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Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

Министар: 
проф.др Борис Пашалић 

 
Телефон (кабинет министра): 051/ 338-415 
Факс: 051/ 338-865 
Адреса: 
 Трг Републике Српске 1,  
78000 Бања Лука 
E-пошта: mps@mps.vladars.net 

Агенција за аграрна плаћања Републике Српске 

Телефон: 051/338-549;  

Факс: 051/338-422; E-
mail: aaprs.info@mps.vladars.net   

 
 
 
 
 
 

Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 
развој пољопривреде и села 

 
(Службени Гласник РС 25/18, 46/18,71/18,97/18,102/18,116/18) 

 

Директна подршка сточарској производњи: 

 премија за приплодну стоку 

 премија за млијеко 

 премија за производњу меса – тов 

 подршка пчеларској производњи 

 подршка развоју коњарства 

 мјере за заштиту здравља животиња 

Директна подршка биљној производњи: 

 премија за произведено и продато воће и поврће, љековито 
иароматично биље 

 регрес по хектару за биљну производњу 

 регрес по јединици сјетвене површине 

 регрес по јединици сјетвене површине – дизел гориво 

 премија за пшеницу 

 премија за сјеменски материјал 

 премија за садни материјал 

 премија за индустријско биље 

 мјере за заштиту здравља биљака 

 органска производња 

 подршка прехрамбеној индустрији за откуп домаћих сировина 

Подршка дугорочном развоју: 

 инвестиције у пољопривредну механизацију 

 инвестиције у сточарску производњу (објекти и опрема, набавка 
основног стада – стеоне јунице, супрасне назимице, музни 
уређаји, системи зазатворену линијску мужу, скрепери, 
лактофризи, лагуне за стајњак ипостројења за биогас) 

 инвестиције у биљној производњи (изградњу пластеника и 
стакленика, 
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 подизање вишегодишњих засада, противградна мрежа, 
наводњавање ипедолошка анализа земљишта) 

 инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу нових 
прерађивачких капацитета 

 подршка опремању лабораторија 

 подршка увођењу система квалитета и безбједности хране 

 подршка институционалном јачању (модернизација 
системапротивградне одбране, АПИФ, израда стратешких 
докумената,Пољопривредни задружни савез РС, ...) 

 подршка изградњи објеката од регионалног значаја 

Остале мјере: 

 пословне активности, пољопривредне задруге и удружења 

 подршка сајмовима, изложбама, медијским активностима, 
студијским путовањима, кластерима, унапређењу знања и 
вјештина 

 Порибљавање риболовних подручја и рад рибочуварске службе и 
СРС РС 

 подршка самозапошљавању агронома 

 интервентне мјере на тржишту и ванредне потребе и помоћи. 

 
 

Министарство финансија 
Министар: Зора Видовић 
Тел: 051/ 339 728  
Тел: 051/ 339 768  
Факс: 051/ 339 645  
Адреса: 
 Трг Републике Српске 1,  
78000 Бања Лука 
 
E-mail: mf@mf.vladars.net 

 

Закон о порезу на доходак 
(„Службени гласникРепублике Српске“ бр. 60/15, 66/18) 

Закон о порезу на доходак садржи погодности за инвеститоре. Овим 
законом укинут је порез на дивиденду, те су уведене и значајне новине 
за опорезивање дохотка од страних извора у позитивном смислу. 
Дефинисани су услови добијања статуса квалификованог инвеститора 
на основу чега инвеститор стиче пореске повластице за годишњи 
доходак. 

Зaкoн o пoрeзу нa дoбит(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 94/15, 

1/17) омогућава пореском обвезнику који на територији Републике 
Српске да изврши улагање у опрему, постојења и непокретности 
заобављање регистроване производне дјелатности у вриједности већој 
од 50% остварене добити (пореске основице) текућег пореског 
периода умањење обавезе пореза на добит за 30%. 

Законом о пореском поступку Републике Српске(„Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16) и Законом о 
одгођеном плаћању пореског дуга(„Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 94/15) прописано је остваривање права пореских обвезника на 
одгађање плаћања пореских обавеза. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mинистарство за научнотехнолошки развој, 
високо образовање и информационо друштво 
 
 
 

У складу са Законом о научноистраживачкој дјелатности и 
технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 
33/14, 66/18) општи интерес и стратешки циљеви у области 
технолошког развоја остварују се путем програма: истраживања у 
области технолошког развоја; подстицања проналазаштва, иновација и 
заштите интелектуалног власништва; трансфера знања и технологија и 
подстицање примјене резултата научноистраживачког рада;  подршке 
организацијама за инфраструктурну подршку развоја технологија. 
Подстицаји за наведене програме се додјељују према посебним 
правилницима:  

 Правилник о поступку и мјерилима финансијске подршке 
организацијама за инфраструктурну подршку развоја 
технологија („Службени гласник Републике Српске“, бр. 12/14). 

