надлежно 

дефинисано Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.  

 

5.2.3. Активности промоције и контаката за циљане секторе и циљана тржишта 

Програм промоције Републике Српске за привлачење страних улагања треба ојачати кроз три 

основне активности: 

 

- промоција предности Републике Српске као локације за страна улагања (Image Building) 

Главне промотивне поруке морају узети у обзир укупне специфичне/секторске 

конкурентске предности Републике Српске 
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- активности на привлачењу страних инвеститора директном промоцијом (Investment 

Generation) 

Непосредна промоција потенцијално већој и циљној групи инвеститора (предузећа из 

сусједних развијених земаља, које имају потребу за ширењем производње, индустријски 

сајмови, мултинационалне компаније који су главни спољнотрговински партнери итд.) је 

добар начин за привлачење страних улагања, јер се ради о директном приступу 

прилагођеном самом инвеститору. 

 

- услуге за стране инвеститоре 

Овдје се мисли на услуге у прединвестиционом периоду (пружање информација, подршка 

посјетама инвеститора и успостављање веза са другим институцијама), услуге у процесу 

инвестирања (пружање помоћи приликом добијања разних дозвола, обезбјеђивање 

одговарајућих локација итд.) и услуге у постинвестиционом периоду (одржавање 

пословних веза са постојећим инвеститорима са циљем одржања постојећих активности и 

проширења инвестиција, помоћ код формирања добављачке мреже између домаћих 

предузећа и страних инвеститора, анализа и унапређивање пословног окружења). 

 

5.3. Секторски циљеви привлачења страних улагања у Републику Српску 

Ради максимизације потенцијала страних улагања, од кључне важности је успостава здраве 

инвестиционе политике по појединим секторима која ће повећати интеграцију приватног сектора 

Републике Српске у глобалне ланце вриједности по појединим секторима.  

Добро осмишљена политика може максимизовати и потенцијалне додатне користи за локалну 

привреду. Ови услови претходе ефикасном ослобађању потенцијала сектора и побољшању 

конкурентности уопште. 

Исто је тако важно да се препознају међусобно зависни елементи. У неколико секторских ланаца 

вриједности препознато је да недостају неке од кључних компоненти и да су везе критично слабе 

– посебно у секторима као што су агробизнис и текстил, у којима су ланци вриједности раније 

били јачи и чвршћи него што је то данас. Због тога су неопходна страна улагања синхронизована са 

развојем локалних предузећа и сталним побољшањима инвестиционе климе. 

 

У наставку ће бити дат преглед сектора у којима постоји потенцијал за улагања с једне стране и 

регионална тражња са друге стране, заједно са пресјеком неких од кључних секторских политика 

које треба да допринесу приливу ефикасних инвестиција.  

5.3.1. Пољопривреда 

Пољопривреда Републике Српске представља стратешки сектор привреде у којем Република 

Српска има посебне компаративне предности, које се прије свега односе на: 
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1. постојање три климатска појаса (умјереноконтинентални, планински и планинско-долински и 

појас измијењене варијанте Јадранске климе), која пружају могућност узгоја широке лепезе 

пољопривредних култура, 

2. очуваност земљишта, ваздуха и вода од загађења, што пружа могућност развоја органске 

хране, 

3. пољопривредно земљиште по становнику у износу од 0,9 hа, што је знатно изнад просјека 

већине европских земаља, 

4. значајне површине неискориштеног пољопривредног земљишта, као и постојање могућности 

примјене савременијих технолошких достигнућа и у складу са тим повећање продуктивности 

на већ обрађеним пољопривредним површинама, 

5. постојање тржишта за пласман пољопривредних производа, како домаћег (већина тражње за 

пољопривредним културама није задовољена на домаћем тржишту), тако и иностраних. 

Посебну погодност представља близина тржишта Европске уније, 

6. постојање геотермалних вода на преко 50% пољопривредног земљишта, што омогућава 

улагања у стакленичку или пластеничку производњу , 

7. дуга традиција бављења пољопривредом и довољна радна снага.  

 

Од укупне површине Републике Српске (24.468 km2), пољопривредно земљиште заузима 982.000 

hа, односно 51,2%, од чега  819.000 ha обрадиве површине60. На једног становника Републике 

Српске долази 0,9 hа пољопривредне површине што је знатно више него у већини земаља свијета. 

То указује на велике потенцијале којима располаже Република Српска и на могућност још већег 

утицаја пољопривреде на привредни развој Републике Српске.  

Значај пољопривреде за привредни развој Републике Српске огледа се и у високом учешћу овог 

сектора у друштвеном производу (9,5%), иако је аграрни сектор на ниском степену развијености. 

Иако се стално смањује, удио пољопривреде у БДП-у Републике Српске је још увијек релативно 

висок у поређењу са развијеним и високоразвијеним земљама. У 2014. години учешће бруто 

додате вриједности пољопривреде у формирању бруто домаћег производа је за 0,9% мање од 

удјела у 2013. години. 

У структури спољнотрговинске размјене Републике Српске, пољопривредни производи немају 

значајније учешће. У прилог томе говори податак да остварени обим спољнотрговинске размјене 

пољопривредних производа у 2015. години, у вриједности од 353,2 милиона КМ, чини свега 5,2% 

од вриједности укупне робне размјене.  

Пољопривреда Републике Српске је у 2015. години као и у претходним годинама, остварила 

негативан спољнотрговински биланс. Током 2015. године Република Српска је извезла 

пољопривредних производа у вриједности од 117 милиона КМ, док је истовремено остварен увоз 

пољопривредних производа у вриједности од 236,1 милиона КМ. Стопа покривености увоза 

извозом је 49,6%. У односу на претходну 2014. годину, остварени спољнотрговински дефицит у 

размјени пољопривредних производа у 2015. повећан је за 3,75 милиона КМ или 3,25%. Извоз 

пољопривредних производа из Републике Српске, у укупном реализованом извозу у 2015. години, 

                                                           
60 Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја РС 2016-2020. 
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учествује са 4,7%, док у укупно реализованом увозу у истој години, увоз пољопривредних 

производа учествује са 5,5%. 

Да би пољопривреда постала конкурентнија за привлачење страних улагања неопходно је:  

1. радити на укрупњавању пољопривредних посједа, односно смањивању броја сеоских 

газдинстава и истовремено повећавање површине обрадивог земљишта са којим располаже 

једно сеоско газдинство (у садашњим условима једно сеоско газдинство располаже са 3,6 hа 

обрадивог земљишта), чиме се повећава обим производње на једном газдинству и смањују 

трошкови производње по јединици производа;  

2. развијање задругарства на основама међународног задружног покрета, што омогућава да 

задруге постану ефикасна асоцијација задругара и прави производно-тржишни партнер и на 

тај начин искористе све предности заједничког наступа на тржишту. У земљама са развијеним 

задругарством обим уговарања, преузимања и откупа пољопривредних производа је на 

знатно вишем нивоу него код нас (у Холандији 83%, у Финској 79% у Италији 55% и у 

Француској 50%); 

3. примјењивати нова научнотехнолошка достигнућа у пољопривредној производњи, чиме се 

постиже повећање продуктивности, а самим тим и побољшава конкурентност; 

4. обезбиједити перманентно образовање пољопривредних кадрова; 

5. развијати прерађивачке капацитете, чиме би се постигло повећање извоза производа више 

фазе обраде, а тиме и повећало учешће пољопривредне производње у новододатој 

вриједности у друштвеном производу у свакој фази прераде пољопривредних производа; 

6. даље развијање система цертификације, што би значајно утицало на побољшање квалитета 

производа и повећало конкурентност на иностраним тржиштима; 

7. промијенити структуру пољопривредне производње, имајући у виду задовољење потреба на 

домаћем тржишту уз истовремено прилагођавање структуре пољопривредне производње у 

смјеру дефицитарних пољопривредних култура и тражњи на свјетском тржишту; 

8. развијати пластеничку производњу, изградити хладњаче, које омогућавају да се свјежина 

пољопривредних производа одржи дуже времена, изградити ефикасан систем наводњавања 

и заштите од поплава; 

9. развијати органску пољопривреду, с обзиром на то да Република Српска има незагађену 

земљу, воду и ваздух и зато што на иностраним тржиштима постоји повећана тражња за овим 

производима. 

Страна улагања у пољопривреду би могла да имају значајну улогу у развоју овог сектора 

Републике Српске, поготово ако се у обзир узму потребе пољопривреде, а то су: недостатак 

сушара за сухо воће, хладњача за малине и краставце за којима постоји значајна тражња у ЕУ, 

непостојање инфраструктуре за замрзавање одређених врста воћа и поврћа. Велике могућности 

развоја налазе се и када је у питању љекобиље. Република Српска је неконкурентна у производњи 

житарица, али постоје значајне могућности за узгој органских житарица за храну за бебе (уз 

претпоставку осигурања цертификата). Значајан допринос развоју пољопривреде Републике 

Српске би представљала кластеризација пољопривреде, а такође и изградња велетржница, чиме 

би се објединила понуда пољопривредних производа, а страна улагања би имала значајну улогу у 

паковању, хлађењу и замрзавању пољопривредних култура у складу са захтјевима купаца на 

иностраним тржиштима. 
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5.3.2. Индустрија 

Индустрија представља један од најзначајнијих сектора сваке привреде, јер се развојем 

индустрије повећава и конкурентност домаће привреде и запосленост. Страна улагања у 

индустрију значајно доприносе повећавању конкурентности индустрије кроз трансфер савремених 

технологија, знања, иновација, предузетничких способности, а у складу са тим и повећање 

продуктивности. Негативни ефекти свјетске економске кризе и процес деиндустрализације су за 

посљедицу имали пад учешћа индустрије у дoмаћем бруто производу Републике Српске. Учешће 

индустрије у БДП-у Републике Српске у периоду од 2009. до 2014. године је приказан сљедећом 

табелом: 

Табела 24: Учешће индустрије у БДП Републике Српске од 2009. до 2014. године 
                                                                                                                                                                              (у %) 

Грана индустрије 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Вађење руде и камена 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,2 

Прерађивачка индустрија 9,3 8,6 8,9 7,8 8,7 8,7 

Производња и 
снабдијевање ел. 
енергијом, гасом, паром и 
климатизацијом 

 
       4,4 

  
 4,6 

 
4,3 

 
4,2 

 
4,6 

 
4,4 

Укупно 15,4 15,1 15,3 14,2 15,6 15,3 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 

Преглед извоза, увоза и покривеност увоза извозом за индустрију у периоду од 2009. до 2014. 

године приказан је сљедећом табелом: 

Табела 25: Извоз, увоз и покривеност увоза извозом индустрије Републике Српске за период 
2009–2015. година – у хиљадама КМ 

Индустрија 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Извоз 1.566.745 2.006.518 2.355.439 2.177.329 2.373.815 2.488.795 2.327.495 

Увоз 3.357.875 3.823.847 4.325.886 4.247.046 4.313.846 4.701.598 4.093.287 

Покривеност увоза 
извозом 

46,7% 52,5% 54,4% 51,3% 55,0% 52,9% 
57.6% 

Учешће извоза 
укупне индустрије у 

извозу РС 
93,65% 92,13% 91,98% 91,69% 91,16% 92,45% 

 

92,6% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске; Извор података за 2015. годину 

Министарство индустрије, енергетике и рударства 
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Стање технологија у индустрији61  

На конкурентност једне земље значајно утиче стање технологија. Брзина технолошких промјена, 
како производних, тако и информационо-комуникационих, представља све већи проблем 
земљама у развоју, које морају развити више технолошких способности и већу флексибилност да 
би успјеле у све захтјевнијем глобалном окружењу.  

Један од директних показатеља технолошке развијености је технолошка сложеност производа и 

технолошка развијеност технологије. Према класификацији Еуростата прерађивачка индустрија се 

дијели према технолошком нивоу у четири групе:  

- Група високих технологија, која укључује производњу медицинских и фармацеутских 
производа, производњу канцеларијских машина и рачунара, производњу РТВ и 
комуникацијских апарата, производњу медицинских, прецизних, оптичких инструмената и 
сатова; 

- Група средње високих технологија, која укључује производњу хемикалија и хемијских 
производа, производњу машина и уређаја, производњу електричних стројева, апарата, 
производњу моторних возила, приколица и полуприколица и осталих превозних средстава и 
производњу и оправку бродова и авиона; 

- Група средње ниских технологија, која укључује производњу кокса, нафтних деривата, 
нуклеарних горива, производњу производа од гуме и пластике, производњу осталих 
неметалних минералних производа, производњу метала, производњу производа од метала, 
осим машина и опреме; 

- Група ниских технологија, која укључује производњу хране и пића, производњу текстила, 
производњу одјеће, дорада и бојење крзна, прераду коже, израду галантерије и обуће, 
прераду дрвета и производа од дрвета, производњу целулозе, папира, папирних производа, 
издавачку и штампарску дјелатност, производњу намјештаја. 

У структури индустријских производа, који су се највише извозили62 из Републике Српске, учествују 

производи:  

- са ниским нивоом технологија у висини 49% (обућа, одјећа, производи од дрвета, папира, 
прехрамбени производи и пиће, намјештај); 

- са средње ниским нивоом технологија у висини 36% (нафтни деривати, базни метали, готови 
метални производи, осим машина и опреме); 

- са средње високим нивоом технологија у висини 14% (хемикалије и хемијски производи, 
машине и опрема, електрична опрема); 

- са високим нивоом технологија у висини 1% (рачунари, електронски и оптички производи). 

Оваква структура извоза указује на стање технике и технологија у индустрији, те се може 

констатовати да: 

- поријекло опреме у постојећој техници и технологији је углавном из западних индустријских 
земаља, док је веома мало инсталисане опреме домаће производње,  

                                                           
61 Нацрт стратегије и политике развоја индустрије Републике Српске за период 2016–2020. године, 
Министарство индустрије, енергетике и рударства 
62 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 
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- машине, процеси и производни системи су без довољног учешћа информационих 
технологија,  

- технолошко заостајање видљиво је и по повећаној потрошњи материјала у производњи и 
- недостају високостручни кадрови за рад са савременим технологијама и опремом. 

Графикон 11: Просјечна старост технологија у прерађивачкој индустрији 

 

 Извор: Анкета Министарства индустрије, енергетике и рударства РС 

На основу резултата спроведеног анкетирања привредних друштава из прерађивачке индустрије 
може се закључити да застарјелу технологију (просјечна старост више од десет година) има око 
47% од укупног броја привредних друштава, да преовлађују универзалне машине, док је ниво 
присутности машина са компјутерским управљањем испод потребног.  

Привредна друштва углавном користе опрему која је различитог поријекла, различитог степена 

старости и искориштености, те заостају у погледу кориштења савремених производних 

технологија за европским и свјетским фирмама, што битно умањује њихову конкурентску 

способност. 

Посебан значај за развој прерађивачке индустрије и унапређивање конкурентности привреде има 

развој информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Најважнији сегмент ИКТ сектора за 

привредна друштва из области прерађивачке индустрије је производња и развој софтвера и 

пратећих услуга. ИКТ подржавају остварење пословних циљева који се односе на побољшање 

продуктивности, смањење трошкова, побољшање одлучивања, побољшање односа са клијентима 

и развијање нових стратешких апликација.  

Републички завод за статистику од 2014. године проводи истраживање Употреба информационо-

комуникационих технологија у Републици Српској. Током 2014. године у Републици Српској 

100,0% предузећа је користило рачунар у свом пословању, од чега њих 98,7% има приступ 

интернету, док их 25,3% плаћа оглашавање на интернету путем огласа, друштвених мрежа, те на 

другим веб сајтовима. 

Од укупног броја предузећа, 19,4% запошљавало је ИКТ стручњаке. Највише их је било запослено у 

дјелатностима финансија и осигурања (95,0%), а најмање у прерађивачкој индустрији (15,5%). 

Највише ИКТ стручњака било је запослено у великим предузећима (68,2%). 
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 У Републици Српској 61,0% предузећа у поменутом периоду посједовало је веб сајт. Код 

предузећа из области финансија, информисања и комуникација, веб сајт је заступљен 100,0%, док 

је најмање заступљен код предузећа која се баве саобраћајем, складиштењем и везама (36,5%). 

