-Предности улагања у општину Котор Варош-

Обзиром на тренутно стање привреде у општини Котор Варош, природне потенцијале,
као и људске и инфраструктурне, издвајамо сљедеће предности улагања у општину
Котор Варош:






Индустријске зоне опремљене инфраструктуром, са повољним условима откупа
парцела за braunfield инвестиције, посебне погодности предвиђене за изградњу
погона за индустрију намјештаја, машинску индустрију (развијен сектор и
дугогодишња традиција), прераду или откуп пољопривредних производа,
фабрику питке воде;
Образована, квалификована и цјеновно конкурентна радна снага- образовни
профили у складу са потребама локалног тржишта;
Ефикасна општинска управа- Општинска управа је подијељена у четири
одјељења :
-Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
-Одјељење за општу управу
-Одјељење за финансије и
-Одјељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове

Кроз рад ових Одјељења обезбијеђене су све потребне услуге грађанима и локалним
привредницима, као и свим онима који су заинтересовани за улагање у општину
Котор Варош.


Локални подстицаји у пољопривреди –ове локалне субвенције додјељују се
путем јавног позива који сваке године расписује Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, т.ј општинска управа. Подстицаји су регулисани
„Правилником о расподјели средстава за субвенцију пољопривредне
производње за 2016. год.“ број: 06/7-33-5/16 од 15.03.2016.год. који доноси
Начелник општине. Средства се додјељују за сљедеће области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Подстицаји за организован узгој (и откуп) повртарских култура;
Подстицаји за ратарску производњу-проширење и унапређење;
Подстицаји за пластеничку производњу;
Подстицаји за сточарску производњу;
Подстицаји за воћарску производњу;
Подстицаји за пчеларство-проширење и унапређење;

Дозволе за грађење на одгођено плаћање (у ратама, бескаматно), регулисано
Одлуком Скупштине општине бр:01-022-110/14 од 22.07.2014.год.





Близина економског, културног и здравственог центра региона-близина града
Бања Луке, као центра у овом региону свакако је повољан услов за живот и рад у
општини Котор Варош, јер за само 30 минута вожње постају доступни сви
образовни, привредни и административни центри у овом дијелу Босне и
Херцеговине. Близина Бања Луке пружа више могућности и када је у питању
слободно врријеме јер су ту концентрисана и сва већа културна и спортска
дешавања.
Рок за регистрацију привредног субјекта је 3-5 дана.

Поред наведених предности које подстичу улагање у општину Котор Варош, битна је
чињеница да је општина Котор Варош већ препозната као повољна локација за велике
инвестиције, с обзиром да у њој већ годинама раде и производе велике компаније,међу
којима се посебно истичу ДОО“ Спортек“, Механичке конструкције, Дермал, Симтехник, Фагус и друге.

