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1. УВОД 
 

Израда „Стратегије привлачења страних инвестиција у Републику Српску за период 2021–2027. 

године“ се дешава у веома специфичном периоду, када је готово немогуће планирати будућа 

дешавања, како на економском, тако и на политичком плану. Наиме, у условима пандемије 

вируса COVID 19 долази до немогућности предвиђања кретања пандемије, а самим тим и до 

немогућности креирања адекватних економских политика. Пандемија је на извјестан начин 

довела високо интегрисану глобалну привреду до дезинтеграције, кидања глобалних ланаца 

вриједности, готово потпуног укидања слободног кретања робе, људи и капитала, што 

представља основни постулат функционисања глобалне привреде. Такође, нови услови 

пословања неминовно доводе до јачања протекционизма, што представља додатну 

отежавајућу околност за глобалне економске токове. Узимајући у обзир чињеницу да је већина 

европских економија и прије пандемије биљежила пад индустријске производње, а да је 

пандемија довела до још већег пада индустријске производње и великог отпуштања радника, 

можемо закључити да ће криза проузрокована пандемијом по свом обиму и јачини бити много 

већа и неизвјеснија него финансијска криза 2008. године, односно да ће бити највећа свјетска 

економска криза послије II свјетског рата.  

 

С обзиром на то да Република Српска представља малу и отворену привреду, која је изузетно 

осјетљива на све промјене у глобалној привреди, сигурно је да ће утицај пандемије на 

економске токове бити много дубљи и далекосежнији него када су у питању развијеније 

економије. Креирање економске политике у оваквим условима је изузетно тежак и неизвјестан 

посао, поготово када се говори о привлачењу страних инвестиција.  

 

Према UNCTAD-овом Свјетском извјештају о инвестицијама 2021.1 укупне стране инвестиције у 

свијету у 2020. години износиле су 1 билион УС$, што представља пад у износу од 35% у односу 

на 2019. годину, односно такви токови страних директних инвестиција забиљежени су 2005. 

године. Према предвиђањима UNCTAD-a и у 2021. години се очекује даљи, али блажи пад 

страних инвестиција на глобалном нивоу, тако да ће токови страних инвестиција и у 2021. години 

остати за 25% нижи у односу на 2019. годину. Опоравак токова страних инвестиција очекује се у 

2022. години, али би и поред повећања токова, обим страних инвестиција у 2022. години био на 

нивоу 2019. године. У периоду послије јануара 2021. године епидемиолошка ситуација у свијету 

се поново погоршала и услиједила су нова „затварања“, што додатно негативно утиче на 

пословање, али и опрез страних инвеститора. У складу са догађањима на глобалном плану, и 

очекивања за Републику Српску су неповољна, поготово када се ради о страним инвестицијама.  

 

Према подацима ЦББиХ, у 2020. години стране инвестиције у Републику Српску износиле су 

285,1 милион КМ, што је за 28,3% мање у односу на 2019. годину, када су износиле 397,7 

милиона КМ, што је мањи пад у односу на пад глобалних инвестиција (35%), а такође мањи пад 

и од пада у земљама у транзицији, који је износио 58%. Прилив страних инвестиција у 2020. 

години је био на нивоу прилива страних инвестиција у 2017. години (284 милиона КМ). 

 

Међутим, и поред неповољних кретања на глобалном плану, узрокованих пандемијом, напори 

Републике Српске у повећању обима страних инвестиција требали би се кретати у два правца: 

                                                           
1 UNCTAD, World Investment Report 2021. 
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задржавање страних инвеститора, који су већ улагали у привреду Републике Српске, односно 

њихово стимулисање на реинвестирање и привлачење нових инвеститора, који због 

новонастале ситуације премјештају своје инвестиције у повољније земље.  

 

Препоручује се да се током пандемије и током ране фазе опоравка приоритет стави на 

задржавање постојећих стратешких инвеститора. Међутим, паралелно с тим, сви актери који 

дјелују на пољу промоције и привлачења СДИ треба да настоје да што прије и што боље разумију 

све појаве и промјене које се дешавају и/или које су на помолу, те у складу с тим планирају 

проактивно дјеловање с циљем привлачења нових инвестиција.  

 

Управо из тог разлога Република Српска треба и даље да ради на побољшању пословног 

амбијента, како би задржала постојеће инвеститоре, а такође и привукла нове инвеститоре.  

 

Несумњиво је да ће због глобалне кризе доћи до преструктурисања, како глобалне, тако и 

домаће економије, како у структури производње, тако и у структури тржишта рада. У оваквим 

условима за Републику Српску је изузетно важно што брже укључивање у четврту индустријску 

револуцију. 
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2. СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА 
 

2.1. СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА 
 

2.1.1. Глобални и регионални трендови страних директних инвестиција и утицај 

пандемије COVID 19 
 

2.1.1.1. Глобални и регионални токови страних директних инвестиција 
 

Криза COVID 19 проузроковала је драматичан пад директних страних инвестиција у 2020. години. 

Глобални приливи страних директних инвестиција опали су за 35% на 1 билион долара, односно 

на ниво глобалних страних инвестиција из 2005. године. То је готово 20% мање од 2009. године 

након глобалне финансијске кризе. 

Утицај пандемије на токове страних инвестиција је био највише изражен у првом полугодишту 

2020. године. Када су у питању гринфилд инвестиције, које су најважније за земље у развоју и 

земље у транзицији, негативни трендови су настављени и у другом полугодишту 2020. године, 

па чак и у првом тромјесечју 2021. године. Највећи пад оствариле су развијене земље (58%), а 

посебно европске земље (80%) и земље у транзицији (58%). 

 

Графикон 1. Токови страних директних инвестиција, глобално и по групама економија од 
2007–2020. године (у милијардама УСД и процентима) 

 
 

Предвиђања су да ће се глобални токови страних инвестиција и у 2021. години даље смањивати, 

осим неких токова, који ће се опоравити за 10% до 15%, што ће довести до тога да ће токови 

страних инвестиција и у 2021. години остати за 25% нижи у односу на 2019. годину. Опоравак 

токова страних инвестиција се очекује у 2022. години, али би и поред повећања токова, обим 
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страних инвестиција у 2022. години био на нивоу 2019. године. Међутим, ова предвиђања су и 

даље неизвјесна и зависиће од темпа економског опоравка глобалне привреде, могућности 

повратка пандемије, трошкова пакета за опоравак привреда од посљедица пандемије, као и од 

политичких фактора.  

 

Табела 1. Токови страних директних инвестиција у свијету 2018–2020. године и пројекције за 
2021. годину (у милијардама УСД) 

Регион/економија 2018 2019 

 

2020 

 

Пројекције за 

2021 (%) 

Свијет 1.436 1.530 998 10 до 15 

Развијене економије 707 748 312 15 до 20 

Европа 344 362 72 15 до 20 

Сјеверна Америка 261 309 180 10 до 20 

Економије у развоју 692 723 662 5 до 10 

Африка 45 47 39 0 до 10 

Азија 496 515 535 5 до 10 

Латинска Америка и Кариби 150 160 87 -5 до 5 

Економије у транзицији 36 57 24 -10 до 0 

Извор: UNCTAD, World Investment Report 2021. 

 

Токови страних инвестиција у земљама у транзицији су пали за 58%, односно на 24 милијарде 

УСД, што је најнижи ниво од 2003. године. Очекивања су да ће у 2021. години доћи до блажег 

смањења токова страних инвестиција у износу до 10%, односно задржавања нивоа из 2020. 

године.  

 

Уколико посматрамо регион Југоисточне Европе, можемо констатовати да су у 2020. години у 

односу на 2019. годину готово све земље забиљежиле пад страних инвестиција, осим Бугарске 

и Црне Горе. 

 

Табела 2. Приливи страних директних инвестиција у Југоисточној Европи од 2015. до 2020. 
године (у милионима УСД) 

 

Земља 

СДИ приливи 

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Албанија 946 1.101 1.149 1.290 1.288 1.107 

БиХ 361 350 492 574 400 371 

Србија 2.348 2.352 2.878 4.091 4.270 3.440 

Црна Гора 699 226 559 490 417 529 

Сјеверна Македонија 240 375 205 725 446 274 

Словенија 1.675 1.246 898 1.384 1.227 529 

Хрватска 84 273 540 1.171 1.336 1.304 

Румунија 3.840 5.000 5.419 6.219 5.971 2.322 

Бугарска 2.217 1.040 1.814 1.143 1.717 2.426 

Извор: UNCTAD, World Investment Report 2021. 
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Графикон 2. Годишњи приливи страних инвестиција у земљама Југоисточне Европе у периоду 
2015–2020. године (у милионима КМ) 

 
 Извор: UNCTAD 2021, FDI MNE база података. 

 

 

Чак и прије избијања пандемије COVID 19, СДИ на глобалном нивоу су биле у паду због 

несигурности трговинске политике, растућег протекционизма, пада стопе приноса од СДИ и 

промјене форме међународне производње. Међутим, криза изазвана вирусом корона 

представља нови ризик за инвеститоре који је без преседана и који директно утиче на смањење 

потражње и производње на глобалном нивоу. Мултинационалне компаније су суочене са падом 

прихода, а неке од њих и са озбиљном кризом ликвидности. Наиме, 5.000 највећих свјетских 

мултинационалних компанија, које представљају највећи дио глобалних СДИ, ревидирале су 

очекивану добит за ову годину с умањењем у просјеку за 40%, с тим да ће неки сектори 

претрпјети губитке. Нижи профит ће директно утицати на реинвестирање добити која се у 

просјеку рачуна као извор за више од 50% СДИ2.  

 

Уз растућу неизвјесност, ови фактори битно утичу на пад повјерења инвеститора, које ће се 

према горенаведеним пројекцијама, спустити на најнижи ниво у новијој историји. Прогноза је 

крајње неизвјесна, а геополитички и финансијски ризици и сталне тензије у трговини додатно 

доприносе тој неизвјесности. Перспектива овиси о трајању здравствене кризе и ефикасности 

интервенција за ублажавање економских ефеката пандемије.  

 

За земље у развоју СДИ су највећи извор екстерног финансирања. Међутим, токови СДИ према 

тим земљама ће бити посебно погођени, јер су извозно оријентисане и робно повезане 

инвестиције најозбиљније погођене посљедицама COVID 19. Надаље, највећи утицај на СДИ и 

ланце вриједности је у секторима туризма, путовања и ауто-индустрије. Ревидиране процјене о 

                                                           
2 Групација Свјетске банке, IFC, Смјернице за промоцију и привлачење директних страних улагања у Републици 

Српској за период 2021–2023. године, 2021. 
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утицају COVID 19 указују на пад међународног туризма од 60% у 2020. години. То би могло 

порасти на 80%, ако се опоравак одложи до децембра. У складу с тим, највеће свјетске 

мултинационалне корпорације у ауто-индустрији, авио-превозу и сектору туризма су смањиле 

прогнозе за добит у овој години. Такође, велики ланци хотела прогнозирају да ће за 70% 

смањити број сати запослених у хотелима, а авио-компаније да ће за 25% до 50% смањити плате 

својих запослених.  

 

Пандемија ће кроз смањену економску активност индиректно утицати на смањење СДИ, а ти 

утицаји ће се одразити на цикличне индустрије. Потражња за енергијом, основним 

материјалима, малопродајом, одјећом, забавом је посебно осјетљива на укупне економске 

перформансе. 

 

Посљедице пандемије COVID 19, које она има, у виду поремећаја у глобалним ланцима 

вриједности, поремећаја у понуди и потражњи и пада глобалних токова СДИ и на крају глобалне 

рецесије је мобилизовала владе широм свијета, које разматрају нова правила која утичу на 

инвеститоре, као и нове методе рада са инвеститорима, свјесни чињенице да свеукупни 

поремећаји на тржишту утичу на реорганизацију ланаца вриједности, што може бити пријетња 

по питању задржавања постојећих инвеститора, али и прилика за привлачење нових. Другим 

ријечима, новонастала криза би могла бити катализатор за процес структурне трансформације 

међународне производње ове декаде и прилика за повећану одрживост, али то ће зависити од 

способности искоришћавања нове индустријске револуције и превладавања растућег 

економског национализма. Сарадња ће бити пресудна – одрживи развој зависи о глобалној 

политичкој клими која остаје погодна за прекогранична улагања. 

 

Пандемија COVID 19 је довела до значајних промјена у вођењу инвестиционе политике, тако да 

се број мјера инвестиционе политике, регулаторне или рестриктивне природе више него 

удвостручио у 2020. години. Према UNCTAD-овој3 анализи националне економије су у 2020. 

години увеле око 51 овакву мјеру за разлику од 2019. године, када је била уведена 21 мјера. 

Већина мјера које су се односиле на либерализацију, промоцију и омогућавање СДИ је у 2020. 

години остала непромијењена. Резултат оваквих кретања довео је до тога да је удио 

рестриктивних мјера у укупним мјерама инвестиционе политике износио 41% и представљао је 

највиши ниво, који је до сада забиљежен. 

 

 

2.1.1.2. Секторска структура глобалних страних директних инвестиција 

 

Уколико посматрамо секторску структуру глобалних токова гринфилд инвестиција, можемо 

констатовати да је у 2020. години у односу на 2019. годину дошло до пада гринфилд инвестиција 

у сва три сектора, односно и у примарном сектору и у производњи и услугама у просјеку за 33%, 

када говоримо о вриједности свих гринфилд инвестиција и 29% када је у питању број пројеката. 

 

 

 

                                                           
3 UNCTAD, World Investment Report 2021. 
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Табела 3. Вриједност и број гринфилд инвестиција по секторима у свијету, 2019–2020. године 

 Вриједност 

(у милијардама УСД) 

 

Стопа раста (%) 

Број  

Стопа раста (%) 

Сектор 2019. 2020. 2019. 2020. 

Примарни 21 11 -47 151 100 -34 

Производња 402 237 -41 8.180 5.139 -37 

Услуге 422 315 -25 9.930 7.732 -22 

УКУПНО 846 564 -33 18.261 12.971 -29 

Извор: UNCTAD, World Investment Report 2021. 

 

 

Највећи пад у 2020. години у односу на 2019. годину, посматрано према вриједности, 

забиљежен је у примарном сектору, и то 47%, као и у производњи у износу од 41%. Када су у 

питању услуге, пад је износио 25%. У 2020. години у односу на 2019. годину према броју 

пројеката највећи пад је остварен у производњи 37%, затим у примарном сектору 34%, а у 

сектору услуга пад је износио 29%.  

 

Анализирајући секторску структуру страних директних инвестиција у свијету можемо 

констатовати да су према броју пројеката највећу динамику тражње имали сљедећи сектори: 

софтвер и ИТ услуге, пословне услуге и текстил, при чему је број пројеката у сектору софтвера и 

ИТ услуга (4.574) мало мањи него број пројеката за пословне услуге и сектор текстила заједно. 
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Графикон 3. Сектори са највећом динамиком тражње са аспекта страних инвестиција у 
свијету по броју пројеката 

 
Извор: fDI markets 2021 

 

 

Највећи број радних мјеста генерисали су сектори некретнина (516.937), потрошачки производи 

(297.082), софтвер и ИТ услуге (294.080), храна и пиће (269.947) и сектор текстила (222.166). 
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Графикон 4. Стране инвестиције у свијету према стварању радних мјеста по секторима 

 
 Извор: fDI markets 2021 

 

 

Највећа капитална улагања остварили су сљедећи сектори: обновљива енергија, угаљ, нафта и 

гас и некретнине. 

 

Графикон 5. Сектори са највећим капиталним улагањима (у милионима УСД) 

 
Извор: fDI markets 2021. 
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2.1.1.3. Најважнији свеукупни фактори при избору гдје инвестирати  

 

Анализирајући свеукупне факторе који утичу на одлуку инвеститора гдје инвестирати, можемо 

констатовати да су три најзначајнија фактора према Извјештају за 2021. годину4: (1) пореске 

стопе и једноставност плаћања пореза, (2) технолошке и иновационе могућности и (3) могућност 

истраживања и развоја. 

 

Од свих фактора повећање значаја остварено је код трошкова радне снаге (са 17. на 8. мјесто), 

ефикасност правних и регулаторних процеса (са 11. на 4. мјесто), снага инвеститора и имовинска 

права (са 13. на 6. мјесто), подстицаји владе за инвеститоре (са 12. на 7. мјесто), могућности 

истраживања и развоја (са 7. на 3. мјесто) и таленат и вјештина радне снаге (са 18. на 15. мјесто). 

 

Фактори чији се значај смањио у 2021. години у односу на 2020. годину су: квалитет дигиталне 

инфраструктуре (са 4. на 12. мјесто), домаће економске перформансе (са 10. на 17. мјесто), 

величина домаћег тржишта (са 6. на 11. мјесто), учешће земље у трговинским споразумима (са 

8. на 13. мјесто), једноставност уласка капитала у земљу и ван ње (са 5. на 9. мјесто), регулаторна 

транспарентност и недостатак корупције (са 3. на 5. мјесто), квалитет сировина и других инпута 

(са 16. на 18. мјесто) и опште безбједносно окружење (са 9. на 10. мјесто). 

 

Графикон 6. Најважнији свеукупни фактори при избору мјеста за директне стране 
инвестиције 

 
Извор: The Foreign Direct Investment Confidence Index 2021, Kearney Global Business Policy Council. 

                                                           
4 The Foreign Direct Investment Confidence Index 2021, On Shaky Ground, Kearney Global Business Policy Council 2021. 
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2.1.2. Трендови директних страних инвестиција у Републику Српску и утицај пандемије 

COVID 19 

 

2.1.2.1. Стране инвестиције у Републику Српску по износима, земљама и 

дјелатностима  

 

Према подацима Централне банке БиХ, укупне стране инвестиције у Републику Српску су до 

краја 2020. године износиле 5.551,9 милиона КМ. 

 

Токови СДИ у Републику Српску 

 

Токови СДИ по компонентама су приказани сљедећом табелом:  

 

Табела 4. Токови СДИ по компонентама од 2010. до 2020. године (у милионима КМ) 

ГОДИНА 
Власнички 

удио 

Задржане 

зараде 

Власнички 

удио и 

задржане 

зараде 

Остали капитал 

УКУПНО 

СДИ У РС Задуживања Остало 

Укупно 

остали 

капитал 

2010. 122  -102,4  19,7  187,8  -2,4  185,4  205,1  

2011. 117,1  -1,4  115,6  211,9  45  256,9  372,5  

2012. 144,8  -75,7  69,1  292,9  41,6  334,4  403,6  

2013. 188,2  -80,4  107,8  55,8  1,7  57,5  165,3  

2014. 165,7  13,8  179,5  238,4  4,4  242,8  422,3  

2015. 71  6  77 84,9  -15,3  69,6  146,5  

2016. 33,4  43,2  76,6  20,4  -12,6  7,8  84,5  

2017. 34,1  224,6  258,6  16,5  8,9  25,4  284  

2018. 268,8  162,4  431,2  -39,2  7,1  -32  399,1  

2019. 212,2  138,5  350,7  37,1  10  47,1  397,7  

2020. 46,1 175,3 221,5 41,1 22,5 63,6 285,1 

Извор: Централна банка БиХ. 

    

Према подацима Централне банке БиХ, у 2020. години у Републици Српској су евидентиране 

нето стране инвестиције у износу од 285,1 милиона КМ, што представља пад у износу од 28,3% 

у односу на 2019. годину. Оваква кретања у токовима СДИ су и очекивана због изузетно 

неповољних услова пословања проузрокованих пандемијом COVID 19. Међутим, и поред 

смањења прилива СДИ у Републику Српску у 2020. години, неопходно је истаћи да је пад СДИ у 

Републици Српској мањи у односу на пад глобалних инвестиција (35%), а такође мањи и од пада 

у земљама у транзицији, који је износио 58%. Прилив страних инвестиција у 2020. години је био 

на нивоу прилива страних инвестиција у 2017. години (284 милиона КМ). 

 

У структури директних страних инвестиција у 2020. години, на власничке удјеле односи се 46,1 

милиона КМ, задржане зараде износиле су 175,3 милиона КМ, док је остали капитал био 63,6 

милиона КМ.  
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Земље које су у 2020. години у Републику Српску највише улагале су: Србија 121,3 милиона КМ, 

Велика Британија 57 милиона КМ, Словенија 45,5 милиона КМ, Њемачка 34,7 милиона КМ и 

Италија 27,4 милиона КМ. 

  

Посматрано по дјелатностима, према класификацији дјелатности (NACE 2), највећа улагања у 

2020. години остварена су у дјелатностима: производња и снабдијевање електричном 

енергијом, плином, паром и климатизација 86,4 милиона КМ; трговина на велико, осим 

трговине моторним возилима и мотоциклима – 27,2 милиона КМ; финансијске услужне 

дјелатности, осим осигурања и пензијских фондова – 26,6 милиона КМ; производња моторних 

возила, приколица и полуприколица 15,4 милиона КМ и производња одјеће 12,7 милиона КМ.  

 

Стање СДИ до 2020. године 

 

Табела 5. Стање СДИ по компонентама од 2010. до 2020. године (у милионима КМ) 

СТАЊЕ НА ДАН 

Власнички 

удио и 

задржане 

зараде 

Остали капитал 

УКУПНО 

СДИ У РС Задуживања Остало 

Укупно 

остали 

капитал 

31. 12. 2010. 2.508,5  1.036,7  165,1  1.201,7  3.710,2  

31. 12. 2011. 2.575,4  1.261,3  188,8  1.450,1  4.025,4  

31. 12. 2012. 2.432,3  1.553,2  224,3  1.777,6  4.209,9  

31. 12. 2013. 3.125,3  1.576,4  165,4  1.741,8  4.867  

31. 12. 2014. 2.630,1  1.853,7  137,9  1.991,6  4.621,7  

31. 12. 2015. 3.138,6  1.885,1  138,8  2.023,8  5.162,5  

31. 12. 2016. 2.828,5  2.038,5  110,4  2.148,9  4.977,5  

31. 12. 2017. 3.019,9  1.982,8  119,9  2.102,7  5.122,6  

31. 12. 2018. 3.315.3  1.919,7  127,2  2.046,9  5.362,2  

31. 12. 2019. 3.394,3  2.012 125,9  2.137,9  5.532,3  

31. 12. 2020. 3.689,2 1714,4 148,4 1.862,8 5.551,9 

Извор: Централна банка БиХ. 

 

Међутим, с циљем анализе, планирања и праћења будућих токова СДИ неопходно је посматрати 

и укупну досадашњу секторску структуру страних инвестиција, као и инвестиције према земљи 

поријекла страног улагача. Анализа секторске структуре страних инвестиција је важна не само 

зато што можемо сагледати који су то сектори који су најпривлачнији страним инвеститорима, 

односно у којима смо најконкурентнији са аспекта страних инвестиција, него и да секторске 

инвестиције упоредимо са трендовима на глобалном плану и ускладимо понуду расположивих 

потенцијала Републике Српске страним инвеститорима у складу са циљевима привредног 

развоја Републике Српске. Анализа страних инвестиција према земљи поријекла страног 

инвеститора нам омогућава не само да сагледамо које су то земље којима је Република Српска 

привлачна за инвестирање, него и да планирамо и реализујемо сарадњу и са другим земљама 

за које постоје реалне претпоставке, поготово са земљама са којима желимо јачање 

спољнотрговинске сарадње.  
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Досадашње укупне стране инвестиције у Републику Српску према секторској структури 

приказане су сљедећим графиконом: 

 

Графикон 7. Процентуално учешће страних инвестиција по дјелатностима у укупним 
страним инвестицијама Републике Српске до 31. 12. 2020. године 

 
Извор: Централна банка БиХ. 

 

 

Уколико анализирамо претходни графикон, можемо уочити да су највеће стране инвестиције у 

Републику Српску остварене у сљедећим секторима: телекомуникације, финансијске услужне 

дјелатности, осим осигурања и пензијских фондова и производња кокса и рафинисаних нафтних 

производа. Оваква секторска структура је уобичајена за земље у транзицији, с обзиром на то да 

значајан износ страних инвестиција долази кроз приватизацију и екстрактивне индустрије. Циљ 

је у наредном периоду у што већој мјери привлачити инвеститоре у производне секторе са 

већом доданом вриједношћу и у услужне дјелатности (као што је ИТ сектор или туризам). 

 

У укупним страним инвестицијама до 31. 12. 2020. године, највише инвестиција је било из Србије 

(2.093,3 милиона КМ), Русије (595 милиона КМ), Италије (546,7 милиона КМ), Велике Британије 

(528 милиона КМ), Аустрије (495,2 милиона КМ) и Словеније (397,4 милиона КМ). Стране 

инвестиције према земљи поријекла страног улагача приказана су наредним графиконом. 
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Графикон 8. Стране инвестиције у Републику Српску по земљама поријекла страног 
инвеститора (процентуално учешће) до 2020. године 

 
Извор: Централна банка БиХ. 

 

Највеће инвестиције, посматрано по земљи страног улагача у Републику Српску, до 31. 12. 2020. 

године остварили су: Србија, Русија, Италија, Велика Британија, Аустрија и Словенија. 

 

 

2.1.2.2. Анализа новорегистрованих привредних друштава са страним улогом  

 

Према подацима привредних судова Републике Српске у периоду од 2015–2020. године у 

Републици Српској је регистровано 1.127 привредних друштава са страним улогом. 

Посматрајући број новорегистрованих привредних друштава са страним улогом по годинама, у 

току 2018. године је остварен велики раст, када је регистровано 39,2% више оваквих привредних 

друштава у односу на годину раније, а позитиван тренд је настављен и у 2019. години са растом 

од 4,8%. У току 2020. године због ванредних околности изазване пандемијом вируса корона 

COVID 19, регистрован је мањи број лица која су покренула пословање, тј. 37,6% мање у односу 

на 2019. годину. 
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Графикон 9. Број новорегистрованих привредних друштава са страним улогом у периоду од 
2015–2020. године 

 
Извор података: Привредни судови Републике Српске. 

 

 

Посматрајући број новорегистрованих привредних друштава по земљама инвеститора, највећи 

број новорегистрованих привредних друштава са страним улогом у периоду од 2015–2020. 

године имају инвеститори из Србије који су регистровали 321 или 28,5% привредних друштава; 

Словеније 230 или 20,4%; Хрватске 92 или 8,2%; Италије 91 или 8,1%; те Аустрије 65 или 5,8% 

привредних друштава. 

