
Предсједник Републике Српске Министарство за европске
интеграције и међународну сарадњу

РЕПУБЛИКА СРПСКА
И ДИЈАСПОРА



Препознавши велики значај и потенцијал дијаспоре, Министарство 
за европске интеграције и међународну сарадњу је у оквиру својих 
надлежности задужено и за унапређење и јачање сарадње са 
дијаспором. Такође, Министарство координише и усмјерава рад 
других републичких институција на активностима везаним за наше 
исељенике.

Сарадња са дијаспором се одвија према приоритетима који су 
утврђени стратешким документима усвојеним од стране Владе 
Републике Српске, а који су дефинисани у консултацијама са 
припадницима дијаспоре.
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УМРЕЖАВАЊЕ
ДИЈАСПОРЕ

ОЧУВАЊЕ КУЛТУРЕ,
ЈЕЗИКА, ТРАДИЦИЈЕ
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03 ПОВЕЗИВАЊЕ ДИЈАСПОРЕ СА
РЕПУБЛИКОМ СРПСКОМ

ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ
СА ДИЈАСПОРОМ 



Министарство за европске интеграције и међународну 
сарадњу је покренуло интернет страницу

www.dijasporars.com 

у циљу информисања дијаспоре о догађајима у Републици 
Српској, али и промовисању активности удружења и 
организација у дијаспори.

На овај начин успостављамо платформу за двосмјерну 
комуникацију, промовишемо значајне активности институција 
Републике Српске, али и интересе дијаспоре.



www.dijasporars.com

Интернет страница је доступна и
преко апликације за Андроид уређаје

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.satwork.dijaspora_rs



РЕГИСТАР ДИЈАСПОРЕ



МИНИСТАРСТВO ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Регистар дијаспоре је база података која окупља све оне који су у 
дијаспори и желе бити дио активне мреже која ће подстакнути 
комуникацију, размјену знања и искустава између дијаспоре и 
институција Републике Српске. Крајњи циљ Регистра јесте 
јачање веза између институција Републике Српске и дијаспоре и 
планирање будућих видова сарадње.



Кликом на одговарајуће поље започните поступак 
регистрације као физичко или правно лице.

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

ЈЕДНОСТАВНО!
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Попуните сва поља и кликните на РЕГИСТРУЈ СЕ!

Сви ваши подаци чуваће се у Министарству за
европске интеграције и међународну сарадњу.



РЕПУБЛИКА МОГУЋНОСТИ



Форуми дијаспоре одржани у протеклом периоду окупили су 
велики број наших грађана у дијаспори и представљали су 
прилику да дискутујемо на теме од интереса за Српску и 
дијаспору. У директном контакту са институцијама, грађани 
су изнијели своје ставове и виђења сарадње и начина за њено 
унапређење. Препоруке и закључци са форума су 
размотрени и узети у обзир приликом израде стратешких 
докумената о сарадњи са дијаспором.



Успјех републичких форума мотивисао је и јединице локалне 
самоуправе да организују догађаје у сличном формату. 
Форуми и конференције одржани су у Добоју и Приједору, а 
неколико општина и градова су одредили контакт тачке које 
су задужене искључиво за питања сарадње са дијаспором. 



Република Српска пружа најбоље могуће пословно окружење за 
инвестирање. Стварање повољних услова за инвестиције и подстицање 
директних страних инвестиција, представља једну од кључних развојних 
политика Владе Републике Српске.

НАМЈЕРАВАТЕ ИНВЕСТИРАТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ?   

Повољан гео-стратешки положај
Зона слободне трговине
Конкурентна и високо квалификована
радна снага         
Ниски трошкови пословања
Подстицаји за страна улагања
Администрација на услузи инвеститорима
Изабрана у 10 најповољнијих малих региона за 
страна улагања (Financial Times).



Ниски оперативни трошкови и подстицајна политика трошкова

Порез на добит   Порез на доходак 

ПДВ

10% 8%

17%

investsrpska.vladars.net

ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПОСЈЕТИТЕ

За унапређење пословања и подстицање улагања задужено
је Министарство привреде и предузетништва



Директан контакт са грађанима Републике Српске у 
иностранству остварујемо и путем мреже наших 
представништава у иностранству, која су увијек на 
располагању за подршку и реализацију активности.  

office@predstavnistvorsbg.rs
www.predstavnistvorsbg.rs/

representation@rep-srpska.eu
http://www.rep-srpska.eu/

info@office-rs.ru
predstavnistvo.republikesrpske@gmx.net

info@office-rs.ru m.oparnica@office-rs.ru

www.rsmoscowoffice.ru



office@srpskaingreece.com
https://srpskaingreece.com/?lang=sr info@rsusoffice.org

office@israel-srpska.com
office@rep-srpska.at

http://www.rep-srpska.at/
www.israel-srpska.com



Министарство за европске интеграције
и међународну сарадњу

Влада Републике Српске,Трг Републике Српске бр. 1
78000 Бања Лука

info@dijasporars.com 

https://dijasporars.com/