Од укупног броја предузећа која посједују веб сајт, код 93,7% предузећа садржај на веб сајту је 

прилагођен редовним посјетиоцима, код 89,8% предузећа посјетиоци имају могућност да се 

упознају са описом роба, услуга и цјеновником предузећа, а код 65,4% предузећа посјетиоци 

имају могућност подношења жалби електронским путем.63 

 
Значај прерађивачке индустрије за привредни развој Републике Српске се најбоље може 

сагледати кроз стопу раста обима прерађивачке индустрије у односу на раст укупног обима 

производње у индустрији Републике Српске. Индустрија Републике Српске је у 2015. години у 

односу на 2014. годину остварила раст од 3,0%, а прерађивачка индустрија раст од 3,2%. Извоз 

прерађивачке индустрије у укупном извозу Републике Српске за период 2009–2015. године 

учествује просјечно годишње са 83%. Највећи извоз прерађивачке индустрије остварен је у 2014. 

години, износио је 2,31 милијарду КМ и повећан је за 75,79% у односу на 2009. годину. Преглед 

извоза, увоза и покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије је приказан сљедећом 

табелом: 

Табела 26: Извоз, увоз и покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије Републике Српске 
од 2009. до 2015. године – у хиљадама КМ 

Прерађивачка 
индустрија 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Извоз 1.311.573 1.699.792 2.111.891 2.033.375 2.130.882 2.303.461 2.211.611 

Увоз 2.647.234 2.749.315 2.968.159 2.996.290 3.074.468 3.599.918 3.338.194 

Покривеност 
увоза извозом 

49,54% 61,83% 71,15% 67,86% 69,31% 63,97% 66,25% 

Учешће извоза 
прерађивачке 
индустрије у 
укупном извозу 
РС 

78,40% 78,05% 82,46% 85,63% 81,83% 85,57% 88,00% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске; Извор података за 2015. годину 

Министарство индустрије, енергетике и рударства 

Развијање прерађивачке индустрије је од великог значаја за Републику Српску, јер се у овом 

сектору ствара новододата вриједност, а повећање страних улагања у ову област би имало 

вишеструко позитивно дејство на цјелокупан привредни развој, јер би омогућило значајно 

повећање запослености, трансфер нових технологија и повећање продуктивности.  

                                                           
63 Републички завод за статистику, Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици 
Српској, 2014. - саопштење 
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Страна улагања у прерађивачку индустрију Републике Српске, према подацима привредних 

судова су за период од 2011. до 2015. године укупно износила 66.576.427 КМ64. Највећи обим 

инвестиција је остварен у 2013. години у износу од 26 милиона КМ. 

Табела 27: Страна улагања у прерађивачку индустрију у најзначајнијим секторима, за период 
2011–2015. године у КМ 

Сектори 
прерађивачке 

индустрије 
2011 2012 2013 2014 2015. Укупно 

Метална 
индустрија 

1.090.266 12.025 9.767.313 5.246.615 3.648.335 19.764.554 

Прехрамбена 
индустрија 

3.322 4.180 15.107.083 761.419 1.528.456 17.404.460 

Дрвна 
индустрија 5.961.996 

 
805.300 

 
84.338 22.484 1.140.315 8.014.433 

Индустрија 
текстила, коже 
и обуће 

391.666 9.000 513.708 2.501 42.931 959.806 

Извор: Привредни судови Републике Српске и Министарство за економске односе и регионалну 

сарадњу 

Из напријед наведене табеле можемо уочити да су од 2011. до 2015. године највећа страна 

улагања била у металној индустрији, а најмања у индустрији текстила, коже и обуће. 

Преглед страних улагања у прерађивачку индустрију по земљи поријекла инвеститора приказан је 

у наредној табели: 

Табела 28:Страна улагања у прерађивачку индустрију према земљи поријекла инвеститора у КМ 

Земља инвеститора Износ у готовини Износ у 
основним 

средствима 

Износ у 
правима 

Укупно 

Србија 20.557.513,70 0,00 1.240.543,00 21.798.056,70 

Русија 7.847.055,98 0,00 0,00 7.847.055,98 

Италија 5.950.998,72 0,00 0,00 5.950.998,72 

Словенија 5.131.764,64 0,00 0,00 5.131.764,64 

Чешка 1.334.771,50 0,00 0,00 1.334.771,50 

Хрватска 906.134,26 0,00 0,00 906.134,26 

Холандија 760.851,00 0,00 0,00 760.851,00 

Луксембург 567.792,00 0,00 0,00 567.792,00 

Аустрија 389.685,36 0,00 0,00 389.685,36 

Исланд 165.634,00 0,00 0,00 165.634,00 

                                                           
64 Процјена је да су ДСИ у прерађивачку индустрију биле веће, будући да се подаци базирају на информацијама 

добијеним од стране привредних судова, који искључиво биљеже повећање формално пријављеног износа улагања 
кроз повећање оснивачког капитала. 
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САД 160.226,10 0,00 0,00 160.226,10 

Пољска 117.349,80 0,00 0,00 117.349,80 

Њемачка 71.500,00 0,00 0,00 71.500,00 

Извор: Привредни судови Републике Српске и Министарство за економске односе и регионалну 

сарадњу 

Из наведене табеле можемо уочити да је највећи обим страних улагања у прерађивачки сектор из 

Србије (51%,) затим из Русије (18%) и из Италије (14%). Најзначајнији сектори прерађивачке 

индустрије су метална индустрија, дрвна индустрија, индустрија текстила, коже и обуће и 

прехрамбена индустрија. 

5.3.2.1. Метална индустрија  

Метална индустрија има дугу традицију производње, производни капацитети су распоређени на 

читавом простору Републике Српске. Метална индустрија учествује са 16,8% у БДВ-у укупне 

индустрије Републике Српске, запошљава 11.697 радника или 25,0% укупно запослених у 

прерађивачкој индустрији и извози 29,9% укупног извоза прерађивачке индустрије.  

Извоз, увоз и покривеност увоза извозом приказани су у наредној табели: 

Табела 29: Извоз, увоз и покривеност увоза извозом металне индустрије Републике Српске за 
период 2009–2015. година 

Метална 
индустрија 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Извоз (000 КМ) 415.014 613.004 706.860 618.443 624.201 648.407 661.953 

Увоз (000 КМ) 975.083 1.012.328 1.084.526 1.050.810 1.088.848 1.518.620 1.141.708 

Покривеност 
увоза извозом (%) 

42,56% 60,55% 65,18% 58,85% 57,33% 42,70% 57,98% 

Извор: Републички завод за статистику; Извор података за 2015. годину Министарство 

индустрије, енергетике и рударства 

Страна улагања у металну индустрију од 2011. до 2015. године су укупно износила 19.764.554 КМ, 

што представља 38% укупних страних улагања у прерађивачку индустрију. 

Страна улагања у овом сектору углавном се односе на brownfield улагања, а greenfield улагања су 

рјеђа, јер се најчешће ради о улагањима у процесу приватизације у предузећа са већинским 

државним капиталом. У сектору већ дјелује више предузећа у страном власништву, које успјешно 

снабдијевају своје глобалне купце из своје производне базе у Републици Српској, као што су: 

Јелшинград Ливар (из Словеније), Mechanizmi B (из Словеније) и Летрика Лакташи (из Словеније), 

Искра (из Словеније), Кончар (из Хрватске). 

Сектор металне и електро индустрије је привукао перспективне глобалне и регионалне компаније. 

Разлози за то су: 

1. дуга индустријска традиција, 
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2. Република Српcка располаже значајним основним материјалима, сировинама и повољним 

цијенама електричне енергије, 

3. расположивост радне снаге, уз конкурентну цијену рада, 

4. повољна географска позиција и ниски транспортни трошкови, 

5. зона слободне трговине, 

6. слободни капацитети који се могу ставити у функцију, 

7. значајан број предузећа која послују у овом сектору у Републици Српској, а која могу бити 

квалитетни партнери у производном ланцу вриједности, 

8. највећи извозници Републике Српске су из металног и електро сектора. 

 

Међутим, могућности овог сектора за страна улагања су много већа, јер поред постојања 

могућности за улагања у greenfield инвестиције, значајне прилике постоје и за улагања у 

brownfield инвестиције, с озбиром да у овом сектору послује значајан број неприватизованих 

предузећа која су у већинском власништву Републике Српске, и чији се слободни капацитети могу 

брзо ставити у функцију, а то су: „Космос“ Бања Лука, „Орао“ Бијељина, „Фабрика мотора 

специјалне намјене“ Пале, „Нова творница пречистача“ Рогатица и „Нови аутодијелови“ Рудо. 

Гледајући по подсекторима, највећи потенцијал постоји у производњи дијелова и компоненти за 

енергетске објекте, аутомобилску индустрију и намјенску индустрију.  

5.3.2.2. Дрвна индустрија  

Дрвна индустрија има посебан стратешки значај за Републику Српску и традицију у преради 

дрвета дугу преко 150 година. Дрвна индустрија је грана индустрије која обухвата двије 

индустријске дјелатности: прерада и производи од дрвета и плуте и производња намјештаја и 

сличних производа. Као сировину дрвна индустрија користи домаће природне ресурсе, који су 

самообновљиви. Производни капацитети су распоређени на читавом простору Републике Српске. 

Дрвна индустрија у БДВ-у укупне индустрије учествује са 9,67%, запошљава 9.161 радника или 

19,6% укупно запослених у прерађивачкој индустрији и извози 19% укупног извоза прерађивачке 

индустрије. У сектору индустрије дрвна индустрија остварује највећи суфицит извоза.  

Извоз, увоз и покривеност увоза извозом за дрвну индустрију у периоду 2009–2015. година су 

приказани сљедећом табелом: 

Табела 30: Извоз, увоз и покривеност увоза извозом дрвне индустрије Републике Српске за 
период 2009-2015. године  

Дрвна индустрија 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Извоз (000 КМ) 196.826 218.984 272.865 302.019 340.469 392.082 420.287 

Увоз (000 КМ) 73.227 81.659 77.483 79.785 86.808 92.604 96.826 

Покривеност увоза 
извозом (%) 

268,79% 268,17% 352,16% 378,54% 392,21% 423,40% 434,00% 
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Извор: Републички завод за статистику Републике Српске; Извор података за 2015. годину 
Министарство индустрије, енергетике и рударства 

Страна улагања у дрвну индустрију од 2011. до 2014. године су укупно износила 8.014.433 КМ, што 

представља 12% укупних страних улагања у прерађивачку индустрију. 

Дрвну индустрију Републике Српске углавном чине капацитети за примарну прераду дрвета, са 

мањим капацитетима што доводи до уситњавања снабдијевања сировинама и застарјела 

производна технологија, без парионичких и сушарских капацитета, што повећава трошкове 

пословања. Погони прераде дрвета су претежно лоцирани у подручјима са сировинским 

ресурсима.  

Из наведеног слиједи да страна улагања могу да имају значајан утицај на развој дрвне индустрије, 

јер би са страним улагањима дошло и до примјене нових технолошких достигнућа у производњи 

намјештаја, чиме би се повећало учешће ове гране индустрије у новододатој вриједности, 

односно повећањем страних улагања у производњу намјештаја, стамбених објеката, столарије 

(прозори, врата и подови), играчака и производа од отпада, значајно би се повећала 

конкурентност дрвне индустрије, а самим тим и могућност пласмана производа више фазе обраде 

на инострана тржишта. Република Српска има низ предности у односу на остале привреде јер: 

1. постоји значајна и квалитетна сировина – укупна залиха у шумама у својини Републике 

Српске се процјењује на око 184.545.000 м³ или 81,2% од укупне залихе шума Републике 

Српске, а у шумама у приватном власништву око 44.846.300 м³ или 18,8% од укупне залихе 

шума Републике Српске65, а од чега су 35% четинари и 65% лишћари. 

Дозвољени/планирани обим сјеча (етат) у шумама у својини Републике Српске износи око 

2.000.000 м³ шумских дрвних сортимената, а у шумама у приватној својини око 300.000 м³, 

2. изврстан потенцијал раста шума, 

3. традиција у преради дрвета дуга преко 150 година, 

4. могућности за улагање у предузећа која нису завршила процес приватизације, као и 

предузећа у стечају, 

5. трајна извозна усмјереност, 

6. дугорочна тенденција пораста производа свих фаза прераде дрвета, 

7. доступна квалитетна радна снага, посебно у мањим срединама гдје је то готово једини 

извор прихода, 

8. могућа сарадња са великим бројем предузећа из Републике Српске (556 предузећа), 

9. географска позиција Републике Српске и либерализована трговина (CEFTA), 

10. подршка дрвопрерађивачима кроз закључивање уговора за набавку сировине на дужи 

временски период, одгођено плаћање сировине и давање попуста у случају авансне 

уплате сировине. 

 

                                                           
65 Стратегија развоја шумарства Републике Српске 2011–2021, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 
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У дрвну индустрију су већ инвестирали значајни инвеститори из Италије, Холандије, Швајцарске, 

Луксембурга итд. У оквиру дрвне индустрије послују три неприватизована предузећа, која се 

налазе у већинском власништву Републике и чији се слободни капацитети могу брзо ставити у 

функцију, а то су: „Нова Романија“ Соколац, „Дрвна индустрија Власеница“ Власеница и „Нова 

Борја“ Теслић. 

У оквиру дрвне индустрије налази се и кластери „Дрво“ Приједор и „Дрвокластер“ Бања Лука.  

Кластер „Дрво“ Приједор има регионални карактер, јер га чини 40 предузећа која имају сједиште у 

пет сусједних општина и градова (Бања Лука, Костајница, Козарска Дубица, Нови Град и Приједор). 

Предузећа у оквиру кластера се баве примарном прерадом дрвета, производњом производа од 

дрвета и намјештаја. Циљеви кластера су пословно повезивање, едукација, размјена информација 

и унапређивање пословања предузећа и предузетника у оквиру дрвне индустрије, те повећање 

конкурентности дрвне индустрије. Кластер „Дрво“ Приједор је препознатљив на подручју цијеле 

Југоисточне Европе, јер је са кластерима дрвне индустрије из Србије, Аустрије, Словеније, 

Хрватске и Македоније основао мрежу кластера, која има за циљ развој дрвне индустрије кроз 

сарадњу кластера на нивоу цијелог Балкана. 

5.3.2.3. Индустрија текстила, коже и обуће 

Индустрија текстила, коже и обуће је традиционално веома значајна грана у индустрији Републике 

Српске, с обзиром на то да је ријеч о радно-интензивној грани. Капацитети индустрије текстила, 

коже и обуће су равномјерно распоређени на цијелој територији Републике Српске. Индустрија 

текстила, коже и обуће има дугу традицију производње, стручну и образовану радну снагу и 

значајне потенцијале за прераду сирове коже и вуне. 

Индустрија текстила, коже и обуће учествује са 9,1% у  БДВ-у укупне индустрије Републике Српске, 

запошљава 11.067 радника или 23,7% укупно запослених у прерађивачкој индустрији. Извоз 

индустрије текстила, коже и обуће је у 2015. години чинио 20,1% извоза прерађивачке индустрије. 

Извоз, увоз и покривеност увоза извозом индустрије текстила, коже и обуће за период 2009–2015. 

је приказан сљедећом табелом:  

Табела 31: Извоз, увоз и покривеност увоза извозом индустрије текстила, коже и обуће Републике 
Српске за период 2009–2015. 

Индустрија текстила, 
коже и обуће 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Извоз (000 КМ) 286.888 292.932 335.123 354.378 401.285 476.623 445.957 

Увоз (000 КМ) 289.901 281.327 335.185 321.753 335.701 400.172 410.256 

Покривеност увоза 
извозом (%) 

98,93% 104,13% 99,98% 110,14% 119,54% 119,10% 108,7% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске, Извор података за 2015. годину 

Министарство индустрије, енергетике и рударства 
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Страна улагања у индустрију текстила, коже и обуће су у периоду 2011–2015. година износила 

959.806 КМ и чине 2 % укупних страних улагања у прерађивачку индустрију.  

С обзиром на то да у овој грани индустрије постоје неискориштени капацитети, она би могла бити 

атрактивна за страна улагања, поготово ако се узме у обзир да је индустрија текстила, коже и 

обуће сектор у којем постоји најјача динамика тражње из аспекта страних улагања у Југоисточној 

Европи у периоду од јануара 2008. до марта 2013. године. Повећањем страних улагања, не само 

да би искориштеност капацитета била боља, него би се повећала и запосленост, што је један од 

стратешких циљева Економске политике Републике Српске. 

У овај сектор су већ улагала предузећа из Словеније, Италије и Хрватске (у предузеће „Спортек“ 

Котор Варош, „Амика“ д.о.о. Дервента, „Бема“ д.о.о. Бања Лука, „Дубикотон“ Козарска Дубица, 

„Девић текстил“ Теслић, „Санино“ Дервента). 