 

 

2.1.3. Фактори конкурентности за привлачење страних инвестиција  

 

Постоји велики број фактора који утичу на одлуке инвеститора код избора поједине локације за 

инвестирање. Важност појединих фактора, како је претходно наведено, мијења се зависно од 

укупних глобалних кретања. 

 

Свјетски економски форум5 посматра конкурентност као скуп институција, политика и фактора 

који одређују ниво продуктивности једне земље, при чему продуктивност представља ниво 

напретка који нека земља може постићи. При рангирању земаља према конкурентности, 

Свјетски економски форум конкурентност земаља рашчлањује на 12 различитих области или 

стубова, које групише у три подиндекса. То су „основни захтјеви“ који обухватају институције, 

инфраструктуру, макроекономско окружење, здравство и основно образовање. Називају се 

„основним“, јер су ови стубови они којим се углавном баве земљама у ранијим фазама развоја. 

 

Други подиндекс у суштини анализира тржишта, било да је то функционисање тржишта робе, 

рада или финансијског тржишта, али такође узима у обзир високо образовање и обуку и 

                                                           
5 World Economic Forum: What is competitiveness?, Annual Meeting 2017. 
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технолошку спремност која мјери колико су економије припремљене за транзицију у 

напредније, знањем засноване економије. 

Посљедњи подиндекс, иновација и софистицираност састоји се од два стуба: пословна 

софистицираност и иновације. То су сложенија подручја конкурентности која захтијевају да 

економија може да се ослања на предузећа и истраживачке установе свјетске класе, као и на 

иновативну, подржавајућу владу. Земље које имају високе резултате на овим стубовима имају 

тенденцију да буду напредне економије са високим бруто домаћим производом по становнику. 

 

У контексту претходно наведених фактора, у наставку издвајамо неке од кључних фактора за 

привлачење инвестиција и тренутни пресјек стања када је у питању Република Српска, а у 

поглављу које слиједи послије овога посебно ће бити обрађени они фактори за које је оцијењено 

да су конкурентска предност Републике Српске. 

 

 

2.1.3.1. Макроекономска стабилност 

 

Стабилан макроекономски амбијент представља предуслов привлачења страних инвестиција, 

јер нестабилна привреда, нестабилна национална валута и висока инфлација доводе до 

промјењивих и нестабилних услова привређивања, што ни у ком случају не може бити 

стимулативно за стране инвеститоре при доношењу одлуке о инвестирању.  

 

Уколико анализирамо податке макроекономских показатеља Републике Српске, можемо 

констатовати да се реални раст БДП-а у периоду од 2016. до 2019. године кретао од 2,5% у 2019. 

до 3,9% у 2018. години, односно да је за посматрани период просјечна стопа реалног раста БДП-

а износила 3,25%.  

 

У Републици Српској, бруто домаћи производ (БДП) у 2020. години6 номинално је износио 11 

милијарди и 130 милиона КМ, те у односу на 2019. годину номинално је мањи за 1,1%, док је 

реални пад износио 2,5%.  

 

На пад БДП-а у 2020. години највише су утицали: прерађивачка индустрија (стопа реалног пада 

9,2%) са учешћем у структури БДП од 11,2%; трговина на велико и на мало, поправка моторних 

возила (стопа реалног пада 2,8%) са учешћем у структури БДП од 11,4%; дјелатност пружања 

смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељство (стопа реалног пада 

34,5%); саобраћај и складиштење (стопа реалног пада 11,9%); производња и снабдијевање 

електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (стопа реалног пада 3,9%). 

 

Дјелатности које су утицале да се ублажи реални пад БДП су: пољопривреда, шумарство и 

риболов са учешћем од 9% у структури БДП-а биљежи реални раст од 4,8%; грађевинарство са 

учешћем од 6,1% у структури БДП-а биљежи реални раст од 6,5%; информације и комуникације 

са учешћем од 4,9% у структури БДП-а биљеже реални раст од 7,2%. 

 

                                                           
6 Републички завод за статистику Републике Српске, Саопштење за медије 15. јули 2021. године. 
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Уколико упоредимо инфлацију у шестом мјесецу 2021. године са шестим мјесецом у 2020. 

години, можемо констатовати да је годишња инфлација износила 1,4%7.  

 

У периоду јануар–јуни 2021. године остварен је извоз8 у вриједности од двије милијарде и 34 

милиона КМ, што је за 28% више него у периоду јануар–јуни 2020. године, те увоз у вриједности 

од двије милијарде и 532 милиона КМ, што је за 20% више него у периоду јануар–јуни 2020. 

године, док је проценат покривености увоза извозом износио 80,3%. 

 

Вриједност извоза Републике Српске у јуну 2021. године (392 милиона КМ) је била највиша икада 

када се посматра извоз по мјесецима, што је други пут ове године, након што је у марту 

постављен рекорд са извозом од 374 милиона КМ. 

 

У погледу географске дистрибуције робне размјене Републике Српске са иностранством, у 

периоду јануар–јуни 2021. године, највише се извозило у Хрватску, и то у вриједности од 314 

милиона КМ, односно 15,5%, те у Италију 300 милиона КМ, односно 14,7% од укупно оствареног 

извоза. У истом периоду највише се увозило из Србије, и то у вриједности од 468 милиона КМ, 

односно 18,5%, те из Италије у вриједности од 379 милиона КМ, односно 15% од укупно 

оствареног увоза. 

 

Посматрано по групама производа, у периоду јануар–јуни 2021. године, највеће учешће у извозу 

остварује електрична енергија са 173 милиона КМ, што износи 8,5% од укупног извоза, док 

највеће учешће у увозу остварују нафтна уља са укупном вриједношћу од 108 милиона КМ, што 

износи 4,3% од укупног увоза.  

 

Утицај СДИ на раст БДП-а можемо сагледати уколико анализирамо учешће СДИ у БДП-у. У 

периоду од 2016. до 2019. године процентуално учешће СДИ у БДП-у Републике Српске се 

повећавало, те у 2016. години то учешће је износило 0,88%; у 2017. години 2,81%; у 2018. години 

било је 3,81%, а у 2019. години дошло је до благог пада учешћа СДИ у БДП-у и оно је износило 

3,4%. У 2020. години је учешће СДИ у БДП-у Републике Српске износило 2,6%. 

 

Несумњиво је да би значајније повећање обима СДИ у Републици Српској имало не само 

позитиван утицај на повећање БДП-а, него и вишеструко позитиван утицај на све остале 

макроекономске показатеље.  

 

 

2.1.3.2. Иновативност као фактор конкурентности 

 

Иновативност представља значајан фактор конкурентности, јер се иновацијама у процес 

производње уводе нове технологије и нови технолошки процеси, чиме се повећава 

продуктивност привредних субјеката, а са повећаном продуктивношћу привредних субјеката 

повећава се и њихова конкурентност, а самим тим и конкурентност привреде као цјелине. 

Увођењем иновација цјелокупно друштво постепено постаје друштво знања, што омогућава 

                                                           
7 Републички завод за статистику Републике Српске, Саопштење за медије бр. 225/21, јули 2021. 
8 Републички завод за статистику Републике Српске, Саопштење за медије бр. 225/21, јули 2021. 
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Графикон 10. Учешће издатака за истраживање и развој у укупном БДП-у, 2009–2019. године (у 
%) 

 

лакше укључивање привредних субјеката у међународне ланце вриједности и лакше 

укључивање цијеле привреде у четврту индустријску револуцију.  

 

Развој високотехнолошких и веома конкурентних компанија подразумијева специјализацију и 

улагања у истраживање и развој. Кроз паметну специјализацију подстиче се сарадња одређених 

сегмената привреде са научно-истраживачким организацијама у складу са постојећим 

капацитетима, плановима и стратегијама развоја, те очекиваним кретањима на свјетским 

тржиштима. Ако се исправно користи, паметна специјализација може послужити за 

препознавање наших потенцијала и изградњи привредних грана у настанку које могу послужити 

ширем брендирању Републике Српске9.  

 

У уској вези са иновативношћу и примјеном иновација су и издвајања за истраживање и развој. 

На сљедећем графикону је приказано учешће издатака за истраживање и развој као дио БДП-а 

за период од 2009. до 2019. године. Највећи дио БДП-а Републике Српске је издвајан 2013. 

године и износио је 0,56%. Послије тог периода уочава се константно смањење издвајања дијела 

БДП-а за истраживање и развој. 
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Извор: Републички завод за статистику Републике Српске10. 

 

 

Уколико погледамо структуру издвајања за истраживање и развој, можемо констатовати да се 

за ту намјену највише издваја у приватном сектору и високом образовању, а знатно мање у 

државном сектору. 

 

 

 

                                                           
9 Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво „Стратегија научно-
технолошког развоја Републике Српске 2017–2021. године – Знање за развој“. 
10 Републички завод за статистику 2021: Индикатори одрживог развоја Републике Српске, 2020. година. 
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Табела 6. Бруто домаћи издаци за истраживање и развој према секторима, 2009–2019. године 
(у хиљадама КМ) 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

УКУПНО 24.566 20.779 26.191 34.297 49.035 17.839 17.935 16.736 17.196 18.341 17.687 

            

Сектори            

Пословни 10.017 8.520 15.526 27.430 43.541 10.614 9.780 11.376 10.932 11.173 9.636 

Државни 1.670 2.019 3.592 1.946 924 1.598 2.450 827 1.425 1.235 1.357 

Високо 

образовање 12.879 10.091 7.031 4.875 4.464 4.845 5.225 3.954 4.425 5.291 6.661 

Непрофитни - 149 42 46 106 782 480 579 414 642 33 

            

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске. 

            

Улагања у истраживање и развој11 повећавају обим знања и осмишљавају нове примјене 

доступног знања. Свјетске економије које улажу највећи дио БДП-а у истраживање и развој су 

међу најбогатијима. Пет од десет земаља које имају највиша улагања у истраживање и развој су 

државе чланице Европске уније. Просјек ЕУ је у 2018. години износио 2,18%, а циљ Стратегије за 

Југоисточну Европу до 2020. је био 3%.  

 

Највећа издвајања из БДП-а за истраживање и развој у 2019. години12 су била у Јужној Кореји 

(4,35%); Израелу (4,04); Јапану и Финској (3,5); Шведској (3,28); Данској (3); Аустрији (2,98); 

Швајцарској (2,97); САД и Њемачкој (2,84); Белгији (2,35); Француској (2,25) итд.  

 

Југоисточна Европа за истраживање и развој улаже знатно нижи дио БДП-а од просјека ЕУ, а 

само Словенија и Грчка улажу преко 1% свог БДП-а за истраживање и развој (1,8% и 1,2% 

респективно). Просјек Југоисточне Европе износи приближно 0,8%. 

 

Уколико са овим подацима упоредимо податке за Републику Српску, можемо констатовати да 

је Република Српска у 2018. години издвајала 0,17% БДП-а за истраживање и развој, а у 2019. 

још мање (0,16%). С обзиром на то да је за убрзани привредни развој неопходно издвајати 

најмање 1% БДП-а за истраживање и развој, несумњиво је да, уколико Република Српска жели 

да убрза привредни развој, мора повећати издвајања за истраживање и развој. 

 

Иновативне активности у МСП углавном долазе као резултат притиска од стране иностраног 

партнера и купца и спроводе се ad hoc. Углавном се ради о проширењу производних и 

технолошких капацитета (иновирање процеса), док се у мањој мјери ради о обуци људи и 

унапређењима производа. Да би се повећао број иновативних активности, предузећа требају 

стручну и финансијску подршку. Стручну подршку предузећа најчешће траже у области 

управљања производњом и појединим специфичним технологијама, а добијају је од 

консултаната, средњих школа, факултета, као и од продаваца машина у случајевима куповине 

нове машине. Они који су сарађивали са домаћим консултантима су задовољни, али су њихов 

број и области дјеловања ограничене. Сарадња са средњим школама и факултетима се одвија, 

али постоји велики простор за њено унапређење, посебно у образовању кадрова и развоју и 

                                                           
11 SEE 2030, Strategy, first draft version, OECD, април 2021. 
12 2021 Global R&D Funding Forecast, R&D World. 
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тестирању производа. Научно-истраживачки капацитети се налазе на универзитетима и научно-

истраживачким институтима, међутим усљед недовољне комуникације са пословном 

заједницом њихов рад није релевантан за потребе исте. Сарадња између предузећа није честа 

и успоставља се углавном док постоји проблем и престаје када се проблем ријеши13.  

Међутим, у овој области учињен је напредак, те Министарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво реализује програм суфинансирања заједничких 

пројеката научноистраживачке заједнице и привреде. Циљ програма је подстицање сарадње 

између научноистраживачког и пословног сектора, унапређење постојећих и развој нових 

иновативних производа, услуга и технологија са потенцијалом комерцијализације, увођење 

иновативних модела пословања, те повећање домаће и међународне видљивости 

научноистраживачке заједнице. 

 

2.1.3.3. Конкурентност малих и средњих предузећа и укључивање у глобалне ланце 

вриједности 

 

Анализа конкурентности МСП, односно анализа конкурентности на микро нивоу је изузетно 

важна, јер без повећања конкурентности на микро нивоу, немогуће је остварити повећање 

конкурентности на макро нивоу, односно на нивоу Републике Српске као цјелине. Повећање 

конкурентности МСП и њихово укључивање у глобалне ланце вриједности, доводи до преноса 

нових технологија, менаџерских способности, ефикаснијег коришћења ресурса и повећања 

продуктивности као основног фактора повећања конкурентности. Повећање конкурентности 

МСП, доводи до повећања међународне конкурентности Републике Српске, а самим тим и 

могућности привлачења већег обима страних инвестиција у Републику Српску.  

 

С обзиром на то да мала и средња предузећа чине значајан дио у структури предузећа у 

Републици Српској, њихова конкурентност има велики значај за конкурентност цијеле 

Републике Српске.  

 

Стратегијом развоја малих и средњих предузећа14 предвиђена су три стратешка циља: 

1. Обнављање и раст предузетничке дјелатности у Републици Српској, са тежиштем на 

предузетништву младих и предузетништву жена. 

Први циљ је усмјерен на опоравак предузетничке дјелатности од негативних посљедица 

кризе изазване вирусом COVID 19, с једне стране, и на развој нових предузетника, 

односно нових микро и малих предузећа, који представљају важан ослонац локалног 

економског развоја и генератор локалног запошљавања.  

 

2. Обнављање и јачање конкурентности МСП у глобалним ланцима вриједности. 

Други циљ је усмјерен према извозно оријентисаним предузећима и секторима, као 

моторима развоја домаће економије, укључујући локални економски развој и 

запошљавање.  

 

                                                           
13 Министарство привреде и предузетништва „Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за 
период 2021–2027. године“. 
14 Министарство привреде и предузетништва „Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за 
период 2021–-2027. године“. 
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3. Раст учешћа производа, услуга и сектора заснованих на знању и иновацијама у структури 

МСП. 

Трећи циљ је повезан са претходним циљем. Њиме се развој МСП-а усмјерава на 

постепен прелаз са конкурентности засноване на ниским трошковима и цијенама 

(првенствено у виду јефтине радне снаге) на конкурентност засновану на знању и 

иновативној оријентацији.  

Значај повећања конкурентности МСП за повећање конкурентности цијеле Републике Српске 

можемо уочити уколико анализирамо податке о промјенама у броју МСП, запослености, укупне 

бруто додате вриједности и приходима МСП15.  

 

Од укупног броја правних лица у 2019. години, њих 10.098 је из категорије МСП, те 102 велика 

правна лица. У периоду 2015–2019. године забиљежен је раст броја свих величина предузећа, 

великих (25,9% више у 2019. у односу на 2015. годину), средњих (повећање од 8,4%), малих 

(повећање од 14,9%) и микро предузећа (повећање од 6,5%). 

 

Број запослених у МСП се континуирано повећава у посматраном периоду, те у 2019. години је 

тај број 14,9% већи у односу на 2015. годину. Укупни приходи МСП већи су 23,6% у 2019. години 

у односу на 2015. годину, што указује на повећање ефикасности предузећа, исказано такође и у 

повећању прихода по запосленом за 7,6% у 2019. години у односу на 2015. годину. 

 

У посматраном периоду, од 2015 до 2019. године, повећана је и продуктивност предузећа 

исказана у континуираном повећању укупне бруто додане вриједности, бруто додане 

вриједности по запосленом и стабилној стопи добити од 2015. године, која је у 2019. години 

увећана и износи 9%. 

 

Табела 7. МСП у бројевима 2015–2019. година 
  

2015 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 
  

  .  .  .  ..  . 
 

Број МСП  9.428   9.605   9.850   10.007   10.098  
 

Број запослених 91.851  96.723  96.045 98.974  105.508 
 

Укупни приходи, у милионима КМ   12.298   13.130   14.298   15.271   15.201  
 

Приходи од извоза, у милионима КМ 1.560  1.876  2.065 2.230  2.149 
 

Приход по запосленом, у КМ  133.889   135.753   148.872   154.292   144.073  
 

Кумулативни финансијски резултат, у 628  897  800 880  1.380 
 

милионима КМ                
 

Бруто додана вриједност, у милионима  2.285   2.636   2.590   2.838   3.463  
 

КМ                
 

Бруто додана вриједност по запосленом, у 24.879  27.249  26.962 28.672  32.824 
 

КМ                
 

Извоз у приходу (у %)  13   14   14   15   14  
 

Стопа добити (у %) 5  7  6 6  9 
 

Извор података: Обрада на основу података Трон-а/Бисноде, према подацима АПИФ 

(обухвата правна лица која су предала завршне рачуне). 

 

                                                           
15 Министарство привреде и предузетништва „Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за 
период 2021–2027. године“. 



25 
 

 

У условима пандемије долази до пуцања глобалних ланаца вриједности и губитака свих врста 

предности, које специјализација у оквиру глобалних ланаца вриједности доноси.  

 

Пуцањем глобалних ланаца вриједности који доводе до веће повезаности земаља и повећања 

глобалне интеграције, као и затварањем великог броја привреда долази и до постепене 

дезинтеграције глобалне привреде. Релокацијом глобалних ланаца вриједности и њиховим 

скраћивањем се смањују ризици преноса економских шокова, али се истовремено смањују и 

економске перформансе економије.  

 

Међутим, МСП у сарадњи са владама могу пронаћи начин да се привредни шокови узроковани 

пандемијом COVID 19 ублаже, што је Влада Републике Српске у протеклом периоду и учинила 

путем више програма с циљем очувања радних мјеста. 

 

 

2.1.3.4. Подстицаји као фактор конкурентности 

 

У великом броју земаља, не само у региону него и цијелом свијету, подстицаји се посматрају као 

један од главних фактора за привлачење страних инвеститора, тако да се цијели регион, у жељи 

да привуче што више страних инвеститора, укључио у трку за давањем што већих подстицаја, 

односно подстицаји су постали један од главних инструмената конкуренције за привлачење 

страних инвестиција. Несумњиво је да страним инвеститорима одговарају подстицаји, јер тако 

смањују трошкове пословања и повећавају своју добит. Уколико посматрамо рангирање 

фактора који утичу на доношење одлуке гдје инвестирати, можемо запазити да су подстицаји у 

условима пандемије и економских криза проузрокованих пандемијом повећали значај и са 12. 

мјеста у 2020. години се попели на 5. мјесто у 2021. години16. Међутим, подстицаји нису 

најважнији услов за привлачење инвеститора.  

 

Република Српска се опредијелила за нешто другачији концепт давања подстицаја.  

 

Законом о подстицајима у привреди Републике Српске17 предвиђени су подстицаји за повећање 

плата радника запослених у привредним субјектима и подстицаји за директне инвестиције, без 

обзира на то да ли ради о домаћем или страном инвеститору, чиме је превазиђен проблем 

нарушавања конкуренције између домаћих и страних инвеститора, који је посебно истицан у 

претходном периоду, јер се већи дио земаља, у жељи да привуче што већи број страних 

инвеститора, опредјељивао за давање подстицаја само страним инвеститорима, што домаће 

инвеститоре ставља у неповољан положај.  

 

У Републици Српској привредна друштва остварују право на подстицај за повећање плате у 

висини новчаних средстава који одговарају вриједности 70% или 30% од уплаћених доприноса 

на повећање плате, у зависности од почетних износа плате радника. 

У претходном периоду (три обрачунска периода), тј. од јула 2019. до децембра 2020. године 

додијељени су подстицаји за повећање плата радника у укупном износу око 13 милиона КМ за 

                                                           
16 The Foreign Direct Investment Confidence Index 2021, On Shaky Ground, Kearney Global Business Policy Council, 2021. 
17 Закон о подстицајима у привреди Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/19, 78/20). 
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711 различитих привредних субјеката који послују у 45 градова/општина РС, а највећи износ 

подстицаја исплаћен је привредним субјектима из прерађивачке индустрије у укупном износу 

од 4,8 милиона КМ за 209 привредних субјеката. Наставља се са реализацијом мјере подстицаја 

за повећање плата радника, те је за четврти обрачунски период (јануар–јун 2021. године) 

поднесено 543 захтјева.  

Законом о подстицајима у привреди Републике Српске је уведена подстицајна мјера за 

повећање плата радника с циљем да се она спроводи краћи период, односно док се не стекну 

услови за смањење збирне стопе доприноса. У вези с тим, у 2021. години израдиће се сљедеће 

анализе: „Анализа примјене закона о подстицајима у привреди Републике Српске“ и „Анализа 

могућности смањења пореског оптерећења рада на основу анализе примјене Закона о 

подстицајима у привреди Републике Српске“ на основу којих ће проистећи даље препоруке и 

мјере у вези са примјеном Закона о подстицајима у привреди Републике Српске. 

 

Подстицаји за директне инвестиције имају за циљ остваривање услова за постизање веће 

конкурентности привреде, ради обезбјеђења одрживог привредног раста и запошљавања у 

Републици Српској. Намијењени су за реализацију инвестиционих пројеката привредних 

субјеката, који између осталог обухватају и програм набавке нових технологија и савремене 

опреме.  

У 2019. години, по основу Закона о подстицајима и Уредбе о поступку додјеле подстицаја за 

директна улагања, Министарство привреде и предузетништва је додијелило подстицаје за 

директна улагања за мале инвестиционе пројекте за 38 привредних субјеката, у укупном износу 

од 1.363.260 КМ. 

С циљем пружања помоћи привредним субјектима за реализацију инвестиционих пројеката 

који се спроводе у години проглашења пандемије вируса корона, 2020. године донесена је 

Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима за подршку инвестиционим 

пројектима у условима пословања изазваних пандемијом вируса корона.  

 

Министарство привреде и предузетништва је по основу донесене Уредбе расписало јавни позив 

за додјелу поменутих средстава, на који се пријавило 138 привредних субјеката, а средства су 

додијељена за 91 привредног субјекта, који су испуњавали услове прописане Уредбом. Укупан 

износ додијељених средстава у 2020. години износио је 1.957.058 КМ. 

 

С циљем подстицања улагања у мале инвестиционе пројекте привредних субјеката, у 2021. 

години донесена је нова Уредба о поступку додјеле подстицаја за директна улагања, те је по 

основу Закона о подстицајима и Уредбе Министарство привреде и предузетништва расписало 

јавни позив. 

 

На јавни позив пријавило се 267 привредних субјеката који послују у областима прерађивачке 

индустрије.  

 

Анализом наведених пријава констатовано је да укупна вриједност инвестиционих улагања у 

набавку савремене технологије и опреме, те развој и иновације привредних субјеката који 

испуњавају прописане услове износи око 66 милиона КМ. С обзиром на велику вриједност 

инвестиционих пројеката привредних субјеката, обезбијеђена средства у буџету нису довољна, 

те су усвојеним Ребалансом буџета за 2021. годину планирана средства у укупном износу од 7 
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милиона КМ за подршку реализацији пројеката привредних субјеката за набавку савремених 

технологија и опреме.  

Поред пружања подршке реализацији малих инвестиционих пројеката, Законом о подстицајима 

у привреди Републике Српске прописана је могућност пружања подршке за улагања у велике 

инвестиционе пројекте, који за резултат имају улагања у материјална или нематеријална 

средства, у износу од најмање 1.000.000 КМ, уз обавезу запошљавања најмање 50 радника. 

У наредном периоду приступиће се разради и доношењу уредбе којом ће се детаљније 

прописати услови и поступак додјеле подстицаја за реализацију инвестиционих пројеката 

велике инвестиционе вриједности.  

 

С циљем подршке унапређењу пословних активности и побољшања пословања привредних 

друштава из своје ресорне надлежности, Министарство енергетике и рударства, у складу са 

Правилником о додјели подстицаја из области енергетике и рударства („Службени гласник 

Републике Српске“, број 98/19) и расположивим буџетским средствима, додјељује средства 

привредним субјектима из своје ресорне надлежности. 

Средства која се додјељују на овај начин намијењена су за: 

– улагање у материјална средства (земљиште, зграде, производне или продајне 

погоне, машине или опрему или друга слична материјална средства); 

– улагање у нематеријална средства (пословни софтверски пакети, патенти, лиценце, 

цертификовање, акредитовање, стандарди управљања квалитетом или стандарди 

управљања безбједношћу информација, система контролинга или обиљежавања 

производа „СЕ“ знаком усаглашености или израда индустријског дизајна, односно 

редизајна производа или амбалаже или друга слична нематеријална средства). 

 

Осим подстицаја за повећање плата и директне инвестиције, Република Српска спроводи и 

Програм подршке запошљавању у привреди путем Завода за запошљавање Републике Српске. 

Посебно је запажен програм поврата пореза и доприноса за новозапослене раднике. 

 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) је крајем 2019. године увела нову 

кредитну линију која омогућава компанијама које планирају да уводе нове технологије у свој 

производни процес повољне кредите по каматној стопи испод 3%, са роком отплате од 12 

година и грејс-периодом од 24 мјесеца. 

 

Законом о порезу на добит Републике Српске18 предвиђено је да компаније које улажу у опрему 

и објекте за обављање регистрованих производних дјелатности на територији Републике Српске 

имају право на умањење пореске основице за вриједност инвестиције. 

 

Закон о порезу на доходак19 предвиђа одређене предности у повластицама за годишњи приход 

квалификованог инвеститора. 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје новчане подстицаје за 

пољопривредни и рурални развој.  

 

                                                           
18 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15, 01/17 и 58/19. 
19 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/15, 66/18, 105/19 и 123/20 (чл. 42–50). 
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Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 

реализује програме подршке за: Подстицај пројектима развоја технологија, набавке опреме и 

учешћа на стручним скуповима о развоју технологија; Подстицај за финансијску подршку 

иноваторству у Републици Српској; Подстицај за пројекат Такмичење за најбољу технолошку 

иновацију, гдје се промовише предузетнички начин размишљања и понашања тако што 

учесницима даје подршку, едукативну и финансијску. 

