
 

 

Географски положај општине Србац 

СРБАЦ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

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-

Бањалука 

28 km 

Аутопут “9 јануар” 

Бањалука-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.) 
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Генерално, у предстојећем периоду 

за пољопривредни сектор као важан 

приоритет остаје потреба креирања 

модерних политика и увођење 

инструмената који ће омогућити 

динамично реструктуирање и 

модернизацију пољопривредног 

сектора. 

Сточарство  

Живинарство се ставља 

на прво мјесто што се 

тиче сточарске 

производње на подручју 

наше општине. 

Укупан број активних 

фарми за тов бројлера је око 160 капацитета од 

2.000 до 30.000 комада у турнусу са укупним 

капацитетом 1.950.000 бројлера у једном 

турнусу или око 11.700.000 утовљених бројлера 

годишње, тј. 23.400 t пилећег меса.  

 

Повртларство 

Велике могућности за развој се односе на 

изградњу пластеника за производњу поврћа и 

садног материјала, те се тренутно у Српцу 

налази око 6,5 hа под пластеницима.  

Потенцијали пољопривреде на нашој 

територији су велики и огледају се у:  

 повољним агроклиматским 

условима,  

 гајењу великог броја различитих 

пољопривредних култура,  

 квалитетном и незагађеном 

пољопривредном земљишту,  

 производима одличног квалитета и 

традиције,  

 великом броју аутохтоних и 

изворних производа,  

 традицији производње те знању и 

труду пољопривредних произвођача.  

Од укупне површине од 45.250 ha, 

обрадиве површине заузимају чак 49%.  

 

 

 

 
Ратарство 

Највеће пољопривредне површине заузима ратарска 

производња и то житарице (67% површине),  

индустријско и крмно биље (25% површине),  

те поврће (8% површине). 

 

Воћарство 

На подручју општине Србац 

осим класичних воћних врста 

(јабука, крушка, шљива) све је 

веће интересовање за подизање 

засада бобичастог воћа 

(боровница, аронија, малина и 

купина) и језгричавог воћа 

(љешник и орах).  

Прилике за развој су евидентне у области 

производње коштичавог воћа (шљиве) и то кроз 

удруживање произвођача, а након тога и изградњу 

хладњача за ове воћне врсте. 

 

П 
ољопривредни сектор  је 

значајна компонента у 

укупној привредној структури 

наше општине Србац, гдје је 

пољопривреда основна привредна грана у 

руралним подручјима. Осим економског, 

значај пољопривредног сектора огледа се 

у социјалним и еколошким аспектима, те 

формалном и неформалном запошљавању. 