 Предности улагања у ову грану индустрије су: 

1. дуга индустријска традиција, 

2. нижи транспортни трошкови, лакши и сигурнији превоз, 

3. конкурентна цијена рада, 

4. велики неискориштени постојећи капацитети, 

5. могућност испоруке у кратком року, 

6. с обзиром на то да је сточни фонд у Републике Српске значајан и да има тренд раста, 

постоје реални домаћи ресурси сирове вуне и сирове коже с једне стране и потражња за 

финалним производима са друге стране, што оставља простор за нова улагања у овој 

области. 

 

Страна улагања у ову грану индустрије би се могла реализовати кроз: 

1. успостављање партнерских односа између текстилних предузећа гдје би домаћа 

предузећа обезбјеђивала материјале за производњу, док би инострана предузећа 

дизајнирала моделе по којима ће се производити производи, одређивала количину, боју и 

амбалажу, а у складу са потребама инотржишта, односно оснивала дизајнерске и развојне 

центре у Републици Српској, 

2. заједничко улагање, гдје би инострана компанија модернизовала и проширила 

производни капацитет постојећег текстилног предузећа, кроз набавку нових машина, као и 

запошљавање и обуку нових радника,  

3. greenfield инвестирање у недостајуће капацитете, гдје би иностране компаније изградиле 

фабрике за дораду тканина, за прераду коже, прераду вуне и погоне за производњу модне 

одјеће познатих свјетских брендова. 

 

5.3.2.4. Прехрамбена индустрија 

Стратешки циљеви прехрамбене индустрије су повећање степена кориштења сировина, 

ревитализација капацитета модернизацијом постојећих капацитета, увођење стандарда 
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квалитета, нове опреме и нових технологија. С обзиром на то да све ове промјене захтијевају 

огромна финансијска средства, greenfield инвестиције би имале значајну улогу. 

 

Прехрамбена индустрија учествује са 11,7% у у БДВ укупне индустрије Републике Српске, 

запошљава 8.135 радника или 17,4% укупно запослених у прерађивачкој индустрији. Извоз 

прехрамбене индустрије је у 2015. години чинио 9% извоза прерађивачке индустрије. 

  

Извоз, увоз и покривеност увоза извозом прехрамбене и дуванске индустрије приказани су 

сљедећом табелом: 

Табела 32: Извоз, увоз и покривеност увоза извозом прехрамбене и дуванске индустрије 
Републике Српске за период 2009–2015. 

Прехрамбена и 
дуванска индустрија 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Извоз (000КМ) 122.794 136.347 160.948 192.005 211.338 199.843 198.887 

Увоз (000 КМ) 551.528 542.554 561.351 584.166 599.212 597.506 588.649 

Покривеност увоза 
извозом (%) 

22,26% 25,13% 28,67% 32,87% 35,27% 33,45% 33,78% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске; Извор података за 2015. годину 

Министарство индустрије, енергетике и рударства 

 

С обзиром на то да је само 33,8% увоза покривено извозом неопходно је повећати обим 

производње у прехрамбеној индустрији, јер Република Српска има потенцијале у овој области 

привредног дјеловања. Повећање обима страних улагања у овај сектор довео би до смањења 

увоза, повећање извоза и повећање запослености. 

 

Укупна страна улагања у прехрамбену индустрију за период 2011–2015. године износе 17.404.460 

КМ, односно 26,1% укупних страних улагања у прерађивачку индустрију. 

 

Студија о конкурентности агрoбизниса, рађена као дио помоћи IFC Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске, оцијенила је садашњу конкурентност ланаца 

вриједности сектора производње млијека, меса, воћа и поврћа, вина и рибе. Резултати су 

показали да су сектори производње млијека, те воћа и поврћа најконкурентнији у Републици 

Српској. Сектор производње млијека је најбоље рангиран због својих извозних перформанси, док 

су мањи, али брже растући сектори, као што су риба и вино, најниже рангирани.  

 

У Републици Српској постоји и неколико удружења која представљају потенцијалне агрoбизнис 

кластере, као што је Удружење мљекара Републике Српске, Удружење воћара Републике Српске, 

Удружење повртлара Републике Српске. У Привредној комори Републике Српске постоји 

Удружење пољопривреде, водопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије, које у 

организационој структури има групације формиране на принципу „од њиве до стола“ и које могу 

послужити као добра основа за формирање кластера.  
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Један од начина да се унаприједи ефикасност развоја и рада МСП је стимулисање ”развоја 

органских кластера”, тј. јачање њихове конкурентности путем узајамног повезивања и сарадње. 

Ово је посебно важно када се ради о повезивању образовања, науке и производње с циљем 

усвајања нових технологија, отварања нових радних мјеста и продора на нова тржишта. У том 

погледу, потребно је размотрити допринос који циљана страна улагања могу дати у стварању 

кластера иновација чији чланови ће бити предузећа која производе производе са високим нивоом 

додате вриједности, универзитети, институти, истраживачке институције и други. 

 

Горе поменути сектори су расположиви за извоз, али квалитет производа, брзо појављивање 

нових произвођача и брзи ритам промјена потреба клијената представљају баријере њиховом 

успјеху. Свеобухватан и систематски приступ ублажавању препознатих баријера, укључујући и 

много брже реакције на трендове на тржишту и бољу инфраструктуру квалитета, могу 

унаприједити конкурентност ових сектора и омогућити повећање страних улагања у сектор 

прехрамбене индустрије.  

 

Инвестициони потенцијали и подсектори атрактивни за стране инвеститоре: 

1. Велетржнице, савремени откупни логистички центри лоцирани у произвођачким 

регионима: 

- Регион Лијевче поље – Нова Топола, агроиндустријска зона (јабука, крушка, јагоде, поврће, тов 

свиња, тов јунади), постоји припремљена локација – уређено земљиште на продају или закуп, 8 

км од аутопута Бања Лука – Градишка, 22 км од аутопута Загреб- Београд. 

- Регион Семберија  - Агротржни центар  - Бијељина (поврће – краставци, парадајз, паприка, купус, 

шљива, тов свиња, тов јунади),  30 км од аутопута Загреб - Београд, проширење и модернизација 

постојеће велетржнице. 

2. производња и прерада воћа и поврћа: стакленици и пластеници за поврће и јагодичасто 

воће за конзум и прераду (прерађивачки капацитети постоје, а знатне количине се увозе); узгој 

малина и купина те изградња хладњача и сушара за воће (климатски услови повољни, постоји 

тржиште продаје у земљи и иностранству), подизање плантажа: ораха, љешњака, крушака, 

вишања и јабука (климатски усови су повољни, а велике количене за конзум и прераду се увозе), 

3. виноградарство и винарство: подизање винограда и произвдња грожђа и вина 

препознатљивог географског поријекла, 

4. узгој стоке, производња и прерада меса: подизање фарми, репроцентара, те производња 

месних и млијечних производа виших фаза обраде: тврди и полутврди сиреви, трајни и полутрајни 

месни производи (кобасице, месне конзерве), могућност бесцаринског извоза јунећег меса за 

Турску (тов увозне телади у БиХ). 

5. рибарство: узгој квалитетне рибе за извоз и подизање прерађивачких капацитета, 

6. пчеларство: производња пчелињих производа препознатљивог географског поријекла за 

извоз, увођење нових производа прије свега за потребе туризма и угоститељства, 

7. производња и прерада љековитог биља, печурки и сакупљање шумских плодова, прије 

свега печурки и пужева и 

8. узгој и прерада индустријског биља: шећерне репе и уљарица (соја и уљана репица). 
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5.3.2.5.   Прерађивачка индустрија неметаличнх минералних сировина 

Република Српска има велико рудно богатство и зато у укупном обиму страних инвестиција од 

2011. до 2014. године преко 50% се односи на улагања у ову привредну грану. Међутим, с 

обзиром на то да Република Српска настоји да привуче стране инвестиције које теже повећању 

ефикасности, а располаже са значајним неметаличним минералним сировинама, страна улагања у 

овом сектору би имала значајну улогу када се ради о изградњи прерађивачких капацитета, јер би 

омогућили прераду неметаличних минералних сировина, чиме би се обезбиједила виша фаза 

обраде и извоз производа са вишом новододатом вриједношћу. Примјеном савремених техничко-

технолошких метода прерађивачка индустрија неметаличних минералних сировина би могла 

постати значајна привредна грана.  

Република Српска располаже сљедећим неметаличним минералним сировинама: 

- техннички грађевински камен (кречњаци, доломити, магматске стијене) – скоро у свакој 

општини налази се један или више потенцијално перспективних локација, 

- опекарске глине – постоје велики потенцијали у подручју Приједора, Бање Луке, Мркоњић 

Града, Бијељине, Гацка, Берковићи итд. Међутим веома мали број је активиран (циглане у 

Бања Луци, Бијељини и Зворнику), 

- архитектонско грађевински камен (украсни камен) – једино лежиште гдје се тренутно 

врши експлоатација ове минералне сировине је у подручју Хан Пијеска а прерада у 

Шековићима, међутим потенцијална подручја у погледу проналажења лежишта 

архитектонског грађевинског камена су: Требиње, Билећа, Берковићи, Сребреница, 

Теслић, Озрен, Приједор итд., 

- керамичке и ватросталне глине – подручје Приједора, лежиште Црна Долина. Комплетна 

производња пласира се у иностранство, јер нема ниједног прерађивача и произвођача 

керамичких производа у Републици Српској, 

- кварцни пијесак – постоје утврђена значајна лежишта ове сировине у подручју: Милића, 

Бања Луке, Приједора. 

Осим наведених, постоје перспективна подручја за проналажење и сљедећих минералниох 

сировина: 

- цементни лапорци (неогени басен Љешљана, Гацка и остали неогени басени); 

- кухињска со, подручје Лопара и Мајкић Јапре – Оштра Лука; 

- кварцне сировине, подручје Мотајице и Мркоњић Града; 

- магнезити, подручје Рудог и Теслића; 

- туфови (пуцолански додаци за производњу цемента), подручје Челинца и Прњавора; 

- зеолити (употребљава се за пречишћавање разних течности и уља, одстрањивање разних 

мириса итд.), подручје Челинца и Милића.  

Међутим, и поред значајних резултата, да би цијели сектор прерађивачке индустрије имао улогу 

у привредном развоју земље у складу са својим потенцијалним могућностима неопходно је 

утицати на промјену сљедећих фактора:  
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1. Вјештине – сектор металске индустрије у Републици Српској има снажну традицију и зато 

расположивост радне снаге начелно није велики проблем. Међутим, присутан је 

недостатак савремених вјештина и знања које тржиште тражи. Ово је нарочито изражено у 

области заваривања, гдје предузећима изразито недостаје обучена радна снага. 

2. Капацицети за иновације: недостатак довољних финансијских средстава и инвестиција у 

модернизацију опреме и технологије за производњу, комбинован са недостатком 

модерних вјештина, довели су до опадања капацитета за иновације у овом сектору. Због 

тога се предузећа фокусирају углавном на једноставније, основне производе и активности. 

3. Функционисање кластера: Функционисање кластера је ограничено. Зато предузећа у овом 

сектору не добијају у потпуности прилику да искористе потенцијалне синергије и 

позитивне ефекте стварања кластера. 

4. Приступ тржишту: с обзиром на то да је инвестирање у овом сектору оријентисано на 

тражење ефикасности, сигуран приступ великим извозним тржиштима је кључан за стране 

инвеститоре. Стандарди квалитета и цертификати су претпоставка за приступ на тржишта 

ЕУ. 

5. Међународна промоција: посебно ради привлачења нових страних улагања у сектор.  

 

Да би се наведени недостаци смањили било би пожељно спровести сљедеће мјере: 

1. Разматрање могућности оснивања Центра за подршку развоја металне индустрије – чиме 

би се ријешили проблеми недостатка вјештина и капацитета за иновације. Наведени 

Центар би могао да буде у склопу постојећих институција које се баве развојем нпр. 

Иновациони центар Бања Лука, Универзитет Бања Лука или Универзитет Источно Сарајево. 

2. Анализа подстицаја у овом сектору чиме би се ријешили проблеми несташице вјештина, 

недостатка капацитета за иновације и ограниченог развоја кластера. Она би обухватила 

детаљну анализу програма подстицаја који су тренутно доступни предузећима у овом 

сектору из свих извора, са посебним фокусом на оцјену њихове дјелотворности у 

остварењу наведених циљева, те проналажењу начина како се подстицаји могу 

најдјелотворније примијенити да се постигну постављени циљеви у области 

модернизације вјештина (подстицаји за обуку и образовање), подршке иновацијама 

(подстицаји за истраживање и развој) и формирање кластера (подстицаји за јачање веза и 

ефеката прелијевања). Посебну пажњу треба посветити питању одрживости и начину како 

се ови програми могу постепено укидати кад се постављени циљеви остваре. 

3. Развој индустријских/економских зона чиме се рјешава проблем недовољног развоја 

кластера, чиме се постиже боља искориштеност зона као централних тачака за развој 

кластера. 

4. Унапређивање система инфраструктуре квалитета чиме се омогућава лакши приступ 

одговарајућим извозним тржиштима. Оно обухвата јачање постојећих система 

инфраструктуре квалитета у Републици Српској са циљем да се пружи боља подршка 

предузећима у овом сектору у придржавању/примјени међународно прихваћених 

стандарда и цертификата квалитета, као што су ISO и CE знак. 
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5. Јачање промотивних активности: чиме се остварује лакши и бољи приступ страним 

инвеститорима, што подразумијева јачање институционалног оквира за промоцију 

инвестирања и бољу промоцију постојећих успјешних случајева предузећа у овом сектору. 

Предузећа у сектору пррађивачке индустрије у Републици Српској се углавном фокусирају на 

основне производе и активности са мало додате вриједности. Кључни циљ развоја сектора је, да 

се производе производи са више додате вриједности и да се повећа сложеност и софистицираност 

производа, што ће значајно утицати на повећање вриједности извоза и отварање нових и 

квалитетнијих радних мјеста у овом сектору. 

5.3.3. Обновљива енергија 

Улагања у обновљиве изворе енергије тзв. „зелена енергија“ су на глобалном нивоу порасла за 

17% и постигла рекордна улагања у износу од 270 милијарди $ у 2014. години66. По броју одлука о 

страним улагањима, ово је сектор који се најбрже развија широм Европе. У Њемачкој већи број 

радних мјеста је у сектору обновљиве енергије него у аутомобилској индустрији. Енергетска 

стратегија Републике Српске наводи јасне циљеве до 2030. године у смислу осигурања енергетске 

сигурности, повећања ефикасности производње електричне енергије, смањења енергетског 

дефицита, постепене либерализације тржишта, максимизовања извора обновљиве енергије, 

ограничења емисија гасова који производе ефекат ”стаклене баште” и усклађивање са acquisom 

ЕУ. 

Иако подстицајне тарифе за произведену електричну енергију из обновљивих извора 

представљају терет односно додатак на тарифу за електричну енергију за крајње купце, предности 

које носе обновљиве енергије могле би бити знатно веће нарочито уколико би се покренула 

производња опреме повезане са обновљивом енергијом што би створило могућности за отварање 

већег броја радних мјеста и стварање додате вриједности.  

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији додатно уређује ову област и 

дјелимично преузима одредбе Директиве 2009/28/ЕС о обновљивим изворима енергије. Акциони 

план за обновљиве изворе енергије Републике Српске (АП ОИЕ РС) дефинише законски 

обавезујуће циљне нивое и мјере за достизање циљева, тј. удио ОИЕ у односу на укупну потрошњу 

енергије у Републици Српској по годинама и по секторима до 2020. године.  

Република Српска има значајан потенцијал када се ради о обновљивим изворима енергије. Ова 

област се налази у почетним фазама развоја и управо зато пружа велике могућности за страна 

улагања.  

Предности које Република Српска има када су у питању обновљиви извори енергије су: 

1. Мале хидроелектране 

У Републици Српској најзначајнији обновљиви извори у употреби су енергија водотока (у 

великим хидроелектранама) и дрво (за гријање у домаћинствима). Потенцијал за развој 

хидроелектрана је значајан и великим дијелом неискориштен, а у смислу обновљивих извора 

енергије овдје је акценат на мањим водотоцима, тј. на изградњи малих хидроелектрана. 

                                                           
66 Global Trends in Renewable Energy Investment 2015 
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Укупан хидроенергетски потенцијал у подручју снага од 0,5 до 10 МW процјењује се на 1500 

GWh/год. Енергетски потенцијал у малим хидроелектранама које су препознате као кандидати 

за изградњу износи око 212 МW, односно око 650 GWh/год. Енергетски потенцијал малих 

хидроелектрана инсталисане снаге испод 0,5 MW (микро и мини хидроелектране) није 

истражен на подручју Републике Српске. 