 

Поред наведеног, Министарство даје новчане подстицаје за заједничке пројекте 

научноистраживачке заједнице и привреде, основна, примијењена и развојна истраживања, 

издавање научних публикација, одржавање научних скупова, међународну 

научноистраживачку сарадњу, унапређење инфраструктуре и набавке опреме неопходне за 

научноистраживачки рад, усавршавање научноистраживачког кадра, оспособљавање младих 

надарених за научноистраживачки рад, научну продуктивност у међународним референтним 

часописима и награђивање за научна достигнућа. 

 

Такође, на локалном нивоу постоје различити облици подстицаја који се односе на локалне 

накнаде и услуге. 

 

Наведени су подстицаји који су константни у посљедњих неколико година независно од 

подршке Владе Републике Српске привредним субјектима за вријеме пандемије. 

 

Може се закључити да је у посљедњих неколико година значајнији дио подстицаја усмјерен ка 

увођењу нових технологија и подршци привредним субјектима у повећању плата и 

запошљавању.  

 

 

2.1.3.5. Предузетничка инфраструктура као фактор конкурентности Републике 

Српске  

 

Квалитетно изграђена предузетничка инфраструктура представља значајан фактор привлачења 

страних инвеститора, посебно уколико је праћена и ефикасном локалном администрацијом.  

 

Пословне зоне 

 

У претходном периоду Република Српска је реализовала низ релевантних активности којима је 

подржала успостављање пословних зона: мапиране су потенцијалне локације за пословне зоне 

и пружена основна обука локалним администрацијама за успостављање истих, урађен је 

одговарајући приручник, те одобрена средства из разних извора одабраним локалним 

самоуправама за суфинансирање израде пројектне документације у пословним зонама. 

Успостављен је и основни правни оквир.  

 

Значајан број јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) је већ покренуо, а одређен 

број и реализовао активности у вези са успостављањем пословних зона, схватајући значај зона 

у процесу привлачења инвестиција и новом запошљавању. У већини случајева су присутни 

проблеми недовршених радова на инфраструктури (саобраћајнице, водоводна и 
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канализациона мрежа, систем снабдијевања електричном енергијом и сл.) и неријешених 

имовинско-правних односа, што у одређеној мјери захтијева и измјене постојећег регулаторног 

оквира.  

 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске спровела је ревизију учинака 

успостављања пословних зона у Републици Српској обухватајући период 2009–2019. годинe, те 

дала препоруке за будући период. На основу препорука урадиће се ново мапирање и 

категоризација зона, на основу чега ће се предложити будући правци развоја ове области те 

обезбиједити подршка, како финансијска тако и она за едукацију и промоцију и успоставити 

портал који би био доступан инвеститорима у смислу информација о свим битним подацима о 

слободним парцелама у одређеним зонама20.  

 

 

Слободне зоне 

 

Значај слободних зона у свијету се континуирано повећава, нарочито у земљама у развоју, јер 

слободне зоне омогућавају привлачење страних инвестиција, пренос савремених технологија и 

осавремењавање производних процеса, који су кључна претпоставка за побољшање 

конкурентности. Слободне зоне су и значајни креатори нових радних мјеста и технолошког 

развоја.  

 

У Републици Српској до сада није основана ниједна слободна зона, иако је постојао законски 

оквир који је то омогућавао21. Разлози непостојања слободних зона у Републици Српској су прије 

свега у незаинтересованости пословне заједнице (и свих осталих субјеката који могу основати 

слободне зоне – то могу бити и јединице локалне самоуправе, нпр.). 

 

И у другим земљама су прве зоне најчешће осниване на иницијативу великих пословних 

субјеката који су имали властити интерес, а на које су се ослањали и други пословни субјекти, те 

су њихова искуства тек потом пренесена на друге зоне.  

 

У једном дужем периоду и ЕУ је имала застој у подстицању и развоју слободних зона, осим у 

неким земљама кандидатима за приступање (као што је то Пољска), у којима су вођени 

преговори како би зоне наставиле са својим функционисањем. Тек недавно, прије епидемије 

изазване вирусом корона, ЕУ је поново актуелизовала питање слободних зона. 

 

С циљем предлагања мјера за унапређење области слободних зона у Републици Српској, Влада 

Републике Српске је током 2018. године спровела процјену утицаја прописа на Закон о 

слободним зонама22 и усвојила извјештај у коме су дате препоруке у ком правцу би ова област 

требало да се развија, а које укључују и израду новог Закона о слободним зонама. 

 

                                                           
20 Министарство привреде и предузетништва „Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за 
период 2021–2027. године“. 
21 Закон о слободним зонама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 65/03). 
22 Извјештај о процјени утицаја прописа на Закон о слободним зонама, мај 2018. 
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У складу са препорукама процјене утицаја прописа на Закон о слободним зонама, Народна 

скупштина Републике Српске је у фебруару 2021. године усвојила нови Закон о слободним 

зонама Републике Српске23, те пратеће подзаконске акте.  

 

Поред новог регулаторног оквира, покренуте су иницијативе на стварању додатних погодности 

за кориснике слободних зона по узору на успјешне зоне у региону, којим би се слободне зоне у 

Републици Српској и цијелој БиХ учиниле додатно атрактивним. 

 

Министарство привреде и предузетништва истовремено је омогућило ЈЛС у Републици Српској 

упознавање са новом регулативом и најбољим праксама у региону. Тренутно постоји интерес 

неколико локалних заједница у Републици Српској које су у фази припреме документације за 

оснивање слободних зона. 

 

Остала предузетничка инфраструктура  

 

Додатну инфраструктуру представља Иновациони центар Бања Лука (ИЦБЛ) намијењен 

предузетницима са иновативним идејама које, уз подршку коју овај центар нуди, могу да 

претворе у пословне подухвате. Будући Научно-технолошки парк биће намијењен пружању 

подршке start-up компанијама или тимовима, као и растућим високотехнолошким компанијама 

у развоју и комерцијализацији иновативних производа и услуга. 

 

2.1.4. Позиција Републике Српске кроз извјештаје међународних институција 

 

Неповољна позиција Републике Српске, односно БиХ на ранг-листама међународних извјештаја 

је проузрокована и чињеницом да се ови међународни извјештаји базирају на подацима за 

главни град, односно Сарајево у случају БиХ, те се у овим документима не могу видјети резултати 

реформских процеса у Републици Српској. То се најбоље може сагледати из извјештаја Свјетске 

банке о лакоћи пословања (Doing Business). 

 

БиХ је поново према овом извјештају погоршала свој ранг у односу на прошлогодишњи 

извјештај, и то за једну позицију, те се налази се на 90. мјесту од 190 земаља, што значи да је 

најслабије позиционирана у оквиру региона, а међу најлошијим у Европи. Сам извјештај прати 

10 области. 

 

БиХ је значајно побољшање постигла у категорији доступности електричне енергије и налази се 

на 74. мјесту (у претходном извјештају 130. мјесто). БиХ је већ годинама лоше пласирана и на 

основу плаћања пореза, а према посљедњем извјештају налази се на 141. мјесту. 

 

Такође, БиХ је најслабије рангирана у области покретања пословања (184.мјесто) и у односу на 

претходну годину погоршала је своју позицију (183.мјесто). БиХ је такође лоше пласирана у 

области добијања грађевинских дозвола, гдје заузима 173. мјесто у односу на 167. мјесто у 

прошлој години.  

 

                                                           
23 Закон о слободним зонама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 15/21). 
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У обје ове области Република Српска има далеко већи напредак у односу на резултате овог 

извјештаја. У Републици Српској је још 2013. године спроведена реформа почетка пословања, те 

је број дана за почетак пословања смањен са 21 на просјечно 3 дана, број процедура са 11 на 5, 

а оснивачки капитал на 1 КМ. У овом извјештају за БиХ још увијек нпр. стоји да је оснивачки 

капитал 1.000 КМ као један од параметара којима се мјери квалитет реформи, као и да је број 

дана за почетак пословања далеко већи, што говори о чињеници да реформе у Републици 

Српској нису забиљежене.  

 

У прилог тврдњи иде и чињеница да је Свјетска банка, према доступним информацијама, 

престала са издавањем Doing Business извјештаја јер је утврђено да стварно стање не одговара 

подацима из извјештаја, односно да методологија није одговарајућа.  

 

Међутим, с обзиром на то да страни инвеститори приликом инвестирања у Републику Српску 

прате извјештаје који се дају за цијелу БиХ, у наставку ћемо дати преглед позиције БиХ у 

релевантним међународним извјештајима, који су у уској вези са страним улагањима. 

 

Према Извјештају о глобалној конкурентности 2019. Свјетског економског форума24, БиХ се 

налази на 92. мјесту од укупно рангиране 141 државе, те је за једну позицију лошије 

позиционирана у односу на претходни извјештај. У поређењу са државама региона и Европе, 

БиХ је и у овогодишњем извјештају најслабије рангирана. 

 

Према Индексу економских слобода 2021. године25, БиХ се налази на 82. мјесту од укупно 178 

земаља свијета. БиХ је рангирана на 40. мјесту међу 45 земаља у европској регији, а укупни 

резултат је испод регионалног просјека, али изнад свјетског просјека. БиХ се задржала у групи 

„економски умјерено слободних“ земаља, у којој се налази већ пет година.  

Индекс регулаторне рестриктивности СДИ26 мјери законска ограничења за директне стране 

инвестиције у 22 економска сектора. Индекс рестриктивности СДИ представља само дио 

показатеља инвестиционе климе у земљи. Инвестициона клима обухвата читав низ других 

фактора, укључујући и то како се примјењују правила о директним инвестицијама.  

 

Вриједност индекса регулаторне рестриктивности се креће у распону од 0 до 1, при чему 0 

представља потпуну отвореност привреде за СДИ, не укључујући било какве рестрикције, а један 

потпуну затвореност. Вриједност индекса регулаторне рестриктивности за БиХ износи 0,04, а 

просјек за земље OECD-а износи 0,06. Исти индекс као и БиХ имају и Мађарска и Хрватска. Нижи 

индекс регулаторне рестриктивности СДИ 0,01 имају Румунија, Словенија и Чешка, 0,02 Њемачка 

и Црна Гора, 0,03 Сјеверна Македонија, а виши 0,05 Србија, 0,06 Албанија и 0,07 Пољска. САД 

имају индекс рестриктивности СДИ 0,09; Аустрија 0,11; Кина 0,24 и Русија 0,26.  

 

Из напријед наведеног прегледа можемо констатовати да БиХ има повољан индекс регулаторне 

рестриктивности, односно да за СДИ постоје мање рестрикције него што је то просјечно за 

земље OECD-а. С обзиром на то да је регулатива Републике Српске, када су у питању стране 

инвестиције, усклађена са регулативом на нивоу заједничких институција БиХ, можемо 

                                                           
24 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019. 
25 Heritage foundation, Index of Econimic Freedom 2021. 
26 OECD, FDI restrictiveness Index 2019. 
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констатовати да је индекс регулаторне рестриктивности СДИ и за Републику Српску 0,04, 

односно да је у овом сегменту регулатива веома либерализована. 

 

 

2.1.5. Компаративне предности Републике Српске  

 

Као што је претходно наведено на конкурентност једне земље у смислу привлачења страних 

инвестиција утиче низ фактора, од макроекономске стабилности, физичке локације, цјеновне 

конкурентности, степена иновативности, отворености економије, природних ресурса, квалитета 

радне снаге, квалитета инфраструктуре итд. Неке од од ових фактора смо претходно разрадили 

и утврдили позицију Републике Српске. 

 

У овом поглављу ћемо издвојити оне факторе за које је оцијењено да чине конкурентску 

предност Републике Српске.  

 

Укупан простор Републике Српске је препознат као потенцијал за будуће инвестиције. Од стране 

„Financial Times“-a Република Српска је изабрана за једну од десет малих регија будућности за 

стратегију за стране инвестиције 2018/2019. године.  

 

Конкурентске предности Републике Српске је неопходно сагледати у свјетлу новонасталих 

околности, доводећи их у контекст са актуелним и најављеним промјенама на пољу СДИ и 

импликација које промјене понашања компанија имају на стратешке ланце вриједности27 и 

генерално на кретања СДИ у Републици Српској.  

 

Сходно томе, важно је истакнути сљедеће компаративне предности које карактеришу Републику 

Српску: 

 

 

2.1.5.1. Геостратешки положај  

 

Геостратешки положај Републике Српске је један од главних фактора који утиче на одабир 

локације за инвестиције. Република Српска, се налази у срцу југоисточне Европе, у централном 

дијелу Балканског полуострва, на самој граници са ЕУ (Хрватска). Близина ЕУ тржишта с једне 

стране, те повезнице са коридором који спаја сјеверну и централну Европу са Балканским 

полуострвом и излази на Јадранско море, односно коридора који воде ка источној Европи и 

западној Азији чине Републику Српску изразито занимљивом у геостратешком контексту. У 

новонасталим околностима, земље Западног Балкана се спомињу као могуће дестинације за 

премјештање пословног процеса или „near-shoring“. С обзиром на овај потенцијал веома је 

важно креирати адекватну промотивну политику која ће вредновати положај Републике Српске 

и на тај начин учинити га још конкурентнијим.  

 

                                                           
27 У новонасталим условима компаније широм Европе расправљају о скраћењу и деверсификацији својих ланаца 
снабдијевања. Компаније настоје минимизовати ризике у ланцу снабдијевања путем премјештања пословног 
процеса назад у властиту земљу (re-shoring ili on-shoring) и/или у оближње земље (near-shoring). 
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Близина ЕУ, али и других тржишта у регији представља велики потенцијал и изазов за 

привлачење СДИ. Инвеститори који улажу у Републику Српску имају приступ растућим 

тржиштима на принципу слободне трговине, као што су: 

– CEFTA земље и њихово тржиште од око 30 милиона становника, 

– Споразум о слободној трговини БиХ са Турском – око 70 милиона становника EFTA 

споразум и  

– – Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ (којим је омогућен слободан 

извоз готово свих роба у ЕУ које испуњавају стандарде). 

 

То укупно чини тржиште од око 600 милиона становника на принципу слободне трговине. 

 

 

2.1.5.2. Повољан третман страних инвеститора 

 

Закон о страним улагањима28 у Републици Српској је један од најлибералнијих и осигурава да: 

- страни улагач има једнака права и обавезе као домаћи улагачи; 

- страни улагач може основати пословни субјект под истим условима који важе за домаће 

улагаче. Једино ограничење постоји за сектор намјенске индустрије (производња оружја, 

муниције, експлозива за војну употребу) и „медијских послова“. Међутим, и у тим 

секторима је улагање могуће до 49% вриједности капитала, а преко тога уз сагласност 

Владе Републике Српске. У све остале секторе улагање је слободно; 

- страни улагач може стицати право својине на непокретностима у складу са прописима о 

стварним правима (тј. на бази реципроцитета); 

- страно улагање је изузето од плаћања царина и царинских обавеза у складу са одредбама 

закона којим се уређује царинска политика у БиХ; 

- страни улагач има право да у сврху улагања отвори рачун на подручју Републике Српске 

у било којој комерцијалној банци, у домаћој или било којој другој слободној 

конвертибилној валути; 

- страни улагач има право да без ограничења запошљава раднике из иностранства, 

уколико није другачије одређено посебним прописима којима се уређују области рада и 

запошљавања страних лица; 

- јамчи се страном улагачу да његова улагања неће бити експроприсана или подвргнута 

мјерама са сличним посљедицама, осим у изузетним случајевима, када је то у јавном 

интересу и у складу са законима и другим прописима, који важе и за домаће улагање; 

- страни улагач има право да врши трансфер средстава која настану као резултат његовог 

улагања у Републику Српску, без ограничења, у свакој слободној конвертибилној валути 

уз претходно измирење свих пореских и других законом прописаних обавеза по основу 

јавних прихода у Републици Српској. 

 

Поред тога, страни инвеститори који су забринути за ризике у погледу рестрикција трансфера, 

експропријације, рата, грађанских немира и порицања правде могу бити осигурани против ових 

ризика са European Union Investment Guarantee Trust Fund за БиХ, којим управља МИГА агенција 

(чланица World Bank Group – Multilateral Investment Guarantee Agency). 

                                                           
28 Закон о страним улагањима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 21/18). 
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2.1.5.3. Конкурентни трошкови пословања  

 

Пореска политика Републике Српске спада у најстимулативније пореске политике у односу, не 

само на регион, него и цијелу Европу. Наиме, уколико анализирамо регион, можемо 

констатовати да је стопа пореза на добит у Републици Српској 10%, као и у Сјеверној 

Македонији. Хрватска има двије стопе, у зависности од висине прихода, 10% и 18%. Једино Црна 

Гора има нижу стопу од 9%, али Црна Гора има порез на дивиденду од 9%, а у Републици Српској 

дивиденда није опорезована. 

 

Стопа пореза на доходак је у Републици Српској 10%. Црна Гора има двије стопе, у зависности 

од примања, и износе 9% и 11%, као и Хрватска код које су стопе пореза на доходак, у зависности 

од износа примања, 20% и 30%. У Србији стопе пореза на доходак такође зависе од примања и 

износе 10% и 15%. Република Српска има највиши основни лични одбитак (358 евра), осим 

Хрватске код које основни лични одбитак износи 531 евро. Црна Гора нема основни лични 

одбитак, него се цијели доходак опорезује. 

 

Када говоримо о збирној стопи доприноса на бруто плату, за Републику Српску она износи 32,8%. 

Нижу стопу имају Црна Гора (32,3%) и Сјеверна Македонија (28%). Међутим, као што је већ 

напријед напоменуто, Црна Гора нема основни лични одбитак и збирна стопа доприноса на 

бруто плату незнатно је испод стопе коју има Република Српска (разлика је само 0,5). Такође, 

Сјеверна Македонија има збирну стопу доприноса на бруто плате 28% и најнижа је у региону, 

али је дио дохотка од 130 евра, који се не опорезује, знатно мањи него у Републици Српској. 

 

 

Табела 8. Приказ пореских стопа Републике Српске и земаља региона 

2021. година 
РЕПУБЛИКА 

СРПСКА 
ФБИХ СРБИЈА ХРВАТСКА ЦРНА ГОРА 

СЈЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

Стопа ПДВ-а 17% 17% 20%, 10% 
25%, 13%, 

5% 
21%, 7% 18%, 5% 

Стопа пореза 

на доходак 
10% 10% 

10% за 

остварене 

приходе 

до 

5.974.848 

динара 

15% за 

остварене 

приходе 

од 

5.974.848 

динара 

20% на дио 

пореске 

основице 

до 360.000 

ХРК 

годишње 

30% на дио 

пореске 

основице 

изнад 

360.000 

ХРК 

годишње 

9% и 11% на 

износ 

примања 

изнад 

просјечне 

мјесечне 

бруто зараде 

остварене у 

претходној 

години 

10% на пореску 

основицу до 

1.080.000 

денара 

годишње и 

108.000 денара 

+ 18% на 

пореску 

основицу 

преко 

1.080.001 

денара 

годишње 

Основни 

лични одбитак 

(у еврима) 

358 153 155 531 0 130 
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Стопа пореза 

на дивиденду 
- - 15% 10% 9% 10% 

Стопа пореза 

на добит 
10% 10% 15% 

10% за 

приходе до 

7.500.000 

ХРК 

18% за 

приходе 

једнаке 

или веће 

од 

7.500.000, 

01 ХРК 

9% 10% 

Збирна стопа 

доприноса на 

бруто плату 

32,8% 41,5% 36,55% 36,5% 32,3% 28% 

Извор: Пореске управе наведених земаља и Министарство привреде и предузетништва. 

 

У прилог чињеници да Република Српска има врло конкурентне пореске стопе, не само у региону 

(што је видљиво из претходне табеле), него и у Европи, говоре и сљедећи подаци. Наиме, у 

Европи највишу стопу пореза на доходак имају Финска (57%), Данска (56%) и Аустрија (55%). 

Потом слиједе Шведска, Белгија и Словенија са стопама од 53% и 50% респективно. У Њемачкој 

је стопа пореза на доходак 45%, у Италији 43%. Просјечна стопа пореза на доходак у Европској 

унији износи 37,8%29.  

 

Када је у питању порез на добит, највише стопе у Европи имају Малта (35%) и Њемачка (30%). 

Стопу од 25% имају Аустрија, Белгија, Низоземска и Шпанија, док међу чланицама ЕУ једино 

Мађарска има стопу пореза на добит од 9%30. 

 

Стопа доприноса од 32,8% је индиректно смањена, а Законом о подстицајима у привреди 

Републике Српске послодавци се стимулишу на повећање плата кроз подстицаје за повећање 

плата на начин да се један дио уплаћених доприноса за повећани износ плате послодавцу враћа, 

што је у периоду откако је закон у примјени користио велики број привредних субјеката.  

 

Стопа ПДВ од 17% је такође једна од најконкурентнијих у региону. Према подацима Еуростат-а31 

о стопама ПДВ-а, у земљама чланицама ЕУ највишу стопу ПДВ-а има Мађарска са 27%, а потом 

слиједе Хрватска, Шведска и Данска са 25%. Грчка и Финска имају стопу од 24%, док је стопа ПДВ-

а у Ирској, Пољској и Португалу 23%. Са ПДВ стопом од 17% Република Српска је свакако 

конкурентна и у овом сегменту. 

 

У Европи једино Швајцарска има нижу стопу ПДВ-а (8%), али с друге стране кад упоредимо њену 

стопу пореза на добит од 15%, те стопу пореза на доходак 40%32, видимо да Република Српска 

генерално има знатно ниже стопе (10% и 10% респективно). 

                                                           
29 https://tradingeconomics.com/country-list/personal-income-tax-rate?continent=europe 
30 https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate?continent=europe 
31 https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-06/vat_rates_en.pdf 
32 https://tradingeconomics.com/country-list/personal-income-tax-rate?continent=europe 
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Према Међународном индексу пореске конкурентности33, Естонија већ седам година 

представља најконкурентнију земљу када је у питању пореска конкурентност са стопама пореза 

на доходак (20%), пореза на добит (20%) и ПДВ-а (20%). 

 

Треба истакнути и погодности везане за царинске и порезне повластице које су доступне 

страним инвеститорима. Страни инвеститори могу остварити право на ослобађања на опрему 

која чини страни улог.  

 

Цијене електричне енергије у Републици Српској у односу на регион су такође једна од 

конкурентских предности. Мрежа ауто-путева која се у континуитету гради, уз геостратешку 

позицију, постаје један од кључних фактора који смањују трошкове транспорта и чине нас 

конкурентнијима. 

 

 

2.1.5.4. Потенцијал природних ресурса 

 

Република Српска као једну од својих кључних конкурентских предности треба да истакне и 

природне ресурсе, од пољопривредног земљишта, шума, рудног богатства, водног ресурса, те 

разноликости природних љепота као основа за развој туризма.  

 

Пољопривредно земљиште  

 

Укупна површина пољопривредног земљишта у Републици Српској износи 1.299.000 ha, што у 

односу на број становника чини приближно један хектар по становнику, а то је изнад свјетског 

просјека (0,24 ha по становнику) и европског просјека (0,40 ha по становнику). Сама структура 

површина се може представити на сљедећи начин: оранице и баште 50,7%; ливаде и пашњаци 

45,5%; остало 3,8%. 

 

Шуме  

 

Према апсолутној шумовитости (40%) и укупним залихама у нето прирасту дрвне масе Република 

Српска заузима значајно мјесто у Европи. Такође, релативна шумовитост је, у поређењу са 

земљама окружења, веома висока – 0,67 ha по глави становника. 

 

Рудно благо  

 

Република Српска има значајне резерве мрког угља, лигнита и тресета. Утврђене резерве мрког 

угља, лигнита и тресета пружају низ могућности за инвеститоре у грађевинским пројектима 

нових рудника угља и нових термоелектрана, као и постројења за производњу течних горива из 

тресета. 

Резерве мрког угља и лигнита распоређене су у седам важнијих угљених басена: Гацко, Угљевик, 

Станари, Миљевина, Котор Варош, Љешљани и Рамићи. Укупне билансне резерве износе 684 

                                                           
33 https://taxfoundation.org/publications/international-tax-competitiveness-index/ 
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милиона тона, од тога 390 милиона тона лигнита и 294 милиона тона мрког угља. Угаљ се 

претежно користи за производњу електричне енергије у термоелектранама (преко 90%). 

 

Према до сада истраженим лежиштима неметаличних сировина (глине, бентонити, украсни 

камен, технички-грађевински камен и друго) евидентно је њихово присуство на цијелој 

територији Републике Српске. 

 

Када су у питању металичне минералне сировине (руда жељеза, олова и цинка, боксита и друго) 

њихово присуство је доказано у: 

- руда жељеза – западни дио Републике Српске, шира околина Приједора, 

- руда олова и цинка – шира околина Сребренице и Фоче, 

- руда боксита – шира околина Сребренице, Милића, Мркоњић Града и подручје источне 

Херцеговине. 

 

Поред наведених доказаних лежишта металичних минералних сировина, које су у 

експлоатацији, значајан потенцијал и појаву имају и друге металичне минералне сировине које 

су предмет детаљних геолошких истраживања или које тек требају да буду детаљно 

истраживане. 

 

Обновљиви извори енергије 

 

Република Српска има велике потенцијале за коришћење обновљивих извора енергије, попут 

енергије вјетра, соларне енергије, енергије из био-маса и геотоплотне енергије. 

 

Био-маса 

 

Република Српска располаже значајним потенцијалом био-масе који може бити искоришћен за 

производњу електричне и топлотне енергије. 

Енергетска вриједност био-масе у Републици Српској процјењује се на 46 ПЈ, од чега највећи дио 

(59%) чини био-маса погодна за сагоријевање, а потом био-маса погодна за производњу био-

гаса из комуналног отпада, сточарства и енергетских усјева. 

 

Геотермални извори 

 

Спроведена истраживања показују да је велики дио Републике Српске перспективан у погледу 

присуства геотермалних вода, највише на простору Посавине, Семберије, Бањалучке котлине и 

Лијевча поља. Највећи потенцијал за употребу овог извора енергије јесте у аквакултури, 

агрокултури, те за гријање насеља. 

Република Српска има преко 200 регистрованих термалних, термоминералних и 

нискорадиоактивних извора љековитих вода. Енергетски потенцијал геотермалних вода је 

процијењен на 1.260 РЈ. 

