
Инвестирајте у Републику Српску

Република Српска – атрактивна дестинација за инвеститоре

  

Информације које се односе на базу локација, базу добављача и пословно окружење
можете погледати на сајту Развојне агенције Републике Српске .

  

  

  

Погледајте промотивни видео "Српска - Република могућности" на:

        српском језику   енглеском језику   њемачком језику   руском језику   
      

Погледајте промотивну брошуру на енглеском језику "Srpska - Republic of Opportunity"

  

  

  

I  Могућности за инвестирање
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https://www.rars-msp.org/investirajte-u-rs-cir/
https://www.youtube.com/watch?v=xf9ckN9kRt8
https://www.youtube.com/watch?v=xm5IuRaZzWc
https://www.youtube.com/watch?v=TBq-rDyX2pY
https://www.youtube.com/watch?v=iUyxQLE9fag
../pdf_dokumenti/2020/Brosura_SRPSKA_Republic_of_Opportunuty.pdf


Инвестирајте у Републику Српску

1. Погледајте базу података која садржи више од 500 инвестиционих локација у
Републици Српској овдје .

  

   

  

2. Инвестиционе могућности у градовима и општинама:

        БАЊА ЛУКА   КОТОР ВАРОШ   
    БИЈЕЉИНА   ЛАКТАШИ   
    ПРИЈЕДОР   МОДРИЧА   
    ТРЕБИЊЕ   МРКОЊИЋ ГРАД   
    ЗВОРНИК   НОВИ ГРАД   
    ГРАДИШКА   ПЕТРОВО   
    БРОД   ПРЊАВОР   
    ВЛАСЕНИЦА   СРБАЦ   
    ДЕРВЕНТА   СТАНАРИ   
    ИСТОЧНА ИЛИЏА   ТЕСЛИЋ   
    КОЗАРСКА ДУБИЦА   ШАМАЦ   
      

  

  

3. Министарство привреде и предузетништва је покренуло пројекат " Слободни
производни простори
" у циљу повезивања понуде и потражње за слободним производним просторима у
Републици Српској.
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https://www.irbrs.net/OpstineDB/cir/Home
http://www.banjaluka.rs.ba/privreda/centar-za-investitore/
http://opstinakotorvaros.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5/
http://investinbijeljina.org/
http://www.laktasi.biz/
http://www.prijedorgrad.org/sr-BA/investiranje-prijedor.html
http://modrica.ba/md/wp-content/uploads/2016/05/investicioni_sazetak_bih.pdf
https://www.trebinje.rs.ba/privreda/investirajte-u-trebinje/
https://www.mrkonjic-grad.rs/233/inversitarajte-u-Mrkonjic-Grad
https://gradzvornik.org/zasto-ulagati-u-zvornik/
http://investnovigrad.com/?lang=srb
http://investingradiska.com/10-razloga-za-investiranje-u-gradisku/?lang=sr
https://petrovo.ba/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5/
http://investinbrod.com/?lang=srb
http://investprnjavor.com/index.php/sr/
https://www.opstinavlasenica.org/checkout/
http://srbac-rs.com/invest/
http://investin.derventa.ba/
https://www.opstinastanari.com/wp-content/uploads/2017/12/VODIc-ZA-INVESTITORE.pdf
https://istocnailidza.net/?page_id=466
https://investinteslic.com/
http://www.kozarskadubica.org/Dokumenta/Vodic_za_investitore.pdf
http://www.opstinasamac.org/images/dokumenta/investicioni_sazetak/Inv_sazetak_Samac_BiH_WEB.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/ulaganje/EEI_investicioni_potencijali/Pages/Slobodni_prostori.aspx
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/ulaganje/EEI_investicioni_potencijali/Pages/Slobodni_prostori.aspx
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II  Основни разлози који потврђују чињеницу да је Република Српска атрактивна за
страна директна улагања су:

  

1. Макроекономска стабилност

    
    -  стабилна валута 1 КМ = 0,51129 €  
    -  ниска стопа инфлације  
    -  константан раст бруто друштвеног производа  

          2009.   2010.   2011.   2012.
 2013.
 2014.
 2015.
 2016.
 2017.
 2018.
 2019.
 2020.
 2021.
 
    БДП по
ст. у €   3591   3632   3796
 3765
 3848
 3904
 4058
 4263
 4478
 4766
 5035
 5009
 5665
 
      

Извор: Републички завод за статистику
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2. Повољан третман страних инвеститора

    
    -  страни улагачи имају национални третман (иста права и обавезе као и домаћи
резиденти)   
    -  ослобођени су плаћања царина и царинских даџбина на увоз опреме која
представља улог страног лица   
    -  слободно стичу и располажу покретном и непокретном својином  
    -  врше слободан трансфер добити у иностранство  

  

3. Ниски трошкови пословања

        Порез на додатну вриједност (ПДВ)  17%   
    Порез на добит   10% од остварене добити  
    Порез на доходак   10% од износа бруто плате  
    Доприноси   33% од износа бруто плате  
      

4. Велики потенцијал тржишта

    
    -  повољна стратешка локација инвеститорима омогућава лак приступ цјелокупном
тржишту Европске уније, централне и југоисточне Европе   
    -  Босна и Херцеговина је једна од земаља потписница трговинског споразума CEFTA 

  

5. Квалитетни људски ресурси

    
    -  велик број високошколских установа у Републици Српској омогућава образовање
висококвалификованог кадра   
    -  иновативна млада радна снага  
    -  пројекти подстицаја запошљавања  

  

6. Природни ресурси

    
    -  пољопривреда  
    -  шуме  
    -  електро-енергетски потенцијал  
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    -  туризам  

  

  

III  На сајту Инвест Српска можете погледати:

  

ПОСЛОВНИ ВОДИЧ

  

ИНВЕСТИЦИОНЕ МОГУЋНОСТИ

  

  

IV  Више детаљних информација о инвестирању у Републику Српску можете добити
на сајтовима:

  

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске

  

Српска - Република могућности
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https://investsrpska.vladars.net/sr/poslovni-vodic/
https://investsrpska.vladars.net/sr/investicione-mogucnosti/
http://www.irbrs.org/azuro3/a3/index.php?lang=srpski&amp;id=24&amp;tr=cir
https://investsrpska.vladars.net/sr/pocetna/