 

2. Биомаса 

Република Српска располаже значајним потенцијалом биомасе који може бити искориштен за 

производњу електричне и топлотне енергије.  

Укупан теоретски потенцијал биомасе у Републици Српској је процијењен на 31,08 – 46,24 PJ. 

Највећи дио (59%) је биомаса погодна за сагоријевање. Са 39% слиједи биомаса погодна за 

производњу биогаса из комуналног отпада, сточарства и енергетских усјева. Садашња 

потрошња биомасе за сагоријевање износи 16,96 PJ, што представља 92% потенцијала из 

извора на територији Републике Српске. 

 

3. Геотермални извори  

Проведена истраживања показују да је велики дио Републике Српске перспективан у погледу 

присуства геотермалних вода, највише на простору Посавине, Семберије, Бањалучке котлине 

и Лијевче поља. Енергетски потенцијал је процијењен на 1260 РЈ. Највећи потенцијал за 

употребу овог извора енергије јесте у аквакултури, агрокултури, те за гријање насеља. 

 

4. Енергија вјетра  

За подручје Републике Српске израђен је Атлас вјетрова који је потребно верификовати 

мјерењима вјетра. Теоретски искористив потенцијал за коришћење енергије вјетра 

процијењен је на 640 МW и 1200 GWh/год. 

Према расположивом вјетропотенцијалу може се издвојити 13 локација вјетроелектрана. 

Према економској оправданости предност треба дати локацијама за изградњу 

вјетроелектрана средње величине. Све локације, изузев једне су у Југоисточном дијелу 

Републике Српске. Могућа је реализација вјетроелектрана, имајући у виду разна ограничења, 

до 2020. године, максимално снаге до 100, односно 200 MW. 

 

5. Енергија сунца  

Средња годишња озраченост сунчевим зрачењем водоравне површине у Републици Српској је 

од 1,25 МWh/ m2 за сјеверне дијелове до 1,55 МWh/ m2 за јужне дијелове. Примјена соларне 

енергије у Републици Српској је могућа у два правца: соларни колектори за припрему топле 

воде и топлоте и фотоволтаични системи за производњу елeктричне енергије. Студије које је 

радила Република Српска о кориштењу и промоцији развоја соларне енергије јасно показују 

да је Република Српска једна од повољнијих европских локација за њено кориштење. 
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5.3.4. Туризам 

Туризам је сложена привредна и друштвена дјелатност. Туризам као генератор развоја повлачи за 

собом интензивирање развоја и свих осталих грана привреде и има мултипликаторски ефекат 

потрошње тако да су немјерљиви ефекти знатно већи од директно приказаних. Ова чињеница 

имплицира да туризам захтијева друштвене подстицаје уколико се жели постићи његов бржи 

развој. 

Туризам је грана која биљежи најбржи развој у цијелом свијету и остварује највеће приходе путем 

извоза: 

- развија се 1,5 пут брже у односу на друге индустрије, 

- ствара могућност отварања радних мјеста, будући да је радно-интензивна грана, 

- подстиче развој у цијелој земљи и то подједнако и у сеоским и градским срединама, 

- улагања у туризам као показатељ сигурности земље потичи страна улагања и у остале 

секторе, 

- пружа економску корист и појединцу и цијелом друштву, 

- омогућава културну и духовну надградњу становништва. 

Давањем стратешког значаја туризму и осмишљеним организовањем туристичке привреде, 

Републике Српске створили би се предуслови да она, уз пољопривреду, постане једна од водећих 

грана привреде Републике Српске. 

Стога је стратешко опредјељење Републике Српске у области туризма раст прихода и 

запослености, унапређивање туристичког положаја Републике Српске у односу на регионално 

окружење, унапређивање квалитета и обима туристичке понуде, растуће домаће и иностране 

тражње. 

Овај сектор углавном привлачи туристе из региона. Туристи долазе из Србије, Хрватске и 

Словеније и гравитирају према природним бањским и планинским одмаралиштима (као што је 

Јахорина) и већим градовима (Бања Лука, Требиње, Вишеград). 

Званични подаци које је објавио Републички завод за статистику Републике Српске67 за туристички 

сектор у 2015. години су следећи: 

Број посјета страних гостију сматра се извозном страном туризма. Као такав, туризам не извози 

робу, али извози услуге кроз туристичке пакете. У Републици Српској је у 2015. години укупно је 

остварено  294 781 долазака, те  686 944 ноћења.  

                                                           
67 Статистички годишњак Републике Српске 2015, Републички завод за статистику Републике Српске. 
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Што се тиче броја остварених долазака у односу на претходну годину  биљежи се раст, односно 
повећање броја  долазака за 13,3 % .Туристичка активност мјерена оствареним бројем ноћења у 
2015. години биљежи такође раст, односно повећање броја ноћења од 14,7 % у односу на  
претходну 2014.годину.  

Табела 33 са графиконима: Преглед долазака и ноћења туриста у Републици Српској на годишњем 
нивоу (2013–2015. година) 

ДОЛАСЦИ ТУРИСТА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ    

  укупно стопа у %(У) домаћи стопа у %(Д) страни стопа у %(С) 

2013 256277 6.24% 140886 1.18% 112767 10.58% 

2014 260160 1.52% 141898 0.72% 118262 4.87% 

2015 294781 13.31% 158571 11.75% 136210 15.18% 

 

 

 

НОЋЕЊА ТУРИСТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ    

  укупно стопа у %(У) домаћи стопа у %(Д) страни индекс(С) 

2013 629663 0.00% 355727 -7.57% 273936 11.91% 

2014 598668 -4.92% 323002 -9.20% 275666 0.63% 

2015 686944 14.75% 366761 13.55% 320183 16.15% 
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Од укупних долазака учешће долазака страних туриста износи 46 %, односно остварена ноћења 

страних туриста износе 47 % од укупних ноћења у РС. 

Графикон 12: Структура долазака домаћих и страних туриста у 2015. години 

 

Графикон 13: Структура ноћења домаћих и страних туриста у 2015. години 

 

Највећи број иностраних туриста који су посјетили и боравили у Републици Српској  у  2015.години 

долазе из сусједних земаља од којих предњачи Република Србија чинећи 32.87% учешћа од 

укупних иностраних долазака, те 31.36 % од укупних иностраних ноћења, затим слиједи Хрватска 

са 12.86 % учешћа у доласцима, те 22.56 % учешћа у ноћењима, Словенија са  10.73 % учешћа у 

доласцима, те 8.22% учешћа у ноћењима, затим слиједе Црна Гора, Турска, Аустрија, Италија и 

Њемачка.  
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Табела 34: Табеларни приказ десет земаља са највећим учешћем у оствареним доласцима и 
ноћењима у Републици Српској у 2015. години 

  Доласци 
туриста 2015 

Учешће у % Ноћења 
туриста 2015 

Учешће у % 

СТРАНИ 
ТУРИСТИ 

136210   320183   

Србија 44779 32.87 100400 31.36 

Хрватска 17513 12.86 72220 22.56 

Словенија 14617 10.73 26311 8.22 

Црна Гора 4942 3.63 13752 4.30 

Турска 8928 6.55 12496 3.90 

Аустрија 4921 3.61 9817 3.07 

Италија 4947 3.63 9532 2.98 

Њемачка 4400 3.23 9367 2.93 

Швајцарска 
(укључујући 

Лихтенштајн) 

1937 1.42 4217 1.32 

Холандија 1938 1.42 4186 1.31 

 

Табела 35: Преглед остварених долазака страних туриста по врсти туристичких мјеста за 
2015.годину 

 

врста мјеста доласци 
страних 

туриста 2015 

Учешће у % 

бањска мјеста 16411 12.05 

планинска мјеста 19174 14.08 

остала туристичка мјеста 93057 68.32 

остала мјеста 7568 5.56 
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Графикон 14: Структура долазака страних туриста по врсти туристичких мјеста за 2015. годину 

 

Анализирајући број остварених долазака страних туриста по врсти туристичких мјеста, запажа се 

да у укупно оствареним доласцима страних туриста у 2015. години највећи удио заузима број 

долазака остварен у осталим туристичким мјестима са 68,32 % учешћа, потом слиједе  бањска и 

планинска мјеста, док доласци у осталим мјестима имају најмањи процентуални удио. 

 

Табела 36: Преглед остварених ноћења страних туриста по врсти туристичких мјеста за 2015. 
годину 

 

врста мјеста ноћења 
страних 

туриста 2015 

Учешће у % 

бањска мјеста 88106 27.52 

планинска мјеста 61656 19.26 

остала туристичка мјеста 155199 48.47 

остала мјеста 15222 4.75 
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Графикон 15: Структура ноћења страних туриста по врсти туристичких мјеста за 2015. годину68 

 

 

 

Анализирајући број остварених ноћења страних туриста по врсти туристичких мјеста, запажа се да 

у укупно оствареним ноћењима страних туриста у 2015. години највећи удио заузима број ноћења 

остварен у осталим туристичким мјестима са 48,47 % учешћа, потом слиједе бањска мјеста са 

27,52 % учешћа, планинска мјеста са 19,26 % учешћа, док ноћења у осталим мјестима имају 

најмањи процентуални удио од 4,75 %. 

Промет у угоститељству (смјештај и дјелатности припреме и послуживања хране и пића) у 

четвртом тромјесечју 2015. године у односу на исти период претходне године већи је за 1,5 %, те у 

односу на просјек 2014.године већи је за 4,9 %. Врсте услуга које тренутно нуди овај сектор 

представљају класичну услугу засновану на смјештају, храни и пићу. 

Извор података:  Републички завод за статистику Републике Српске 

 

Република Српска, као неистражена и нова дестинација на туристичком тржишту представља 

потенцијал и за туристе и за инвеститоре.  

Република Српска, земља планина и ријека богатих водом, термалних извора, еколошких и чистих 

предјела, нуди различите садржаје за туристе. Најбоље могућности за развијање препознатљиве 

туристичке понуде налазе се у потенцијалима за развој бањског, планинског и спортско-

авантуристичког туризма. Кроз улагања у инфраструктуру и супраструктуру, туристичко-

информативне пунктове, тематске мапе, туристичку сигнализацију и обогаћену туристичку понуду, 

може се очекивати не само већи број транзитних туриста, него и продужење њиховог боравка на 

                                                           
68 Републички завод за статистику је дефинисао:  
Остала туристичка мјеста су друга мјеста која посједују атрактивне факторе (нпр. климатске, затим културно-
историјске споменике и сл.), ријечна и језерска мјеста и др, а која се не могу разврстати у напријед наведена 
мјеста (бањска, планинска).  
Остала мјеста су сва остала мјеста која се не могу разврстати ни у једну од претходних група (бањска, 
планинска, остала туристичка мјеста), а располажу угоститељским објектима за смјештај. 
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пролазу кроз Републику Српску. Сеоска домаћинства приказују традицију, живот на селу и 

гостољубивост домаћина, а ловишта Српске пружају могућност лова трофејних дивљачи.  

Република Српска треба да се фокусира на бањски, односно здравствени туризам и на планински 

туризам, јер ове двије врсте туризма, узимајући у обзир њихову атрактивност, могу значајно да 

утичу и на повећање запослености, прилив финансијских средстава у буџет и свеукупно привредно 

стање. 

 „Олимпијска планина“ Јахорина привлачна је за љубитеље зимског туризма због близине 

међународног аеродрома, идеалног рељефа и конфигурације планине, квалитета и разноврсности 

туристичке и гастрономске понуде током цијеле године. То су само неке од значајних предности 

ове планине. Да би искориштеност капацитета била боља, поготово у условима када зиме са 

недовољно падавина дају лоше резултате и смањену искориштеност капацитета, било би 

потребно да се током прољећа и јесени више фокусира и профилише као дестинација за 

конгресни туризам, а током љета као атрактивна дестинација за спортски и авантуристички 

туризам. Посебно је значајан авантуристички туризам, који је заступљен у свим свјетским ски-

центрима, а Јахорина има велике могућности у погледу развоја ове врсте понуде, а уз то је 

изузетно богата аутохтоним љековитим биљкама. Додатне садржаје за продужење сезоне и 

смањење негативних ефеката сезоналности постојеће понуде , када је Јахорина у питању, могу се 

избјећи имплементацијом још увијек важећег Мастер плана Јахорина, усвојеног још 2008 године, 

а који сугерише многобројне садржаје за привлачење туриста током цијеле године.  

Термални и минерални извори распрострањени на подручју цијеле Републике Српске, 

представљају спој благотворног дејства природе и здравља. Бањски центри вођени стручним 

знањем и особљем пружају квалитетне услуге у бањском и здравственом туризму. Међутим, да би 

се оствариле конкурентске предности недостају квалитетни смјештајни капацитети који би 

корисницима услуга пружили понуду у складу са савременим потребама и тенденцијама, са 

додатним wellness i fitness садржајима и понудом јеловника здраве хране. 

Јахорина, односно општине Пале и Трново као и подручја бања које су погодне за инвестирање, 

могу представљати потенцијалне слободне економске зоне. Изградња нових мотела или 

преуређивање старих, а неискориштених хотела, путем страних улагања, значајно би допринијели 

развоју овог сектора привреде Републике Српске. 

Такође, очуваност природе пружа велике могућности за развој ловног, еко и авантуристичког 

туризма. Природну основу развоја ових облика туризма представљају национални паркови 

(Козара и Сутјеска) и резервати природе (Перућица, Јањ и Бардача). Национални парк „Сутјеска“ 

сматра се једним од најбогатијих екосистема и једним од најљепших националних паркова у 

Европи. Два наша национална парка „Сутјеска“ и „Козара“ могу бити атрактивне туристичке 

дестинације за све облике „туризма у природи“ ако би се обезбиједили одговарајући смјештајни 

капацитети и садржаји, те на адекватнији начин вршила промоција. 

Природни потенцијали, створили су услове и за инвестициона улагања у туристичку привреду.  
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С обзиром на прогнозу да ће туризам у свијету, наставити са стопом раста и у наредном периоду, 

како је предвидјела и WTO, евидентни су развојни туристички потенцијали РС. Свакако индекс 

раста ће условљавати знатна улагања у туристичку инфра и супраструктуру, те интензивнију 

промоцију на свјетском тржишту. 

Република Српска има све услове као и друге дестинације, да развија своју туристичку индустрију 

и користи предности глобалног развоја. Предности инвестирања у туристичку привреду Републике 

Српске огледају се у близини емитивних тржишта, повољном географском положају, неистраженој 

новој дестинацији, повољном тржишту радне снаге, те другим инвестиционим приликама. 

  

5.3.5. Информационо-комуникационе технологије 

Информационо-комуникационе технологије представљају сектор са потенцијалима који нису 

довољно искориштени. Иако овај сектор не спада у радно-интензивне гране и не доводи до 

значајног повећања запослености, ипак развијање овог сектора треба да буде један од 

приоритета, јер овај сектор има значајну улогу у привредном развоју земље. Укључивање 

Републике Српске у ЕУ и глобалне токове готово је незамисливо без развоја овог сектора. 

Примјена достигнућа информационо-комуникационих технологија доводи до повећања 

продуктивности, а повећање продуктивности доводи до повећања конкурентности.  

Република Српска има велики потенцијал за развој овог сектора, поготово ако се узме у обзир 

расположивост инжењера и научних кадрова из ове области, расположивост основне 

информационе инфраструктуре и постојање великог броја малих предузећа из ове области. Све 

наведене предности Републику Српску чине атрактивном за страна улагања у овом сектору.  

Информационо-комуникационе технологије и њихова присутност у привредним активностима, 

такође повећавају атрактивност свих осталих сектора за привлачење страних улагања, тако да у 

савременим условима представљају једну од најважнијих детерминанти страних улагања.  

