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ИНВЕСТИРАЈТЕ 
У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ





Поштовани инвеститори,
добро дошли у Републику Српску – вашу нову пословну адресу. 

Идеална локација у непосредној близини Европске уније, добра саобраћајна повезаност са сусједним земљама, 
огроман природни потенцијал, стручни и вриједни радници, стимулативно пословно окружење, добра мрежа 
добављача и могућност слободног приступа тржишту од преко милијарду људи, препоручује Републику Српску 
као идеално мјесто за вашу нову инвестицију.

Да би реализација вашег инвестиционог пројекта била успјешна и лака, ту је Развојна агенција Републике Српске 
као најбољи партнер за покретање посла у Републици Српској.

Искористите наше искуство – радо ћемо вам помоћи професионалним и бесплатним услугама савјетовања.  Уз 
нашу подршку идентификујте иделану локацију за ваш бизнис, сазнајте све  о условима пословања у Републици 
Српској, брже прођите кроз потребне процедуре, успоставите или проширите мрежу добављача и пронађите 
најбоље пословне партнере. 

Развојна агенција Републике Српске  



је независна економија оријентисана према инвеститорима. Географски 
положај, богатство природних ресурса, стручна и образована радна 
снага, као и повољно пословно окружење чине је идеалним мјестом за 
вашу нову инвестицију.

РЕПУБЛИКА 
СРПСКА

СТАНОВНИШТВО:
1.170,342

ПОВРШИНА:
25.053 km2

ВАЛУТА:
Конвертибилна

марка (KM)

ГЛАВНИ ГРАД:
БАЊА ЛУКА

KM
KM



Милано

Минхен
Будимпешта

Загреб Београд

Беч

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У 
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ? 

СРБИЈА

СЈЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

БУГАРСКА

РУМУНИЈА

МАЂАРСКА
АУСТРИЈА

ЊЕМАЧКА

ШВАЈЦАРСКА

ИТАЛИЈА

БЛИЗИНА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Београд 2h 42min  
279 km

Минхен 7h 13min 
697 km

Беч 4h 52 min 
502 km

Будимпешта 4h 28min 
411 km

Милано 7h 26min    
756 km

Загреб 1h 30 min 
136 km



Загреб

Београд

Копер

Ријека

Плоче

Љубљана

Бања
Лука

Мрежа путева у 
Републици Српској

Жељезничка мрежа у
Републици Српској

Путеви: 

   - 106 километара аутопута 
   - Више од 4200 километара
      магистралних и регионалних путева 
   - Више од 6000 километара локалних путева 

Жељезничке пруге: 425 километара  

Луке:  Шамац, пристаниште у Броду

Међународни 
аеродроми Бања Лука

Гранични прелази за међународни друмски превоз 
путника и робе (Стара Градишка – Градишка и Нова Села 
– Бијача) предмет су инспекцијске контроле у складу са 
законодавством држава потписница уговора о уласку у 
Европску унију.

МРЕЖА 
САОБРАЋАЈНИЦА

Загреб
Винковци

Гранични прелази

30.000+
квалификованих радника 

од 18 до 35 година
 



ПРОФЕСИОНАЛНИ И ВРИЈЕДНИ
РАДНИЦИ

30.000+
квалификованих радника 

од 18 до 35 година
 

4,3%
Виша

стручна
спрема

 

25,4%
ВСС

 

46%
ССС

 

Република 
Српска

без ПДВ-а  
0,1272

БЕЗ ПОРЕЗА
ПОРЕЗИ
БЕЗ ПДВ-а

Румунија 
без ПДВ-а  

0,1901 

Србија 
без ПДВ-а  

0,1629

Хрватска 
без ПДВ-а  

0,2022 

НАЈПОВОЉНИЈЕ 
ЦИЈЕНЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ 
СТРУЈЕ

Бугарска 
без ПДВ-а  

0,1735 

Аустрија 
без ПДВ-а  

0,2104  

Словенија 
без ПДВ-а  

0,1876 

Њемачка 
без ПДВ-а  

0,3045  

Мађарска 
без ПДВ-а  

0,1897 

Италија 
без ПДВ-а  

0,3249  

Цијена струје за индустријске кориснике, прва половина 2019. године (КМ по Kwh)
Извор: Eurostat (online data codes: nrg_pc_205)



ОГРОМАН 
ПРИРОДНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛ

4 милијарде+ t 
залиха мрког угља, 
лигнита и тресета 

Огроман 
хидропотенцијал

Вјетропотенцијал 
изнад просјека 

Европске уније

1 милион ha шуме  
(више од 50% територије 

Републике Српске чине шуме)

1, 299 милиона ha 
пољопривредног 

земљишта

БРЗА И ЈЕДНОСТАВНА 
РЕГИСТРАЦИЈА 
ПОСЛОВАЊА Једношалтерски

систем
Регистрација за

3 дана
Минималан 

оснивачки капитал

32
1 1 КМ

О,51€



Република 
Српска

Италија Мађарска СловенијаСјеверна
Македонија 

Аустрија 
  

Србија Хрватска

10 15

43 50 55
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24
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36

Основна стопа пореза на доходак 
(%)

Стопа пореза на доходак 
2 (%)

Стопа пореза на доходак 3 
(%)

Неопорезиви дио дохотка у Републици Српској износи 500,00 КМ.