 

Енергија вјетра 

 

За подручје Републике Српске израђен је Атлас вјетрова. Теоретски искористив потенцијал за 

коришћење енергије вјетра процијењен је на 640 МW и 1200 GWh/год. Коефицијент 
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ефикасности енергије вјетра је 30% већи од просјека ЕУ. 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.  

 

Енергија сунца 

 

Средња годишња озраченост сунчевим зрачењем водоравне површине у Републици Српској је 

од 1.25 MWh/m2 за сјеверне дијелове до 1.55 MWh/m2 за јужне дијелове и изнад је европског 

просјека. 

Примјена соларне енергије у Републици Српској је могућа у два правца: соларни колектори за 

припрему топле воде и топлоте и фотоволтаични системи за производњу електричне енергије. 

 

Хидроенергетски потенцијал  

 

Због својих природних карактеристика (развијен рељеф, релативно богатство оборина, 

развијена хидрографска мрежа), Република Српска се сврстава у подручја богата 

хидроенергетским потенцијалом. Најзначајнији дио хидроенергетског потенцијала налази се у 

сливовима ријека Дрине, Врбаса и Требишњице, а мањи дио у сливовима ријека Уне, Сане, 

Босне и Неретве. Укупан технички искористив хидроенергетски потенцијал Републике Српске 

износи 3.351,69 МW инсталиране снаге и 9.962,66 GWh просјечне годишње производње 

електричне енергије, од чега је искоришћено око 2.985,8 GWh/год34.  

 

Потенцијали за развој туризма 

 

Туризам Републике Српске има изузетан потенцијал због сљедећег:  

– национални паркови – Козара, Сутјеска и Дрина, олимпијска планина Јахорина, кањон 

Таре, који је други по дубини послије кањона Колорадо, прашума Перућица, те богатство 

ријека чине значајан потенцијали за развој авантуристичког и зимског туризма; 

– више од 200 регистрованих термалних, термоминералних и нискорадиоактивних извора 

љековите воде као потенцијал за развој бањског туризма; 

– преко 400 врста љековитог и ароматичног биља је такође потенцијал за нове врсте 

улагања; 

– јефтине и квалитетне здравствене услуге као потенцијал здравственог туризма 

Републике Српске; 

– близина емитивних тржишта (европско тржиште са посебним освртом на потенцијал 

дијаспоре); 

– остала понуда (гастрономија, културно и историјско насљеђе, са посебним акцентом на 

вјерски туризам). 

 

 

 

 

                                                           
34 Електропривреда Републике Српске, Хидроенергетски потенцијал; https://ers.ba/hidroenergetski-potencijal/. 
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2.1.5.5. Сектори са потенцијалом за привлачење страних инвеститора 

 

Имајући у виду напријед наведено, у наставку су наведене карактеристике приоритетних 

сектора у Републици Српској који имају евидентан развојни потенцијал и с друге стране, имају 

довољно других атрактивних елемената на основу којих могу да у новонасталим околностима 

привуку пажњу страних инвеститора. 

 

2.1.5.5.1. Прерађивачка индустрија Републике Српске 

 

У контексту привлачења СДИ у Републику Српску у оквиру прерађивачке индустрије посебно се 

истичу метална и електроиндустрија, индустрија текстила, коже и обуће, те прехрамбена 

индустрија. 

 

У оквиру свих сектора прерађивачке индустрије препозната је потреба повећања производње и 

извоза производа са већом доданом вриједношћу. Тако и промоцију страних инвестиција треба 

водити у том смјеру и са циљем повећања ефикасности и конкурентности прерађивачке 

индустрије у Републици Српској.  

 

Метална и електроиндустрија су међу најзначајнијим секторима прерађивачке индустрије у 

Републици Српској, како са аспекта броја привредних субјеката, броја запослених, тако и са 

аспекта оствареног извоза. Република Српска располаже значајном сировинском базом за овај 

сектор као што су метално-минералне сировине (руда гвожђа, боксита, олова и цинка) и 

електрична енергија.  

 

Предузећа у оквиру овог сектора се баве производњом базних метала, металних производа, 

машина и опреме, рачунара, електронских и оптичких производа, електричне опреме, моторних 

возила, приколица и полуприколица. Највећи извозници Републике Српске послују у сектору 

металне и електроиндустрије. 

 

Главне карактеристике металне и електроиндустрије: 

 – овај сектор учествује са 16,9% у укупно оствареној производњи индустрије Републике 

Српске, односно са 31,4% у укупно оствареној производњи прерађивачке индустрије;  

 – највећи извозници Републике Српске послују у сектору металне и електроиндустрије, 

а учешће извоза металне и електроиндустрије у укупном извозу прерађивачке индустрије 

износи 33,98%; 

 – метална и електроиндустрија има велики значај са становишта броја запослених 

радника, јер представља сектор индустрије у којем је запослено око 24,2% укупно запослених 

радника у прерађивачкој индустрији; 

 – највећи потенцијал за улагања постоји у производњи дијелова и компоненти за 

енергетске објекте, аутомобилску индустрију и намјенску индустрију гдје већ постоји сарадња 

са познатим брендовима; 

 – инвеститорима су на располагању и слободни капацитети за браунфилд инвестиције с 

обзиром на то да у овом сектору послује један дио неприватизованих предузећа која су у 

већинском власништву Републике Српске, предузећа из области аутомобилске и намјенске 

индустрије; 
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 – сектор металне и електроиндустрије је привукао перспективне глобалне и регионалне 

компаније и у њему већ дјелује више предузећа у страном власништву, које успјешно 

снабдијевају своје глобалне купце из своје производне базе у Републици Српској. 

 

Индустрија текстила, коже и обуће има дугогодишњу традицију у Републици Српској. Ова 

индустрија има развијена успјешна партнерства са свјетски познатим компанијама и значајан 

потенцијал за улагање у дизајн и покретање производње властитих брендова. С обзиром на 

повољан географски положај овај сектор је конкурентан и због ниских транспортних трошкова, 

лакшег и сигурнијег превоза, што омогућава и испоруку у кратком року. С обзиром на то да је 

сточни фонд у Републици Српској значајан, постоје реални домаћи ресурси сирове вуне и сирове 

коже, с једне стране, и потражње за финалним производима, са друге стране, што оставља 

простор за нова улагања у овој области. 

Овај сектор је додатно подржан стимулативном пореском политиком кроз примјену мање 

основице за доприносе запосленима.  

 

Основне карактеристике индустрије текстила, коже и обуће су: 

 – индустрија текстила, коже и обуће учествује са 7,9% у укупно оствареној производњи 

индустрије, односно са 14,7% у укупно оствареној производњи прерађивачке индустрије; 

 – удио извоза ове индустрије у укупном извозу прерађивачке индустрије Републике 

Српске је 20,9%; 

 – индустрија текстила, коже и обуће остварује позитиван салдо спољнотрговинске 

размјене. Покривеност увоза извозом индустрије текстила, коже и обуће у 2020. години 

износила је 109,94% и већа је за 1,97% у односу на 2019. годину; 

 – индустрија текстила, коже и обуће запошљава 14,8% укупно запослених радника у 

прерађивачкој индустрији; 

 – Република Српска је препозната као мјесто улагања и од стране свјетски признатих 

компаније, те као партнер познатим свјетским брендовима. 

 

Прилике за инвестирање: 

– оснивање дизајнерских и развојних центара у Републици Српској кроз успостављање 

партнерских односа између текстилних предузећа из Српске и иностранства је 

додатни простор за улагање; 

– постоји интерес домаћих компанија и за заједничка улагања, гдје би ино компаније 

модернизовале и прошириле производне капацитете домаћих текстилних 

предузећа, кроз набавку нових машина, као и запошљавање и обуку нових радника, 

као и могућности гринфилд инвестирања 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. 

 

Прехрамбена индустрија. Како је већ истакнуто, према расположивости пољопривредних 

површина Република Српска спада у сам европски врх (0,9 ha по становнику), што је значајно 

више од свјетског просјека (0,24 ha по становнику). Плодно земљиште, чисти извори воде и 

незагађен ваздух чине добру основу за производњу органске хране. Постојање геотермалних 

вода на преко 50% пољопривредног земљишта омогућава улагања у стакленичку и пластеничку 

производњу. Захваљујући повољном географском положају, клими те различитим геолошким 
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условима, биодиверзитет љековитог и ароматичног биља на просторима Републике Српске, 

веома је богат (постојање више од 400 врста љековитих и ароматичних биљака). 

 

Најзаступљеније гране у оквиру прехрамбене индустрије су: млинско-пекарска индустрија, 

прерада воћа и поврћа, производња млијека и млијечних прерађевина, производња меса и 

месних прерађевина, кондиторска индустрија и производња тјестенине. Анализе35 су показале 

да су сектори производње и прераде млијека, те воћа и поврћа најконкурентнији с обзиром на 

повољне климатске услове и могућност пласмана на домаће и страно тржиште.  

У сврху подстицања и развоја пољопривредне производње, инвеститорима су сваке године на 

располагању и новчани подстицаји које додјељује Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске. 

 

Сектор прехрамбене индустрије пружа огромне могућности за производњу и прераду, и то: 

 – производња и прерада воћа и поврћа: стакленици и пластеници за поврће и 

јагодичасто воће за конзум и прераду; узгој малина и купина, те изградња хладњача и сушара за 

воће, подизање плантажа: ораха, љешњака, крушака, вишања и јабука и капацитети за прераду 

воћа и поврћа; 

 – виноградарство и винарство; 

 – узгој стоке, производња и прерада млијека и меса: подизање фарми, репроцентара, те 

производња месних и млијечних производа виших фаза обраде, трајни и полутрајни месни 

производи; 

 – рибарство: узгој квалитетне рибе за извоз и подизање прерађивачких капацитета; 

 – пчеларство: производња пчелињих производа препознатљивог географског поријекла 

за извоз, увођење нових производа, прије свега за потребе туризма и угоститељства; 

 – производња и прерада љековитог биља, печурки и сакупљање шумских плодова; 

 – узгој и прерада индустријског биља: шећерне репе и уљарица (соја и уљана репица). 

 

Квалитетна сировинска база, мрежа споразума о слободној трговини, као и дуга традиција 

производње хране високог квалитета су кључни разлози доласка неколико познатих 

међународних компанија у Републику Српску. 

 

 

2.1.5.5.2. Информационо-комуникационе технологије 

 

ИКТ индустрија, са младим образованим стручњацима и све већом мрежом компанија и 

ресурса, једна је од најперспективнијих индустрија у Републици Српској и стратешки је 

приоритет Владе Републике Српске. ИКТ сектор такође нуди велики потенцијал за аутсорсинг 

(енгл. outsourcing). 

 

Предности Републике Српске у овој области могу бити кадрови који имају знање и компетенције 

да одговоре на изазовне задатке и конкурентни трошкови пословања.  

 

                                                           
35 Групација Свјетске банке, IFC: Студија „Процјена конкурентности три вриједносна ланца у пољопривреди Републике 
Српске“. 
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Повољне услове пословања за предузећа из ове области већ су препознале и неке велике 

међународне компаније, које су започеле су своје активности у Републици Српској и константно 

их проширују. 

 

Ипак евидентна су одређена ограничења на које треба дјеловати, како би ИКТ сектор, имајући у 

виду расположиви потенцијал, остварио пуну развојну функцију. Послодавци у овом сектору 

наглашавају потребу за модернизацијом постојећих наставних планова и програма, што је 

препознато и у новом Закону о високом образовању који инсистира на иновирању наставних 

планова и програма. Такође је потребно унаприједити подстицајни оквир, без којег ће 

дугорочно бити тешко одржати интернационалну конкурентност, јер већина земаља у развоју, 

једнако као и земље у окружењу, широким спектром подстицајних мјера интензивно 

подржавају развој властитог ИКТ сектора.  

 

 

Главне карактеристике ИКТ сектора у Републици Српској су: 

 – у Републици Српској послује близу 350 фирми из ИКТ сектора,  

 – овај сектор је један од стратешких приоритета Владе Републике Српске, о чему говори 

и чињеница да је 2018. године формирано ново Министарство за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво, 

 – значајан потенцијал младе и добро образоване радне снаге (70% радника у овом 

сектору је млађе од 35 година), 

 – растући интерес младих људи за образовање у области ИКТ, 

 – излазак на свјетско тржиште кроз партнерства домаћих компанија са познатим 

међународним компанијама, 

 – ИКТ сектор остварује најбржи раст извоза, раст прихода и броја запослених. 

 

2.1.5.5.3. Туризам 

 

Туризам у Републици Српској представља једну од најперспективнијих привредних грана. На 

подручју Републике Српске се налазе три национална парка (Сутјеска, Козара и Дрина), као и 

једина очувана прашума у Европи – Перућица, али и Тара, други најдубљи кањон у свијету 

послије Колорада. Посебно треба издвојити олимпијску планину Јахорина, на којој су одржане 

XIV Зимске олимпијске игре 1984. године.  

 

Република Српска биљежи стално повећање туристичког промета, односно броја остварених 

туристичких долазака и ноћења. Тако је у 2019. години остварен раст туристичких долазака за 

4,8% и туристичких ноћења за 5% у односу на 2018. годину36. То је утицало и на повећање раста 

прихода у туризму, међутим извјесно је да ће због утицаја пандемије ови дугогодишњи 

позитивни трендови бити привремено прекинути. 

 

Стога, и поред чињенице да је посљедњих година у Републици Српској био примјетан раст 

пословних активности у туризму, прилике за СДИ треба посматрати уважавајући утицај 

пандемије који је најизраженији управо у овом сектору. Према предвиђањима WTTC-a (World 

Travel Tourism Council) број домаћих туриста у Европским земљама ће се смањити за 30% до75%, 

                                                           
36 Републички завод за статистику, Бања Лука, новембар 2020, Статистички годишњак Републике Српске 2020. 
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док ће број страних туриста бити мањи у распону од 43% до 78%. Предвиђа се да ће бити 

изгубљено између 14,2 и 29,5 мил. радних мјеста37. 

  

Прилике за инвестирање у туризам: 

– Улагања у планински туризам. Повољне природне карактеристике планина у 

Републици Српској су одлична прилика за развој различитих видова планинског туризма 

током цијеле године. Олимпијска планина Јахорина осигурава препознатљивост 

локације, уз одличну позиционираност, близину међународног аеродрома и постојећу 

инфраструктуру са 20 km ски-стаза, са модерним хотелским смјештајем и ниским 

цијенама. 

– Улагања у спортски и авантуристички туризам. Велике могућности за развој ловног, 

еко и авантуристичког туризма, параглајдинг, планинарење, бициклизам, као и 

могућност развоја све популарнијег кањонинга на ријекама Дрина, Тара, Уна, Врбас. 

Допунски смјештајни капацитети (бунгалови, кампови) су дио недостајуће смјештајне 

инфраструктуре. 

– Улагања у бањски туризам због постојања преко 200 геотермалних и минералних 

извора на цијелом подручју Републике Српске са могућом примјеном воде за 

здравствене, козметичке и рекреативне сврхе или за флаширање и паковање вода. 

Улагања у туристичку инфраструктуру и супраструктуру, путем капиталних улагања кроз 

модернизацију бања, односно увођењем wellness, fitness и wellbeing програма. 

– Улагања у здравствени туризам због квалитетног медицинског кадра и повољних 

цијена медицинских услуга (здравствене услуге међу најконкурентнијим у региону: 

денталне услуге, естетска хирургија, офталмолошке услуге и др). Најмодернија фабрика 

лијекова у региону је примјер успјешног улагања у овој области. 

– Градски туризам – у градским центрима се јавља велика потреба за изградњом хотела 

већих капацитета са конгресним садржајима, те високим стандардом, нарочито у Бањој 

Луци, Требињу, Приједору, Добоју. 

 

 

2.1.5.5.4. Енергетика 

 

Енергетски сектор је један од најснажнијих привредних сектора с дугом традицијом и огромним 

потенцијалима и могућностима за даљњи развој и улагања.  

 

Енергетски потенцијал Републике Српске се огледа у богатом термоенергетском и хидро 

потенцијалу, а главне карактеристике енергетског сектора Републике Српске су: 

 – број запослених у сектору Производње и снабдијевање електричном енергијом, гасом, 

паром и климатизација је износио 8.878 радника (2019. година), што је за 2% више у односу на 

годину раније; 

 – бруто производња електричне енергије у 2019. години је износила 7.782 GWh, што у 

односу на годину дана раније представља пад од 13,6%; 

                                                           
37 WTTC, Извјештаји о економском утицају, Босна и Херцеговина 2020. 
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 – од тога је у термоелектранама произведено 71% укупно произведене електричне 

енергије, а у хидроелектранама 28%, док је преосталих 1% произведено у осталим облицима 

производње38. 

 

Обновљива енергија 

 

Постоје бројне могућности инвестирања у сектор обновљиве енергије, и то: 

 – изградња више већих хидроелектрана. У том смислу најинтересантније је сливно 

подручје ријеке Дрине, чији слив представља најзначајнији неискоришћени хидропотенцијал на 

Балкану; 

 – употреба геотермалних вода (у аквакултури, агрокултури, те за гријање насеља итд.). 

Присуство геотермалних вода највеће је на простору Посавине, Семберије, Бањалучке котлине 

и Лијевча поља; 

 – вјетропаркови. Технички искористив потенцијал вјетроелектрана износи око 640 МW, 

односно 1.200 GWh произведене електричне енергије годишње; 

 – примјена соларне енергије – постављање соларних колектора и изградња соларних 

електрана са фотонапонским ћелијама. Највећа ирадијација сунца је на подручју Херцеговине, 

те у просјеку износи 1.570 kWh/m2. 

 

 

2.1.5.6. Потенцијал појединих локација  

 

Јединице локалне самоуправе играју значајну улогу у процесу привлачења страних инвестиција. 

Јачање конкурентности јединица локалне самоуправе директно утиче на јачање конкурентности 

Републике Српске, те је стога унапређење конкурентности јединица локалне самоуправе један 

од предуслова за привлачење инвестиција. 

 

Осим географске позиције и степена развијености инфраструктуре, бројни су други елементи 

који такође значајно утичу на конкурентност на локалном нивоу. То је прије свега доступност 

атрактивних локација за инвеститоре, затим доступност квалификоване радне снаге, доступност 

адекватних подстицаја за постојеће и нове инвеститоре, ефикасан сервис за постојеће и 

потенцијалне инвеститоре итд.  

 

С циљем повећања конкурентности ЈЛС, Република Српска је приступила регионалном пројекту 

сертификације општина са повољним пословним окружењем (SEE BFC – South East Europe 

Business Friendly Certification)39 2013. године, који представља јединствен програм и јединицама 

                                                           
38 Републички завод за статистику, Бања Лука, новембар 2020, Статистички годишњак РС 2020 (друго, измијењено 
издање); https://www.rzs.rs.ba/front/article/4582/?left_mi=287&add=287. 
39 Пројекат сертификације општина са повољним пословним окружењем је почео 2012. године и обухвата БиХ, Србију, 
Сјеверну Македонију и Хрватску. Сертификација општина представља реформски процес којим се процедуре 
прилагођавају инвеститору с циљем што једноставнијег покретања пословања. Јединице локалне самоуправе морају 
испунити око 80 критеријума груписаних у 12 категорија како би добиле сертификат: 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 с циљем 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. 
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ЈЛС пружа јасну мапу пута за стварање повољног пословног окружења и увођење међународно 

признатих стандарда ефикасне и транспарентне локалне управе. 

 

Сертификат се додјељује за период од двије године и послије тог периода ЈЛС требају да изврше 

ресертификацију, што омогућава да ЈЛС континуирано побољшавају пословни амбијент. У 

Републици Српској је тренутно сертификовано 14 ЈЛС (Бања Лука, Бијељина, Приједор, Добој, 

Мркоњић Град, Котор Варош, Градишка, Требиње, Теслић, Нови Град, Брод, Прњавор, Лакташи 

и Зворник). Привредна комора Републике Српске је акредитовано тијело у Републици Српској за 

спровођење програма сертификације градова и општина према BFC SEE стандарду, те је 

формирана Мрежа за повољно пословно окружење Републике Српске, коју чине Министарство 

управе и локалне самоуправе, Министарство привреде и предузетништва, Савез општина и 

градова Републике Српске, невладин сектор и Привредна комора Републике Српске, као 

технички секретаријат.  

 

Такође, с обзиром на то да реинвестирана добит представља значајан дио страних инвестиција 

посебна пажња се поклања Програму постинвестиционе подршке инвеститорима (aftercare)40, 

односно инвеститорима који су већ инвестирали у Републику Српску. Програм 

постинвестиционе подршке инвеститорима (aftercare) реализује Министарство привреде и 

предузетништва у сарадњи са ЈЛС, чиме се остварује сарадња републичког и локалног нивоа 

власти са постојећим инвеститорима путем редовне комуникације и посјета како би се пратило 

њихово пословање и отклањали проблеми у раду. Путем овог програма, се не само стимулишу 

страни инвеститори да реинвестирају своју добит, него се рјешавањем проблема са којима се у 

свом пословању сусрећу страни, али и домаћи инвеститори, побољшава пословни амбијент. 

 

С циљем јачања конкурентности ЈЛС, путем Програма континуирано се ради на јачању 

капацитета ЈЛС за привлачење и рад са страним инвеститорима. 

 

Имајући у виду утицај конкурентности на локалном нивоу на конкурентност Републике Српске, 

препорука је да се наставе активности Владе Републике Српске које су усмјерене на 

стварање/унапређење конкурентских предности на нивоу јединица локалне самоуправе, кроз 

изградњу инфраструктуре и унапређење капацитета институција и организационих јединица 

укључених у активности привлачења СДИ на локалном нивоу. 

 

 

 

 

                                                           
40 Програм постинвестиционе подршке инвеститорима (aftercare) се у садњи са IFC/Групацијом Свјетске банке у 
Републици Српској спроводи од 2013. године. Тренутно је у Програм укључено 28 ЈЛС у Републици Српској (Билећа, 
Брод, Зворник, Дервента, Челинац, Фоча, Источно Ново Сарајево, Нови Град, Шипово, Шамац, Котор Варош, Модрича, 
Мркоњић Град, Лакташи, Прњавор, Бања Лука, Бијељина, Приједор, Теслић, Пале, Соколац, Градишка, Србац, 
Станари, Власеница, Требиње, Сребреница и Добој). С обзиром да Програм подразумијева институционалну сарадњу 
републичког и локалног нивоа, формирана је сарадничка мрежа за рад и постинвестициону подршку инвеститорима, 
коју чине представници ресорних Министарстава и именовани координатори у ЈЛС. 
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2.1.6. Реализација Стратегије подстицања страних улагања у Републику Српску 2016–

2020. године 

 

Претходну „Стратегију подстицања страних улагања у Републику Српску за период 2016–2020. 

године“ Народна скупштина Републике Српске је усвојила у јуну 2016. године, са пратећим 

акционим планом. 

 

Општи циљ ове Стратегије био је да се подстакну страна улагања, која ће допринијети додатном 

запошљавању, преносу знања и технологија и повећању извоза, односно улагања која ће 

довести до побољшања конкурентности Републике Српске на глобалном плану, те довести до 

пораста стопе привредног развоја. 

 

Мјере у Акционом плану су разрађене према три кључна оперативна циља дефинисана 

Стратегијом, и то: 

1. Побољшање конкурентности и унапређење пословног окружења, 

2. Јачање институционалних капацитета и развој партнерских односа, 

3. Активности промоције за циљане секторе и циљана тржишта, 

 

Сваки од наведених оперативних циљева разрађен је кроз посебне потциљеве, са дефинисаним 

мјерама реализације и надлежним институцијама за њихово спровођење.  

 

Анализом акционог плана може се закључити да је у периоду 2016–2020. године у свим 

оперативним циљевима остварен напредак, те посебно издвајамо кључне реализоване 

активности: 

Први оперативни циљ „Побољшање конкурентности и унапређење пословног окружења“ 

садржи 44 потциља разрађена у 84 конкретне мјере, који скупа покривају 24 области (као што 

су побољшање конкурентности, пореска политика, рад и запошљавање, грађевинске дозволе, 

образовање, саобраћајна инфраструктура и др.).  

Неколико активности које су реализоване: 

 2018. године је усвојен нови Закон о страним улагањима који представља даљу 

либерализацију страних улагања у Републику Српску. 

 Република Српска je изабрана у 10 најповољнијих малих региона за стране инвестиције. 

Република Српска је, након кандидатуре коју је поднијела Влада Републике Српске, 

према рангирању fDI Intelligence (Financial Times) изабрана као једна од 10 малих регија 

будућности за 2018/2019. годину, за стратегију страних инвестиција. 

 Влада Републике Српске је у континуитету водила дијалог са пословном заједницом како 

би се заједнички дефинисале мјере за унапређење пословног амбијента. Дефинисани су 

и заједнички документи, као што је Меморандум о заједничким политикама које је 

Влада Републике Српске закључила са Унијом удружења послодаваца крајем 2017. 

године, а који су даље имплементирани кроз мјере Владе Републике Српске. Већина 

усаглашених реформских активности је реализована. 

 Тако је с циљем подстицаја повећања плата Влада Републике Српске 2019. године 

усвојила Закон о подстицајима у привреди Републике Српске, којим је дефинисана 

субвенција за повећање плата на начин да привредни субјекти остварују право на 

подстицај за повећање плате у висини новчаних средстава који одговарају вриједности 
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70% или 30% од уплаћених доприноса на повећање плате, у зависности од почетних 

износа плате радника. Циљ увођења подстицаја за повећање плате радника био је 

побољшање положаја радника, у смислу стимулисања послодаваца да повећају плате 

запосленим у реалном сектору, а то би допринијело смањењу одлива радне снаге. Један 

од ефеката увођења наведених подстицаја је и отклањање сиве зоне у области исплате 

плата радника и превођење цјелокупног новчаног износа који радник добије од 

привредног субјекта у легалне токове. Мјера је дала резултат јер је забиљежен ефекат 

повећања плата за 20% у односу на почетни износ плате (у марту 2019. године) код 

привредних субјеката који су остварили право на подстицај. 

 У складу са Меморандумом, Влада Републике Српске и представници пословне 

заједнице су организовали низ округлих столова са привредним друштвима и 

представницима академске заједнице из различитих сектора како би се анализирало 

стање у сваком од њих. На основу овог дијалога извршена је детаљна анализа кључних 

привредних сектора, што је резултирало усвајањем Смјерница за развој привреде у 

новембру 2018. године, а потом и Приједлогом мјера за унапређење пословног 

амбијента 2019–2021. године, у мају 2019. године. 