Информационо-комуникационе технологије имају значајну улогу и у промоцији земље и њених 

потенцијала за привлачење страних улагања.  
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6. SWOT АНАЛИЗА 

СНАГЕ 

Богатство природним ресурсима 

Повољан геостратешки положај и близина 

европског тржишта 

Либерализована трговина: CEFTA, EFTA, 

Споразум о стабилизацији и придруживању, 

Споразум о слободној трговини БиХ са 

Турском 

Стабилност конвертибилне марке и ниска 

инфлација 

Либерализована регулатива везана за страна 

улагања 

Изједначен третман домаћих и иностраних 

инвеститора 

Слободан трансфер добити у иностранство 

Поуздан систем заштите од ризика за стране 

инвеститоре: MIGA, билатерални споразуми о 

унапређивању и заштити инвестиција 

Успостављање aftercare програма за стране 

инвеститоре 

Једношалтерски систем регистрације 

пословања 

Повољне пореске стопе 

Конкурентна цијена електричне енергије 

Стабилан банкарски систем 

Традиција и искуство у индустријској 

производњи 

Повољан однос између цијене и квалитета 

радне снаге 

СЛАБОСТИ 

Значајан трговински дефицит 

Величина тржишта 

Недовољно развијена инфраструктура 

Недовољна технолошка развијеност 

Недовољна конкурентност привреде 

Недовољно брзо прилагођавање образовног система 

процесу реформи 

Недовољна услови за акредитацију, контролу квалитету, 

издавања потврда (цертификација) и приступа другим 

међународним стандардима 

Дјелимична завршеност реформи у области земљишне 

политике 

Недовољна умреженост јавног, приватног и 

научноистраживачког сектора 

Недовољно развијени ланци вриједности 
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МОГУЋНОСТИ 

Даљи развој финансијских тржишта 

Даљи развој и ојачавање институција за 

привлачење страних улагања 

Усаглашавање законодавних прописа са ЕУ 

стандардима 

Развој кластера 

Изградња великих инфраструктурних 

пројеката 

Препоруке већ постојећих инвеститора 

Прилагођавање структуре и нивоа знања 

запослених потребама страних инвеститора 

Потенцијал дијаспоре  

Привредна представништва Републике Српске 

у иностранству   

Повећање бруто домаћих издатака за 

истраживање и развој и иновације 

ПРИЈЕТЊЕ 

Неповољна кретања на глобалном плану 

Склоност страних инвеститора ка лакој и брзој заради без 

жеље за дугорочним развојем пословања у земљи 

домаћина 

Експлоатација домаћих ресурса ради извлачења екстра 

профита у матичне земље страних инвеститора.  

Премјештање „прљавих“ технологија које воде загађењу 

животне средине 
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7. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 

Дугорочно одржив и стабилан раст је приоритет сваког друштва. Постизање овог циља 

подразумијева оптимално могућу комбинацију домаћих и страних инвестиција. Први стратешки 

циљ Републике Српске, дефинисан Економском политиком за 2016. годину је стабилан привредни 

раст који ће се заснивати на сљедећим реформским областима: опоравак привреде и 

унапређивање пословне климе и конкурентности. 

У условима када домаћа привреда нема довољно акумулације за повећање обима инвестиција 

неопходних за постизање стратешких циљева, страна улагања имају велики значај. Управо због 

тога, приступ привлачењу страних улагања представља један од веома важних сегмената 

привредне активности, који захтијева систематичан приступ, поготово у условима несигурности и 

негативних кретања како на глобалном, тако и на регионалном плану.  

Страна улагања у Републику Српску су у претходном периоду највећим дијелом била мотивисана 

процесом приватизације и тражњом за ресурсима. Иако је Република Српска посљедњих година 

постигла значајне резултате у спровођењу законских и институционалних реформи и знатно 

побољшала пословни амбијент за страна улагања, страна улагања нису достигла задовољавајући 

ниво. Ово је узроковано више акумулацијом разних фактора него једним кључним ограничењем 

које негативно утиче на страна улагања. На оваква кретања су значајно утицала неповољна 

кретања на глобалном и регионалном плану.  

За привлачење нових инвеститора је неопходно детаљно анализирати могућности домаћих 

фактора производње, тражњу на иностраним тржиштима, кретање страних улагања у свијету и 

окружењу и у складу са тим формулисати пословно окружење и промоцију земље као локације 

атрактивне за страна улагања, а посебно анализирати стратешки важне инвеститоре и изградити 

посебан однос према њима.  

Побољшање пословног амбијента треба бити континуиран процес, који страним, али и домаћим 

инвеститорима треба да обезбиједи слободан улазак на тржиште, нормално пословање, али и 

слободан излазак из тржишта. Због тога је неопходно и даље радити на унапређивању пословног 

окружења у смислу смањивања административних баријера у разним областима, и то како по 

броју, тако и по времену трајања и трошковима. С обзиром на то да стране инвеститоре највише 

занимају трошкови, трошкове пословања треба такође детаљно анализирати. У складу са тим, 

неопходно је направити регистар парафискалних давања на републичком и локалном нивоу. 

Такође, страним инвеститорима не само да је потребно омогућити брз улазак на тржиште, него и 

брз и јефтин излазак са тржишта. Из тог разлога, неопходно је усвојити квалитетнији правни оквир 

за стечај. Страним инвеститорима треба јасан и предвидив законски оквир, како би могли да 

планирају своје инвестиционе активности.  

Готово све земље у региону предузимају реформе и то је континуиран процес који је посебно 

изражен због несигурности улагања због повећаног ризика улагања проузрокованих крупним 

промјенама у глобалној економији. Управо због ових разлога, као и због смањивања 
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инвестиционих активности у ЕУ, у региону ЈИЕ се нагло повећала конкуренција у привлачењу 

страних улагања.  

Обзиром да су иновативност и знање основни предуслови за повећање конкурентности МСП, 

јединица локалне самоуправе и привреде као цјелине, неопходно је побољшати квалитет знања и 

ускладити га са захтјевима савременог тржишта. Због тога је неопходно повећати издвајања за 

истраживање и развој. Наука и технологија заједно са пословном заједницом треба да 

представљају активног учесника у повећању конкурентности земље, а самим тим и у повећању 

конкурентности у привлачењу страних улагања. 

Оснивање нових и развој постојећих кластера и стратешки лоцираних пословних и слободних зона 

представљају изазов за повећање конкурентности земље и пружају могућност усмјеравања 

страних улагања у стратешки важне секторе, лакше укључивање МСП у глобалне ланце 

вриједности, а такође и могућност учествовања страних улагања у реструктурирању привреде.  

Потребно је јачати и капацитете за прихват и промоцију страних инвеститора, како на локалном, 

тако и на републичком нивоу и њихову међусобну сарадњу. Нови концепт приступа политици 

страних улагања подразумијева много активније учешће свих нивоа власти, и то када се ради и о 

постојећим и о потенцијалним инвеститорима, јер није довољно само привући инвеститоре, него 

и стимулисати их да повећају обим свог пословања, односно да повећавају своја улагања и да 

реинвестирају. У том смислу страним инвеститорима је неопходно пружити прединвестициону 

подршку, подршку за вријеме трајања инвестиције и постинвестициону подршку.  

За успјех постинвестиционе подршке од велике важности је јачање партнерства између 

републичких и локалних нивоа власти, што подразумијева стално проширивање броја јединица 

локалне самоуправе које се укључују у програм бриге о постојећим инвеститорима.  

Надаље, привлачење само једног великог и познатог инвеститора има вишеструке користи за 

домаћу економију. Осим што такав инвеститор обично инвестира значајну количину новца, његов  

долазак на домаће тржиште указује на повјерење које он има према земљи домаћину и на тај 

начин охрабрује и стимулише и друге инвеститоре да улажу, односно промовише земљу као 

пожељну инвестициону дестинацију. Активности великог страног инвеститора, позитивно дјелују и 

на домаће инвестиције, повећавајући их и доводећи до оживљавања цјелокупне привредне 

активности. Ово указује на потребу активности на циљаном маркетингу и привлачењу страних 

улагања. Да би се изградио овакав приступ страним инвеститорима, неопходно је осигурати 

константно образовање и обуку кадрова који раде на привлачењу страних улагања. 

Промоција страних улагања подразумијева веће присуство на сајмовима, иностраним часописима 

и другим медијима, организовање и присуствовање инвестиционим конференцијама на 

секторском, регионалном и међународном нивоу, као и израду савремених промотивних 

материјала.  

Да би се у потпуности могао сагледати ефекат страних улагања, неопходно је континуирано 

радити на квантификацији тих ефеката, јер добијени резултати могу представљати добру основу 

за даље привлачење страних улагања.  



98 
 

Одговарајућа инвестициона политика мора да узме у обзир и хоризонтална питања (заједничка за 

све секторе), као што су поменути генерални законски и регулаторни оквир за улагања, али и 

вертикалне (секторске) специфичности. Ради максимизације потенцијала страних улагања, од 

кључне важности је успостављање здраве инвестиционе политике која ће повећати интеграцију 

приватног сектора Републике Српске у глобалне ланце вриједности путем уклањања законских, 

регулаторних и бирократских баријера за привлачење и задржавање страних улагања. Добро 

осмишљена политика може максимизирати и потенцијалне додатне користи за локалну привреду. 

Ови услови претходе ефикасном ослобађању потенцијала сектора и побољшању конкурентности 

уопште. 

У неколико сектора ланци вриједности имају слабе компоненте и везе које треба ојачати. Због тога 

су потребни и страна улагања и развој малих и средњих предузећа – не само због радних мјеста, 

инвестиција или технологије, већ и да локалним предузећима помогну да ојачају своју 

конкурентност.  

Постоји значајан простор да се унаприједе хоризонталне инвестиционе политике које ће додатно 

побољшати инвестициону климу и које представљају потребан претходни елемент за секторске, 

вертикалне мјере инвестиционе политике, којима ће се допунити реформски захвати на нивоу 

читаве економије. 

Може се сумирати да је општи циљ привући стране инвестиције које ће допринијети додатном 

запошљавању, извозу, преносу знања и технологија, јачању локалне привреде тј. страних 

инвестиција којима се настоји повећати ефикасност, а док се оперативни циљеви могу груписати у 

сљедеће групе: 

1. побољшање конкурентности и унапређивање пословног окружења  

2. јачање институционалних капацитета и развој партнерских односа  

3. активности промоције за циљане секторе и циљана тржишта.  

 

Сваки од приоритетних циљева је разрађен кроз акциони план, који је саставни дио нацрта 

Стратегије. Акциони план садржи активности за период до 2018. године, а за период до 2020. 

године ће се вршити усклађивања са промјенама на глобалном и регионалном плану. 
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8. ПРИЈЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ СДУ 2016-2020 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

I Побољшање конкурентности и унапређивање пословног окружења 

1 Побољшање конкурентности 

  

Побољшање конкурентности 
у складу са међународно 
прихваћеним показатељима 
конкурентности (Doing 
business – индекс лакоће 
пословања, глобални индекс 
конкурентности) 

Скраћене и поједностављене 
процедуре пословања, 
Квалитетније и брже провођење 
поступака стечаја и ликвидације,   
Једноставније прибављање радних и 
боравишних дозвола,  квалитетније, 
јефтиније и брже регулисање 
имовинско-правних и радних односа, 
унапређење пословне и опште 
инфраструктуре... , Усклађивање 
образовних програма са потребама 
привреде 

Побољшање ранга у 
извјештају Свјетске банке 
„Лакоћа пословања“, 
Побољшање ранга у 
извјештају Свјетског 
економског форума – 
Глобални индекс 
конкурентности, 
Побољшање индекса 
економских слобода 
(Херитиџ фондација), 

Ресорна 
министарства и 
друге управне 
организације, 
судови...  

континуирано  

1.1. Почетак пословања  

  
Даље унапређење услова за 
почетак пословања  

У потпуности оспособити регистар 
пословних субјеката РС, увести 
могућност е-регистрације, у потпуности 
увезати локалне заједнице са 
јединственим регистром пословних 
субјеката РС, размотрити даље 
могућности смањивања времена, 
процедура и укључених институција 
потребних за регистрацију пословања, 
и даље инсистирати  на  смањењу 
броја потребних дана и трошкова за 
добијање ПДВ броја   

Број потребних дана, трошка 
и процедура за почетак 
пословања  

Влада Републике 
Српске, 
Министарство 
правде, 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, 
Привредни судови, 
АПИФ, Агенција за 
информационо 
друштво РС  

континуирано 

1.2. Грађевинске дозволе 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

  
Даље унапређивање области 
добијања грађевинских 
дозвола  

Извршити анализу и провести потребне 
измјене  прописа којима је уређен рад 
и надлежност јавних предузећа која 
управљају комуналном и јавном 
инфраструктуром, чије сагласности се 
прибављају у поступку издавања 
грађевинских дозвола ради 
скраћивања рокова,  смањење броја и 
врста формалности и процедура које 
претходе издавању грађевинске 
дозволе, а које се проводе према 
посебним прописима којима је уређен 
рад јавних предузећа, као и да се 
смање или у потпуности укуну таксе и 
друге накнаде одређене тим 
прописима које представљају 
парафискалне намете    

Поједностављење поступка, 
смањени трошкови и 
скраћивање рокова 
приликом прибављања  
грађевинске дозволе 

Министарство за 
просторно уређење, 
грађевинарство и 
екологију, јавна 
предузећа која 
управљају јавном и 
комуналном 
инфраструктуром 

континуирано 

1.3. Земшљиште 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

  
Даље унапређење области 
(регистација, тржиште, ...) 

Израда стратешког документа новог 
средњорочног  Програма послова 
премјера и оснивања катастра  
непокретности за период 2016-2020. 
године. 

Утврђени стратешки 
циљеви:-Масовно оснивање 
јединствене евиденције 
катастра непокретности  у 
урбаним дијеловима 
градова и општина, у циљу  
обезбјеђивања предуслова 
за ефикасно тржиште 
непокретностима. 
- Планиранти прецизно и 
реално у петогодишњем 
периоду оснивање катастра 
непокрeтности, те 
формирати  тачну и ажурну 
евиденцију о 
непокретностима и правима 
на њима. 
- Циљ Програма у смислу 
имовинско-правних послова 
Управе треба да постигне 
висок степен ријешености 
предмета на реализацији 
стратешких инвестиционих 
пројеката од општег 
интереса за Републику 
Српску, локалних заједница 
и грађана.     

Републичка управа 
за геодетске и 
имовинско- правне 
послове -РУГИПП 

2016 - 2020.  

1.4. Радни односи и запошљaвање  
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

  
Даље унапређење правног 
оквира и услова за 
запошљавање  

Доношење нове "Стратегије 
запошљавања у РС за период 2016-
2020" и припадајућег акционог плана 

Утврђени циљеви и мјере 
запошљавања и повећање 
запослености у РС за нови 
стратешки период 

Министарство рада 
и борачко-
инвладиске 
заштите, социјални 
партнери, ЈУ Завод 
за запошљавање 
РС"  

2016 

Поједностављење процедура добијања 
радних дозвола 

Смањити број потребних 
дана и трошкове  

Министарство рада 
и борачко-
инвалидске заштите 
РС, Завод за 
запошљавање РС  

2016 

Јачање контролне функције 
институција у вези са поштовањем 
прописа из области радних односа, 
запошљавања и заштите на раду  

Досљедна примјена 
законских прописа из 
области радних односа, 
запошљавања и заштите на 
раду  

Републичка управа 
за инспекцијске 
послове РС, 
Министарство рада 
и борачко-
инвалидске заштите 
РС  

континуирано  

Подстицајне мјере за запошљавање у 
привреди  

Донесени прописи, 
програми и мјере подстицаја 
запошљавања у привреди и 
повећан број запослених   

Министарство 
финансија, 
Министарство рада 
и борачко-
инвлаидске 
заштите, 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, Завод за 
запошљавање РС, 
РАРС РС, Привредна 
комора РС  

2016 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

Побољшање информисаности 
привредних субјеката о расположивој 
подршци запошљавању  

Доступне информације на 
свим јавним порталима 
институција  

Министарство рада 
и борачко-
инвалидске заштите 
РС, Завод за 
запошљавање РС  

2016 

1.5. Порези и допиноси  

  

Смањење пореског 
оптерећења на рад, 
ослобађање додатних 
средстава за остваривање 
додатних инвестиција и 
растерећење привредних 
субјеката 

Усвајање Закона о доприносима  
Усвојени закони, ослобођена 
додатна средства за 
инвестиције  

Министарство 
финансија, Пореска 
управа РС 

2016 

  

Даље унапређење стања у 
области пореза, наставак 
уграђивања најмодернијих 
принципа опорезивања 
добити који се користе у 
развијеним земљама и 
земљама Европске уније 

Имплементација Закона о  порезу на 
добит и дорада у складу са новим 
трендовима  

додатно унапријеђена 
област опорезивања добити 
у складу са модерним 
принципима 

Министарство 
финансија, Пореска 
управа РС 

континуирано  

  

Стварање правног основа за 
успостављање Регистра 
парафискалних намета у 
Републици Српској, анализа 
истих и и укидање или 
смањење неоправданих 
парафискалних намета 

Доношење Закона о пореском систему 

Усвојен Закон,  утврђен 
поступак увођења нових , 
повећања, смањења или 
укидања неоправданих 
парафискалних намета у 
Републици Српској 

