Пословна зона „Tермоелектрана“
Станари

ПОСЛОВНА ЗОНА „ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“
Пословна зона „Термоелектрана“ представља мјесто будућег привредног развоја општине Станари и „дом“ нових инвестиција. Налази се у фази обезбјеђења инфраструктуре, на површини од 3,3 ha, са 8 парцела, чија се површина може прилагођавати
потребама инвеститора, од којих су већ неки исказали интерес. Локација пословне зоне
је поред регионалних путева Р 474 Прњавор-Јелах и Р 474а Прњавор-Добој, те пружног
правца Добој-Бањалука. На овој површини предвиђена је изградња производних
погона, а земљиште је претворено у грађевинско и 1/1 је власништву општине. Добра
карактеристика ове локације је раван терен и обезбијеђен прилаз на све парцеле, са
оба регионална пута. Инвеститорима који отворе производне погоне, за 5 запослених
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радника са подручја општине Станари, 1000 м овог земљишта уступа се бесплатно.
Промотивни филм о пословној зони „Термоелектрана“ налази се на интернет
страници општине Станари (www.opstinastanari.com)

Погодности

Умањење цијене земљишта 20% за сваког запосленог радника на
1000м2 парецле

ЛОКАЦИЈА И УДАЉЕНОСТ ДО ЗНАЧАЈНИХ ДЕСТИНАЦИЈА
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Општина Станари налази се у сјевероисточном дијелу Републике Српске и
граничи са градом Добој и општинама: Дервента, Прњавор, Теслић и Тешањ. Град Добој
је најближи регионални центар са којим је општина Станари снажно повезана, како
економски, тако и у подручју друштвеног развоја. Са административним сједиштем
Републике Српске и граничним прелазом Градишка, између БиХ и Хрватске, општина
Станари, током 2018. године, биће повезана аутопутeм Добој-Бањалука-Градишка.

РАСПОЛОЖИВА РАДНА СНАГА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
На подручју општине Станари, регистровано је 1098 запослених, док број
незапослених достиже 1187 лица, од чега 653 лица активно траже посао.
Стопа незапослености износила је 39%, уз стопу економске активности од 41%,
у 2016. години.
Образовна структура незапослених на подручју општине Станари дата је у
процентима на слици:

ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА И ПОРЕЗИ

Пореска политика у Републици Српској спада међу најстимулативније у региону,
са ниском стопом пореза на доходак, пореза на добит и збирном стопом доприноса.
Такође, стопа пореза на додату вриједност веома је стимулативна.

ПОДСТИЦАЈИ
Подстицаји на нивоу општине Станари

У циљу што бољег привредног развоја, општина Станари, од свог формирања
реализује подстицаје у привреди преко:
-Правилника о условима и начину запошљавања нових радника и самозапошљавања у производним, занатским и услужним дјелатностима,
-Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини Општине
испод тржишне цијене или без накнаде (више информација на интернет страници
www.opstinastanari.com).
У циљу подстицања запошљавања што већег броја лица, која се налазе на
евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске-Биро Станари, општина Станари
реализује подстицаје за самозапошљавање и запошљавање нових радника, уз
финансирање дијела трошкова радног мјеста утврђивањем средстава на годишњем
нивоу, од просјечно исплаћене бруто плате у РС за претходну годину. Корисник
субвенције дужан је да редовно уплаћује доприносе за здравствено и пензионо
осигурање и то најмање 24 мјесеца, те да доставља доказе о уплати наведених
доприноса.
Према Правилнику о условима и начину отуђења непокретности у својини
Општине испод тржишне цијене или без накнаде, земљиште се уступа по умањеној
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цијени од 20% за сваког запосленог на 1000 m , за отварање погона у производној
дјелатности.

Подстицаји на нивоу РС

Пореском обвезнику, који на територији Републике Српске изврши улагање у
опрему, постројења и непокретности за обављање регистроване производне
дјелатности у вриједности већој од 50% остварене добити (пореске основице) текућег
пореског периода, умањује се обавеза пореза на добит за 30%.
Подстицаји на нивоу БиХ
У складу са Законом о политици директних страних улагања у БиХ („Службени
гласник БиХ“, бр. 17/98, 13/03, 48/10 и 22/15), страним инвеститорима гарантовано је
сљедеће:
-национални третман страним улагачима, односно страни улагачи имају иста
права и обавезе као и резиденти Босне и Херцеговине,
-страни улагачи имају право, ради својих улагања, на територији Босне и
Херцеговине отворити рачуне код било које пословне банке у домаћој или слободно
конвертибилној валути,

-страни улагачи ће имати право слободно запошљавати стране држављане из
иностранства, уколико није другачије одређено законима у Босни и Херцеговини о раду и
усељавању,
-страни улагачи су заштићени од национализације, експропријације, реквизиције и мјера с једнаким учинком; такве мјере могу се предузети искључиво у јавном
интересу, у складу са важећим законима и подзаконским актима, уз плаћање примјерене накнаде,
-страни улагачи имају иста власничка права над некретнинама као БХ правни
субјекти,
-страни улагачи имају право вршити трансфер у иностранство, слободно и без
одлагања, у слободно конвертибилној валути, добити која настане као резултат њиховог
улагања у Босни и Херцеговини.
Права и повластице дате страним улагачима и обавезе, које произлазе из
Закона о политици директних страних улагања, не могу се укинути нити поништити ступањем на снагу накнадно донесених закона и подзаконских аката. Уколико су такви,
накнадно донесени закони и подзаконски акти, повољнији за стране улагаче, они имају
право бирати режим који ће бити мјеродаван за њихово улагање.
ЖЕЛИМО ВАМ УСПЈЕШАН ПОЧЕТАК У СТАНАРИМА!