 У 2021. години поново је активиран пројекат ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 

под називом „Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у 

висини уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника“, који је се у 

претходном периоду показао као ефикасан. 

 Новим Законом о подстицајима у привреди Републике Српске дефинисани су и 

подстицаји за директна улагања чија основна сврха јесте набавка нових технологија и 

савремене опреме. Реализација је започела 2020. године, а износи предвиђени за ову 

намјену су у 2021. години удуплани.  

 С циљем стимулисања реинвестирања извршене су измјене Закона о порезу на добит 

Републике Српске, на начин да порески обвезник који на територији Републике Српске 

изврши улагање у опрему и постројења за обављање регистроване производне 

дјелатности има право на умањење пореске основице за вриједност извршеног улагања. 

 Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је 2020. године покренула нову 

кредитну линију за увођење нових технологија под повољним условима у смислу 

каматне стопе, периода отплате и грејс-периода.  

 Настављено је са више реформских пројеката који имају за циљ унапређење 

конкурентности Републике Српске. Реализација пројекта регистрације пословних 

субјеката у Републици Српској електронским путем (онлајн) је завршена у све четири 

планиране фазе. Такође, завршен је и портал путем којег се приступа систему, а увезане 

су и институције које размјењују податке у систему (eregistracija.vladars.net). Да би 

систем био пуштен у функцију, неопходне су још неке претпоставке, као што је нпр. 

исказана потреба неких учесника у систему (посебно судова) за додатним обукама.  

 У складу са договореним активностима са пословном заједницом, успостављен је и 

регистар подстицаја у привреди, електронска база података о расположивим и 

додијељеним средствима за подстицаје привреди Републике Српске који се додјељују 

како на републичком тако и на локалном нивоу. Циљ успостављања Регистра је боља 

координација и размјена информација између институција које додјељују подстицаје, 

јавни увид у доступне подстицаје и квалитетна статистичка основа за потребе 

институција Републике Српске. Регистар је финализован и оперативан од октобра 2020. 

године. Јавно је доступан на порталу www.regpodsticaja.vladars.net.  
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 У извјештајном периоду се радило и на смањењу непореских давања. Влада Републике 

Српске је крајем 2019. године формирала Радну групу за реформу пореских и непореских 

давања и процедура приликом уплате истих, а на основу резултата радне групе у марту 

2020. године, Влада је усвојила Информацију о активностима Радне групе са 

приједлогом препорука. На основу истог извршена су смањења давања и то кроз Закон 

о измјенама и допунама Закона о судским таксама, Закон о допуни Закона о посебним 

републичким таксама, Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама и 

Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама. Наведена законска 

рјешења су у примјени од 1. јануара 2021. Након усвајања ових закона уштеде за 

пословну заједницу износе шест милиона КМ. 

 Покренут је и пројекат Оптимизације административних процедура на републичком 

нивоу, који подразумијева анализу процедура идентификованих у јединственом 

регистру свих дозвола, потврда, рјешења (тзв. формалности) које издају републички 

органи управе (јавно доступно на порталу www.pscsrpska.vladars.net), са становишта 

њихове оправданости, оправданости захтијевања неопходне документације, анализу 

трошкова и времена у њиховом прибављању. Циљ анализе и сљедећи корак јесте 

предлагање и спровођење поједностављења појединих административних процедура, 

те смањења трошкова и времена за пословну заједницу. Пројекат је у току, формирана 

су тијела за његову реализацију, усаглашена је и усвојена методологија рада, динамички 

план, извршене обуке имплементационог тијела и у току је анализа постојећих 

формалности. До краја 2021. године се очекује израда финалног акционог плана са 

јасним планом које формалности ће бити укинуте или поједностављене, у ком року и под 

којим претпоставкама (нпр. које прописе је потребно измијенити). 

 Уређена је област слободних зона, односно 2021. године је усвојен нови Закон о 

слободним зонама Републике Српске, те пратећи подзаконски акти и покренута 

иницијатива према УИО за смањењем појединих обавеза за кориснике зоне, а с циљем 

стварања конкурентнијег амбијента за пословање по узору на поједине слободне зоне у 

Србији, као примјеру добре праксе.  

 И у другим областима су реализоване мјере које доприносе унапређењу 

конкурентности, кроз формирање новог Министарства за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо друштво, унапређења области стечаја и 

ликвидације, грађевинских дозвола, инспекција итд. 

 

Други оперативни циљ „Јачање институционалних капацитета и развој партнерских односа“ 

обухвата три кључне области (јачање институционалних капацитета на републичком нивоу, 

јачање капацитета институција на локалном нивоу, као и развој партнерских односа између 

републичког и локалног нивоа, те са пословном заједницом), које броје 11 потциљева и 22 мјере 

за њихову реализацију. 

 

У овој области је учињен значајан напредак, како на локалном, тако и на републичком нивоу. 

 Успостављен је системски програм сарадње републичког и локалног нивоа власти с 

циљем привлачења инвеститора кроз Програм постинвестиционе подршке (aftercare). 

Програм постинвестицоне подршке инвеститорима у Републици Српској спроводи се од 

2013. године, путем Сарадничке мреже коју чине представници Министарства привреде 

и предузетништва и именовани координатори у ЈЛС. Тренутно Сарадничка мрежа 
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окупља 28 партнерских ЈЛС са планом за њено даље ширење. Кроз Сарадничку мрежу 

системски се организују обуке за ЈЛС, како с циљем привлачења, тако и задржавања 

инвеститора, заједнички се посјећују фирме и рјешавају отворена питања. Активности 

мреже су редовне и показују добре резултате у пракси. Током периода 2016–2020. 

Године организовано је 11 обука на тему привлачења и задржавања инвеститора, те су 

одржана четири састанка Сарадничке мреже. У поменутом периоду укупно је посјећено 

181 привредно друштво и додатно обављене консултације са 110 привредних друштава. 

 Унапријеђена је и сарадња са представништвима Републике Српске у иностранству. Као 

примјер успјешне праксе може се навести нови програм циљаног привлачења 

инвеститора које је спровело Министарство привреде и предузетништва са 

представништвима у иностранству. У овом периоду су реализоване двије кампање 

директног маркетинга (тзв. оutreach мисије) за привлачење инвеститора у секторе воћа 

и повећа у СР Њемачкој и Аустрији. 

 С циљем ближе сарадње републичког и локалног нивоа са представницима страних 

инвеститора успостављен је и Савјет за стране инвеститоре Републике Српске. Савјет за 

стране инвеститоре Републике Српске, као савјетодавно тијело, које сачињавају страни 

инвеститори, али и институције републичког и локалног нивоа, те Привредна комора 

Републике Српске је оперативног карактера, а искуства Републике Српске су усвојена и у 

ФБиХ. 

 С циљем што квалитетнијег наступа на ино тржиштима рађено је и на регионалном 

повезивању, те је потписан Споразум о сарадњи о заједничким наступима на сајамским 

манифестацијама са Покрајинском владом АП Војводине. Влада Републике Српске је 

овај споразум потписала крајем 2019. године, како би се кроз удружени наступ 

остварила већа запаженост, боља презентација као и рационализација трошкова обје 

партнерске стране. 

 Настављене су активности на регионалном пројекту цертификације општина са 

повољним пословним окружењем BFC SEE пројекат (Цертификација општина са 

повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи). С циљем побољшања и 

хармонизације локалних услова за пословање са онима у земљама Југоисточне Европе, 

Република Српска учествује у регионалном програму сертификације за повољно 

пословно окружење – BFC SEE. До сада су цертификат добиле сљедеће ЈЛС у Републици 

Српској: Бања Лука, Бијељина, Приједор, Добој, Теслић, Мркоњић Град, Котор Варош, 

Лакташи, Градишка, Требиње, Брод, Нови Град, Прњавор и Зворник, а активности се 

настављају како у смислу нових заинтересованих јединица локалне самоуправе, тако и у 

смислу рецертификације постојећих.  

 

Трећи оперативни циљ „Активности промоције за циљане секторе и циљана тржишта“ 

обухватао је двије области: активности промоције Републике Српске као атрактивне локације за 

страна улагања и активности промоције за циљане секторе и циљана тржишта, са 13 потциљева 

и исто толико мјера за њихову реализацију. 

 

У овој области је такође остварен значајан помак, уз чињеницу да су планиране активности 

интензивније промотивне кампање биле онемогућене усљед околности изазване пандемијом 

вируса корона. Без обзира на отежавајуће околности, створене су многе претпоставке за 

кампању чим се околности врате у регуларне токове. Тако је припремљен нови промотивни 

пакет за привлачење страних инвестиција:  
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 Извршено је брендирање и осмишљен је нови логотип, као и нови слоган „Српска – 

Република могућности“.  

 Редизајниран је сајт Invest Srpska www.investsrpska.vladars.net, који је добио 

атрактивнији и модернији изглед, али и унапређене техничке карактеристике. 

Платформа је тренутно урађена двојезично – на српском и енглеском језику. 

 Снимљен је промотивни видео спот „Српска – Република могућности“, који је доступан 

на енглеском, руском, њемачком језику и српском језику. 

 Урађена је и нова промотивна брошура која је доступна и у штампаној и електронској 

верзији; осмишљено је ново рјешење за промотивне штандове. 

 Комплетан промотивни пакет доступан је путем Јутјуб канала МПП и достављен је свим 

представништвима Републике Српске у иностранству, те се користи у свакодневном раду 

наших институција.  

 Редизајниран је постојећи портал regodobrenja.net, тј. успостављен нови портал 

Јединствена контакт тачка за пословање www.pscsrpska.vladars.net с циљем да омогући 

корисницима да на једноставан и брз начин дођу до потребних информација о 

регистрацији свих облика привредних друштава, као и предузетника, али и подацима о 

неопходним дозволама, сагласностима, лиценцама и осталим формалностима које су 

потребне за обављање одређених дјелатности. Путем портала могу се упутити и питања 

пословне заједнице институцијама Републике Српске на републичком нивоу. 

 У периоду од 2016–2020. године представљани су инвестициони потенцијали и 

могућности за улагања у Републику Српску.  

 У периоду од 2016–2020. интензивно се радило на успостављању директних контаката 

са инвеститорима. У овом периоду одржан је низ састанака са заинтересованим 

инвеститорима којима су представљени инвестициони потенцијали и могућности за 

улагања у Републику Српску и којима је пружена подршка у прикупљању свих 

неопходних информација. Разговори су вођени како са великим компанијама, тако и са 

делегацијама појединих регија/држава (као што су њемачке покрајине Рајнланд-Фалц, 

Баварска, Мађарска...) и нагласак у разговорима је био успостављање и наставак 

сарадње у области привреде али и унапређењу културне и туристичке сарадње. У овом 

периоду одржано је преко 15 форума и конференција у иностранству на којима је 

Република Српска имала запажено представљање. Издвајамо „The Republic of Srpska – 

Open for Business“ (SPEA) Београд, „Дани Републике Српске у Санкт Петербургу, Дани 

Српске у Привредној комори Србије, Форум лидера Српске и Србије“, „Успостављање 

заједничког оквира за пословање у региону“, форум „Стратешки дијалог о сарадњи Санкт 

Петербурга и Републике Српске“, као и учешће на Пословном форуму „RSBusiness100“ на 

тему „Приједлози послодаваца за Програм економских реформи Републике Српске“. Од 

значајнијих конференција ту је учешће на OECD Конференцији на високом нивоу: 

„Подстицање инвестиција за конкурентност у ЈИЕ“, које је одржано у Паризу (Француска), 

као и 13. Конференција европских регија и градова под називом „Атрактивне регије и 

градови за будуће генерације“ у организацији Института европских регија у Салцбургу, 

Аустрија. 
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2.1.7. Институционални оквир привлачења страних директних инвестиција у Републику 

Српску 

 

Без обзира на то колико је инвестициона политика квалитетно постављена, уколико не постоји 

квалитетан институционални оквир, који ће омогућити ефикасно спровођење инвестиционе 

политике, резултати постављених циљева инвестиционе политике ће бити значајно умањени.  

Тренутно је у овом кључно неколико носилаца активности: 

Министарство привреде и предузетништва 

Према Закону о републичкој управи41, Министарство привреде и предузетништва обавља 

сљедеће послове битне за привлачење страних улагања: припрему стратегије и правног оквира 

за привлачење страних улагања у Републику; координацију активности на привлачењу страних 

улагања са ЈЛС; постинвестициону подршку домаћим и страним инвеститорима; промовисање 

привредних потенцијала Републике у иностранству; промоцију извоза; праћење и вођење 

интернет страница намијењених страним инвеститорима и промоцији извоза; вођење базе 

података о страним улагачима у Републику и регистра подстицаја у привреди; праћење и 

анализирање инвестиционог окружења и предлагање мјера за његово побољшање с циљем 

стварања повољног пословног амбијента за домаће и стране инвеститоре; предлагање мјера за 

поједностављење административних процедура и поступака у сврху олакшања и смањења 

трошкова пословања у сарадњи са надлежним институцијама и пословним сектором; вођење и 

ажурирање евиденције о процедурама и формалностима за пословање, као и интернет 

странице Електронска јединствена контакт тачка; учествовање у припремању међународних 

уговора и споразума о сарадњи из области економских односа и друге послове у складу са 

законом.  

 

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. 

 

Представништва Републике Српске у иностранству су формирана с 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. 

 

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, 

ефикасним спровођењем приватизације, реструктурисањем предузећа у контексту 

приватизације, подстицањем производње која смањује увозну зависност.  

 

                                                           
41 Закон о републичкој управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18). 
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Привредна комора Републике Српске (ПКРС) са подручним 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 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 овлашћења – деташмани, 

усклађивање републичких редова вожње, увјерења, дозволе потврде, бонитети итд., рјешавање 

међународних привредних спорова путем спољнотрговинске арбитраже при ПКРС итд. ПКРС је 

акредитовани технички секретаријат за спровођење програма сертификације општина и градова 

са повољним пословним окружењем (BFC SEE), а једина у БиХ има Центар за дигиталну 

трансформацију у привреди, са стандардизованом методологијом и консултантима са 

међународно признатим сертификатом. 

 

Унија удружења послодаваца Републике Српске је организација која на добровољној основи 
окупља послодавце из приватног и јавног сектора са циљем заступања њихових интереса, 
пружања одговарајућих услуга, те успостављања и унапређења пословних веза. Својим радом, 
практичним искуством и угледом чланица доприноси расту запослености, одрживом 
пословању, афирмацији повољне инвестиционе климе и развоју социјалног дијалога. 
 

Развојна агенција Републике Српске (РАРС) своје активности усмјерава на развој, прије свега, 

нефинансијске институционалне подршке привредним субјектима, као и стварање системског 

амбијента за изградњу предузетничког друштва и промоцију предузетништва, те на унапређење 

развоја предузетништва и подстицања улагања у мала и средња предузећа.  

 

Локалне развојне агенције Републике Српске су институције које су формиране с циљем 

подршке развоју својих заједница. Основане су с 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.  

 

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 с циљем јачања конкурентности ЈЛС. 

 

 

 

2.2. SWOT АНАЛИЗА 
 

СНАГЕ 

 
Повољан геостратешки положај и близина 

европског тржишта, 

Зона слободне трговине,  

Либерализована регулатива за иностране 

инвеститоре, 

СЛАБОСТИ 

 
Велика осјетљивост на промјене на 

глобалном плану, 

Инфраструктура у развоју, 

Одсуство новијих финансијских 

аранжмана (нпр. фондови ризичног 

капитала), 
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Конкурентни трошкови пословања (повољне 

пореске стопе, конкурентна цијена електричне 

енергије..), 

Изједначен третман домаћих и иностраних 

инвеститора, 

Стабилност конвертибилне марке и ниска 

инфлација, 

Богатство природним ресурсима, 

Поуздан систем заштите од ризика за стране 

инвеститоре: MIGA, билатерални споразуми о 

унапређивању и заштити инвестиција, 

Успостављан програм постинвестиционе 

подршке инвеститорима, 

Реформски процеси (једношалтерски систем 

регистрације, пројекти смањења непореских 

давања и оптимизације административних 

процедура), 

Традиција и искуство у индустријској 

производњи, 

Повољан однос између цијене и квалитета 

радне снаге. 

Недовољно брзо прилагођавање 

образовног система потребама привреде,  

Недовољна технолошка развијеност, 

Недовољна конкурентност домаће 

привреде, посебно у смислу знања, 

стручних и финансијских капацитета, 

Недовољна услови за акредитацију, 

контролу квалитету, издавања потврда 

(цертификација) и приступа другим 

међународним стандардима, 

Дјелимична завршеност реформи у 

области земљишне политике, 

Недовољна умрежаност јавног, приватног 

и научноистраживачког сектора, 

Недовољно развијени ланци вриједности. 

МОГУЋНОСТИ 

 
Реформа образовног система, 

Повећање бруто домаћих издатака за 

истраживање и развој и иновације, 

Даљи развој финансијских тржишта, 

Система подршка укључивању дијаспоре у 

привредне токове Републике Српске, 

Брзо укључивање у покидане међународне 

ланце вриједности усљед промјена изазваних 

пандемијом,  

Промоција потенцијала металопрерађивачког и 

прехрамбеног сектора, индустрије текстила, 

коже и обуће, туризма и ИТ сектора за ино 

улагања, 

Развој пословне инфраструктуре, 

Изградња великих инфраструктурних 

пројеката, 

Већа улагања у нове технологије, 

дигитализацију, истраживање и развој, 

Даљи развој и ојачавање институција за 

привлачење страних улагања, 

Усаглашавање са ЕУ стандардима. 

ПРИЈЕТЊЕ 

 
Неизвјесност у кретањима пандемије 

COVID 19 и, у складу са тим, повећан 

опрез страних инвеститора при 

инвестирању, а и повлачење страних 

инвестиција у матичне земље 

инвеститора, 

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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2.3. ВИЗИЈА  
 

Република Српска препознатљива као атрактивна дестинација за стране инвеститоре, са 

константним повећањем броја и обима нових страних инвестиција мотивисаних унапређењем 

ефикасности и са повећаним учешћем страних инвестиција у БДП-у Републике Српске. Повећане 

нове инвестиције омогућавају трансфер савремених технологија и брже укључивање привреде 

Републике Српске у четврту индустријску револуцију. У складу са тим остварење повећане 

продуктивности, која омогућава побољшање конкурентности Републике Српске и смањен одлив 

домаћих стручњака због створених могућности да своје вјештине уз адекватну зараду 

примјењују у домаћој привреди.  

 

 

 

2.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ  
 

Циљеви привлачења страних инвестиција су у веома уској вези са кључним развојним циљевима 

Владе Републике Српске, а који се односе на отварање нових радних мјеста, повећање 

конкурентности, стварање додатне вриједности, доприноса платном билансу, развоју малих и 

средњих предузећа итд. С друге стране, постављање генералног циља треба кореспондирати са 

утицајем пандемије COVID 19 и најављеним промјенама на кретања СДИ. 

 

Међутим, драстичне промјене у кретању СДИ, те бројне непознанице и неизвјесност коју на 

овом плану производи још увијек актуелна пандемија, као и одређена ограничења везана за 

доступност дијела података о СДИ у великој мјери ограничавају могућност креирања 

прецизнијих пројекција жељених резултата.  

 

Стога, постављене циљеве у овом поглављу треба посматрати као препоручене правце 

дјеловања који су посвећени спречавању или минимизирању негативних посљедица пандемије 

на СДИ и заузимању што је могуће бољих позиција за задржавање постојећих и привлачење 

нових инвестиција у новонасталим околностима.  

 

Главни циљ који се у првом периоду намеће кључним актерима задуженим за промоцију и 

привлачење инвестиција у Републику Српску је зауставити негативне посљедице пандемије и 

створити претпоставке за што скорији раст СДИ. Такође, потребно је повећати број СДИ која су 

мотивисана повећањем ефикасности.  

 

Стога, специфични циљеви за наредни трогодишњи временски оквир су: 

 

1. Спријечити губитак постојећих инвеститора услијед промјена изазваних пандемијом 

COVID 19 и зауставити негативне трендове, тј. повећати кумулативни прилив СДИ у 

Републику Српску у периоду 2021–2027. године 

 

Напор Владе Републике Српске и свих других институција које су укључене у рад са 

инвеститорима у Републици Српској треба бити усмјерен на задржавање постојећих страних 
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инвеститора и очување ланаца снабдијевања. У том смислу, приоритет надлежних институција 

треба усмјерити на интензивни циљани „програм постинвестиционе подршке“ за кључне стране 

компаније и њихове водеће домаће добављаче, очување ланаца снабдијевања и ослобађање 

од ограничења у приступу тржишту.  

 

У том смислу, пожељно је да већ у првој години већина водећих страних инвеститора буде 

обухваћено програмом постинвестиционе подршке и/или подстицајним програмима који су 

усмјерени на ублажавање посљедица пандемије, а да крајњи исход програма буде задржавање 

свих кључних постојећих инвеститора у Републици Српској. 

 

Обим СДИ у Републици Српској је у 2020. години био мањи за 28,3% у односу на годину раније. 

Ако томе додамо предвиђања која говоре да ће СДИ у земљама у транзицији у 2021. години 

доживјети пад до 10% или остати на нивоу из 2020. године, постоји велика вјероватноћа да ће и 

у 2021. години бити забиљежен пад СДИ у Републици Српској, као и реална пријетња да се такав 

тренд настави и након 2021. године, поготово уколико се узме у обзир даље компликовање 

пандемије COVID 19. 

 

Имајући напријед наведено у виду, институционални напори треба да буду усмјерени ка 

заустављању негативног тренда СДИ у 2021. години и постизању умјереног раста у 2022. години 

(5% до 10%) и значајнијег раста у 2023. години (20% до 30%). 

 

2. Повећати учешће СДИ у БДП у Републици Српској и број новооснованих компанија са 

ино капиталом 

 

Паралелно са падом СДИ у 2019. години, забиљежен је пад удјела СДИ у БДП Републике Српске 

са 3,8% (2018. година) на 3,4% (2019. година). Имајући у виду предвиђања кретања СДИ у 

наредном периоду, постоји реална шанса да удио СДИ у БДП-у у 2020. и 2021. године буде још 

нижи. 

 

Осим тога, у посљедњих осам година, прилив СДИ као постотак БДП-а у БиХ је углавном нижи 

него у другим упоредивим земљама у региону, што је забрињавајуће с обзиром на то да су се 

ове врсте инвестиција показале као кључни покретач економског раста и стварања радних 

мјеста у Средњој и Источној Европи42.  

 

Стога, неопходно је усмјерити активности ка повећању обима СДИ у мјери која ће осигурати удио 

СДИ у БДП-у Републике Српске приближно просјечном омјеру земаља Западног Балкана. 

У протекле три године у Републици Српској су регистрована 644 предузећа са ино капиталом, уз 

напомену да је у посљедње двије године остварен раст броја таквих предузећа. Реално је било 

очекивати да ће због глобалних утицаја такав тренд бити прекинут у 2020. години, када је 

регистровано 150 привредних друштава са страним улогом што је значајан пад у односу на 2019. 

годину када је регистровано 245 привредних друштава. 

 

Имајући у виду најављене пројекције, јасно је да институционалне напоре треба усмјерити ка 

спречавању значајнијег пада броја новооснованих предузећа са ино капиталом у 2021. години 

                                                           
42 Заједничке социоекономске реформе за период 2019–2022. године.  
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и постизању умјереног раста броја новооснованих предузећа са ино капиталом у 2022. години 

(5% до 10%) и значајнијег раста у 2023. години (20% до 30%).  

 

3. Повећати учешће СДИ која су мотивисана унапређењем ефикасности, а у складу са 

циљевима одрживог развоја  

 

Вриједност СДИ мотивисаних повећањем ефикасности у односу на укупну вриједност 

остварених СДИ у БиХ је у периоду 2015-2019. године износила 9%43. С обзиром на то да највећи 

ефекат на наведене развојне циљеве имају СДИ које теже повећању ефикасности, из тог разлога 

је неопходно повећати напоре у привлачењу ових видова страних инвестиција. Циљ је повећати 

учешће овог типа СДИ, да на крају периода износи минимално 20%.  

Поред горенаведених циљева, имајући у виду прилике које се у новонасталим околностима 

отварају у виду интеграције у глобалне ланце вриједности (ГВЦ), напори требају бити усмјерени 

ка:  

 – привлачењу СДИ у производне секторе попут аутомобилске индустрије, машина и 

других сектора, које би могле потакнути интеграцију домаћих компанија у глобалне ланце 

вриједности, генеришући ширење продуктивности кроз повезивање и трансфер знања и 

технологије; 

 – привлачење СДИ у специфичним сегментима индустрије који су релативно интензивни 

за рад, односно инвеститора који желе побољшати ефикасност својих ланаца вриједности путем 

конкурентних трошкова производње. СДИ у тим сегментима могу створити средња и високо 

квалификована радна мјеста, истовремено јачајући индустријску базу.  