Министарство 
финансија, Пореска 
управа РС, ресорна 
министарства  

2016 

1.6. Приступ финансијама  

  
Побољшати приступ 
финансијама 

Прилагођавање постојећих кредитних 
линија (ИРБ, али и осталих) и 
побољшање услова и критеријума за 
кредитирање  

Повољнији приступ 
финансијама 

Банке, Влада РС  континуирано 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

Повећати степен информисаности о 
кредитним линијама  

Квалитетнији приступ 
информацијама 

ИРБРС, банке 2016 

Увођење нових гарантно-кредитних 
линија за подршку пољопривреди, 
индустрији и сектору услуга, за 
подршку развоју иновативних 
предузећа, подршку иновацијама и 
увођењу технологија, те подршку 
извозно орјентисаним привредним 
друштвима  

Повољнији приступ 
финансијама 

ГФРС, МНТ, МИЕР, 
МТТ, Иновациони 
центар БЛ  

2016 

Израда и усвајање "Студије развоја 
тржишта ризичног капитала у РС" 

Квалитетнија подршка 
инвеститорима  

РАРС РС, 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства  

2016 

1.7. Образовање и привреда  

  
Побољшати структуру стручне 
радне снаге у складу са 
потребама тржишта 

Прилагођање уписне политике потребама 
тржишта рада и наставку школовања у 
средњим школама и високошколским 
установама  

Унапређењн образовни систем 
и прилагођена уписна политика 
потребама тржишта рада и 
високошколских установа  

Министарство 
просвјете и културе; 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства; 
Министарство 
пољорпивреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
Министарство за 
просторно уређење, 
грађевинаство и 
екологију;  РАРС РС; 
Привредна комора РС; 
Унија удружења 
послодаваца РС, Савез 
синдиката РС 

2016, 2017 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

Повећање удјела и квалитета 
практичне наставе у образовном 
систему РС усклађивањем НПП и 
опремањем школских лабораторија за 
вјежбу и радионица са савременим 
училима у складу са достигнућима у 
науци и технологији  

Унапријеђен образовни 
систем РС повећаним бројем 
практичне наставе у 
стручним школама у складу 
са потребама тржишта рада    
Побољшан квалитет 
практичне наставе  

Министарство 
просвјете и културе; 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства; 
Министарство 
пољорпивреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
Министарство за 
просторно уређење, 
грађевинаство и 
екологију; РАРС РС; 
Привредна комора 
РС; Унија удружења 
послодаваца РС; 
Савез синдиката РС 

2016, 2017 

Доношење и провођење програма 
додатног образовања и 
преквалификације, оспособљавања и 
дообуке у занимања која су тражена на 
тржишту рада и индустрији  

Донесени програми 
додатног образовања и 
преквалификације, 
оспособљавања и дообуке 
Спроведени програми 
додатног образовања и 
преквалификације, 
оспособавања и дообуке  

Министарство 
просвјете и културе, 
Министарства рада 
и борачко-
инвалидске заштите 
РС, Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

2016, 2017 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

Успостављање и јачање сарадње 
између образовних институција РС и 
привреде у циљу прилагођавања 
система образовања потребама 
послодаваца  

Успостављање системске 
везе између потреба 
привреде за радном снагом 
и образовног система на 
свим нивоима у смислу 
израде адеквантних 
стратешких докумената  

Министарство 
просвјете и културе, 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, РАРС РС , 
Привредна комора 
РС, Унија удружења 
послодаваца РС 

2016, 2017 

1.8. Интелектуално власништво  

  
Унапређење области и 
заштита права 
интелектуалног власништва 

Спровођење редовне и ванредне 
тржишне контроле у погледу заштите 
права интелектуалног власништва  

Ефикасна заштита 
интелектуалног власништва 
у пракси 

МУП, Инспекторат 
РС, Судови РС 

континуирано 

Даље унапређење и промоција 
едукативног сајта ИП Панорама са 
садржајима Свјетске организације за 
интелектуалну својину  

Унапређење доступности 
материјала на српском 
језику из области права 
интелектуално својине 
(http://ippanorama.aidrs.org/)  

Агенција за 
информационо 
друштво РС  

континуирано  

1.9. Конкуренција         

  
Јачање правила 
конкруенције 

Израда редовног "годишњег извјештаја 
о додијељеној државној помоћи у РС" 

Транспарентно 
додјељивање програма 
помоћи у РС и преглед 
програма државне помоћи  

Министарство 
финансија, 
надлежна 
министарства, 
градови и општине 
РС 

годишње 

Јачање транспарентности додјељивања 
државне помоћи у РС 

Проведени прописи из 
области државне помоћи и 
транспарентно додјељивање 
програма помоћи у РС 

Министарство 
финансија, 
надлежна 
министарства, 
градови и општине 
РС 

континуирано 
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1.10. Инфраструктура квалитета  

  
Унаприједити систем 
метрологије и метролошког 
надзора у РС  

Усвајање и имплементација 
"Стратегије метрологије Републике 
Српске" 

Обезбјеђење сигурности и 
тачност резултата мјерења у 
складу са захтјевима 
утврђеним на 
међународном нивоу за све 
учеснике у промету роба и 
услуга и обезбјеђење 
међународне следивости 
мјерења у РС 

Републички завод за 
станддизацију и 
метрологију,   
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства  

2016, 2017 

  
Унаприједити систем 
стандардизације у РС 

Усвајање и имплементација 
"Стратегије развоја стандардизације у 
РС" 

Дефинисани даљи правци 
развоја стандаризације и 
основа за стварање 
предуслова за употребу 
стандарда у постизању 
економског развоја 
заснованог на 
конкурентности роба и 
услуга, а уској вези с тиме су: 
подстицај за развој 
иновационих активности, 
трансфер технологија, 
успостављање тржишних 
односа и слободно кретање 
роба и услуга  

Републички завод за 
стандардизацију и 
метрологију,   
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства  

2016, 2017 
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Побољшати информисаност 
привредних субјеката о 
потребним условима за 
пословање и пласирање 
производа на тржишту 

Унапређење рада "Информационе 
тачке за техничке прописе РС" у 
Републичком заводу за стандаризацију 
и метрологију 

Пружање јасних и потпуних 
информација о важећим 
прописима у РС и потребним 
условима за пословање и 
пласирање производа на 
домаћем тржишту, као и 
давање податка о будућим 
техничким прописима који 
имају одредбе које се 
односе на спољно-
трговинско дјеловање  

Републички завод за 
стандардизацију и 
метрологију, 
надлежна 
министарства  

континуирано 

  
Унаприједити сарадњу у 
области инфраструктуре 
квалитета 

Унапређење сарадње са надлежним 
институцијама у области 
инфраструктуре квалитета у ФБиХ, на 
нивоу БиХ и региона 

Хармонизација техничких 
прописа, поступака 
оцјењивања усаглашености 
и испитивања производа, 
еталонирања и 
верификације мјерила, 
размјена превода 
стандарда, побољшање 
тржишног надзора, рјешење 
спорних питања са 
Институтом за метрологију 
БиХ у вези надлежности у 
области законске 
метрологије  

Републички завод за 
стандардизацију и 
метрологију, 
Комисија за 
метрологију РС  

2016, 2017 

1.11. Техничко законодавство и систем оцјењивања усаглашености производа Републике Српске 
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Усклађивање техничког 
законодавства са 
законодавством ЕУ 

Доношење закона и подзаконских 
аката планираних "Акционим планом 
за преузимање у правни систем 
Републике Српске прописа ЕУ у области 
слободног кретања роба" 

Повећање конкурентости 
домаћих производа, 
повећање безбједности 
производа, заштита 
потрошача, обезбјеђење 
предуслова за бољи рад 
лабораторија за испитивање 
верификације мјерила, као и 
надзора на тржишту у РС, 
заштита произвођача и 
увозника мјерила и мјерних 
уређаја, стварање 
предуслова за стварање 
нових привредних субјеката 
и нових радних мјеста  

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рудаства, 
Министарство за 
просторно уређење, 
грађевинарство и 
екологију, 
Министарство 
саобраћаја и веза, 
Министарство 
здравља и 
социјалне заштите, 
МУП, Републички 
завод за 
стандаризацију и 
метрологију, 
Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 

континуирано 

  

Унаприједити систем за 
оцјењивање усаглашености 
производа, испитних 
лабораторија и контролних 
тијела   

Именовање тијела за оцјењивање 
усаглашености производа, испитних 
лабораторија и контролних тијела  

Успостављен систем за 
оцјењивање усаглашености 
производа у РС прихватљив 
за земље у окружењу и  у ЕУ 
и стварање предуслова за 
признавање документа о 
усаглашености производа 
БиХ 

надлежна 
министарства  

континуирано 
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Побољшати информисаност 
о важећим техничким 
прописима у РС 

Формирање и одржавање "Базе 
важећих техничких прописа РС" 

Свеукупни преглед важећих 
прописа и надлежности за 
њихово доношење и 
праћење примјене у РС и 
дефинисање свеукупно 
важећих прописа преузетих 
из СФРЈ и СРБиХ 

Републички завод за 
стандардизацију и 
метрологију, 
Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, надлежна 
министарства, 
Привредна комора 
РС 

континуирано 

  
Унаприједити техничко 
законодавство 

Утврђивање надлежности, доношење 
"Акционог плана за стављање ван 
примјене непримјењивих техничких 
прописа преузетих из СФРЈ и СРБиХ и 
ЈУС стандарда са обавезујућом 
примјеном" и стављање ван примјене 
непримјењивих техничких прописа и 
обавезујућих ЈУС стандарда, 
преузетних из СФРЈ и СРБиХ 

Идентификовани 
непримјењиви и 
превазиђени прописи 
преузети из СФРЈ и СРБиХ, 
утврђена надлежност органа 
управе за те прописе, 
утврђена правна норма за 
њихово стављање ван 
примјене и донесени 
прописи којима се исти 
стављају ван примјене у РС 

Влада РС, надлежна 
министарства, 
Републички 
секретаријат за 
законодавство РС 

2016 

1.12. Заштита животне средине   

  
Стварање услова за заштиту 
животне средине у складу са 
међународним принципима 

Припрема и усвајање Стратегије 
управљања отпадом у Републици 
Српској  

Дефинисање стратешких 
праваца и унапређење 
области 

Влада РС,  
Mинистарство за 
просторно уређење, 
грађевинарство и 
екологију, 

2016 
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Израда акционог Програма: 
Успостваљање Инфраструктуре 
геопросторних података Републике 
Српске – ИГПРС 2016-2020.година  

ИГПРС ће се успоставити у 
складу са принципима 
дефинисаним у INSPIRE 
директиви (енгл. 
Infrastructure for Spatial 
Information in Europe – 
Инфраструктура за 
просторне информације у 
Европи. INSPIRE је директива 
Европске комисије са циљем 
да креира инфраструктуру за 
геоподатке у Европи са 
акцентом на питања 
животне средине). 
Циљ успоставе ИГПРС је 
успостављање 
инфраструктуре, која ће 
обезбиједити подршку 
квалитетном и стабилном 
развоју животне средине 

У складу са Законом o 
премјеру и катастру 
Републике Српске 
институције надлежне 
за успоставу 
Инфраструктуре 
геопросторних 
података Републике 
Српске:пУправе као 
носиоца активности 
су: 
- Mинистарство за 
просторно уређење, 
грађевинарство и 
екологију, 
- Mинистарство  
управе и локалне 
самоуправе, 
- Mинистарство наукe 
и технологијe, 
- Mинистарство 
саобраћајa и везa, 
- Mинистарство  
унутрашњих послова, 
- Mинистарство 
индустријe,  
енергетикe и 
рударства 
- Министарство  
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде, 
- Министарство 
финансија  
- Републички завод за 
статистику 

2016 -2020.  
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1.13. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије  

  

Смањење финалне 
потрошње енергије за 9% до 
2018.године у односу на 
просјек из периода од 2006-
2010.године 

Имплементација "Акционог плана за 
енергетску ефикасност РС до 2018" 

Остварене уштеде у 
потрошњи енергије  

Министарство за 
просторно уређење, 
грађевинарство и 
екологију; 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства; Фонд за 
заштиту животне 
средине и 
енергетску 
ефикасност; 
Министарство 
саобраћаја и веза  

2016-2018 

  

Повећање учешћа енергије 
из обновљивих извора у 
проценту од 48% у односу на 
финалну потрошњу енергије 

Имплементација "Акционог плана за 
кориштење обновљивих извора 
енергије РС" 

Смањење потрошње 
финалне енергије и 
повећање учешћа енергије 
из обновљивих извора у 
односу на финалну 
потрошњу енергије у РС , 
учешће  

Министарство за 
просторно уређење, 
грађевинарство и 
екологију;  
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
Фонд за заштиту 
животне средине и 
енергетску 
ефикасност; 
Министарство 
саобраћаја и веза  

2016-2020 
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1.14. Дигитално друштво  

  
Развој информационог 
друштва  

Имплементација мјера и стандарда 
информационе безбједности 

Донешен Закон о 
информационој 
безбједности, донесени 
подзаконски акти, основано 
Одјељење за информациону 
безбједност (ОИБ), 
Република Српска дио 
међународних сајбер-
секјурити асоцијација 

Агенција за 
информационо 
друшптво РС - ОИБ 

2016, 2017 

Реализација пројекта "Отворена Влада" 
у Републици Српској 

Повећана транспарентност 
рада институција кроз 
широку сарадњу са 
цивилним сектором и 
успостављање 
функционалног портала са 
машински читљивим 
подацима владиних извора, 
подржан развој и 
конкурентност микро и мини 
компанија у ИТ сектору које 
се баве пружањем услуга 
везаних за обраду података 
и развој електронских 
сервиса 

Агенција за 
информационо 
друштво РС 

2016 

Реализација пројекта "Унапређење 
инвестиционог оркужења и 
институционално јачање - ICIS"  

Успостављене основне 
компоненете инфраструкуре 
за размјену података, 
заснованих на концепту 
интеропрабилносту између 
институција, успостављене 
контактне тачке у контексту 
размјене података између 

Агенција за 
информационо 
друштво РС 

2016, 2017 
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инспекцијских служби  

Стварање услова и примјена 
електронског пословања и развоја 
информационог друштва  

Повећање конкурентости 

Агенција за 
информационо 
друштво РС, остале 
надлежне 
институције 

континуирано  

1.15. Иновације  

  
Подршка развоју науке и 
иновација  

Доношење Стратегије научног и 
технолошког развоја Републике Српске 
2017-2021. 

