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Увод

2

Развојна агенција Републике Српске представља друго по реду издање 
билтена у којем је дат преглед стања пословних зона као најзаступљенијег 
облика предузетничке инфраструктуре у Републици Српској.

Билтен је припремљен на основу Анализе стања пословних зона у 
Републици Српској за 2021. годину, која је креирана у складу са важећим 
стратешким документима Републике Српске и надлежностима Развојне 
агенције Републике Српске дефинисаним чланом 8. Закона о измјенама и 
допунама закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени 
гласник Републике Српске“ број 84/19) које се односе на подршку и развој 
предузетничке инфраструктуре и Програмом рада са финансијским 
планом Развојне агенције Републике Српске за 2022. годину.

Билтеном су представљене предности пословања у пословним зонама, 
кораци у њиховом успостављању, класификације пословних зона, као и 
графички приказ изграђености и капацитета по јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској.

Подаци у билтену су коришћени из документа "Анализа стања пословних 
зона у Републици Српској за 2021. годину", који је израђен на основу 
попуњених и достављених упитника од стране јединица локалне 
самоуправе, у периоду фебруар – јун 2022. године . Анализа обухвата само 
оне јединице локалне самоуправе из Републике Српске које су 
доставиле податке.



Увод

Предузетничка инфраструктура представља просторно-техничке 
облике за подршку развоју предузетништва, са посебним акцентом 
на успостављање и развој малих и средњих предузећа.

Може бити организована у облику пословне зоне, технолошког 
парка, предузетничког инкубатора и кластера.

Закон о развоју малих и средњих предузећа Републике Српске 
предвиђа могућност организовања и других облика предузетничке 
инфраструктуре за развој, промоцију и истраживање из ове области 
у складу са прописима и потребама привреде. Пословна зона је 
облик предузетничке инфраструктуре који представља грађевински 
уређен и комунално опремљен простор, намијењен за усклађено и 
планско кориштење од стране већег броја привредних субјеката 
који обављају привредну дјелатност.
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Основне предности пословања унутар зоне

 Све потребне активности у вези са пословним простором, 
градњом, дозволама, прикључцима и комуналном 
инфраструктуром, преузима управа зоне

 Олакшано проналажење пословних партнера (већа концентрација 
пословних субјеката пружа могућност сарадње и удруживања)

 Значајно олакшана питања логистике
 Значајно повољније цијене земљишта и смањени инвестициони 

трошкови у цјелини
 Лакша комуникација са банкама и прихватљивост колатерала у 

случају дизања кредита
 Доступни разни сервиси који се нуде у зонама, а који би били 

прескупи да се појединачно организују.

Предности пословања унутар пословне зоне
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Кораци у успостављању пословне зоне

Успостављање пословне зоне је скоро у потпуности у надлежности 
јединице локалне самоуправе која треба да процијени своју позицију, 
пројектује свој развојни пут и предузме одређене кораке у складу са 
стратешким документима са вишег нивоа, те одлучи које ће од 
инструмената подршке развоју успоставити. 



Уколико је то пословна зона, онда је потребно предузети сљедеће кораке
 Идентификовати потребу и донијети одлуку о успостављању пословне 

зоне
 Израда прединвестиционе студије за потенцијалне локације и анализа 

стања привреде
 Доношење одлуке о оснивању, планирање и идентификовање извора 

финансирања
 Регулисање имовинско-правних односа и израда регулационих 

планова
 Израда техничке документације, пројекта и предрачунске вриједности 

инвестиције
 Израда студије изводљивости за конкретну локацију
 Изградња инфраструктуре
 Прибављање дозволе од стране надлежног тијела о условима уласка и 

кориштења простора у пословној зони
 Промоција и попуњавање пословне зоне.
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У 40 јединица локалне 
самоуправе формирано 
је 67 пословних зона, 
три зоне су проглашене 
слободним зонама и 
налазе се у Требињу, 
Братунцу и Добоју и оне 
су се у току 2021. године 
налазиле у фази 
оснивања.

Преглед стања пословних зона у Републици Српској
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Класификација пословних зона по јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској

Класификација пословних зона урађена је у складу с Правилником о условима и 
начину успостављања пословних зона (“Службени гласник Републике Српске” број 
23/14), члан 7. Према овом правилнику пословне зоне се према површини дијеле на: 
микрозоне (до 10 ha), мале зоне (од 10 до 50 ha), средње зоне (од 50 до 100 ha) и 
велике зоне (од 100 ha).

Графички приказ укупних површина пословних зона према класификацији
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Пословне зоне се дијеле према:

а) значају за укупни развој Републике Српске и локални економски развој;

б) укупној површини зоне;

в) врсти пословних активности унутар зоне.



