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01.11.2018. године  

 

Списак олакшица на нивоу РС  
 

ВРСТА 
ПОДСТИЦАЈА 

 
ПРОПИС/ОСНОВ 

 

 
ОПИС/САДРЖАЈ ПОДСТИЦАЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Подстицаји у 
пољопривреди  

 
 
 
 
 
 
 
 
Правилник о условима и начину 
осваривања новчаних подстицаја за 
развој пољопривреде и села  
(Усваја се и објаљује  сваке 
календарске године у Службеном 
гласнику Републике Српске) 

1) 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 
2) Директна подршка биљној производњи: 
-премија за произведено и продато воће и поврће, љековито и 
ароматично 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 
3) Подршка дугорочном развоју: 
-инвестиције у пољопривредну механизацију 
-инвестиције у сточарску производњу (објекти и опрема, набавка основног 
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стада – стеоне јунице, супрасне назимице, музни уређаји, системи за 
затворену линијску мужу, скрепери, лактофризи, лагуне за стајњак и 
постројења за биогас) 
-инвестиције у биљној производњи (изградњу пластеника и стакленика, 
подизање вишегодишњих засада, противградна мрежа, наводњавање и 
педолошка 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 система 
противградне одбране, АПИФ, израда стратешких докумената, 
Пољопривредни задружни савез РС, ...) 
-подршка изградњи објеката од регионалног значаја 
4) 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. 

2. Пореске 
погодности 

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

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

3. Погодности 
за улагање у 
опрему, 

Зaкoн o пoрeзу нa 
дoбит („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 94/15, 1/17) 

Зaкoн o пoрeзу нa дoбит („Службени гласник Републике Српске“ бр. 94/15, 
1/17) омогућава пореском обвезнику који на територији Републике 
Српске изврши улагање у опрему, постојења и непокретности за 

http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20porezu%20na%20dohodak%2060_15%20i%2066_18.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20porezu%20na%20dohodak%2060_15%20i%2066_18.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20porezu%20na%20dohodak%2060_15%20i%2066_18.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20porezu%20na%20dobit%2094_15%20i%201_17.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20porezu%20na%20dobit%2094_15%20i%201_17.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Zakon%20o%20porezu%20na%20dobit%2094_15%20i%201_17.pdf
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постојења и 
непокретности 
за обављање 
регистроване 
производне 
дјелатности 

обављање регистроване производне дјелатности у вриједности већој од 
50% остварене добити (пореске основице) текућег пореског периода 
умањење обавезе пореза на добит за 30%. 
 

4. Подстицаји за 
запошљавање  

Правилника о условима, 
критеријумима и начину 
спровођења мјера активне 
политике запошљавања 

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 пројекaт подршке запошљавању у привреди Републике 
Српске, на бази Правилника о условима, критеријумима и начину 
спровођења мјера активне политике запошљавања, а путем јавног 
позива: Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за кориштење 
средстава по пројектима запошљавања у 2018. години. Детаљније о 
програмима Завода доступно је на www.zzzrs.org 
 

5. Кредитне 
линије 
Инвeстиционо 
развојне банке 
Републике 
Српске 

 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. 
Кредитне линије ИРБ-а се пласирају преко комерцијалних банака 
 

6. Подстицаји 
Министарства 

-Правилник о поступку и мјерилима 
финансијске подршке 

У складу са Законом о научноистраживачкој дјелатности и технолошком 
развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14) општи 

http://www.investsrpska.net/files/Pravilnik%20o%20uslovima,%20kriterijumima%20i%20nacinu%20sprovodjenja%20mjera%20aktivne%20politike%20zaposljavanja.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Pravilnik%20o%20uslovima,%20kriterijumima%20i%20nacinu%20sprovodjenja%20mjera%20aktivne%20politike%20zaposljavanja.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Pravilnik%20o%20uslovima,%20kriterijumima%20i%20nacinu%20sprovodjenja%20mjera%20aktivne%20politike%20zaposljavanja.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Pravilnik%20o%20uslovima,%20kriterijumima%20i%20nacinu%20sprovodjenja%20mjera%20aktivne%20politike%20zaposljavanja.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Pravilnik%20o%20uslovima,%20kriterijumima%20i%20nacinu%20sprovodjenja%20mjera%20aktivne%20politike%20zaposljavanja.pdf
http://www.investsrpska.net/files/Pravilnik%20o%20uslovima,%20kriterijumima%20i%20nacinu%20sprovodjenja%20mjera%20aktivne%20politike%20zaposljavanja.pdf
http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/Javni_poziv_po_programima_zaposljavanja_2018.pdf
http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/Javni_poziv_po_programima_zaposljavanja_2018.pdf
http://www.zzzrs.net/
http://www.irbrs.net/Krediti.aspx?lang=cir
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науке и 
технологије за 
увођење нових 
технологија и 
иновација 

организацијама за инфраструктурну 
подршку развоја технологија 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 12/14). 

-Правилник о поступку и мјерилима 
за финансијску подршку 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). 

 

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. 
 

7. Средства из 
буџета 
Министарства 
трговине и 
туризма за 
финансирање 
мањих 
пројеката из 
области 
туризма 

Уредба о условима и 
критеријумима за додјелу 
намјенских средстава за развој 
туризма (“Службени гласник 
Републике Српске” број: 31/12, 
78/14). 
 

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), Економској политици Републике 
Српске за 2014. годину („Службени гласник Републике Српске“, број: 
107/13), Закону о Буџету Републике Српске за 2014. годину („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 107/13, 65/14) и на основу Уредбе о 
условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој 
туризма (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/12, 78/14). 
С тим у вези, додијела намјенских средстава за развој туризма врши се на 
основу: 
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 Јавног конкурса Министарства трговине и туризма, 

 Закључака Владе Републике Српске, 

 Члана 17. Уредбе о условима и критеријумима за додјелу 
намјенских средстава за развој туризма (пројекти који су 
планирани стратешким документима, тј. Стратегијом развоја 
туризма Републике Српске за период 2011-2020. година и 
Економском политиком за финансирање), 

 Члана 19. Уредбе о условима и критеријумима за додјелу 
намјенских средстава за развој туризма (пројекти финансирани у 
износу до 5.000 КМ). 

 

 
 
 
 