Повећан број иновација у 
Републици Српској 

Министарство науке 
и технологије, 
Републички савјет 
за науку и 
технологију 

2016 

Обезбјеђење подршке истраживачких 
пројектима и пројектима развоја 
технологија који стварају предуслове за 
сарадњу са пословним сектором  

Повећана подршка 
иновативности кроз 
новоуспостављене 
едукативне, промотивне и 
финансијске инструменте  

Министарство науке 
и технологије, РАРС, 
Министрство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, остала 
министарства, РАРС 
РС 

2016 

Појачати активности на успостављању 
и развоју иновационог система 
Републике Српске   

Повећан  број иноватора и 
проценат подржаних 
иноватора  

Министарство науке 
и технологије и 
остала 
министарства 

континуирано  
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НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

  
Изградња капацитета за 
подршку развоју нових 
производа и услуга 

Размотрити потребе и могућности за 
оснивање центра за дизајн и развој 
производа 

Унапређивање 
конкурентности  

Министрство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, остала 
министарства, 
Привредна комора 
РС 

2016 

1.16. Концесије 

  

Усаглашавање вишеструких 
накнада за кориштење 
природних добара и ресурса, 
које се сада плаћају по истом 
основу 

Извршити анализу  прописа којима се 
уређују накнаде за коришћење 
природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије и 
њихов утицај на пословање 
привредних субјеката у области 
производње електричне енергије, те 
покренути поступак измјене Закона о 
накнадама за коришћење природних 
ресурса у сврху производње 
електричне енергије и Закона о 
концесијама 

На јединствен начин 
ријешити питање накнада за 
коришћење природних 
ресурса за потребе 
производње електричне 
енергије, како би се 
обезбиједио бољи пословни 
амбијент за привредне 
субјекте, као и потенцијалне 
инвеститоре у овој области, с 
обзиром да према важећим 
прописима привредни 
субјекти плаћају накнаду по 
истом основу два или више 
пута 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

2016 

1.17. Пословне зоне 

  
Успостављање и развој 
пословних зона 

Израда Програма развоја пословних 
зона који ће обухватити категоризацију 
зона и ажурирање базе података о 
зонама уз примјену ГИС апликације  

Системско уређење области 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рудаства, РАРС, 
овлаштена 
инситуција са 
лиценцираним ГИС 
софтвером  

2016 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

Иницирање измјена и допуна 
законског оквира који се односи на 
развој зона и пренос власништва са 
Републике на ЈЛС код перспективних 
зона 

Повећање конкурентости и 
извоза 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рустарства, остала 
министарства, 
РУГИП 

2016 

Обезбјеђење средстава за припрему 
просторно-планске документације за 
пословну зону, пројектне 
документације за инфраструктуру и 
суфинансирање изградње 
инфраструктуре у пословним зонама  

Повећање конкурентости и 
извоза 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, 
донатори, јединице 
локалне самоуправе 

2016, надаље 

1.18. Слободне зоне 

  
Стварање услова за развој 
економски оправданих 
слободних зона 

Анализа постојеће регулативе у овој 
области и приједлози за унапређење, 
те успостављање бар једне слободне 
зоне у Републици Српској  

Унапређење конкурентности 
и повећање извоза  

Влада Републике 
Српске, 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, 
Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 

2016, 2017, 
2018 

1.19. Кластери  

  
 
 

Подршка развоју кластера  

Идентификација потенцијалних 
кластерских иницијатива и подршка 
њиховом настајању и функционисању 

Повећање извоза и 
конкурентности 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, РАРС, 
остали 

2016 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

Повезивање кластера и кластерских 
иницијатива са научнообразовним 
организацијама и другим 
институцијама и кластерима у 
окружењу 

Повећање извоза и 
конкурентности 

РАРС, кластери 2016 

Унапређење рада Бањалука ИТ 
кластера у циљу подршке 
конкурентности МСП у области 
информационих технологија 

Повећање броја активних ИТ 
тимова и МСП који 
доприносе развоју сектора 

кластер, Градска 
развојна агенција 
Бањалука, Агенција 
за информационо 
друштво Републике 
Српске - АИДРС 

2016 

Подршка повећању извоза предузећа 
на нова тржишта и развоју производа и 
услуга кроз нове транснационалне 
кластере 

Повећање извоза и 
конкурентности 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, РАРС, 
донатори 

2016 

Промоција развоја кластера кроз 
организацију састанка, радионица и  
форума, а посебно у области 
индустрије и туризма.  Иницирати 
удруживање локалних туристичких 
организација у регионалне   кластере  
хоризонталног типа тзв МТО 
(међуопштинска туристичка 
организација према Закону о туризму) , 
те потом њихово удруживање са  
приватним сектором тзв јавно - 
приватно партнерство а  кроз 
вертикалне кластере у туризму и у 
привредне кластере . 

Повећање извоза и 
конкурентности, повећање  
прихода од туризма као 
специфичног облика  
невидљивог извоза 

Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства, 
Министарство 
трговине и 
туризма,РАРС, 
донатори 

2016    
континуирано 

1.20. Јавно-приватно партнерство  
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

  

Унаприједити услове за 
реализацију пројеката на 
основама јавно приватног 
партнерства  

Покренути преговоре у вези са 
измјенама Закона о ЈПП кроз јавну 
расправу о приједлозима за 
унапређење закона о ЈПП  

Анализирати постојећи 
правни оквир и могућа 
унапређења 

МФ у сарадњи са ПК 
РС, Унијом 
послодаваца, 
Савезом општина и 
градова и другим 
заинтересованим 
странама  

2016 

1.21. Саобраћајна инфраструктура 

  
Унаприједити саобраћајну 
инфраструктуру  

Доношење стратешких докумената из 
области јавних путева 

Системски приступ 
пословнима одржавања, 
заштите, изградње и 
реконструкције путне мреже 

ЈП "Аутопутеви РС" 2016 

Радови на изради главног пројекта и 
изградњи ауто-пута Бања Лука-Добој, 
дионица Прњавор-Добој дужине 37km 

Модернизација путне мреже ЈП "Аутопутеви РС" 2016 

Радови на изради главног пројекта и 
изградњи ауто-пута Бања Лука-Добој, 
дионица Бања Лука -Прњавор дужине 
35km 

Модернизација путне мреже ЈП "Аутопутеви РС" 2018 

Активности у вези са потписивањем 
уговора са потенцијалним 
инвеститором (конески партнери) за 
изградњу аутопута на дионици 
Гламочани-Бања Лука-Мркоњић Град-
Млиниште 

Модернизација путне мреже ЈП "Аутопутеви РС" континуирано 

Активности на припремама за 
пројектовање и тражењу 
потенцијалних инвеститора за 
изградњу аутопута или брзог пута на 
дионици Бања Лука - Приједор  

Модернизација путне мреже ЈП "Аутопутеви РС" континуирано 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

Израда Студијске документације за 
изградњу брзог пута Сарајево – 
Подроманија – Рогатица – Међеђа – 
Доње Вардиште, на Рути 3 SEETO 
свеобухватне мреже 

Модернизација путне мреже 
и повећање степена 
регионалне повезаности 

Министарство 
саобраћаја и веза 

2016 - 2018 

Израда Пројектне документације за 
изградњу магистралног пута Брод на 
Дрини – Хум – граница са Републиком 
Црном Гором (Шћепан Поље) у дужини 
од око 21 км, на Рути 2б SEETO 
свеобухватне мреже  

Модернизација путне мреже 
и увезаност са регијом 

Министарство 
саобраћаја и веза 

2016 - 2017 

Израда Студијске документације за 
побољшање пута Сарајево - Брод на 
Дрини, на рути 2б  SEETO свеобухватне 
мреже 

Модернизација путне мреже 
и повећање степена 
регионалне повезаности 

 Министарство 
саобраћаја и веза 

2016 - 2017 

Припрема прелиминарних студија и 
пројеката за побољшање магистралног 
пута М-16 од границе са ФБиХ до 
Бањалуке са изградњом обилазнице 
око града Бањалука, на рути 2а SEETO 
свеобухватне мреже 

Модернизација путне мреже 
Министарство 
саобраћаја и веза 

2016 - 2018 

Активности у вези са изградњом 
међудржавног  моста преко ријеке 
Саве код Градишке 

Модернизација путне мреже 
Министарство 
саобраћаја и веза, 
ЈП "Аутопутеви РС" 

континуирано 

Активности у вези са проналажењем 
извора финансирања за изградњу ауто-
пута Добој-Вукосавље на коридору Vc, 
у дужини од 46,6 km 

Модернизација путне мреже ЈП "Аутопутеви РС" континуирано 

Активности на изградњи моста преко 
ријеке Дрине на локацији Братунац-
Љубовија и приступних путева на 
подручју Републике Српске, као и 
заједничког граничног прелаза 

Модернизација путне мреже 
Министарство 
саобраћаја и веза, 
ЈП "Аутопутеви РС" 

2017 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

Ремонт/реконструкција пруге, пружних 
и електроенергетских постројења, 
контактне мреже и СС уређаја на 
жељезничком Коридору Vc: Шамац-
Добој  

Модернизација жељезничке 
мреже уз повећање 
квалитета превозних услуга 
и регионалне увезаности 

Министарство 
саобраћаја и веза 

2017 - 2018 

Ремонт/реконструкција пруге, пружних 
и електроенергетских постројења, СС и 
телекомуникационих уређаја, те 
електрификацију пруге на дионици 
Добој-Петрово   

Модернизација жељезничке 
мреже уз повећање 
квалитета превозних услуга 
и регионалне увезаности 

Министарство 
саобраћаја и веза 

2017 - 2018 

Подршка развоју саобраћаја  на 
аеродрому Бањалука, изградња  карго 
терминала, проширење пристанишне 
зграде, набавка мехнаизације за 
утовар робе. 

Повећан број путника, развој 
карго саобраћаја  и 
самоодрживост предузећа  

Министарство 
саобраћаја и веза и 
"Аеродроми 
Републике Српске" 

континуирано  

1.22. Спољна и  унутрашња трговина, побољшање извозног амбијента,  повећање извоза   

    

Доношење Стратегије развоја трговине 
Републике Српске за период 2016-
2020. година  и припадајућег акционог 
плана 

Унапређење области 
трговине  

Министарство 
трговине и туризма 

2016 

    
Доношење Правилника о шпедитерској 
дјелатности у РС 

Поједностављење 
процедура за регистрацију 
субјеката и лица које ће бити 
овлаштени за обављање 
шпедитерске дјелатности 

Министарство 
трговине и туризма 

2016 

  

Омогућити предузетницима 
у Републици Српској да 
обављају спољнотрговински 
промет 

Наставити са иницијативама за измјену 
Закона о спољнотрговинској политици 
БиХ  

Уклањање ограничења са 
којима се сусрећу привредни 
субјекти у обављању 
спољнотрговинске размјене 
и побољшање извозног 
амбијента  

Министарство 
трговине и туризма, 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства РС  

2016 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

  
Унаприједити систем пријаве 
и плаћања ПДВ-а  

Подношење иницијативе за измјену 
Закона о ПДВ.  

Уклањање ограничења са 
којима се сусрећу привредни 
субјекти у обављању 
послова спољнотрговинске 
размјене и побољшање 
извозног амбијента 
Продужење рока за пријаву 
и плаћање ПДВ-а, скраћење 
рока за поврат ПДВ-а 

Министарство 
финасија (у сарадњи 
са Министарством 
индустрије, 
енергетике и 
рударства и 
Привредном 
комором РС) 

2016 

  
Смањити административне 
таксе на нивоу БиХ  

Подношење иницијативе за измјену 
Закона о административним таксама 
БиХ 

Уклањање ограничења са 
којима се сусрећу привредни 
субјекти у обављању 
послова спољнотрговинске 
размјене и побољшање 
извозног амбијента  
Смањене административне 
таксе БиХ за списе и радње у 
поступцима индиректног 
опорезивања 

Министарство 
финасија (у сарадњи 
са Министарством 
индустрије, 
енергетике и 
рударства и 
Привредном 
комором РС) 

2016 

  

Укинути/смањити царинске 
стопе на увоз одређених 
роба            
  

Подношење инцијативе за продужење 
рока важења и обухвата Одлуке о 
привредној суспензији и привременом 
смањењу царинских стопа код увоза 
одређених роба  

Побољшање пословног 
амбијента и конкурентности 
прерађивачке индустрије  
Укинуте/смањене царинске 
стопе код увоза одређених 
роба 

Министарство 
финансија (у 
сарадњи са 
Министарством 
индустрије, 
енергетике и 
рударства и 
Привредном 
комором РС) 

годишње 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
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РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

  

Подршка покретању 
производње производа и 
услуга које недостају 
домаћем тржишту 

Осигурати системску подршку 
привредним субјектима из области 
производње или услуга који су 
супституција увоза* или подршка 
развоју домаћег производа 

Побољшање пословног 
амбијента и конкурентности 
Омогућена подршка 
покретању производње  и 
услуга које недостају 
домаћем тржишту 

Министарство 
пољопривреде, 
водопривреде и 
шумарства, 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства 

 
континуирано 

1.23. Рјешавање спорова  

  
Унапређење услова за 
сигурније пословање  

Ојачати капацитете судова за брже 
рјешавање привредних спорова  

Брже ријешени привредни 
спорови 

Министарство 
правде 

2016 

Примијенити систем SOKOP у свим 
Основним  судовима са циљем бржег 
рјешавања комуналних предмета  

Брже ријешени комунални 
предмети 

Министарство 
правде 

2016 

1.24. Смањење корупција и криминала 

  
Унапређење области борбе 
против корупције и криминала  

Покретање и реализација програма 
"Отворена Влада Републике Српске" (Open 
Government) 

Формиран Одбор за 
реализацију програма 
"Отворена Влада", усвојени 
стратешки правци пројекта, 
дефинисани сетови података за 
објаву, објављени сетови 
података на порталу "Отворена 
влада" 

Одбор за реализацију 
програма "Отворена 
Влада", Агенција за 
информационо 
друштво Републике 
Српске - АИДРС 

2016, 2017 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 
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Спровођење "Стратегије за борбу против 
корупције у РС 2013-2017" 

- успостављен функционалан 
механизам координације 
антикоруптивних активности у 
Републици Српској,  
- софтвер за извјештавање о 
имплементацији Стратегије и 
Акционог плана за борбу против 
корупције је у функцији,  
- сачињени планови интегритета 
према сачињеној листи 
обвезника 
израђен и у функцији софтвер 
за извјештавање о донесеним 
плановима интегритета,  
- усвојен закон о заштити лица 
која пријављују корупцију, 
креирана интернет страница 
Комисије за спровођење 
Стратегије,  
- редовно извјештавање о 
спровођењу Акционог плана и 
Стратегије,  
- повећање ефикасности органа 
гоњења у предметима са 
коруптивним елементима,  
ефикасније извршење судских 
пресуда, обуке, промовисање и 
подстицање пријављивања 
корупције и друго. 

Министарство правде, 
МУП, остале 
институције 

2016, 2017 

2 Наставак унапређења пословног окружења 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 
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СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

2.1 

Унапређење квалитета 
прописа кроз примјену 
Процјена утицаја прописа на 
пословање - RIA 

RIA на већи број закона, који се тичу 
пословног окружења и привлачења 
страних инвеститора,  као што су нпр.  
прописи који регулишу стечај и 
ликвидацију, јавно-приватно 
партнерство, слободне зоне, итд.  

Завршена RIA већи број 
прописа 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, у сарадњи 
са ресорним 
минстарствима  

континуирано  

2.2. 
 Анализа и смањење 
оптерећења на привреду  

Увођење Регистра парафискалних 
давања Доношење акционих планова 
за поједностављење 
администраитвних процедура   

Квалитетан однос између 
оптерећења на привреду и 
пуњења буџета Републике 
Српске 

Министарство 
финансија, 
Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 
у сарадњи са свим 
ресорно надлежним 
институцијама  

континуирано 

2.3. 

Доградња одговарајућег 
нормативно-правног оквира 
рачуноводства и ревизије. 
унапређивање механизма 
јавног надзора и контроле 
квалитета у 
рачуноводственој и 
ревизорској професији и 
повећање транспарентности 
података из финансијских 
извјештаја. 

Анализа постојеће регулативе у овој 
области и приједлози за унапређењe, 
даље усаглашавање домаћег са 
законодавством Европске уније, даљи 
развој система јавног надзора и 
контроле квалитета рачуноводствене и 
ревизорске професије, те јачање јавне 
одговорности чланова 
рачуноводствене и ревизорске 
професије, јачање функционалности 
Јединственог регистра финансијских 
извјештаја.    

Боља усклађеност прописа 
из области рачуноводства и 
ревизије са законодавством 
Европске уније, веће 
повјерење у 
рачуноводствену и 
ревизорску професију, 
омогућен приступ 
објављеним подацима из 
финансијских извјештаја и 
другим документима од 
стране заинтересованих 
трећих страна 

Министарство 
финансија, АПИФ, 
професионално 
удружење,  

континуирано 

II Јачање институционалних капацитета и развој партнерских односа  

1 Јачање институционалних капацитета на републичком нивоу  
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЉИ 

УСПЈЕШНОСТИ МЈЕРА 

НАДЛЕЖНА 
ИНСТИТУЦИЈА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
МЈЕРА 

РОК – 
ПЕРИОД 

СПРОВОЂЕЊА 
МЈЕРА 

1.1. Јачање капацитета  МЕОРС-а  

Јачање знања кадрова МЕОРС-а на 
обукама, семинарима у циљу стицања 
квалитетнијих знања из области 
страних улагања, реалокација 
одређених средстава или активирање 
донатора за примјену квалитетних 
инструмената подршке и привлачења 
страних улагања   

Број људи који су прошли 
обуке и учествовали на 
семинарима и 
примјенљивост стечених 
знања у привлачењу страних 
улагања 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 

континуирано 

1.2. 
Изградња/јачање капацитета 
свих учесника у процесу 
привлачења СДУ  

Јачање знања кадрова укључених 
институција на обукама, семинарима у 
циљу стицања квалитетнијих знања из 
области страних улагања, реалокација 
одређених средстава или активирање 
донатора за ове активности  

Број људи који су прошли 
обуке и учествовали на 
семинарима и 
примјенљивост стечених 
знања у привлачењу страних 
улагања 

Ресорна 
министарства, РАРС, 
ИРБРС, Привредна 
комора, 
Представништва 
Републике Српске у 
иностранству  

континуирано 

1.3. 

Јачање сарадње између 
МЕОРС-а, ресорних 
министарстава, Привредне 
коморе, Републичког завода 
за статистику, АПИФ-а, РАРС-
а... 