 Правилник о поступку и мјерилима за финансијску подршку 
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Министар: 
мр Срђан Рајчевић 
 
Тел: 051/ 338 731 
Адреса: Трг Републике Српске 1,  
78000 Бања Лука 
E-mail: mnrvoid@mnrvoid.vladars.net 

пројектима развоја технологија, набавке опреме и учешћа 
на стручним скуповима о развоју технологија („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 59/15), 

 Правилник о поступку и мјерилима за финансијску подршку 
иноваторству у Републици Српској 
 (Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министарство енергетике и рударства 
 
Министар: Петар  Ђокић  
 
Тел: 051/ 339 581 
Факс: 051/ 339 651  
Адреса: Трг Републике Српске 1,  
78000 Бања Лука 

 
Подстицај за запошљавање незапослених лица у Републици Српској 
На основу  Закона  о  развоју малих  и  средњих  предузећа („Службени  

гласник  Републике  Српске“,  брoj 50/13)  Уредбе  о  подстицајима  за  
запошљавање  незапослених  лица  у  Републици  Српској („Службени  

гласник  Републике  Српске“,  број  44/11  и  89/11),  расписује се Јавни позив. 
 
Побољшање услова живота и увођење разноврсности код остваривања 
прихода у сеоској економији 
 
 
Субвенције за подстицај извоза привредним субјектима који остварују 
извоз, а погођени су природним непогодама или другим изузетним 
догађајима 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство привреде и предузетништва 
 

 

Министар: 

Вјекослав Петричевић 
  
Тел:   051 338 642 
 Факс: 051 338 847  
Адреса: Трг Републике Српске 1,  
78000 Бања Лука 
 

E-mail: mpp@mpp.vladars.net 

 

 

 

Рад Министарства привреде и предузетништва је заснован за 
следећим законима: 

 Закон о привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске", бр. 127/08, 58/09,100/11, 67/13 и 100/17) 

 Закон о развоју малих и средњих предузећа („Службени 
гласник Републике Српске", број 50/13) 

 Закон о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени 
гласник Републике Српске", бр. 117/11,121/12, 67/13 и 44/16) 

 Закон о страним улагањима („Службени гласник Републике 
Српске", бр. 21/18) 

 
Стварање услова за инвестиције и подстицање страних улагања 
представља једну од кључних развојних политика Владе Републике 
Српске у наредне четири године. Стога је тежња Владе Републике 
Српске да буде на услузи свим заинтересованим инвеститорима. 
С озбиром на мултисекторски караткер страних улагања министарства 
у Влади Републике Српске су са својим расположивим капацитетима  
на располагању страним инвеститорима. 
 
Имајући у виду надлежности дефинисане Законом о републичкој 
управи („Службени гласник Републике Српске", број: 115/18), 
централна тачка Владе Републике Српске за координацију активности 
око подстицања и развоја страних улагања јесте Министарство 
привреде и предузетништва. 
 
Министарство привреде и предузетништва кроз Ресор за економску 
сарадњу страним инвеститорима осигурава потребне информације о 
могућностима за улагање, законској регулативи, институцијама које су 
на располагању инвеститорима, те пружа и друге потребне 
информације. 

 
Стратегија подстицања страних улагања 

Републике Српске 2016 - 2020 и Акциони план 
 
 
 

http://www.investsrpska.net 
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Министарство трговине и туризма 
 
Министар: Драгица Ковач 
Тел: 051/ 338 769 
Факс: 051/ 338 864  
Адреса: Трг Републике Српске 1,  
78000 Бања Лука 
E-mail: mtt@mtt.vladars.net 

 
Реализација Програма расподјеле намјенских средстава за развој 
туризма 
из текућег и капиталног гранта заснива се на усвојеној Стратегији 
развоја 
туризма Републике Српске за период 2011 - 2020. година („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/11), Уредбе о условима и 
критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма 
("Службени гласник Републике Српске", брoj  01/18) и . Закона о туризму  
(„Службени гласник Републике Српске„ брoj 45/17) 

 
Додјела намјенских средстава за развој туризма врши се на основу: 
Јавног конкурса за пројекте у туризму, којег  Министарство трговине и 
туризма објављује једном годишње. 
 

