
 

 

Географски положај општине Србац 

СРБАЦ 

МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКИ 

СЕКТОР И МИНЕРАЛНА 

БОГАТСТВА (РЕСУРСИ) 

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-Бањалука 28 km 

Аутопут “9 јануар” 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 идр.) 

 Ниски трошкови пословања (комуналне 

услуге, таксе и др.) 

 

 

Мај 2022. године 



 
На подручју општине су присутна два 

концесионара од којих један располаже 

правом на површинску експлоатацију 

каолинисаног гранита (каолина) лежиште 

„Башића баре“ у Кобашу, а други 

кварцног пијеска из ријеке Врбас на 

подручју Старог Мартинца.  

 

Гранитни плутон масива Мотајице 

својом површином од око 50 km2  

представља далеко највећу појаву 

гранитоида у Босни и Херцеговини. 

Без обзира што су прва испитивања 

вршена још 1872. године, све до данас 

Мотајица је била темом многих 

научних списа у сфери многих 

истраживача. 

Површина одобреног експлоатационог 

поља за експлоатацију каолина износи 

366.999,5 m2, а кварцног пијеска 111.122,5 

m2.  

 

 

 

 

 

 

 

Експлоатација кварцног пијеска је отпочела 

у 2020. години, те је у предметној години 

експлоатисано око 16.050 t. Експлоатација 

каолина се врши дуги низ година, те је у 

претходних пет година експлоатисано у 

просјеку око 24.500 t годишње. 

 

На подручју општине Србац, основни 

производи предузећа у области прераде 

метала су: 

 металне конструкције,  

 металне капије,  

 ограде,  

 метални намјештај (столови и 

столице),  

 рекламне полице и сталци, 

  самостојеће промотивне полице,  

 гондоле,  

 ексери, различити производи од жице, 

лима, цијеви,  

 контејнери,  

Н 
ајзначајније подручје 

општине Србац богато 

минералним ресурсима је 

веома стара планина 

Mотајица, те ријеке Сава и Врбас. 

На обронцима планине Мотајице, 

истраживањима су потврђена богата 

налазишта каолинизираног гранита  

(који садржи 13% каолина доброг 

квалитета, а остатак чине: фелдсфат, 

берил, лискун и кварц) са резервама 

које омогућују вишедеценијску 

експлоатацију. 

 конструкције,  

 челичне пумпе за пијесак, 

металне галантерије и други 

производи од метала. 

 

 

 

Шанса за даљи развој привреде  

Српца је искоришћавање ресурса за 

производњу нових производа на бази 

рудно-минералних сировина у 

индустрији боја, фасадних система, 

керамике, изолационих материјала 

и у другим сличним областима. 