Одредити/или ажурирати контакт 
тачке по свакој институцији. Редовни 
контакти у циљу остваривања 
заједничког наступа у промоцији 
Републике Српске и њених 
потенцијала, размјена информација о 
страним улагањима 

Остварени контакти и 
заједнички наступи у 
промоцији инвестиционих 
потенцијала Републике 
Српске 

МЕОРС, у сарадњи 
са ресорним 
министарствима, 
Привредном 
комором, Заводом 
за статистику, АПИФ, 
РАРС,...   

континуирано 

1.4. 

Јачање сарадње са 
међународним 
институцијама (WB, UNCTAD, 
GIZ) 

Контакти са међународним 
институцијама у циљу добијања 
информација о стању на глобалном и 
регионалном нивоу и стицању 
информација и савјета о побољшању 
конкурентности и усмјеравања страних 
улагања у Републику Српску, подршка у 
спровођењу реформских пројеката и 
њихова промоција 

Остварени контакти са 
међународним 
институцијама, број 
заједничких пројеката који 
су усклађени са потребама 
Републике Српске  

Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, ресорна 
министарства, 
релевантне 
међународне 
организације  

континуирано 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
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МЈЕРА 

1.5. 

Јачање сарадње са 
Представништвима 
Републике Српске у 
иностранству 

Интензивирање активности на  
укључивање Представништава 
Републике Српске у иностранству у 
промоцију инвестиционих потенцијала 
Републике Српске, јачање капацитета 
представништава за промоцију РС и 
подршку заинтересованих улагачима  

Остварени контакти са 
Представништвима 
Републике Српске и 
заједничке припреме 
промоције инвестиционих 
потенцијала Републике 
Српске 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 

континуирано 

2 Јачање капацитета институција на локалном нивоу  

2.1. 

Изградња/јачање капацитета 
локалних развојних агенција 
и јединица локалне 
самоуправе за привлачење и 
прихват страних инвестиција  

Редовни контакти и обуке са 
јединицама локалне самоуправе у 
циљу припреме  и промоције 
представљања инвестиционих 
пројеката, спровођење регионалног 
пројекта цертификације општина са 
повољним пословним окружењем, 
заједничке aftercare активности  

Остварени контакти са 
јединицама локалне 
самоуправе и припремљени 
промотивни материјали за 
инвестиционе пројекте, 
уведени стандарди општина 
са повољним пословним 
окружењем  

Јединице локалне 
самоуправе, 
Привредна комора 
РС, Савез општина и 
градова, 
Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе, 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства и 
Републичка агенција 
за развој малих и 
средњих предузећа 

континуирано 
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  ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ МЈЕРЕ 
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МЈЕРА 

2.2.   

Имплементација Стратегије обуке за 
запослене у јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској 2016-
2020 

Унапређење постојећих и 
усвајање нових знања, 
вјештина и ставова 
запослених и изабраних 
званичника у јединицама 
локалне самоуправе у 
Републици Српској, 
потребних за дјелотворно 
остваривање надлежности и 
савладавање реформских 
изазова са којима се суочава 
локална самоуправа 

Министарство 
управе и локалне 
самоуправе 

2016-2020 

2.3. 

Испуњење критеријума  за 
повољно пословно 
окружење (BFC SEE) од 
стране јединица локалне 
самоуправе 

Стратегије развоја ЈЛС усвојене, 
заједно са планом имплементације и 
приоритетним пројектима, у изради 
документа учествовао јавни и приватни 
сектора, формирано тијело које прати 
рализацију докуемната... 

градови/општине 
препознате као јединице 
локалне самоуправе са 
позитивним пословним 

окружењем 

Јединице локалне 
самоуправе, 
пословна заједница 

континуирано  

ЈЛС имају канцеларије/јединице које 
су задужене за локални економски 
развој, оне учествују у процесу 
планирана развоја, припремају и 
надгледају развојне пројекте и 
одржавају контакте и пружају подршку 
пословној заједници, прате пословну 
заједницу и подршка су 
заинтересовним инвеститорима, 
посједују релеватне базе података и 
баве се израдом промотивних 
материјала, учествују и сарађују са 
институцијама на регионалном нивоу 

Јединице локалне 
самоуправе 

континуирано 
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ЈЛС имају Привредни савјет који даје 
савјете градским/општинским 
званичницима везано за питања 
пословне заједнице, сугестије се 
узимају у обзир приликом доношења 
релевантих одлука, састанци се 
редовно одржавају 

Јединице локалне 
самоуправе, 
пословна заједница 

континуирано 

Систем услуга за добијање 
грађевинских дозвола: општина/град 
има важећу просторно-планску 
документацију која омогућава 
издавање грађевинских дозвола, 
посједују базу података о 
грађевинским парцелама које се могу 
понудити потенцијалном инвеститору, 
пружа писани опис процедура 
издавања грађевнских дозвола, даје 
информације о статусу конкретног 
захтјева....  

Јединице локалне 
самоуправе 

континуирано 

Општина/град има аналитичке основе 
за подршку локалној пословној 
заједници и привлачење инвестиције: 
посједује сопствене информације, 
аналиира их и користи у процесу 
доношења одлука, пружа информације 
о процедури и укупним трошковима 
оснивања и пословања привредног 
субјекта, локалним подстицајима,итд. 

Јединице локалне 
самоуправе 

континуирано 
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ЈЛС прате динамику локалног 
тржишпта рада и имају активан однос 
према утврђеном стању и потребама 
(сарађују са надлежним службама за 
запошљавање, са привредницима, 
пружа информације и подршку за 
програме обуке, има податке о радној 
снази, показује иницијативу за измјене 
образовних програма средњих школа 
на својој територији у складу са 
потребма привредних субјеката, итд. 

Јединице локалне 
самоуправе 

континуирано 

ЈЛС развијају сарадњу јавног и 
приватног сектора кроз редовне 
састанке представника пословне 
заједнице и општинских званичника у 
циљу рјешавања битних питања, 
општина подржава развој пословне 
инфраструктуре, итд 

Јединице локалне 
самоуправе, 
пословна заједница 

континуирано 

ЈЛС развија адекватну инфраструктуру 
и поуздане комуналне услуге (има 
средњорочне и дугорочне планове 
инфраструктурног развоја, спроводи 
годишње планове, у истом се узимају у 
озбир ставови и мишљење приватног 
сектора, итд.) 

Јединице локалне 
самоуправе, 
републички органи 

континуирано 

ЈЛС спроводе транспрентну  политику 
наплате пореза и такси којима се 
стимулише економски развој (одлуке 
о накнади за коришћење грађевинског 
земљишта, накнади за уређење 
грађевинског земљишта, комуналним 
таксама доступно на интернет 
презетнацији) у дефинисању локалних 
такси и накнада, консултован приватни 

Јединице локалне 
самоуправе 

континуирано 
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сектор, ...  

ЈЛС имају систем за промоцију 
улагања и квалитета пословног 
амбијета у граду/општини, на начин да 
имају ажурне промотивне материјале, 
интернет странице, и на енглеском 
језику, учествују у сајмовима, те има и 
друге инструменте за промоцију 
инвестиција 

Јединице локалне 
самоуправе 

континуирано 

Информационе и комуникационе 
технологије у складу са техничким 
могућностима и степеном развијености 
јединица локалне самоуправе (постоји 
уведен интернет и е-маил 
комуникација у свакодневном 
пословању, на интернет презентацији 
постоји портал за слање питања на које 
су ЈЛС дужне транспарентно 
одговорити, постоји некакав облик е-
управе...  

Јединице локалне 
самоуправе 

континуирано 

ЈЛС прати и документује своју 
кредитну способност и оправданoст у 
складу са усвојеним развојним 
документима  

Јединице локалне 
самоуправе 

континуирано 

3 Развој партнерских односа између републичког и локалног нивоа, те са пословном заједницом  

3.1. 
Развој партнерских односа 
између републичког и 
локалног нивоа 

Сарадња са јединицама локалне 
самоуправе у припремама за прихват 
страних инвеститора, 
постинвестиционе подршке и праћења 
рада и рјешавања проблема са којима 
се сусрећу страни инвеститори 

Остварени контакти са 
јединицама локалне 
самоуправе, број 
припремљених пројеката и 
састанци са јединицама 
локалне самоуправе и 
страним инвеститорима у 
припреми пројеката и 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, у сарадњи 
са осталим 
учесницима 

континуирано 
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aftercare посјетама 

3.2. 

Програм бриге о постојећим 
инвеститорима (tzv. аftercare 
program)  за Републику 
Српску  

Проширење и афирмација програма 
бриге  о постојећим инвеститорима у 
Републици Српској  

повећан број укључених 
јединица локалне 
самоуправе из Републике 
Српске, успостављена 
системски програми 
контаката са постојећим 
инвеститорима и размјена 
информација републичког и 
локалног нивоа  

Министарство за 
економске односе и 
регионалну сараду  

континуирано 

3.3. 
Акитван рад Савјета за 
стране инвеститоре 
Републике Српске  

Континуирана сарадња на рјешавању 
конкретних проблема страних 
инвеститора и приједлога за 
унапређење амбијента  

Број одржаних састанака и 
реализованих мјера  

Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 

континуирано 

III Активности промоције за циљане сектори и циљана тржишта 

1 Активности промоције Републике Српске као атрактивне локација за страна улагања 

1.1. 
Стратешки и циљани однос 
са медијима 

Планирање активности пружања 
информација медијима (посебно 
иностраним) о могућностима улагања у 
Републику Српску  

Број интервјуа, чланака и 
информација објављених у 
домаћим и страним 
медијима 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну сарадњу, у 
сарадњи са ресорним 
министарствима, 
јединицама локалне 
самоуправе, 
Привредном комором 
и Представништвима 
РС у иностранству  

континуирано 
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1.2. 
Припрема и дистрибуција 
промотивног материјала за 
стране улагаче 

Израда промотивних материјала 
(брошура, видеа …) са инвестиционим 
потенцијалима и пројектима, водич за 
инвеститоре. 

Број одштампаних и 
дистрибуираних 
промотивних материјала на 
енглеском и њемачком 
језику 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, у сарадњи 
са ресорним 
министарствима, 
јединицама локалне 
самоуправе, 
Привредном 
комором и 
Представништвима 
РС у иностранству  

континуирано 

1.3. 
Промоција путем веб сајта 
Invest in Srpska 
www.investsrpska.net 

Педовно одржавање и прилагођавање 
веб сајт Invest in Srpska 
www.investsrpska.net  

Ажуриран веб сајт Invest in 
Srpska на српском, 
енглеском 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, у сарадњи 
са ресорним 
министарствима, 
јединицама локалне 
самоуправе, 
Привредном 
комором и 
Представништвима 
РС у иностранству  

континуирано 
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1.4. 
Посјета кључним сајмовима 
и инвестиционим 
конференцијама 

План сајмова и конференција на 
којима ће бити представљена 
Република Српска као локација за 
страна улагања као и представљени 
секторски и појединачни пројекти, те 
спона са домаћом привредом  

Број посјећених сајмова, 
преговора и договора са 
страним улагачима 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, у сарадњи 
са ресорним 
министарствима, 
јединицама локалне 
самоуправе, 
Привредном 
комором и 
Представништвима 
РС у иностранству  

континуирано 

1.5. 

Активно учешће 
представништава Републике 
Српске у промоцији 
инвестиционих потенцијала 
Републике Српске 

Представљање инвестиционих 
потенцијала и конкретних пројеката на 
веб сајтовима Представништава 
Републике Српске у иностранству 

Број организованих 
промотивних догађаја у 
Представништвима, број 
промотивних чланака и 
интервјуа у страним 
медијима 

Представништва 
Републике Српске у 
иностранству  

континуирано 

1.6. 

Промоција локалних 
инвестиционих потенцијала 
(конкретних пројеката, 
пословних зона, кластера...) 

Идентификација и промоција локалних 
инвестиционих капацитета, те њихово 
регионално увезивање у циљу 
подизања конкурености  

Број укључених локалних 
заједница, број промотивних 
скупова, број израђених 
промотивних материјала...  

Јединице локалне 
самоуправе, у 
сарадњи са 
Министарством за 
економске односе и 
регионалну сарадњу 

континуирано 

2 Активности промоције за циљане секторе и циљана тржишта 

2.1. 
Избор приоритетних 
циљаних сектора за 
промоцију улагања 

Избор приоритетних сектора за страна 
улагања у складу са одговарајућим 
стратегијама Републике Српске и 
Економском политиком 

Изабрани приоритетни 
(стратешки) сектори за 
промоцију страних улагања 

Влада Републике 
Српске  

 2016, 2017, 
2018 
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2.2. 
Избори приоритетних 
циљаних  земаља за 
промоцију улагања 

Избор приоритетних земаља у складу 
са обимом спољнотрговинске размјене 
и приоритетним (стратешким) 
секторима. Интензивирати присуство 
турстичког сектора на сајмовима у 
иностранству. Сајмови и берзе туризма 
су  битан начин презентовања 
земље.Повећан број туриста је 
показатељ сигурности неке земље и 
доводи до повећања инвестиција у 
исту. Улагања у туристчку дјелатност , 
потом, повлаче за собом улагања у 
остале гране привреде. 

Повећан обим промотивних 
активности према 
изабраним приоритетним 
(циљаним) земљама 

Влада Републике 
Српске, 
Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, 
Министарство 
трговине и туризма, 
Представништва 
Републике Српске у 
иностранству  

 2016, 2017, 
2018 

2.3. 
Примјена директног 
маркетинга, outreach 
кампање 

Избор приоритетних (циљаних) страних 
улагача и директан приступ њима у 
циљу привлачења улагања у Републику 
Српску у складу са циљевима 
Економске политике – повећање 
запослености и трансфер технологије 

План промотивних 
активности за приоритетне 
(циљане) стране улагаче 

Министарство за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, у сарадњи 
са ресорним 
министарствима и 
јединицама локалне 
самоуправе 

 2016, 2017, 
2018 

2.4. 

Интeнзивирање улоге 
Представништaва Републике 
Српске у промоцију 
Републике Српске као 
атрактивне локације за 
страна улагања у 
приоритетним циљаним 
земљама и код 
приоритетних (циљаних) 
инвеститора 

Редовне консултације са 
Представништвима Републике Српске у 
циљу сагледавања тражње на 
тржиштима у којима се налазе 
Представништва и усклађивање избора 
циљаног инвеститора 

Изабран циљани 
(приоритетни) инвеститор и 
обављени прелиминарни 
разговор са њим од стране 
Представништва Републике 
Српске 

Представништва 
Републике Српске у 
иностранству, у 
сарадњи са 
Министарством за 
економске односе и 
регионалу сарадњу, 
ресорним 
министарствима и 
јединицама локалне 
самоуправе, те 
Привредном 
комором РС  

континуирано 
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2.5. 

Посјета и промоција, те 
стални контакти са 
приоритетним (циљаним) 
земљама и приоритетним 
(циљаним) инвеститорима 

Појачане промотивне активности на 
кључним локацијама и секторима 

Договорена посјета 
приоритетним (циљаним) 
земљама и инвеститорима у 
циљу почетка преговора о 
страним улагањима. 

Представништва 
Републике Српске у 
иностранству, у 
сарадњи са 
Министарством за 
економске односе и 
регионалну 
сарадњу, ресорним 
министарствима и 
јединицама локалне 
самоуправе, те 
Привредном 
комором РС  

континуирано 

2.6. 

Успостављање јаче споне са 
дијаспором у циљу активирањa 
њиховог инвестиционог 
потенцијала, али и промоције 
РС у земљама гдје су значајно 
заступљени  

Успоставити систем сарадње, редовних 
контаката, размјене информација, 
промотивних активности, директни 
разговори  

Успостављен систем сарадње, 
број контаката и размијењених 
информација, број 
успостављених конаката са 
привредницима из земаља гдје 
је дијаспора значајна  

Представништва 
Републике Српске у 
иностранству, у 
сарадњи са 
Министарством за 
економске односе и 
регионалну сарадњу, 
ресорним 
министарствима и 
јединицама локалне 
самоуправе, те 
Привредном комором 
РС  

континуирано 

2.7. Брендирање 

Спровођење Политике бреднирања домаће 
производње                                                             
Брендирање појединих дестинација и 
туристичких производа водећи рачуна о 
регионалној заступљености брендираних 
туристичких производа...... 

....Препознатљивији туристички 
производ што ће повећати  број 
ноћења , долазака и  потрошњу  
туриста односно  увећати 
укупан приход од туризма  

Министарство 
трговине и туризма 

континуирано 
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