Класификација пословних зона по јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској

Јединице локалне самоуправе са пословним 
зонама од 50 до 100 хектара

Јединице локалне самоуправе са пословним 
зонама већим од 100 хектара
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Јединице локалне самоуправе са пословним 
зонама мањим од 10 хектара

Јединице локалне самоуправе са пословним 
зонама од 10 до 50 хектара 
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Класификација пословних зона по јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској



Графички приказ површина пословних зона јединица локалне самоуправе у односу на 
површину Републике Српске под пословним зонама

Преглед стања пословних зона по јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској
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Преглед стања пословних зона по јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској

Број предузећа у пословним зонама
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Прњавор

Пословно туристичка зона Вијака

Укупна површина зоне: 322.14 ha


     Саобраћајница (до зоне)        Електрична енергија        Водовод


Општина Прњавор налази се у сјеверозападном дијелу Републике Српске. Заузима 
површину од 631,45 км² и обухвата плодне долине ријека Укрине, Вијаке и Лишње, 
између планина Мотајице на сјеверу и Љубића на југу, са просјечном надморском 
висином од око 250 метара.

Велике зоне

Добој

Слободна зона Добој

Укупна површина зоне: 196.25 ha


     Саобраћајница (до зоне)        Електрична енергија (до зоне)        Водовод (до зоне)


Град Добој је регионални центар релативно велике етничко-географске цијелине у 
средишњем појасу Републике Српске, а у сјеверном дијелу БиХ. У Стратегији развоја 
Града Добоја планирано је да, у не тако далекој будућности, Добој представља водећи 
саобраћајни, комуникациони и дистрибутивни центар Републике Српске и БиХ.

Модрича

Предузетничка зона

Укупна површина зоне: 182.27 ha


     Саобраћајница        Електрична енергија        Водовод        Канализација


Подручје општине Модрича заузима површину од 363 квадратних километара и 
распрострањено је на три географска подручја захватајући по мањи дио свакога од њих: 
Дио равнице босанске Посавине са дијелом долине ријеке Босне, подручје масива 
планине Вучијак на лијевој обали ријеке Босне и подручје масива планине Требаве на 
десној страни ријеке Босне.

У наставку је дат преглед неколико површински највећих пословних 
зона према класификацији (велике, средње, мале и микро).
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Градишка

Пословна зона Нова Топола

Укупна површина зоне: 135.00 ha


     Саобраћајница        Електрична енергија        Водовод        Канализација


Општина Градишка налази се у западном дијелу Републике Српске и захвата њен 
сјеверни и централни дио. Састоји се од низијског дијела Лијевча поља, побрђа 
сјеверног дијела Поткозарја и мањег планинског дијела Козаре и Просаре.

Велике зоне

Средње зоне

Бијељина

Индустријска зона 4

Укупна површина зоне: 95.00 ha


Град Бијељина је смјештен у сјевероисточном дијелу Републике Српске, у срцу 
семберске равнице. У близини је аутопута Београд - Загреб, и већих градова у Србији, 
Београда и Новог Сада (око 120км).

Требиње

Пословна зона "Волујац"

Укупна површина зоне: 85.00 ha


     Саобраћајница (дјелимично)        Електрична енергија        Водовод     


Град Требиње налази се на атрактивном географском положају – на тромеђи три 
државе: БиХ, Хрватске и Црне Горе, као најкраћа веза континенталног дијела са обалом 
мора. На територији града налазе се три гранична прелаза: два са Црном Гором (према 
Никшићу и Херцег Новом) и један са Хрватском (према Дубровнику).
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Бијељина

Индустријска зона 1

Укупна површина зоне: 83.05 ha


     Саобраћајница        Електрична енергија        Водовод 


Град Бијељина је смјештен у сјевероисточном дијелу Републике Српске, у срцу 
семберске равнице. У близини је аутопута Београд - Загреб, и већих градова у Србији, 
Београда и Новог Сада (око 120км).

Средње зоне

Мале зоне

Невесиње

Пословна зона Килавци

Укупна површина зоне: 46.90 ha


     Саобраћајница        Електрична енергија        Водовод        Канализација


Општина Невесиње се налази на југу Босне и Херцеговине (југоисток Републике 
Српске), на географски повољном положају источно од Мостара и јужно од Сарајева. 
Простор општине Невесиње се налази под утицајем средњоевропске континенталне 
климе са сјевера и медитеранске климе са југа.