НАЈПОВОЉНИЈИ  ПОРЕЗИ 
У ОКРУЖЕЊУ

ДИРЕКТНИ  ПОРЕЗИ - Порез на доходак



ДИРЕКТНИ  ПОРЕЗИ - Порез на непокретности

Република 
Српска

Италија АустријаСрбија Румунија Хрватска Словенија

10 15

24 25

16

19

12

18

Порез на добит 1 (%)

Порез на добит 2 (%)

0,10%
 

на некретнине у којима се обавља производна активност. 
Пореска основица за обрачун пореза на непокретност је 
процијењена тржишна вриједност.

* ПД 1 - представља основну стопу пореза на добит.
* ПД 2 - представља увећану стопу пореза на добит која постоји у Републици Хрватској и односи се на добит
                 која је већа од 796.000,00 КМ.
Ову категорију Република Српска не познаје пошто се примјењује јединствена стопа од 10%.

ДИРЕКТНИ  ПОРЕЗИ - Порез на добит



Република 
Српска

Италија Румунија СловенијаСрбија  Мађарска 
  

Аустрија Црна Гора

17

22 22

27

20 2120
Стандардна стопа (%)

Умањена стопа (%) 10/13 5/10 9,5 5/18

Таксе

1. Посебна републичка такса – 
опорезује се постојање неког 
предузећа или обављање одређене 
дјелатности.

2. Комуналне таксе – 
опорезује се кориштење јавних 
добара којим управља држава.

Акцизе 

представљају посебан облик пореза 
на промет којим се, за разлику од 
ПДВ-а опорезује промет мањег броја 
тачно одређених производа.

Предмет опорезивања код акциза је 
промет:
а) Деривата нафте;
б) Дуванских прерађевина;
в) Безалкохолних пића;
г) Алкохола и алкохолних пића;
д) Пива и вина;
ђ) Кафе.

Царина 

је основна увозна дажбина која 
се наплаћује на робу која се увози 
у царинско подручје Босне и 
Херцеговине.

ИНДИРЕКТНИ  ПОРЕЗИ - Порез на додату вриједност

19

5/9



ССП

Споразумом о стабилизацији и 
придруживању (ССП), који је ступио на 
снагу 1. јуна 2015. године, одобрен је 
бесплатан извоз за готово сву робу на 
тржиштима ЕУ која испуњава стандарде, 
док се истовремено тржиште БиХ 
постепено отвара за робу из ЕУ у складу 
са динамиком договореном анексима 
и протоколима који припадају дијелу 
овог Споразума. 
ССП је Европској унији одобрио нулту 
царинску стопу за индустријске и 
пољопривредне производе изузев: 
младе говедине, шећера, рибе и 
рибарских производа.

ЕФТА

Европско удружење за слободну 
трговину (ЕФТА) је удружење које 
обједињује тржишта Швајцарске, 
Норвешке, Исланда и Лихтенштајна у 
области трговине, а основано је ради 
пружања оквира за либерализацију 
трговине роба међу својим чланицама. 
Споразум о слободној трговини између 
Босне и Херцеговине и Европског 
удружења за слободну трговину ЕФТА 
ступио је на снагу 1. јануара 2015. године 
и укида све царине на индустријске и 
прерађене пољопривредне производе 
и рибу поријеклом из БиХ.

ЦЕФТА 2006 

Споразум о измјени и приступу 
Централноевропском споразуму о 
слободној трговини (ЦЕФТА 2006) 
потписан је 19. децембра 2006. 
године у Букурешту.
Потписивањем ЦЕФТА 2006, стране су 
изразиле посвећеност побољшању 
трговинске и инвестиционе политике 
земаља југоисточне Европе. Њиме се 
успоставља зона слободне трговине у 
складу са одредбама овог споразума 
и правилима и процедурама Свјетске 
трговинске организације.

ВАЖЕЋИ 
ТРГОВИНСКИ 
СПОРАЗУМИ



О РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Наш рад је транспарентан и проактиван.

Доступни смо у  реалном времену и спремни 
пружити најквалитетнију услугу.

Наш циљ је динамичан развој привреде базиран 
на знању и иновацијама и Република Српска као 
водећа дестинација за развој приватног бизниса у 
Југоисточној Европи.

Развојна агенција Републике Српске je иницијатор 
и имплементатор развојних политика Владе 
Републике Српске у дијелу подршке приватном 
сектору, привлачењу и подршци реализације 
инвестиционих пројеката, као и мјесто контакта и 
одрживог дијалога јавног и приватног сектора.

Поуздан смо партнер домаћим и међународним 
институцијама и пословној заједници у 
реализацији развојних пројеката.

Располажемо  знањем и професионалним кадром    
у потпуности фокусираним на клијента. 





ПОДРЖАВАМО ВАШЕ 
ПОСЛОВАЊЕ 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Имамо најбољи преглед расположивих 
локација за инвестирање

Проћи ћемо заједно кроз све потребне 
процедуре

Нудимо вам бесплатно и професионално 
савјетовање

Уз нашу подршку пронаћи ћете 
адекватне домаће добављаче и 
пословне партнере 

Добићете све потребне информације 
о условима пословања у Републици 
Српској (законодавни оквир, оперативни 
трошкови, порези, царинске процедуре, 
радна снага, логистика, подстицаји и 
олакшице…)



ОНИ СУ ИНВЕСТИРАЛИ 
У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
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