
 

 

Географски положај општине Србац 

СРБАЦ 

ДРВОПРЕРАЂИВАЧКИ 

СЕКТОР 

Мјесто пожељног инвестирања, 

иновативног предуз етништва, 

развијене пољопривреде, уређене 

к о м у н а л н е  и  д р у ш т в е н е 

инфраструктуре, са јединственом 

туристичком понудом и модерним 

образовним системом. 

Одјељење за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности 

Општина Србац 

Контакти: 

Е–mail: privreda.nacelnik@srbac-rs.com 

               privreda.razvoj@srbac-rs.com 

Телефон:  051/740-001, локал 208 и 217 

Адреса: Трг бораца 1, 78420 Србац 

Службени назив: Општина Србац 

Држава Босна и Херцеговина 

Ентитет  Република Српска 

Површина 453,72 km2  

Становништво 16.933  

Насељена мјеста 39 

Клима Умјерено континентална 

Поштански број 78420 

Позивни број (+387) 51 

Саобраћајна повезаност 

Аутопут Градишка-Бања Лука 28 km 

Аутопут “9 јануар” Бања 

Лука-Добој 

34 km 

Гранични прелаз Градишка  34 km 

Удањеност аеродрома 

Бања Лука 36 km 

Тузла 153 km 

Зашто инвестирати у Србац? 

 Повољан геостратешки положај у близини 

границе са ЕУ 

 Индустријска традиција у функцији 

привредног раста и развоја нових 

производа и пословних процеса 

 Повољно пословно окружење и услови за 

инвестирање 

 Доступна квалификована и конкурентна 

радна снага 

 Значајни природни ресурси 

(пољопривредно земљиште, шуме, воде, 

руда, минерали и др.) 

 Ниски трошкови пословања (комуналне 

услуге, таксе и др.) 

 

 

Мај 2022. године 



Укупна залиха дрвне запремине, на 

подручју oпштине Србац, процјењује 

се на 4.820.654 m³  углавном букве и 

храста, са укупним годишњим 

прирастом од 118.811 m³. 

 

Према врстама састојина шума у 

оквиру државних и приватних шума 

доминирају лишћари са учешћем од 

96,23%, док четинари заузимају 3,76%. 

У погледу степена обраде 

дрвопрерађивачке индустрије, а имајући у 

виду значај за извоз као и могућности за 

даље јачање ове дјелатности у наредном 

периоду би се у овој области требало 

фокусирати на даље јачање производа 

вишег степена финализације, те на подршку 

локалним произвођачима, а првенствено 

произвођачима производа вишег степена 

финализације. 

 

Сектор прераде дрвета има дугогодишњу 

традицију, те остварује највећи проценат 

извоза на подручју општине Србац.  

 

Када се говори о дрвној индустрији 

општине Србац, примарна прерада је 

тренутно основни вид обраде дрвета. 

 

Прилика за улагање у области дрвопрераде 

у Српцу су сви видови постројења за 

финалну обраду дрвета. 

Ш 
уме представљају један 

од најзначајнијих 

природних и развојних 

ресурса Општине 

Србац. Обухватају 18.159,06 hа 

земљишта. Државне шуме простиру се 

на 14.906,44 hа, а док шуме приватног 

сектора обухватају 3.252,62 hа. 

 

Највећи проблеми у шумарству на 

подручју општине Србац 

представљају штете настале као 

посљедица биљних болести и 

штеточина, пожари и бесправне сјече. 

 

План шумскоузгојних радова у 

оквиру просте, али и проширене 

репродукције шума се на годишњем 

нивоу углавном извршава у складу са, 

по структурти динамици и обиму, 

параметрима предвиђеним шумско-

привредном основом. 

 

Шумска Управа Србац газдује у 

складу са ФСЦ сертификатом, што 

значи да се шумом и шумским 

земљиштем газдује према строгим 

еколошким, социјалним и економским 

стандардима. 

 

Основне предности за инвестирање 

у овај сектор су традиција и 

доступна радна снага. 