 

 

Централна служба: 
 Адреса: Српских ратника 30, 71420 Пале 
Телефон: Централа 057/ 223 - 107; Секретарица 
057/ 226 - 714; Информативна служба 057/ 227 - 
550 
E mail:kabinet@zzzrs.net 
 
Филијала Приједор 
Адреса: Ослободилаца 4, 79101 Приједор 
Телефон: 052 / 212 – 033, 052 / 214 – 522; 
 E mail:fpd@fpd.zzzrs.net 
 
Биро Нови Град 
Адреса: Пионирска 27, 79220 Нови Град  
Телефон: 052 / 751 – 135  
Email: biro.novigrad@fpd.zzzrs.net   

 

 
 

Завод за запошљавање Републике Српске је кључна организација на 
тржишту рада, која учествује у припреми, изради и реализацији 
пројеката запошљавања,  који су у складу са Стратегијом запошљавања 
Републике Српске као и Акционим планом запошљавања за 
реализацију Стратегије за сваку годину појединачно.  

Завод проводи Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике 
Српске на бази Правилника о условима, критеријумима и начину 
спровођења мјера активне политике заопошљавања, а путем Јавног 
позива. 

Завод реализује низ пројеката, и то: 

 Програм подстицања развоја предузетништва код младих 
старости до 35 година - стартап (start-up) Српска 

 Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате 
подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса 2018. 

 Програм запошљавања и самозапошљавања циљних 
категорија у привреди у 2018. години 

 Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 
2018. години 

 Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. 
години 

Детаљније о програмима Завода доступно је на www.zzzrs.org 

 

 

 

 

Инвестиционо-развојна банка РС 

Видовданаска 2 
78 000 Бања Лука Република Српска БИХ 
 
Телефон: 051-334-700 
 
E-mail: kontakt@irbs.org   

Инвестиционо развојна банка Републике Српске нуди више кредитних 
линија са стимулисаним каматним стопама, дужим периодом отплате, 
те ниским трошкови обраде и осталим трошковима који могу настати у 
вези с одобрaвањем кредита. 
Корисници средстава фондова којима управља ИРБ РС могу бити 
правна и физичка лица са сједиштем, односно пребивалиштем у 
Републици Српској, за пројекте који се реализују на територији 
Републике Српске. Више информација о кредитним линијама ИРБ-а 
могуће је наћи на интернет страници Инвестиционо-развојне банке РС. 
Кредитне линије ИРБ-а се пласирају преко комерцијалних банака, и то:  

 Кредити за почетне пословне активности 

 Кредити за микробизнис у пољопривреди 

 Кредити за предузетнике и предузећа 

 Кредити за пољопривреду  
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ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД 
Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град 

Tелефон: 052-753-505 
Факс: 052-751-555 

 
E-mail: projekti@opstina-novigrad.com, ljiljana grab@opstina-novigrad.com 

 

 

 

 

 

 
 

Гарантни фонд Републике Српске 
 

Адреса:  
Видовданска улица број 2, 5. спрат 
78000 Бања Лука, Република Српска 
 
Тел:  +387 51 231 390 
          +387 51 231 380 
          +387 51 231 397 
 

 e-mail: info@garantnifondrs.org   
 

 

Гарантни фонд врши издавање свих врста гаранција, супергаранција и 
контрагаранција за обезбјеђење дијела обавеза по кредиту или другој 
финансијској обавези уговореним између пословног субјекта са 
сједиштем у Републици Српској и банке или друге финансијске 
организације. 

 Услови издавања гаранција дефинисани су Правилником о 
одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама (,,Службени 

гласник РС“, број 45/15) и Упутсвом о примјени Правилника о 
одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама . 

Гарантне линије: 

 Гарантна линија за почетне пословне активности 

 Гарантна линија за регистрована пољопривредна 
газдинства 

 Гарантна линија за пољопривреду 

 Гарантна линија за предузетнике 

 Гарантна линија за привредна друштва 

 Гарантна линија за подршку извозу 

 
 

 
 

Фонд за заштиту животне средине и 

 енергетску ефикасност Републике Српске 

  

Краља Алфонса XIII број 21 

78 000 Бања Лука 

Република Српска 

 

Телефон: +387 (0)51 231-340 

+387 (0)51 231-341 

Факс: +387 (0)51 231-351 

е-пошта: info@ekofondrs.org  

 

 

 

 
 

Финансирање програма, пројеката и студија 
 
На основу Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.117/11, 63/14, 

90/16), а у вези са Правилником о начину и критеријумима за додјелу 
финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за 
додјељивање средстава Фонда за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 71/14), Фонд за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске објављује јавне конкурсе за 
додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из 
области заштите животне средине, енергетске ефикасности и 
обновњивих извора енергије. 
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