 

Током реализације овог циља посебно треба водити рачуна о УН циљевима одрживог развоја 

кроз промовисање одрживих привредних грана и инвестиције у научно истраживање и 

иновације и очување животне средине, a тиме ће се индиректно утицати и на остале циљеве 

одрживог развоја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 fDiMarket, Подаци за компаније које улажу у БиХ 2015–2019. године. 
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3. ПРИОРИТЕТИ И МЈЕРЕ  
 

Приоритети представљају кључна поља и смјерове дјеловања за остварење визије и 

стратешких циљева и као такви имају највећи утицај на развој, односно остварење стратешких 

индикатора. Дефинисани приоритети су груписани по релевантним стратешким циљевима. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ПРИОРИТЕТ 

1. Спријечити губитак 

постојећих инвеститора 

услијед промјена изазваних 

пандемијом COVID 19 и 

зауставити негативне 

трендове, тј. повећати 

кумулативни прилив СДИ у 

Републику Српску у периоду 

2021–2027. године 

 

Приоритет 1.1 Појачати пажњу и сарадњу са постојећим 

инвеститорима  

 

Приоритет 1.2. Реализовати подстицајне програме који су 

усмјерени на ублажавање посљедица пандемије са фокусом 

на компаније у стратешким секторима 

 

Приоритет 1.3. Прилагођавање рада институција 

новонасталим околностима узрокованим појавом пандемије 

COVID 19 

2. Повећати учешће СДИ у 

БДП-у Републике Српске и 

број новооснованих 

компанија са ино 

капиталом 

Приоритет 2.1. Унапређење услова за покретање и обављање 

пословања  

 

Приоритет 2.2. Идентификација и усмјерење на кључне 

секторе привреде 

 

Приоритет 2.3. Идентификација и усмјерење на циљана 

тржишта 

 

Приоритет 2.4. Стварање услова за брзу подршку ино-

инвеститорима од стратешког значаја  

 

Приоритет 2.5. Јачање институционалног и финансијског 

капацитета републичких и локалних институција надлежних 

за рад са инвеститорима  

 

Приоритет 2.6. Јачање везе са дијаспором с циљем 

привлачења инвестиционог и научно-технолошког 

капацитета дијаспоре  

 

3. Повећати учешће СДИ 

која су мотивисана 

унапређењем 

ефикасности, а у складу са 

циљевима одрживог 

развоја 

Приоритет 3.1. Развити људски потенцијал за потребе 

савременог доба  

 

Приоритет 3.2. Стварање подстицајног окружења за 

инвестиције у истраживање, развој, иновације и ИКТ 

технологије, услова за паметну специјализацију 
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Приоритет 3.3. Стандардизација, техничка регулатива и 

интернационализација 

 

Уважавајући претходно наведене стратешке циљеве, за сваки појединачни циљ разрађени су 

приоритети и мјере које истима треба да допринесу. У склопу сваког приоритета дефинисани су 

индикатори (крајњег) резултата са почетним и циљним вриједностима. 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. Спријечити губитак постојећих инвеститора услијед промјена 

изазваних пандемијом COVID 19 и зауставити негативне трендове, 

тј. повећати кумулативни прилив СДИ у Републику Српску у 

периоду 2021–2027. године 

ПРИОРИТЕТИ И 

МЈЕРЕ 

ИНДИКАТОР РЕЗУЛТАТА ПОЛАЗНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ЦИЉАНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

(2027) 

 

Приоритет 1.1. 

Појачати пажњу и 

сарадњу са 

постојећим 

инвеститорима  

 

Број ЈЛС укључених у 

програм 

постинвестиционе 

подршке 

28 60 

Број привредних 

субјеката посјећених у 

оквиру програма 

постинвестиционе 

подршке у току године 

40 100 

Број одржаних сједница 

Савјета 

1 Најмање двије 

годишње 

Мјера 1.1.1. Ојачати програм постинвестиционе подршке (aftercare) 

Мјера 1.1.2. Ојачати улогу Савјета за стране инвеститоре Републике Српске 

 

Приоритет 1.2. 

Реализовати 

подстицајне програме 

који су усмјерени на 

ублажавање 

посљедица пандемије 

са фокусом на 

компаније у 

стратешким 

секторима 

 

Повећање износа 

расположивих 

средстава за 

програме подршке 

запошљавању 

привредним 

субјектима 

 

5 мил. КМ за 

поврат пореза и 

доприноса (2021) 

+ 

8 мил. КМ за 

повећање плата 

(2021) 

 

Повећање за 100% 

 

 

 

Привремена мјера 

и износ сходно 

захтјевима 

привредника 

Повећање износа 

расположивих 

средстава за 

увођење нових 

технологија 

7 мил. КМ (2021)  Повећање за 100% 

Мјера 1.2.1. Реализовати програме подршке запошљавању 

Мјера 1.2.2. Реализовати програме подршке увођењу нових технологија 



59 
 

Приоритет 1.3.  

Прилагођавање рада 

институција 

новонасталим 

околностима 

узрокованим појавом 

пандемије COVID 19 

Раст броја нових 

технолошки 

унапређених 

метода рада са 

инвеститорима 

(2020) Повећање најмање 

за 25% 

Мјера 1.3.1. Примјена нових, посебно дигиталних технологија у раду са инвеститорима, 

како током промоције тако и у раду са постојећим инвеститорима 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. Повећати учешће СДИ у БДП-у Републике Српске и број новооснованих 

компанија са ино капиталом 

ПРИОРИТЕТИ И 

МЈЕРЕ 

ИНДИКАТОР РЕЗУЛТАТА ПОЛАЗНА 

ВРИЈЕДНОСТ  

ЦИЉАНА ВРИЈЕДНОСТ 

(2027) 

Приоритет 2.1. 

Унапређење услова 

за покретање и 

обављање 

пословања  

 

 

Дигитализација почетка 

пословања  

Дјелимична 

(2020) 

Поступна 

Број нових дигиталних 

јавних услуга 

(2020) 

0 

20 

Смањење непореских 

давања  

(2020) Најмање за 15% 

Смањење 

административних 

процедура  

0/932 (2024) 

150 поједностављених/ 

укинутих од 932 

Раст нових модела 

финансирања  

(2020) Додатна 3 

Унапређење услова 

пословања у областима 

које прате међународни 

извјештаји  

 најмање 7 области у 

којима је постигнут 

напредак  

Број успостављених 

слободних или 

специјалних 

економских зона 

 4 

Мјера 2.1.1. Почетак примјене пројекта е-регистрације пословних субјеката и других 

пројеката с циљем развоја е-управе 

Мјера 2.1.2. Финализација пројекта оптимизације административних процедура 

Мјера 2.1.3. Наставак фискалног растерећења кроз смањење непореских давања  

Мјера 2.1.4. Развој финансијског тржишта и тржишта ризичног капитала  

Мјера 2.1.5. Наставак активности на реализацији кључних елемената за унапређење 

пословног амбијента по областима међународних извјештаја 

Мјера 2.1.6. Увести нове моделе пословне инфраструктуре (нпр. слободне зоне, 

специјалне економске зоне...) 
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Приоритет 2.2. 

Идентификација и 

усмјерење на кључне 

секторе привреде  

Повећање обухвата 

анализираних сектора  

1 6 

Повећање броја 

финализованих 

инвестиционих пакета 

(2020) 5 по сектору (укупно 

30) 

Мјера 2.2.1. Идентификација кључних конкурентских предности појединих сектора  

Мјера 2.2.2. Израда инвестиционих пакета по секторима за поједине инвестиционе 

локације  

Приоритет 2.3. 

Идентификација и 

усмјерење на 

циљана тржишта  

Повећан број тржишта на 

којима се врши 

промоција 

8 12 

Повећан број 

промотивних догађаја на 

којима су квалитетно 

представљени 

потенцијали Републике 

Српске 

(2020) Најмање 10 

међународних догађаја 

годишње 

Број циљаних кампања 

годишње  

(2020) 2 

Мјера 2.3.1. Идентификација кључних тржишта за промоцију  

Мјера 2.3.2. Стално унапређење промотивних материјала и повећање броја канала 

промоције, посебно на међународном плану 

Мјера 2.3.3. Спровођење кампања циљаног привлачење инвеститора (тзв. outreach) 

Приоритет 2.4. 

Стварање услова за 

брзу подршку ино-

инвеститорима од 

стратешког значаја  

Број инвестиционих 

пројеката обухваћених 

подршком  

- 5% нових 

инвестиционих 

пројеката 

Мјера 2.4.1. Осигурати механизме (финансијске и институционалне) за брзу подршку 

инвеститорима од стратешког значаја (нпр. инвеститори са великим ино капиталом, 

инвеститори који улажу у неразвијена подручја, у стратешке секторе или који доприносе 

већем запошљавању) 

Приоритет 2.5. 

Јачање 

институционалног и 

финансијског 

капацитета 

републичких и 

локалних 

институција за рад 

са инвеститорима 

Повећан буџет 

МПП за промоцију  

(2020) 100.000 КМ годишње 

Повећан број ЈЛС 

укључених у обуке  

28 60 



61 
 

Мјера 2.5.1. Јачање Ресора за економску сарадњу при Министарству привреде и 

предузетништва и повећање буџета за промотивне активности Министарства 

привреде и предузетништва 

Мјера 2.5.2. Спровођење обука за ЈЛС и остале учеснике у систему промоције 

Мјера 2.5.3. Јачање сарадње са представништвима Републике Српске у иностранству 

Приоритет 2.6. 

Јачање везе са 

дијаспором с циљем 

привлачења 

инвестиционог и 

научно-технолошког 

капацитета 

дијаспоре  

Повећан број 

идентификованих 

представника 

дијаспоре 

потенцијалних 

улагача  

(2020) Повећање за 50% 

Мјера 2.6.1. Мапирање локација и карактеристика дијаспоре, промоција потенцијала за 

улагање и примјера добре праксе, организовање тематских панела/форума са 

истакнутим предузетницима из дијаспоре  

 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. Повећање учешћа СДИ која су мотивисана унапређењем 

ефикасности, а у складу са циљевима одрживог развоја 

 

ПРИОРИТЕТИ И МЈЕРЕ ИНДИКАТОР 

РЕЗУЛТАТА 

ПОЛАЗНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

ЦИЉАНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

(2027) 

Приоритет 3.1.  

Развити људски 

потенцијал за потребе 

савременог доба  

Повећање 

усклађености 

образовног система и 

потреба тржишта рада  

Дјелимично (2020) Потпуна (2027) 

Мјера 3.1.1. Модернизација образовног система с циљем његовог што бржег 

прилагођавања потребама тржишта рада и технолошког развоја  

Приоритет 3.2. 

Стварање 

подстицајног 

окружења за 

инвестиције у 

истраживање, развој, 

иновације и ИКТ 

технологије, услова за 

паметну 

специјализацију 

Основати Фонд за 

науку и иновативност  

 

(2020) Основан Фонд 

Број функционалних 

мрежа за иновације 

(2020) 5 

Успостављен научно-

технолошки парк 

0 1 
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Мјера 3.2.1. Основати Фонд за науку и иновативност и увезати универзитете и привреду 

путем конкретних програма сарадње с циљем нових научно-технолошких рјешења 

примјењивих у привреди 

 

Мјера 3.2.2. Дефинисати модел научноистраживачких паркова и примијенити адекватан 

модел на територији Републике Српске  

Приоритет 3.3. 

Стандардизација, 

техничка регулатива и 

интернационализација  

 

Раст извоза  3.392.236.000 КМ Повећање 

најмање за 25% 

Мјера 3.3.1. Спровести Стратегију инфраструктуре квалитета производа и услуга у 

Републици Српској за период 2019–2023. године  

Мјера 3.3.2. Подршка домаћим МСП у интернационализацији и дигитализацији  

Мјера 3.3.3. Проактивно учешће у регионалним иницијативама  
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ПРЕГЛЕД МЈЕРА СА ИНДИКАТОРИМА 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 1.1.1. Ојачати програм постинвестиционе подршке (aftercare) 

Кратак опис мјере  Програм постинвестиционе подршке у Републици Српској је започео 

2013. године, а подразумијева системску везу између републичког 

нивоа и јединица локалне самоуправе с циљем праћења стања по 

питању постојећих инвеститора и подршке за одржавање постојећих 

страних инвестиција и подстицање на реинвестирање. Кроз редовну 

комуникацију са њима могу се отклањати проблеми у пословању и 

проналазити начини за додатне инвестиције.  

У почетком периоду у Програм је било укључено 10 ЈЛС, а 2021. године 

укључено је 28 ЈЛС.  

До краја периода циљ је укључити већину јединица локалне 

самоуправе у Програм и обухватити већину значајнијих страних 

инвеститора у Програм. Имајући у виду динамику промјена у 

пословању које су изазване COVID 19, препорука је да се у оквиру 

постинвестиционе подршке успостави механизам ургентног 

рјешавања секторских отворених питања, а за која постоје 

претпоставке да се могу отклонити кроз интензивнији јавно приватни 

дијалог. 

Индикатори за 

праћење резултата 

мјере 

Индикатори  

(излазног резултата)  

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број укључених ЈЛС у 

програм  

28 60 

Број привредних 

субјеката посјећених 

у оквиру програма у 

току године 

40 100 

Процјена средстава  Износ: у оквиру постојећих буџетских средстава  

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства 

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, ЈЛС, ресорна министарства, пословна заједница  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 1.1.2. Ојачати улогу Савјета за стране инвеститоре Републике 

Српске  

Кратак опис мјере  Савјет за стране инвеститоре Републике Српске је тијело дефинисано 

Законом о страним улагањима Републике Српске, а чине га 

представници страних инвеститора, ресорних министарстава, 

пословне заједнице и ЈЛС. 

Сврха овог тијела јесте да анализира стање у области, предлаже мјере 

за унапређење, али и да помогне у рјешавању значајнијих 

појединачних отворених питања страних инвеститора који већ послују 
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у Републици Српској. Тијело функционише, али је потребно да се 

његов рад додатно промовише и унаприједи. 

Индикатори за 

праћење резултата 

мјере 

Индикатори  

(излазног резултата)  

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број одржаних 

сједница  

1 годишње Најмање 2 годишње 

Процјена средстава  Износ: у оквиру постојећих буџетских средстава 

Извор: буџет Републике Српске  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  Савјет за стране инвеститоре Републике Српске  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 1.2.1. Реализовати програме подршке запошљавању  

Кратак опис мјере  Постојећи програми подршке запошљавању у значајнијој мјери се 

реализују кроз Завод за запошљавање Републике Српске и индиректно 

кроз подстицајне мјере за повећање плата МПП. 

Програме подршке запошљавању би требало прилагодити 

новонасталим околностима, уважавајући искуства из претходног 

периода и постојећа средства фокусирати на оне програме који су дали 

добре резултате (нпр. за поврат пореза и доприноса за новозапослене 

раднике и слично), те наставити са подстицајним мјерама повећања 

плата радника код привредних субјеката  

Индикатори за 

праћење резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности Циљана вриједност 

(2023) 

Просјечна плата 

радника  

1.000 КМ  Повећање за 15% 

Процјена средстава  Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2023. године 

Носиоци мјере  МПП, ЈЛС  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 1.2.2. Реализовати програме подршке увођењу нових 

технологија 

Кратак опис мјере  Према истраживањима Међународне финансијске корпорације 

IFC/Групација Свјетске банке из јуна 2020. године, само мали проценат 

фирми (око 12%) анкетираних током избијања пандемије извјештава 

да су били оспособљени да обављају свој посао користећи дигиталне 

технологије, пропуштајући тако могућност да своје пословање 

прилагоде промијењеном међународном окружењу. 

Иако није познат пун опсег негативних ефеката пандемије на радна 

мјеста и пословне субјекте, извјесно је да она штети и здравим 

пословним субјектима којима ће бити потребна подршка да остану 
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одрживи, посебно у окружењу повећања несигурности, ограничења 

кретања и доступности финансија. 

Усвајање и употреба нових технологија и дигитализација утицаће на 

способност фирми да се прилагоде и иновирају своје пословање како 

би се прилагодили, опоравили и постали отпорнији током и послије 

периода пандемије. Усвајање нових технологија за унапређење 

продуктивности (укључујући дигиталне) битне су области за раст 

продуктивности и интернационализацију приватног сектора.  

Управо је то разлог што се као једна од кључних мјера, која треба да 

допринесе бржем опоравку привредних субјеката у наредном 

периоду и њиховом лакшем укључивању у међународне токове, 

наводи потреба прилагођавања владиних програма новонасталим 

околностима, а посебно кроз подршку увођењу нових технологија. 

Индикатори за 

праћење резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2021) 

Циљана вриједност 

(2027) 

 

Износ средстава   7 мил. КМ Повећање за 100% 

Процјена средстава  Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, ЈЛС, МНРВОИД 

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 1.3.1. Примјена нових, посебно дигиталних технологија у раду 

са инвеститорима, како током промоције тако и у раду са постојећим 

инвеститорима 

Кратак опис мјере  Од институција и организационих јединица на свим нивоима власти 

које обављају послове промоције и привлачења инвестиција се очекује 

да ускладе/прилагоде активности проактивног привлачења 

инвеститора према новим околностима. У том контексту до изражаја 

долазе могућности које осигурава примјена дигиталних технологија у 

процесу промоције, али и током пружања услуга за инвеститоре. С тим 

у вези, препоручује се стављање акцента на сљедеће активности:44 

– примјена дигиталних технологија у раду са инвеститорима и 

процесу промоције; 

– примјена нових технологија приликом представљања локација 

инвеститорима (одређене апликације попут „VR Place“ омогућавају да 

прилике за инвестирање буду детаљно и адекватно представљене 

циљаној групи широм свијета. Уклањају се препреке у виду времена и 

новца потребног за „први обилазак“ локације и омогућавају да 

потенцијални инвеститори виртуално посјете локацију за коју су 

заинтересовани); 

– коришћење друштвених медија за интеракцију с компанијама. 

                                                           
44 Wavteq, Утицај коронавируса на глобална кретања СДИ. 
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Индикатори за 

праћење резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Раст броја нових 

технолошки 

унапријеђених 

метода рада са 

инвеститорима  

(2020) Повећање за 

најмање 25% 

Процјена средстава  Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  Ресорна министарства, РАРС, ЈЛС, локалне развојне агенције 

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.1.1. Почетак примјене пројекта е-регистрације пословних 

субјеката и других пројеката с циљем развоја е-управе  

Кратак опис мјере  У Републици Српској учињен је заначајан напредак у области почетка 

пословања увођењем једношалтерског система регистрације 

привредих друштава и предузетника. Пројекат е-регистрације 

пословних субјеката је доведен до краја и треба осигурати његову пуну 

функционалност као примјер свеобухватног електронских сервиса 

доступног грађанима и привреди. 

Поред тога, потребно је у складу са стратешким документима из 

области е-управе наставити са осталим пројектима који доприносе 

дигитализацији јавне управе и унапређењу јавних услуга фокусираних 

на животне догађаје.  

Индикатори за 

праћење резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Дигитализација 

почетка пословања  

Дјелимична Поступна 

Број нових 

дигиталних јавних 

услуга  

0 20 

Процјена средстава  Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  Ресорна министарсва, МНРВОИД, РУГИП, ПУ, АПИФ, ЈЛС, ПКРС, УУПРС, 

остале управе и управне организације  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.1.2. Финализација пројекта оптимизације административних 

процедура 

Кратак опис 

мјере  

Оптимизација административних процедура на републичком нивоу 

подразумијева анализу процедура идентификованих у јединственом 
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регистру свих дозвола, потврда, рјешења (тзв. формалности) које издају 

републички органи управе (јавно доступно на порталу 

www.pscsrpska.vladars.net), са становишта њихове оправданости, 

оправданости захтијевања неопходне документације, анализу трошкова и 

времена у њиховом прибављању. Циљ анализе и сљедећи корак јесте 

предлагање и спровођење поједностављења појединих административних 

процедура, те смањења трошкова и времена за пословну заједницу. 

Влада Републике Српске је усвојила Одлуку о реализацији овог пројекта, 

формирала неопходна тијела, утврђена је методологија рада, анализа 

процедура је у току и неопходно је завршити активности у складу са 

усвојеним планом рада.  

Индикатори за 

праћење 

резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности 

(2021) 

Циљана вриједност (2024) 

Број 

поједностављених/укинутих 

процедура 

0/932 150 

поједностављених/укинутих 

од 932 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2024. године 

Носиоци 

мјере  

МПП, ресорна министарства, републичке управе и управне организације  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.1.3. Наставак фискалног растерећења кроз смањење непореских 

давања  

Кратак опис 

мјере  

Влада Републике Српске је завршила прву фазу смањења непореских 

давања, а на основу приједлога радне групе за реформу пореских и 

непореских давања и током 2020. године усвојила сет закона којима су 

остварене уштеде од 6 мил. КМ за пословну заједницу. 

Потребно је наставити са другом фазом смањења непореских давања у 

складу су дефинисаним начелима.  

Индикатори за 

праћење 

резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2025) 

Број непореских давања 

која су смањена или 

укинута  

11 Додатних 13 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2025. године 

Носиоци мјере  ресорна министарства, републичке управе и управне организације, 

пословна заједница  

 

http://www.pscsrpska.vladars.net/
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НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.1.4. Развој финансијског тржишта и тржишта ризичног капитала 

Кратак опис 

мјере  

Постојећи привредни субјекти у Републици Српској указују на потребу 

доступности квалитетнијих финансијских средстава. Стратегија развоја МСП 

за период 2021–2027. године дефинисала је ову мјеру кроз неколико 

активности, а посебно је једна група активности била би усмјерена на 

анализу потреба увођења нових модела финансирања (нпр. фондови 

ризичног капитала), потом моделе подршке за предузећа у почетним 

фазама развоја. Такође је потребно размотрити успјешне моделе 

финансирања приватних пројеката од стране међународних финансијских 

организација (нпр. ЕБРД). Производе ИРБРС и Гарантног фонда је потребно 

континуирано прилагођавати и учинити их још ефикаснијим и 

прихватљивијим, првенствено кроз поједностављење процедура, смањење 

укупних трошкова пласмана и гаранција, увођење посебних кредитних 

линија за реализацију стратешких пројеката на нивоу ЈЛС које би помогле 

развоју привреде). 

Индикатори за 

праћење 

резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Раст нових модела 

финансирања  

2020. Додатна 3 

Процјена 

средстава  

Износ: расположива средства финансијских институција  

Извор: гарантни фонд, ИРБРС, банке, донатори  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, Министарство финансија, Гарантни фонд, ИРБРС, локалне развојне 

агенције, УУПРС, ПКРС  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.1.5. Наставак активности на реализацији кључних елемената за 

унапређење пословног амбијента по областима међународних извјештаја 

Кратак опис 

мјере  

Постоји више међународних извјештаја који прате услове пословања и 

конкурентност једне земље (као што је глобални извјештај о 

конкурентности, индекс економских слобода, индекс иновативности, 

индекс регулаторне рестриктивности...). Већина извјештаја се бави сличним 

областима и захтијева унапређење у пословном амбијенту, а нарочито: 

почетак пословања, добијање грађевинске дозволе, рјешавање спорова, 

регистровање имовине, плаћање пореза, трошкови пословања.  

 

Иако је у већини области постигнут напредак, неопходно је у континуитету 

радити на унапређењу сваке појединачне области, посебно пратећи 

реформске активности и других земаља.  

Индикатори за 

праћење 

резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Унапређење услова 

пословања у областима које 

0 Унапређење у 

најмање 7 области 
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прате међународни 

извјештаји 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  Ресорна министарства, ЈЛС, ПУ, РУГИП, АПИФ, привредни судови 

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.1.6. Увести нове моделе пословне инфраструктуре (нпр. слободне 

зоне, специјалне економске зоне)  

Кратак опис 

мјере  

Поред постојећих облика предузетничке инфраструктуре (као што су 

пословне зоне), а које и даље треба развијати у сврху привлачења 

потенцијалних инвеститора, потребно је пратити трендове и развијати и 

нове облике предузетничке инфраструктуре. 

Користећи се добрим праксама земаља у окружењу (нпр. Србија) ово 

подразумијева развој и нових облика предузетничке инфраструктуре као 

што су слободне зоне (царинска подручја) и специјалне економске зоне 

(подручја са посебним повластицама за одређене стратешке привредне 

циљеве).  

Ово подразумијева више активности. Прва активност се односи на 

иницирање измјена прописа у вези са индиректним порезима како бисмо 

били једнако конкурентни као и земље окружења. 

Друга активност се односи на осигурање инфраструктуре за овакве облике 

предузетничке инфраструктуре у чему би нпр. ИРБРС заједно са локалним 

заједницама могао да пружи нове облике финансијске подршке. 

Трећа активност се односи на промоцију оваквих могућности за 

инвеститоре.  

Индикатори за 

праћење 

резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број успостављених 

слободних или специјалних 

економских зона 

0 Укупно 4 

Број нових корисника 

предузетничке 

инфраструктуре  

 За 50% више 

Процјена 

средстава  

Износ: 1 мил. КМ годишње за подршку слободним зонама 

+ 7 мил. КМ за осталу предузетничку инфраструктуру (у складу са 

Стратегијом развоја МСП 2021–2027. године) 

Извор: буџет Републике Српске, буџет ЈЛС 

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, МНРВОИД, Министарство финансија, ресорна министарства, ЈЛС, 

ИРБРС, РАРС, пословна заједница, представништва РС у иностранству 
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НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.2.1. Идентификација кључних конкурентских предности 
појединих сектора 

Кратак опис 

мјере  

Идентификација приоритетних сектора се заснива на кључним 

карактеристикама које указују на развојни потенцијал специфичног сектора 

и његову способност да у новонасталим околностима привуче пажњу 

страних инвеститора, као и на глобалним и регионалним трендовима.  

Идентификација циљаних сектора за привлачење СДИ је један од основних 

предуслова за достизање постављених стратешких циљева. 

Идентификација циљаних сектора треба да се заснива на постављеним 

циљевима економског развоја, компаративним карактеристикама 

појединих сектора и што је најважније, на тржишној потражњи. При томе, 

неопходно је пажљиво размотрити величину и раст тржишта СДИ за сваки 

сектор и извршити усклађивање са постављеним циљевима економског 

развоја, те у складу с тим планирати пружање услуга инвеститорима 

Сходно томе, циљани сектори су подијељени у три категорије према 

приоритетима како слиједи: 

1. Високи приоритет: сектори који су спремни за тржиште, гдје ће се МПП и 

институције на републичком и локалном нивоу фокусирати и распоредити 

ресурсе за спровођење активности проактивног привлачења инвеститора. 

Ову групу чине сектори у којима је евидентан висок степен интереса и гдје 

истовремено СДИ могу имати висок степен контрибуције у остваривању 

постављених развојних циљева Владе РС. Ради се о етаблираним секторима 

у прерађивачкој индустрији, у којима већ постоји значајна инвестициона 

активност и трендови који указују на потенцијал за даљи раст. Ту се могу 

сврстати и ИТ, туризам и други растући и надолазећи сектори подршке у 

којима већ постоји мала, али евидентно растућа инвестициона активност. 

2. Средњи приоритет: сектори у којима су изгледи релативно слабији, гдје 

ће МПП и институције на републичком и локалном нивоу развијати 

промотивни материјал, имати континуирано посматрање и проактивно ће 

дјеловати ако се укажу прилике. Ову групу чине сектори који имају средњи 

степен интереса и гдје истовремено СДИ могу имати висок степен 

контрибуције у остваривању постављених развојних циљева Владе РС.  

3. Низак приоритет: остали други сектори у којима су изгледи најслабији, 

гдје МПП и институције на републичком и локалном нивоу више додијелити 

ресурсе за реактивни одговор на упите. Чине га сви остали сектори који могу 

имати одређену контрибуцију у остваривању постављених развојних 

циљева Владе РС. Такође, низак приоритет се може односити и на већ 

етаблиране секторе али на нижем технолошком нивоу, као и секторе који 

већ сами привлаче инвестиције и не требају напоре у промоцији. 

