
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

КАТАЛОГ УСЛУГА зА привредниКе и инвеСТиТОре

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
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назив услуге     Опис услуге за привреднике и и нвеститоре 

подршка инвесторима у 
проналаску локације за 
градњу и инвестирање

 • Посредовање при контактима са надлежним институцијама и организационим јединицама општине Дервента у 
вези проналаска погодне локације за пословање.

 • Достављање информација инвеститору о простору за градњу - локација, стање инфраструктуре на локацији и 
карактеристике земљишта, доступност, карактер власништва, трошкови и начин куповине и сл. 

 • Пружање информација о доступним Brownfield (кориштеним) пословним објектима за изнајмљивање или куповину. 
 • Организовање обиласка локација и посредовање при преговорима са приватним власницима (ако су објекти или 

земљиште у приватном власништву).  

подршка инвеститорима 
при регистрацији 

привредног друштва

 • Достављање информација о условима, поступку и трошковима оснивања привредног друштва (д.о.о. или АД). 
 • Повезивање са  надлежним институцијама и посредницима у вези регистрације (једношалтерски систем АПИФа, 

нотари, Пореска управа итд.). 
 • Информације о неопходној документацији, изради печата, фискализацији, уласку у ПДВ систем, добијању 

царинског броја и свим осталим аспектима регистрације у административном и трошковном смислу. 
 • Подршка по захтјеву инвеститора у специфичним корацима процеса. 

подршка инвеститорима 
кроз промоцију 

локалне привреде

 • Информисање инвеститора и пословних друштава о догађајима од значаја за пословање (сајмови, пословни 
сусрети и сл.)

 • Промоција локалних инвестиција, инвеститора и привредних друштава користећи различите канале (Интернет/
wеб, водичи, штампани и електронски медији, привредни савјет општине, сусрети са амбасадама, пословни 
догађаји итд.) 



Ovaj info-materijal je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog info-materijala je 
isključiva odgovornost  opštine Prnjavor, i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta 
Evropske unije.

Izrada ovog info-materijala je podržana kroz Programa za lokalnu samoupravu 
i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal, kojeg finansiraju Evropska unija i Vlada 
Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH.

Ажурирано: октобар 2018. године

пословно повезивање 
и посредовање

 

 • Посредовање и повезивање предузећа која не послују у Општини Дервента са локалним предузећима ради 
успостављања пословне сарадње. 

 • Посредовање у наступу домаћих инвеститора и привредних друштава на циљаним сајмовима и Б2Б сусретима. 
 • Достављање информација инвеститорима и привредним друштвима о добављачима сировина и репроматеријала 

на локалном нивоу од интереса за индустријске произвођаче.
 • Повезивање са институцијама и организацијама које су од интереса за пословање привредног друштва: 

 • Заводом за запошљавање на локалном нивоу, 
 • Привредном комором РС, 
 • Представништвима РС у свијету, 
 • ФИПА-Агенцијом за промоцију страних инвестиција,
 • Представништвима трговинских одјела страних амбасада у БиХ, 
 • Образовним институцијама, 
 • Пројектантским кућама,
 • Рачуноводственим бироима,
 • Адвокатским калнцеларијама, 
 • Предузећима за заштиту животне средине,
 • Нотарским уредима,
 • Банкарским филијалама,
 • Филијалама осигуравајућих друштава,
 • ИТ софтверским кућама,
 • Консултантима за израде пословних планова, студија, апликација за грант средства.

достављање 
информација и 

заступање у процесу  
издавања локацијских 
услова, грађевинске и 

употребне дозволе

 • Информисање о процесу и трошковима издавања локацијских услова и условима градње на локалитету, начина 
утврђивања висине трошкова уређења градског грађевинског земљишта. 

 • Информисање и подршка у процесу подношење захтијева за издавања локацијских услова, грађевинске дозволе, 
затим начина утврђивања висине трошкова ренте и издавања грађевинске дозволе, еколошке дозволе и 
потребних сагласности јавних предузећа.  

 • Достављање информација и подршка у процесу подношења захтјева за издавање употребне дозволе. 

достављање 
информација

из области 
тржишта рада

 • Достављање информација заинтересованим инвеститорима о доступној радној снази на подручју Општине 
Дервента по траженим занимањима.

 • Достављање информација о трошковима рада на подручју Општине.
 • Информисање о одредбама радног законодавства по захтјеву привредника.
 • Достављање информација о образовним институцијама на подручју општине и ближем окружењу.

Савјетовање код 
приступа  подстицајима 

и грантовима

 • Достављање информација о доступним подстицајима или грант средствима за развој пословних активности и 
условима под којима се додјељују. 

 • Савјетовање и подршка приликом пријаве за додјелу подстицаја или грант средстава.
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ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
ОдЈеЉеЊе зА привредУ и 
дрУШТвене дЈеЛАТнОСТи
E-mail: derv.pri@gmail.com
Тел.: 053 315 161; Faкс: 053 315 184
Адреса: Трг ослобођења бб, 74400 Дервента