Источна Илиџа

Индустријска зона Кула - Добриња

Укупна површина зоне: 68.47 ha


     Саобраћајница        Ел. енергија (до зоне)       Водовод (до зоне)       Канализација (до зоне)

Општина Источна Илиџа се налази у централном дијелу Босне и Херцеговине и 
источном дијелу Републике Српске. Близина града Сарајева, главног града БиХ, 
аеродрома на само 1 km од центра општине, кao и близина олимпијских планина 
Бјелашнице, Игмана, Требевића и Јахорине, употпуњује инвестициони потенцијала ове 
општине. Општина административно припада Граду Источно Сарајево, односно једна је 
од шест општина града Источно Сарајево.
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Соколац

Пословна зона Подроманија

Мале зоне

Бијељина

Индустријска зона 2

Укупна површина зоне: 39.95 ha


     Саобраћајница        Електрична енергија        Водовод


Град Бијељина је смјештен у сјевероисточном дијелу Републике Српске, у равној и 
плодној Семберији, у близини ријека Дрине и Саве, испод планине Мајевице. Бијељина 
има једну од најразвијенијих пољопривреда у Босни и Херцеговини. У близини је 
аутопута Београд - Загреб, и већих градова у Србији, Београда и Новог Сада (око 120км). 
Са југа и запада граничи се са Брчко Дистриктом и општинама Лопаре, Угљевик и 
Зворник, док се на сјеверу и истоку граничи са Србијом преко ријека Саве и Дрине.

Укупна површина зоне: 43.00 ha


     Саобраћајница        Електрична енергија        Водовод        Канализација


Општина Соколац се налази у источном дијелу Републике Српске и БиХ, на широком 
платоу Гласинца у подножју планине Романије. Општина Соколац има повољан 
географски положај, налази се на раскрсници магистралних путева из Сарајева према 
Србији, Црној Гори, из Србије и Црне Горе према Јадранском мору.

Пелагићево

Пословна зона Поребрице

Укупна површина зоне: 41.74 ha


     Саобраћајница (до зоне)        Водовод 


Општина Пелагићево смјештена је у сјевероисточном дијелу Републике Српске и БиХ, у 
равној и плодној Посавини. На сјеверу се граничи са општинама Доњи Жабар и Шамац, 
на истоку и југу са Брчко дистриктом, док је на југозападу федерална општина Градачац.
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Дервента

Индустријска зона

Микро зоне

Сребреница

Пословна зона Зелени Јадар

Укупна површина зоне: 8.70 ha


     Саобраћајница (до зоне)        Ел. енергија       Водовод (до зоне)       Канализација (до зоне)

Укупна површина зоне: 9.52 ha


     Саобраћајница        Електрична енергија        Водовод        Канализација - (све до зоне)


Град Дервента је смјештен на сјеверозападном дијелу Републике Српске, простире се 
између ријеке Саве на сјеверу, планина Вучијака, Крњине, Мотајице и ријеке Укрине. 
Граничи се са општинама: Брод, Модрича, Добој, Станари, Прњавор и Србац.

Укупна површина зоне: 8.77 ha


     Саобраћајница (до зоне)       Електрична енергија(до зоне)       Водовод        


Општина Берковићи се налази у јужном дијелу Републике Српске, БиХ. Највећи врх 
Парич је стратешки погодан за пренос телекомуникацијских сигнала. На климу 
Берковића утиче близина мора, рељеф, изложеност циркулацијама ваздуха, геолошки 
састав, тако да се мјешају средоземна и умјерено-континентална клима.

Берковићи

Пословна зона Видуша

Општина Сребреница смјештена је у сјеверо-источном дијелу Републике Српске, БиХ, 
унутар великог завоја средњег тока ријеке Дрине, гдје природна богатства и љепоте 
чине највећи дио сребреничке туристичке понуде. Једним дијелом источни и цијели 
јужни дио општине лежи у завоју Дрине и представља саставни дио ширег, веома 
живописног географског мозаика Подриња.



Пале

Индустријско - пословна зона Фамос

Микро зоне

Укупна површина зоне: 8.44 ha


     Саобраћајница        Електрична енергија        Водовод        Канализација


Општина Пале смјештена је у котлини између планинских масива Романије, Равне 
планине и Јахорине, те са прибрежјем заузима површину око 8,5 км². Територија 
општине Пале је врло интересантна и богата природним наслијеђем. Она је готово у 
цјелини очувала ненарушену природу, са угодном микроклимом, четинарским шумама 
и другом вегетацијом.

Трг јасеновачких жртава 4, 78 000 Бања Лука


www.rars-msp.org


info@rars-msp.org


+387 51 247 516