Индикатори за 

праћење 

резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број анализираних сектора  1 6 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  
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Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  ресорна министарства, републичке управе и управне организације, 

пословна заједница  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.2.2. Израда инвестиционих пакета по секторима за поједине 

инвестиционе локације 

Кратак опис 

мјере  

Ова мјера је предуслов за конкретнији маркетиншки приступ 

инвеститорима и квалитетну припрему за прихват инвеститора. 

Подразумијева израду инвестиционе понуде за поједине сектора у више 

локација, а која обухвата све неопходне информације и конкурентске 

предности локација које се нуде (расположива инфраструктура, радна 

снага, добављачи, локација, републички и локални подстицаји). 

На овај начин би инвеститорима одмах било понуђено неколико локација 

са конкретним подацима и конкурентским предностима сваке појединачне. 

То ствара услове за директни маркетинг према инвеститорима који нису 

упознати са могућностима инвестиција или брзу услугу према већ 

заинтересованим инвеститорима. 

Индикатори за 

праћење 

резултата 

мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број финализованих 

инвестиционих пакета  

(2020) 5 по сектору (укупно 

30) 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, ЈЛС, ресорна министарства, пословна заједница  

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.3.1. Идентификација кључних тржишта за промоцију  

Кратак опис мјере  С обзиром на то да је познато која тржишта генерално нуде највећи 

потенцијал, односно посједују највећи интерес за улагање у Републику 

Српску, у наставку се налази преглед сектора и примарних 

потенцијалних тржишта на којима секторски потенцијали треба да буду 

представљени и промовисани. 

Циљани сектор Циљано тржиште на којем се очекује 

највећи степен занимања за 

представљени сектор 

Металопрерађивачка 

индустрија  

 ЕУ, Русија, Србија 

Електроиндустрија  ЕУ, Русија, Србија 

Дрвна индустрија  ЕУ, Русија, Србија 

Индустрија текстила, коже 

и обуће 

 ЕУ, Русија, Србија 

Прехрамбена индустрија  ЕУ, Србија, Русија 
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ИТ  ЕУ, Србија 

Туризам  Србија, Русија, ЕУ 

Енергетика  Русија, ЕУ 

 

Остали сектори  Сва тржишта 
 

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Повећан број тржишта 

на којима се врши 

промоција  

8 12 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, ЈЛС, ресорна министарства  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.3.2. Стално унапређење промотивних материјала и 

повећање броја канала промоције, посебно на међународном плану 

Кратак опис мјере  Промоција је изузетно важан елемент привлачења СДИ. И у овој групи 

активности, велику улогу има квалитет међуинституционалне сарадње, 

било да се ради о хоризонталној комуникацији између републичких 

институција и републичких са локалним институцијама, те 

представништвима Републике Српске у иностранству. 

С циљем ефикасне промоције СДИ у Републици Српској, неопходно је 

креирање годишњег маркетинг плана, те креирање промотивног 

материјала за циљане секторе. Осим тога, ова активност укључује 

сљедеће активности: 

- бригу о редовном ажурирању садржаја промотивног материјала, 

- осигурати нове промотивне материјале, посебно у дигиталном 

свијету, 

- осигурати медијску заступљеност о новим улагањима и уопштено о 

резултатима институција на републичком и локалном нивоу на 

пољу рада са инвеститорима,  

- идентификовати најважније релевантне међународне и домаће 

догађаје на пољу промоције СДИ у Републици Српској и квалитетно 

се представити на њима, 

- друге маркетиншке активности које су усмјерене ка промоцији СДИ 

у Републици Српској. 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 
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Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Повећан број 

промотивних догађаја на 

којима су квалитетно 

представљени 

потенцијали Републике 

Српске  

(2020) Најмање 10 

међународних 

догађаја годишње 

Процјена 

средстава  

Износ: најмање 10.000 КМ годишње 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, ЈЛС, ресорна министарства, представништва Републике Српске, 

ПКРС  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.3.3. Спровођење кампања циљаног привлачење инвеститора 

(тзв. outreach) 

Кратак опис мјере  Институције Републике Српске (Министарство привреде и 

предузетништва у сарадњи са Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде) и представништвима РС у иностранству су 

већ спровеле двије кампање циљаног привлачења инвестиција у 

Аустрији и Њемачкој за сектор воћа и поврћа. 

Ради се о системском приступу, тј. маркетинг кампањи према претходно 

идентификованој одређеног групе инвеститора који потенцијално могу 

бити заинтересовани за одређену област за коју је претходно 

припремљен конкретан инвестициони пакет. 

Ово је напреднији, комплекснији и кадровски и финансијски захтјевнији 

систем промоције и приступа инвеститорима, али је истовремено и 

много ефикаснији, те би га требало интензивније користити у наредном 

периоду. 

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број циљаних кампања  0 Најмање двије 

кампање годишње 

Процјена 

средстава  

Износ: 50.000 КМ годишње  

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, ресорна министарства, представништва Републике Српске, ПКРС, 

УУПРС, ЈЛС 
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НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.4.1. Осигурати механизме (финансијске и институционалне) 

за брзу подршку инвеститорима од стратешког значаја (нпр. 

инвеститори са великим ино капиталом, инвеститори који улажу у 

неразвијена подручја, у стратешке секторе или који доприносе већем 

запошљавању) 

Кратак опис мјере  Искуства у раду са инвеститорима указују на потребно прилагођавања 

захтјевима инвеститорима, посебно онима који су од стратешког значаја 

за привредни развој једне земље, тј. они који значајно доприносе 

унапређењу ефикасности пословања. 

У ситуацији глобалне конкуренције, земље би требале да имају спремне 

механизме брзог прилагођавања потребама таквих инвеститора, 

посебно у финансијском смислу. 

Најчешће се не ради о искључивом интересу таквих инвеститора за 

финансијском подршком, већ чињеницом да земље које прихватају 

такве инвеститоре кроз такав вид подршке показују одређени степен 

партнерског односа и озбиљности према самој инвестицији. 

Постојећи Закон о подстицајима Републике Српске је предвидио овакву 

врсту подстицајних средстава и у току је израда подзаконских аката 

којима би се омогућила њихова додјела према јасно утврђеним 

критеријумима. 

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Износ средстава  0 1 мил. КМ годишње, 

почевши од 2023. 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  Влада Републике Српске, МПП, ЈЛС, ресорна министарства 

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.5.1. Јачање Ресора за економску сарадњу при Министарству 

привреде и предузетништва и повећање буџета за промотивне 

активности Министарства привреде и предузетништва 

Кратак опис мјере  Законом о републичкој управи је дефинисано да централну улогу у 

привлачењу страних инвестиција у Републици Српској има 

Министарство привреде и предузетништва, како у смислу 

коорднинације са републичким, тако и локалним нивоом власти у 

Републици Српској. У претходном периоду је у овој области учињен 

значајан напредак (нови Закон о страним улагањима Републике Српске, 

базе података о страним улагањима, портал који се води за стране 

инвеститоре, промотивни филмови и други материјали, организације 

конференције, кампања директног маркетинга, обуке за ЈЛС, 

формирана Сарадничка мрежа са 28 ЈЛС, формиран Савјет за стране 

инвеститоре). С обиром на величину Републике Српске, ове капацитете 
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би требало само додатно ојачавати, уз издвајање посебне буџетске 

ставке за промотивне активности у иностранству. 

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Износ средстава  Повећати на 100.000 

КМ годишње 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства 

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  Влада Републике Српске, МПП 

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.5.2. Спровођење обука за јединице локалне самоуправе и 

остале учеснике у систему промоције 

Кратак опис мјере  Централна улога на пољу привлачења СДИ припада МПП и 

институцијама на републичком и локалном нивоу које обављају послове 

промоције и привлачења инвестиција и воде или учествују у пословима 

рада са инвеститорима. 

Методе промоције, прихвата инвеститора и рада са њима се у 

континуитету унапређују. Истовремено кадар који ради у институцијама 

је у сталном кретању. Из тог разлога је потребно у континуитету радити 

на развоју нових алата, али и јачању капацитета оних институција 

републичког и локалног нивоа власти који нису довољно развијени. 

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број ЈЛС укључених у 

обуке 

28 60 

Број обука  1 3 годишње 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, ресорна министарства, ЈЛС, донатори, ПКРС 
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НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.5.3. Јачање сарадње са представништвима Републике Српске 

у иностранству  

Кратак опис мјере  Постојећа сарадња институција у Републици Српској са 

представништвима и активности представништава Републике Српске у 

иностранству су показали позитивне ефекте. 

У наредном периоду је потребно још интензивније сарађивати у области 

привлачења страних инвестиција, а посебно активирати 

представништва с циљем привлачења стратешки битних инвеститора и 

спровођења кампања директног маркетинга. 

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Повећати број директних 

контаката 

представништава са већим 

инвеститорима из земаља 

у којима су 

представништва 

успостављена (годишње) 

(2020) 10 по 

представништву 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МЕИМС, МПП, представништва РС у иностранству, ресорна 

министарства  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 2.6.1. Мапирање локација и карактеристика дијаспоре, 

промоција потенцијала за улагање и примјера добре праксе  

Кратак опис мјере  Успостављање евиденције дијаспоре по географској припадности, као и  

квалификационој структури и занимању чланова дијаспоре, те називи 

компанија у којима раде је веома значајно, јер од квалитета 

информација у евиденцији дијаспоре зависи и начин и обим њеног 

ангажмана. Наведене податке о дијаспори могуће је сазнати на 

добровољној основи преко удружења чланова дијаспоре, завичајних 

клубова, представништава Републике Српске у иностранству, 

консултативног савјета дијаспоре, професионалних удружења, 

имиграционих центара, алумнија, завода за запошљавање и локалних 

заједница. У ту сврху, након усвајања неопходног правног оквира, 

реализовати промотивну кампању у сарадњи са представништвима 

Републике Српске, користећи такође медије и друштвене мреже како би 

што већи број припадника дијаспоре био упознат са активношћу и био 

мотивисан да се региструје.  
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С циљем стварања једне такве свеобухватне „мапе“ неопходно је 

креирати платформу која има за циљ мапирање и идентификацију 

људских потенцијала Републике Српске у иностранству, кроз форму 

добровољне регистрације. Намјера је да се креира и води регистар 

дијаспоре који би се састојао од базе података са евиденцијом и 

документацијом о исељеницима. Циљ је да се креира активна мрежа 

која ће подстакнути комуникацију, размјену знања и искустава између 

дијаспоре и институција Републике Српске.  

На основу овакве врсте података, организовати контакте и презентације 

могућности инвестиција у Републику Српску, уз константну промоцију 

примјера добре праксе.  

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број идентификованих 

представника дијаспоре 

потенцијалних улагача 

(2020) Повећање за 50% 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МЕИМС, представништва РС у иностранству 

Остали: МПП, ЈЛС  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 3.1.1. Модернизација образовног система с циљем његовог што 

бржег прилагођавања потребама тржишта рада и технолошког 

развоја 

Кратак опис мјере  Људски потенцијал је према свим истраживањима један од кључних 

фактора који опредјељују инвеститоре за улагање на некој територији. 

С обзиром на постављени циљ да се привуку инвеститори са већим 

степеном ефикасности, ова мјера треба да буде једна од кључних мјера 

и у овој стратешкој области. 

Унаприједити образовни систем на начин да у што већој мјери одговара 

потребама савремене привреде је сложен захтјев, а подразумијева неке 

од сљедећих праваца:  

- иновирати наставне планове и програме, 

- повећати број ученика који реализују практичну наставу код 

послодаваца, 

- континуирано стручно усавршавање наставног кадра, 

- унаприједити опремљеност школа и високошколских установа, 

- увести нове системе подстицаја квалитетним 

ђацима/студентима и образовном кадру, 

- увести посебне повластице за учеснике у систему дуалног 

образовања, 
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- развој нових вјештина и послова, посебно из области ИТ и 

екологије, 

- већи степен интернационализације школског система, 

- подршка оспособљавању одраслих како би се на тржишту рада 

обезбиједили кадрови који недостају, смањио број 

незапослених и квалификација радне снаге. 

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Школска 2021/21 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број уведених нових 

занимања са пратећим 

програмима према 

потребама 

послодаваца 

 

8 

За 50% више 

 

 

 

 

Број послодаваца код 

којих се изводи 

практична настава 

718 За 50% више 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  Министарство просвјете и културе, МНРВОИД, ЈЛС, РПЗ, УУПРС, ПКРС  

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 3.2.1. Основати Фонд за науку и иновативност и увезати 

универзитете и привреду путем конкретних програма сарадње с 

циљем нових научно-технолошких рјешења примјењивих у привреди 

Кратак опис мјере  Основна мисија Фонда за науку је да подржи научне, развојне и 

технолошке пројекте који се заснивају на научној изврсности и 

квалитету. Од посебног значаја су мултидисциплинарна и 

интердисциплинарна истраживања која омогућавају сарадњу са 

привредом, а с циљем рјешавања тема које су од значаја за привредни 

развој. 

Научноиндустријска сарадња је тренутно спорадична и несистематска. 

Стога је, у складу са овом мјером, потребно урадити укључити 

представнике привреде у процес комерцијализације научно-

технолошких достигнућа и обрнуто, на захтјев привреде осигурати 

укљученост високошколских институција у креирању нових 

технолошких захтјева. 

Кроз посебне мјере је потребно додатно стимулисати оне привредне 

субјекте који улажу у научно-истраживачку дјелатност.  
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Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Основати Фонд за науку  

и иновативност  

(2020) 

 

Основан Фонд 

Број функционалних 

мрежа за иновације 

(2020) Најмање 5 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МНРВОИД, универзитети, пословна заједница 

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 3.2.2. Дефинисати модел научноистраживачких паркова и 

примијенити адекватан модел на територији Републике Српске 

Кратак опис мјере  У Републици Српској не постоји технолошки парк као простор гдје би се 

омогућила специфична подршка привредницима и омогућио њихов 

развој. У овом простору била би доступна и подршка почетницима, 

јачање иновативности и технолошки развој. У једном простору би се 

повезали постојећи привредници, научни радници, почетници у 

бизнису, студенти, истраживачи и све остале стране, које су 

заинтересоване за властити развој али и развој економије у цјелини. 

Овај облик предузетничке инфраструктуре je посебно важан за развој 

економије, њену конкурентност, иновативност, дигитализацију, 

осавремењавање наставних процеса на универзитетима и свим другим 

користима које ови облици инфраструктуре омогућавају.  

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне вриједности 

(2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Успостављен научно-

технолошки парк 

0 1 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства или дугорочно 

повољна кредитна средства за изградњу првог научно-технолошког 

парка  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МНРВОИД, МПП, академска заједница, ЈЛС 
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НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 3.3.1. Спровести Стратегију инфраструктуре квалитета 

производа и услуга у Републици Српској за период 2019–2023. година  

Кратак опис мјере  Доношењем „Стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга 

у Републици Српској за период 2019–2023. године“ дефинишу се 

циљеви и наредни кораци за свеобухватан развој свих елемената 

инфраструктуре квалитета у Републици Српској, у петогодишњем 

периоду и кораци за преузимање правне тековине и пратећих принципа 

EУ из Поглавља 1 ЕУ. Стратегија поставља приоритете развоја наведених 

области и наредне кораке надлежних институција у Републици Српској, 

у складу са потребама домаће привреде и јединственог тржишта у БиХ, 

заштите потрошача и актуелних трендова развоја инфраструктуре 

квалитета (ИК) у Европи и свијету. Унапређивањем ИК у Републици 

Српској и планским преузимањем правне тековине EУ из Поглавља 1 − 

Слободно кретање робе доприноси се цјелокупном унапређивању ИК у 

цијелој БиХ и њеном испуњавању обавеза процеса придруживања ЕУ, 

што ће позитивно утицати и на: ‒ домаће привреднике, који ће 

производити, увозити и извозити производе без додатних трошкова 

оцјењивања усаглашености и техничких препрека, ‒ потрошаче, којима 

ће бити доступни квалитетни и безбједни производи, ‒ органе управе, 

који ће на једноставнији и ефикаснији начин нормирати надлежне 

области и спроводити ефикасан надзор над примјеном донесених 

прописа. Достизањем циљева утврђених овим документом, привреда 

Републике Српске и цијеле БиХ ће бити у позицији да постане активан и 

конкурентан учесник на регионалном, европском и свјетском тржишту. 

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2023) 

Степен развијености 

стандардизације, 

метрологије и 

оцјењивања 

усаглашености, као и 

значајан допринос у 

развоју акредитације, 

као елемената 

инфраструктуре 

квалитета, који су 

усклађени са европским 

и међународним 

правилима и признати од 

релевантних европских и 

међународних 

организација 

средњи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примјена законодавног и 

институционалног 

оквира инфраструктуре 

средња висока 
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квалитета Републике 

Српске 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Износ: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2023. године 

Носиоци мјере  МЕИМС, ресорна министарства, Завод за метрологију и стандардизацију 

 

 

НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 3.3.2. Подршка домаћим МСП у интернационализацији и 

дигитализацији  

Кратак опис мјере  Са управљачко-организационог аспекта, примjена мjера подизања 

нивоа технолошке, посебно информатичке писмености и опремљености 

и нивоа знања домаћих добављача, информисаност домаћих компанија 

о стандардима набавке мултинационалних компанија, подршка 

предузећима у испуњавању принципа 3К (квалитет, квантитет и 

континуитет) као услова за укључење у међународне ланце вриједности, 

мапирање базе домаћих добављача за мултинационалне компаније; у 

систему подстицаја код инвестиција од стране мултинационалних 

компанија појачати значај фактора „ниво очекиване сарадње са 

домаћим компанијама“ у оквирима ограничења државне помоћи; 

подршка укључивању у кластере, подршка коришћењу дигиталних алата 

с циљем јачег укључења у међународне ланце вриједности.  

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Број МСП обухваћених 

дигитализацијом 

(2020) 

 

 

Најмање 80% 

 

Број МСП обухваћених 

услугама подршке 

интернационализацији 

(2020) Сви 

заинтересовани 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: буџет Републике Српске и донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере   МПП, МНРВОД, представништва РС у иностранству, ПКРС, УУПРС, РАРС  
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НАЗИВ МЈЕРЕ  Мјера 3.3.3. Проактивно учешће у регионалним иницијативама  

Кратак опис мјере  У оквиру Берлинског процеса настала је Иницијатива о успостављању 

Регионалног економског подручја (енгл. Regional Economic Area – REA) 

којим би била унапријеђена четири важна стуба сарадње: трговина, 

инвестиције, мобилност радне снаге и дигитална интеграција.  

На Самиту у Софији, одржаном 10. новембра 2020. године, лидери 

Западног Балкана су у оквиру Берлинског процеса усвојили јединствен 

Акциони план за заједничко регионално тржиште, као и Зелени 

програм за Западни Балкан. 

Акциони план за заједничко регионално тржиште треба да олакша 

слободно кретање у региону, омогући пословној заједници да искуси 

потенцијал заједничког тржишта заснованог на моделу јединственог 

тржишта Европске уније, те укаже на неопходност усавршавања радно 

способног становништва. Декларација о Зеленом програму усклађена је 

са европским Зеленим планом и њоме се подржавају и убрзавају 

промјене и процеси у региону с циљем рјешавања проблема 

климатских промјена.  

Са становишта ове стратегије посебно је битан стуб који се односи на 

инвестиције и заједничке регионалне иницијативе у овој области.  

Индикатори за 

праћење 

резултата мјере 

Индикатори 

(излазног резултата) 

Полазне 

вриједности (2020) 

Циљана вриједност 

(2027) 

Износ средстава  

 

0 

 

 

 

 

Потпуна 

искоришћеност 

потенцијалних 

донаторских 

средстава 

Процјена 

средстава  

Износ: одредиће се у складу са расположивим средствима 

Извор: донаторска средства  

Период 

спровођења  

2021–2027. године 

Носиоци мјере  МПП, ресорна министарства  
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4. ОКВИР ЗА УТВРЂИВАЊЕ УНУТРАШЊЕ И МЕЂУСОБНЕ 

УСКЛАЂЕНОСТИ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА 
 

Стратегија привлачења страних инвестиција подразумијева мултисекторски приступ, с обзиром 

на то да страни инвеститори инвестирају у готово све секторе привреде Републике Српске. 

Управо зато Стратегија представља повезницу између стратегија ресорних министарстава, при 

чему ћемо приказати усклађеност Стратегије само са најзначајнијим ресорним стратегијама, 

уважавајући и оквире, који су дефинисани регионалним стратегијама и стратегијама 

међународног карактера. 

 

Основу за израду Стратегије привлачења страних инвестиција представља Програм економских 

реформи Републике Српске за период 2021–2023. године. Стратегија је усклађена са 

Програмом економских реформи 2021–2023. године у дијелу идентификације кључних 

препрека за конкурентност и раст, као и са мјерама за њихово отклањање. 

 

„Стратегија развоја индустрије Републике Српске за период 2021–2027. година“ представља 

стратешки оквир и приоритете за индустријски развој, који су реални и оствариви, узимајући у 

обзир расположиве природне, људске и финансијске ресурсе за реализацију динамичног 

економског раста, одрживог развоја и раста броја запослених радника. Стратегија привлачења 

страних инвестиција је усклађена са стратешким циљевима Стратегије развоја индустрије, а то 

су: повећање производње више фазе прераде, смањење спољнотрговинског дефицита у 

индустрији, повећање запослености у индустрији, повећање инвестиција у индустрију и 

смањење штетних утицаја на животну средину. 

 

„Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2021–2027. 

године“ дефинише основне стратешке циљеве, носиоце и средства за развој малих и средњих 

предузећа. Стратегија привлачења страних инвестиција је усклађена са стратешким циљевима 

Стратегије МСП, а то су: обнављање и раст предузетничке дјелатности у Републици Српској, 

обнављање и јачање конкурентности МСП у глобалним ланцима вриједности и раст учешћа 

производа, услуга и сектора заснованих на знању и иновацијама у структури МСП. 

 

„Стратегија научног и технолошког развоја Републике Српске за период 2017–2021. године – 

Знање за развој“ јесте стратешки је документ којим се дефинишу механизми за подстицање 

изврсности, националне и међународне видљивости у науци и иновацијама и циљно 

оријентисана истраживања за иновације. Циљеви Стратегије научно-технолошког развоја РС су: 

подстицање научноистраживачког квалитета и изврсности, подстицање интернационализације 

науке и иновативности, подстицање сарадње научноистраживачке и иноваторске заједнице са 

привредом, стварање услова за повећање издвајања за науку и иновативност, развијање 

људских ресурса у науци и иновативности и подстицање паметне специјализације. Стратегија 

привлачења страних инвестиција је усклађена у оквиру циља 3. „повећати учешће СДИ која су 

мотивисана унапређењем ефикасности, а у складу са циљевима одрживог развоја.“  

 

Стратегија привлачења страних инвестиција је са „Стратегијом развоја образовања Републике 

Српске за период 2016–2021. године“ повезана преко стратешког циља 5. у оквиру средњег 

образовања „повезивање стручног образовања и тржишта рада“ и циља 2. 
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„научноистраживачки оријентисано високо образовање и повезивање високог образовања и 

тржишта рада“, а усклађена је приоритетом 3.1. Модернизација образовног система с циљем 

његовог што бржег прилагођавања потребама тржишта рада и технолошког развоја у оквиру 

стратешког циља 3 „Повећати учешће СДИ која су мотивисана унапређењем ефикасности, а у 

складу са циљевима одрживог развоја“. У току је доношење нове „Стратегије развоја 

предшколског, основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022–

2030. године.“ 

 

Такође, „Стратегија образовања одраслих у Републици Српској за период 2021–2031. године“ 

опредјељује Републику Српску да развија друштво знања и убрзани економски развој кроз 

оспособљену, конкурентну, продуктивну и иновативну радну снагу која ће бити у стању 

непрестаног прилагођавања кроз цјеложивотно учење. Стратегија привлачења страних 

инвестиција је усклађена са Стратегијом образовања одраслих у оквиру свог стратешког циља 3. 

Повећати учешће СДИ која су мотивисана унапређењем ефикасности, а у складу са циљевима 

одрживог развоја, тј. Приоритет 3.1. Модернизација образовног система с циљем његовог што 

бржег прилагођавања потребама тржишта рада и технолошког развоја. 

 

„Стратегија инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 

2019–2023. године“ дефинише циљеве и наредне кораке за свеобухватан развој свих елемената 

инфраструктуре квалитета у Републици Српској у петогодишњем периоду и најважније, за 

преузимање правне тековине и пратећих принципа EУ из Поглавља 1 ЕУ „Слободно кретање 

роба“. Достизањем циљева утврђених овим документом, привреда Републике Српске и цијеле 

БиХ ће бити у позицији да постане активан и конкурентан учесник на регионалном, европском и 

свјетском тржишту. Стратегија је са Стратегијом инфраструктуре квалитета производа и услуга 

усклађена у оквиру стратешког циља 3. Повећати учешће СДИ која су мотивисана унапређењем 

ефикасности, а у складу са циљевима одрживог развоја, Приоритет 3.3. Стандардизација, 

техничка регулатива и интернационализација.  

 

 „Стратешки план за сарадњу са дијаспором Републике Српске“ између осталих циљева 

обухвата и утицај дијаспоре на привредни развој Републике Српске. Са овим циљем је усклађен 

циљ 2. Стратегије, а то је: „Повећати учешће СДИ у БДП-у Републике Српске и број 

новооснованих компанија са ино капиталом“, тј. Приоритет 2.6. „Јачање везе са дијаспором с 

циљем привлачења инвестиционог и научно-технолошког капацитета дијаспоре“. 

 

При изради Стратегије водило се рачуна и о регионалним и међународним стратешким 

документима. 

 

Вишегодишњи акциони план за регионално економско подручје на Западном Балкану 2021–

2024. године (REA) дефинише да ће се развој регионалног економског простора вршити у 

оквиру четири компоненте: трговина, инвестиције, мобилност и дигитална интеграција.  

Стратегија привлачења страних инвестиција је узела у обзир све четири компоненте, при чему 

је фокус на другој компоненти и усклађена је кроз мјеру 3.3.3. Проактивно учешће у 

регионалним иницијативама, а посебно кроз учешће у регионалној промоцији инвестиција, 

реформама регионалне инвестиционе политике и регионалног задржавања инвеститора 

(aftercare).  
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Битан оквир за израду овог документа јесте и документ УН-а 2030 Агенда за одржив развој. 

Узети су обзир и елементи Оквира за реализацију циљева одрживог развоја у БиХ, са фокусом 

на развојни правац „паметни раст“, а посебно у дијелу повољног окружења за предузетништво 

и иновације и унапређење квалитета образовања.  

 

При изради Стратегије подстицања страних инвестиција водило се рачуна и о новоусвојеној 

„Стратегији Југоисточна Европа 2030“, посебно у дијелу њених приоритета 4. и 7, који се односе 

на дигитализацију индустрије и јавних услуга и активирање дијаспоре у привредном развоју. 
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5. ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

СТРАТЕГИЈЕ 
 

Индикативним финансијским оквиром представљена су оквирна финансијска средства 

потребна за спровођење дефинисаних мјера, при чему се даје преглед потенцијалних извора 

средстава.  

 

Поред редовних средстава из буџета Републике Српске и буџета локалних заједница, 

финансирање спровођења мјера из Стратегије ће се вршити и из сљедећих извора: 

- средства међународних пројеката, донаторски програми и разни облици финансијске и 

техничке подршке, 

- кредитна средства домаћих/међународних финансијских институција,  

- средства привредних субјеката и истраживачко-развојних институција и слично. 

 

Имајући у виду да је у Републици Српској трогодишњи циклус буџетског планирања, укупна 

средства за реализацију активности које се финансирају из буџета у периоду спровођења 

Стратегије (2021–2027. године) није могуће прецизно исказати већ се ради о пројекцијама. 

Такође, средства за реализацију појединих мјера нису прецизно дефинисана, с обзиром на то 

да вриједности зависе не само од расположивих средстава из буџета Републике Српске, већ и 

вриједности и облика подршке (техничка и финансијска подршка), која ће бити обезбијеђена 

кроз реализацију домаћих и међународних пројеката, као и чињенице да у њиховој реализацији 

учествује више учесника различитих нивоа власти и њиховог доприноса самој реализацији 

мјере. Из овог разлога процентуално учешће појединачног циља у структури финансирања не 

би дало квалитетан податак и исто је изостављено. 

 

Треба нагласити да за реализацију одређених активности нису потребна додатна финансијска 

средства, јер се спроводе у оквиру обављања редовних активности надлежних институција 

Републике Српске. 

 

МПП ће приликом даље разраде годишњих акционих планова, уважавајући трогодишњи циклус 

буџетског планирања Републике Српске, водити рачуна да поменути планови буду усклађени са 

буџетом Републике Српске за сваку годину у периоду трајања Стратегије. 

 

За спровођење Стратегије на основу пројекција које је могуће у овом тренутку извршити за 

период 2021–2027. године планирано је укупно 168.900.000 KM, од чега 78,05% из буџета 

Републике Српске и 21,95% из осталих извора. 
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РЕДНИ БРОЈ И ОЗНАКА 

СТРУКТУРА ФИНАНСИРАЊА  

НАЗИВ 

ПОТЕНЦИЈАЛНОГ 

ИЗВОРА 
УКУПНО (КМ) БУЏЕТ 

(КМ) 

ОСТАЛИ 

ИЗВОРИ 

(КМ) 

Стратешки циљ 1: 

Спријечити губитак постојећих 

инвеститора услијед промјена 

изазваних пандемијом COVID 19 

и зауставити негативне трендове, 

тј. повећати кумулативни прилив 

СДИ у Републику Српску у 

периоду 2021–2027. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Приоритет 1.1. Појачати пажњу и 

сарадњу са постојећим 

инвеститорима  

    

Мјера 1.1.1. Ојачати програм 

постинвестиционе подршке 

(aftercare) 

 

0   редовна буџетска 

средства, 

донаторска 

средства 

Мјера 1.1.2. Ојачати улогу 

Савјета за стране инвеститоре 

Републике Српске 

 

0   редовна буџетска 

средства 

Приоритет 1.2. Реализовати 

подстицајне програме који су 

усмјерени на ублажавање 

посљедица пандемије са 

фокусом на компаније у 

стратешким секторима 

 

    

Мјера 1.2.1. Реализовати 

програме подршке 

запошљавању 

поврат пореза и доприноса за 

новозапослене 

подстицаји за плате  

 

УКУПНО  

50 мил. 

 

 

 

 

27 мил. 

 

 

 

77 мил. 

35 мил. 

 

 

 

 

27 мил. 

 

 

 

62 мил. 

15 мил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мил. 

редовна буџетска 

средства 

(акциони план за 

запошљавање) и 

остали извори 

Мјера 1.2.2. Реализовати 

програме подршке увођењу 

нових технологија 

 

 

75 мил. 

 

53 мил. 

 

22 мил. 

редовна буџетска 

средства (за ову 

намјену) и остали 

извори 

Приоритет 1.3.  

Прилагођавање рада институција 

новонасталим околностима 
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узрокованим појавом пандемије 

COVID 19 

Мјера 1.3.1. Примјена нових, 

посебно дигиталних 

технологија у раду са 

инвеститорима како током 

промоције, тако и у раду са 

постојећим инвеститорима 

0   редовна средства 

из буџета и 

донатори 

Стратешки циљ 2. 

Повећати учешће СДИ у БДП у 

Републици Српској и број 

новооснованих компанија са ино 

капиталом 

    

Приоритет 2.1. Унапређење 

услова за покретање и обављање 

пословања  

 

    

Мјера 2.1.1. Почетак примјене 

пројекта е-регистрације 

пословних субјеката и других 

пројеката с циљем развоја е-

управе  

 

   редовна буџетска 

средства и 

донатори 

Мјера 2.1.2. Финализација 

пројекта оптимизације 

административних процедура 

 

0   редовна буџетска 

средства и 

донатори 

Мјера 2.1.3. Наставак 

фискалног растерећења кроз 

смањење непореских давања  

 

0   редовна буџетска 

средства 

Мјера 2.1.4. Развој финансијског 

тржишта и тржишта 

ризичног капитала  

 

   расположива 

средства 

финансијских 

институција 

Мјера 2.1.5. Наставак 

активности на реализацији 

кључних елемената за 

унапређење пословног 

амбијента по областима 

међународних извјештаја 

   редовна буџетска 

средства и 

донатори 

Мјера 2.1.6. увести нове моделе 

пословне инфраструктуре (нпр. 

слободне зоне, специјалне 

економске зоне...) 

11 мил. 

Слободне зоне 

(4 мил.) 

Остала 

предузетничка 

инфраструкутра 

(7 мил.) 

11 мил. 0 буџет Републике 

Српске, буџети 

ЈЛС 

Приоритет 2.2.      
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Идентификација и усмјерење на 

кључне секторе привреде 

 

Мјера 2.2.1. Идентификација 

кључних конкурентских 

предности појединих сектора  

 

0   редовна буџетска 

средства и 

донатори 

Мјера 2.2.2. Израда 

инвестиционих пакета по 

секторима за поједине 

инвестиционе локације  

 

0   редовна буџетска 

средства и 

донатори 

Приоритет 2.3. Идентификација 

и усмјерење на циљана тржишта 

    

Мјера 2.3.1. Идентификација 

кључних тржишта за 

промоцију  

 

0   редовна буџетска 

средства и 

донатори 

Мјера 2.3.2. Стално 

унапређење промотивних 

материјала и повећање броја 

канала промоције, посебно на 

међународном плану  

100.000 70.000 30.000 редовна буџетска 

средства и 

донатори 

Мјера 2.3.3. Спровођење 

кампања циљаног привлачења 

инвеститора (тзв. outreach) 

300.000 250.000 50.000 буџет Републике 

Српске, буџети 

ЈЛС и донатори 

Приоритет 2.4.  

Стварање услова за брзу 

подршку ино-инвеститорима од 

стратешког значаја 

    

Мјера 2.4.1. Осиуграти 

механизме (финансијске и 

институционалне) за брзу 

подршку инвеститорима од 

стратешког значаја (нпр. 

инвеститори са великим ино 

капиталом, инвеститори који 

улазу у неразвијена подручја, у 

стратешке секторе или који 

доприносе већем 

запошљавању)  

5 мил 5 мил  буџет Републике 

Српске 

Приоритет 2.5. Јачање 

институционалног и 

финансијског капацитета 

републичких и локалним 

институција за рад са 

инвеститорима  
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Мјера 2.5.1. Јачање Ресора за 

економску сарадњу при МПП и 

повећање буџета за 

промотивне активности МПП  

500.000 500.000  редовна буџетска 

средства 

Мјера 2.5.2. Спровођење обука 

за јединице локалне самоуправе 

и остале учеснике у систему 

промоције 

   редовна буџетска 

средства, 

донатори 

Мјера 2.5.3. Јачање сарадње са 

представништва Републике 

Српске у иностранству 

   редовна буџетска 

средства 

представништав

а 

Приоритет 2.6. Јачање везе са 

дијаспором с циљем 

привлачења инвестиционог и 

научно-технолошког капацитета 

дијаспоре 

    

Мјера 2.6.1. Мапирање 

локација и карактеристика 

дијаспоре, промоција 

потенцијала за улагање и 

примјера добре праксе  

 

   Редовна буџетска 

средства, 

донатори 

Стратешки циљ 3.  

Повећати учешће СДИ која су 

мотивисана унапређењем 

ефикасности, а у складу са 

циљевима одрживог развоја 

    

Приоритет 3.1. Развити људски 

потенцијал за потребе 

савременог доба  

 

    

Мјера 3.1.1. Модернизација 

образовног система с циљем 

његовог што бржег 

прилагођавања потребама 

тржишта рада и технолошког 

развоја  

   буџетска 

средства 

планирања за 

спровођење 

стратегија 

развоја средњег и 

високог 

образовања, 

образовања 

одраслих (буџет 

РС, донаторска 

средства) и 

буџети ЈЛС 

Приоритет 3.2. Стварање 

подстицајног окружења за 

инвестиције у истраживање, 

развој, иновације и ИКТ 
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технологије, услова за паметну 

специјализацију 

 

Мјера 3.2.1. Основати Фонд за 

науку и иновативност и 

увезати универзитете и 

привреду путем конкретних 

програма сарадње с циљем 

нових научно-технолошких 

рјешења примјењивих у 

привреди 

   буџет РС и 

донатори 

Мјера 3.2.2. Дефинисати модел 

научноистраживачких паркова и 

примијенити адекватан на 

територији Републике Српске 

 

   буџет РС и 

донатори 

Приоритет 3.3. Стандардизација, 

техничка регулатива и 

интернационализација  

 

    

Мјера 3.3.1. Спровести 

Стратегију инфраструктуре 

квалитета производа и услуга у 

Републици Српској за период 

2019–2023. година  

 

   средства 

планирана за 

спровођење 

Стратегије 

Мјера 3.3.2. Подршка домаћим 

МСП у интернационализацији и 

дигитализацији  

   буџет Републике 

Српске и 

донатори 

Мјера 3.3.3. Проактивно 

учешће у регионалним 

иницијативама  

   редовна буџетска 

средства, 

донатори 
 

 

 

 
 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО ИЗВОРИМА 

Укупно (КМ) Буџет РС (KM) Остали извори (KM) 

168.900.000 131.820.000 37.080.000 

100% 78,05% 21,95% 
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6. ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ  
 

6.1. Координација спровођења  
 

Ефикасан оквир за привлачење инвестиција може допринијети повећању СДИ, а за реализацију 

истог је потребно неколико фактора као што су заједничка стратешка визија, снажне институције 

способне да испуне своје специфичне мандате спремне да сарађују, као и снажна политичка и 

финансијска подршка за све наведене мјере. Овим стратешким документом дата је стратешка 

визија и јасно утврђени задаци, а наредни период ће захтијевати испуњавање истих и добру 

сарадњу од стране кључних носилаца појединих мјера. 

 

За координацију спровођења „Стратегије привлачења страних инвестиција у Републику Српску 

за период 2021–2027. године“ одговорно је Министарство привреде и предузетништва.  

 

Координација спровођења Стратегије укључује сљедеће активности: 

- спровођење мјера за које је надлежно Министарство привреде и предузетништва; 

- редовно ажурирање и праћење реализације плана за спровођење мјера, уз учешће 

носилаца спровођења мјера и учесника у спровођењу мјера; 

- укључивање трошкова за имплементацију планираних мјера у Документ оквирног 

буџета Републике Српске и годишњег буџета Републике Српске; 

- комуникација са представницима међународних пројеката, институција Републике 

Српске, банака и осталих организација и институција у вези са координацијом 

финансијске и техничке подршке за спровођење одговарајућих мјера;  

- припрема и примјена система и инструмената за мониторинг и извјештавање о 

Стратегији, у координацији са носиоцима мјера; 

- израда Извјештаја о реализацији Стратегије; 

- покретање процеса средњорочне и коначне евалуације спровођења Стратегије; 

- ревизија Стратегије у складу са резултатима средњорочне евалуације; 

- покретање и вођење процеса израде Стратегије за период након 2027. године. 

 

Поред Министарства, истакнута је и улога осталих институција Републике Српске у спровођењу 

Стратегије. Будући да је кључни сегмент стратегије унапређење пословног амбијента, сва 

ресорна министарства, ЈЛС и пословна заједница (ПКРС и УУПРС) су битни учесници. 

 

Поред тога, у активностима прихвата инвеститора и рада са инвеститорима, али и унапређењу 

услова пословања на својој територији веома битну улогу имају ЈЛС.  

 

У активностима промоције сви сегменти друштва су битни, при чему је значајно навести да 

већину промотивних активности у иностранству треба да носе представништва Републике 

Српске у иностранству, у сарадњи са Министарством привреде и предузетништва и 

Министарством за европске интеграције и међународну сарадњу.  
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6.2. Мониторинг, евалуација и извјештавање о напретку и спровођењу 

„Стратегије привлачења страних инвестиција у Републику Српску у 

периоду 2021–2027. године“ 
 

Мониторинг служи за систематично и континуирано прикупљање, анализирање и коришћење 

података и индикатора ради мјерења напретка спровођења мјера, приоритета и циљева, у сврху 

извјештавања о спровођењу Стратегије и предузимања одговарајућих мјера ради евентуалних 

корекција. 

 

Достизање постављених циљева је, између осталог, условљено системским праћењем 

конкретних показатеља на основу којих се може утврдити степен успјешности у одређеном 

времену и по потреби предузети одговарајућа корективна мјера.  

 

Због тога је важно да постављени циљеви и приоритети буду мјерљиви и да се такви подаци 

могу користити за процјену учинка, односно за доношење потребних одлука.  

 

Посебан изазов могу представљати статистички показатељи и полазне вриједности, те велики 

број укључених институција, чије активности утичу на стратешке циљеве. Због тога је потребна 

редовна размјена информација о спровођењу пројеката са ширим кругом субјеката. Стога 

кључни показатељи успјешности привлачења страних инвестиција и индикатори требају бити 

предмет континуираног надгледања од стране надлежних институција ради уочавања 

евентуалних одступања, која су узрокована горенаведеним недостацима података, и по потреби 

њиховог усклађивања.  

 

Евалуација се ради с циљем утврђивања степена спровођења Стратегије, те ефективности и 

ефикасности планираних мјера и приоритета према дефинисаним циљевима и индикаторима, 

као и сумирање резултата и обезбјеђење улазних елемената за стратешки документ за наредни 

плански период.  

 

Систем мониторинга и евалуације који ће обухватити све циљеве, приоритете и мјере ће се 

постепено изградити, на основу чега ће бити извршена средњорочна и коначна евалуација.  

 

Систем ће обухватити сљедеће инструменте и алате који олакшавају и убрзавају процес 

мониторинга и евалуације: 

– развој инструмената за мониторинг и евалуацију за изабране мјере; 

– изградња капацитета Министарства привреде и предузетништва и носилаца 

спровођења мјера за примјену система и инструмената мониторинга и евалуације и 

припрему извјештаја о реализацији Стратегије.  
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План мониторинга и евалуације  

Активност Временски оквир Носилац активности Резултат активности 

  

 

Праћење спровођења 

и утицаја 

појединачних 

пројеката у оквиру 

мјера и приоритета 

 

Годишње 

 

Носиоци спровођења 

мјера са носиоцима 

пројеката  

 

Годишња анализа  

 

Праћење спровођења 

приоритета и мјера 

 

Годишње 

 

Носиоци спровођења 

мјера и 

Министарство 

привреде и 

предузетништва 

 

Припремљени 

улазни елементи за 

извјештај о 

реализацији 

Стратегије 

 

Праћење спровођења 

стратешких циљева 

Двогодишње  Министарство 

привреде и 

предузетништва 

Извјештај о 

реализацији 

Стратегије  

 

Средњорочна  

евалуација  

 

 

Коначна евалуација 

2024/2025 

 

 

 

2027/2028 

Министарство 

привреде и 

предузетништва  

 

Министарство 

привреде и 

предузетништва 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
ПРИЈЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ ПРИВЛАЧЕЊА СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 

РЕПУБЛИКУ СРПСКУ ЗА ПЕРИОД 2021–2027. ГОДИНА  
 
 
I  УСТАВНИ ОСНОВ 
  

 Уставни основ за доношење ове стратегије садржан је у Амандману XXXII на члан 
68. тачка 8. Устава Републике Српске, према којој Република, између осталог, уређује 
основне циљеве и правце привредног развоја, као и политику и мјере за усмјеравање 
развоја. Такође, чланом 57. Устава предвиђено је да страна лица могу стицати право 
својине и права на основу улагања капитала, у складу са законом.   
 Према члану 30. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 115/18), Министарство привреде и предузетништва обавља, између 
осталог, послове који се односе на припрему стратегије и правног оквира за привлачење 
страних улагања у Републику. Чланом 15. Законом о страним улагањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 21/18) предвиђено је доношење Стратегије 
подстицања страних улагања у Републику Српску као свеобухватног документа са 
циљевима, мјерама и носиоцима активности на привлачењу страних улагања. 

 
II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА 
НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 
 
 Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство, број: 22.03-020-
3046/21 од 20. октобра 2021. године, уставни основ за доношење Стратегије 
привлачења страних инвестиција у Републику Српску за период од 2021. до 2027. године 
садржан је у Амандману XXXII тачка 8. на члан 68. Устава Републике Српске, према којем 
Република уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце привредног развоја, као и 
политику и мјере за усмјеравање развоја. Такође, чланом 57. Устава предвиђено је да 
страна лица могу стицати право својине и права на основу улагања капитала, у складу са 
законом. 
 Према члану 30. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 115/18) Министарство привреде и предузетништва обавља, између 
осталог, послове који се односе на припрему стратегије и правног оквира за привлачење 
страних улагања у Републику, док је чланом 15. Закона о страним улагањима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 21/18) предвиђено доношење Стратегије подстицања 
страних улагања у Републику Српску као свеобухватног документа са циљевима, 
мјерама и носиоцима активности на привлачењу страних улагања. 
 Предлагач је навео да је општем акту под називом „Стратегија подстицања 
страних улагања у Републику Српску 2016–2020.“ истекао период важења, те да је из тог 
разлога приступљено изради новог општег акта којим ће се садржински одредити 
стране директне инвестиције као значајан фактор за побољшање републичких 
економских параметара за наредни седмогодишњи период. 
 Израђивач стратегије наводи да је приједлог новог стратешког документа рађен 
на основу анализе стања у Републици Српској, БиХ, региону и свјетских трендова, те 
досадашњих искустава, анализе међународних извјештаја и сарадње са кључним 
партнерима, тј. институцијама на републичком и локалном нивоу, те представницима 



 
 

пословне заједнице. Такође, израђивач стратегије наводи и да је усвајање Стратегије 
предвиђено Акционим планом за реализацију мјера Владе Републике Српске за 2021. 
годину. 
 Општи циљ привлачења страних инвестиција у Републику Српску је повећање 
обима страних инвестиција које воде ка повећању ефикасности, односно које воде до 
повећања стопе раста, запослености свих фактора производње и преносу савремених 
технологија. Стратегијом су дефинисана три стратешки циља: спријечити губитак 
постојећих инвеститора услијед промјена изазваних пандемијом COVID 19 и зауставити 
негативне трендове, тј. повећати кумулативни прилив страних директних инвестиција у 
Републику Српску у периоду од 2021. до 2027. године; повећати учешће тих инвестиција 
у БДП-у Републике Српске и број новооснованих компанија са ино капиталом; повећати 
учешће страних директних инвестиција, у складу са циљевима одрживог развоја. 
Израђивач стратешког документа указује да је програмски дио додатно разрађен по 
мјерама, те да је усклађен са релевантним стратешким документима и индикативним 
финансијским оквиром.  
 Републички секретаријат за законодавство упутио је одређене сугестије које су 
допринијеле прецизнијем садржинском одређењу документа, а које је предлагач 
прихватио. 
 Будући да постоји уставни основ за доношење ове стратегије, као и да је 
усаглашена са Одлуком о поступку планирања, праћења и извјештавања и реализацији 
усвојених стратегија и планова Владе Републике Српске и републичких органа управе 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/16 и 108/18), мишљење је да се 
Приједлог стратегије привлачења страних инвестиција у Републику Српску за период од 
2021. до 2027. године упутити Влади Републике Српске на разматрање. 
  
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
  
Према мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу, број: 
17.03-020-3091/21, од 25. октобра 2021. године, а након увида у прописе Европске уније 
и анализе Приједлога стратегије привлачења страних инвестиција у Републику Српску за 
период 2021-2027. године (у даљем тексту Приједлог), установљено је да постоје извори 
права релевантни за предмет уређивања достављеног приједлога, а које је предлагач 
консултовао приликом рада. Због тога у Изјави о усклађености стоји оцјена „Дјелимично 
усклађено“. 
 Предметном стратегијом су дефинисани стратешки циљеви, приоритети и мјере 
у вези са привлачењем страних инвестиција у Републику Српску за период од 2021. до 
2027. године. 
 Материју Приједлога, у дијелу примарних извора права ЕУ, уређује Уговор о 
функционисању ЕУ, Дио III: Политике и унутрашње дјеловање Уније Глава II-Слободно 
кретање робе, Поглавље I-Царинска унија, члан 32; Глава IV-Слободно кретање лица, 
услуга и капитала, Поглавље II-Право пословног настањивања, чл. 49. и 50., Поглавље IV-
Капитал и платни промет, чл. 64. и 65.; Дио V: Спољно дјеловање Уније, Глава II-
Заједничка трговинска политика, чл. 206. и 207.45 
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 Из домена осталих извора права ЕУ, предлагач је консултовао Саопштење 
Комисије Савјету, Европском парламенту, Европском економском и социјалном одбору 
и одбору регија-Ка свеобухватној међународној инвестиционој политици.46 
 Поред наведеног, предлагач је приликом израде Приједлога, у дијелу осталих 
међународних извора права имао у виду: 

 Стратегију Југоисточне Европе 2030, 2021, 

 UN Агенду 2030. за одрживи развој, 2015. и 

 UNCTAD Извјештај о инвестицијама у свијету. 
 

Доношење Приједлога допринијеће испуњавању обавеза из чланова 51, 57, 58, 61 и 
91. ССП-а47, који се односе на сарадњу уговорних страна у области пословног 
настањивања, пружања услуга, текућег плаћања и кретања капитала и промовисања и 
заштите подстицаја. 
  
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ  
 
 Стране директне инвестиције су значајан фактор за побољшање економских 
параметара једне земље, јер квалитетне стране инвестиције доприносе усвајању нових 
технологија, нових стандарда, стварању услова за укључење домаће привреде у 
глобалне ланце вриједности итд., а чиме утичу и на развој домаћих привредних 
субјеката, запошљавање, унапређење вјештина. С обзиром на то да је период на који је 
донесена „Стратегија подстицања страних улагања у Републику Српску 2016–2020.“ 
истекао, планом рада Министарства привреде и предузетништва за 2021. годину 
предвиђена је израда новог стратешког документа, те се приступило изради новог 
документа „Стратегија привлачења страних инвестиција у Републику Српску 2021–2027. 
године“. 
 На основу анализе стања у Републици Српској, БиХ, региону и свјетских трендова, 
те досадашњих искустава, анализе међународних извјештаја и сарадње са кључним 
партнерима тј. институцијама на републичком и локалном нивоу, те представницима 
пословне заједнице припремљен је нови документ којим су дефинисани стратешки 
циљеви, приоритети и мјере у вези са привлачењем страних инвестиција у Републику 
Српску за период од 2021. до 2027. године.  
 Усвајање Стратегије је предвиђено Акционим планом за реализацију мјера Владе 
Републике Српске за 2021. годину. 
 
V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА  
  
 Имајући у виду резултате спроведених анализа, истраживања и консултација у 
склопу израде ове стратегије, дефинисани су визија, мисија, стратешки циљеви и 
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приоритети за привлачење директних страних инвестиција у Републику Српску за 
период 2021–2027. година, и то: 
 Општи циљ привлачења страних инвестиција у Републику Српску је повећање 
обима страних инвестиција које воде ка повећању ефикасности, односно које воде до 
повећања стопе раста, запослености свих фактора производње и преносу савремених 
технологија.  
 Стратегијом су дефинисана три стратешка циља: 
 1. Спријечити губитак постојећих инвеститора услијед промјена изазваних 
пандемијом COVID-19 и зауставити негативне трендове, тј. повећати кумулативни 
прилив СДИ у РС у периоду 2021–2027. године; 
 2. Повећати учешће СДИ у БДП-у Републике Српске и број новооснованих 
компанија са ино капиталом; 
 3. Повећати учешће СДИ која су мотивисана унапређењем ефикасности, а у 
складу са циљевима одрживог развоја. 
 Програмски дио је додатно разрађен по мјерама, а у Стратегији је обухваћена и 
усклађеност са релевантним стратешким документима, индикативни финансијски 
оквир, те имплементациони дио који обухвата координацију и финансирање 
спровођења, те мониторинг и евалуацију Стратегије. Праћење и реализација Стратегије 
је задатак Министарства привреде и предузетништва и свих осталих задужених 
институција и организација Републике Српске, који ће једном годишње радити извјештај 
о реализацији мјера дефинисаних Стратегијом.  
  
VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ДОНОШЕЊА 
СТРАТЕГИЈЕ  
  
 Потребна финансијска средства за спровођење Стратегије привлачења страних 
инвестиција у Републику Српску за период 2021–2027. година оквирно износе 
168.900.000 КМ и односе се на подршку из буџета Републике Српске и међународних 
средстава. Значајан дио подстицаја је већ планирана у буџету Републике Српске кроз 
подстицаје за повећање плата, нове технологије, запошљавање и друге подстицаје.  
 


