ПРЕДГЛЕД СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ

ГРАД ТРЕБИЊЕ
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

__________________________________________________________________
Повољне климатске прилике погодују узгоју воћа, поврћа а посебно винове
лозе. Јабука, вишња и шљива су најзаступљније воћарске културе, а од
поврћа је најзаступљенији кромпир. Подручје града је једино виногорје у РС,
а познато је по производњи меда, дувана, љековитог и ароматичног биља, и
квалитетним сортама смокава. Типично традиционални производи за град
Требиње су вино и мед. Требиње посједује незагађено земљиште,
задовољавајући квалитет воде, што представља услов за производњу
еколошки исправне хране (сир, пршут, грах пољак, рано поврће).

OСНOВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПОВОЉНИ КЛИМАТСКИ УСЛОВИ

42.712°H 18.346°E
Локација: Требиње је смјештено
у југоистoчном дијелу Босне и
Херцеговине, Републике Српске,
на тромеђи Босне и Херцеговине,
Црне Горе и Хрватске.
Површина: 904 km2
Становништво: 31.433
Надморска висина: 245 m
Клима: Медитеранска – 260
сунчаних дана
Рељеф: Динарски крш
Просјечна температура: јули 26,5
°C, зими 8 °C
Временска зона: ЦЕТ (ГМТ + 1
сат)
Валута: БАМ
Курс (везан за €): 1 € = 1,95583
БАМ
ПДВ: 17%
Порез на добит: 10%

ТРАНСПОРТНА ПОВЕЗАНОСТ
Магистрални путеви: М20, М6
Међународни аеродроми: БиХ:
Мостар 114 км, Сарајево 198 км,
Подгорица 117 км Хрватска:
Чилипи 41 км, Црна Гора: Тиват
93 км
Морске луке: Хрватска:
Дубровник 31 км, Плоче 130 км,
Црна Гпра: Бар 120 км, Подгорица
117 км

КОНТАКТИ
Град Требиње
Вука Карадџића 2
Требиње
Тел:+387-59-274-400
Фаx: +387-59-260-742
Email: grad@trebinje.rs.ba
Web: www.trebinje.rs.ba









Клима медитеранска, као и варијанта благе приморско –
континенталне
Веома дуга и топла љета, блага, кратка и кишовита зима
Просјечно годишње 260 сунчаних дана
Средња вриједност трајања сунчевог сјаја: 2006
Просјечна годишња температура 14,5 Ц
Годишња количина падавина: 1800-2700 мм
Број тропских дана: 48

ОСНОВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ




14 компанија
118 упосленика
1.152 КМ просјечна нето плата

БИЉНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ




Крашко подручје прекривено већином крашким растињем
Потенцијал квалитетне високе шуме око 750 000 м3
Љековито биље:
2000 биљних врста
око 300 интересантно за фармакологију

РЕГИСТРОВАНЕ ЗАДРУГЕ




Пољопривредна задруга „Петрово Поље“, основна дјелатност је
виноградарство, као и производња свих традиционалних и
типичних производа на органској основи.
Пчеларска задруга „Жалфија“, покрива простор регије Источне
Херцеговине. Има за циљ развој пчеларског сектора са
подстицањем производње, пласмана и продаје пчелињих
производа са овога подручја.

РЕГИСТРОВАНА УДРУЖЕЊА




Удружење „Винос“ виноградара и произвођача вина на подручју
Херцеговине, које има за циљ направити свјетски препознатљив
бренд, али исто тако исконтролисати само пројекло грожђа те на
основу тога и географски заштити вина настала у тим крајевима.
Удружење привредника града Требиња, удружење са циљем бржег
и транспарентног рјешавања насталих проблема у привредним
процесима.

ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА
ПОВОЉНО ПОСЛОВНО
ОКРУЖЕЊЕ









800 регистрованих правних
лица и предузетника
1-3 дана потребна за
регистрацију фирме
15
дана
потребно
за
издавање
локацијских
услова
До 30 дана потребно за
издавање
грађевинске
дозволе
5
дана
потребно
за
затварање фирме
Град
je
цертификована
локална
заједница
са
повољним
пословним
окружењем (БФЦ СЕЕ) и
носилац цертификата за
квалитет ИСО 9001
Функционалан Привредни
савјет како би се у сарадњи
са пословном заједницом
боље планирао развој града











Развој воћарства на површинама крашких поља
Вуноградарство (Попово Поље, Требињско поље и Ластва)
Узгој дувана у регијону Требињске шуме
Производња раног поврћа
Пчеларство и производња пчелињих производа
Говедарство, мини фарме и мљекара
Сакупљање, откуп и прерада љековитог биља
Производња конзумне рибе
Производња аутохтоних врста поврћа из Херцеговине (грах пољак)
– органска производња

УСПЈЕШНА ПРИЧА

•
•
•
•
•
•
•

Основано 1977. године, Попово поље А.Д. је акционарско друштво
које се бави производњом воћа.
Производња је заснована на примјени модерних технологија, а о
квалитету брине тим агронома који прате свјетске стандарде.
Воћњаци се налазе у плодној равници Попово поље између
Требиња и Љубиња.
На плантажама се узгајају јабуке, трешње и грожђе, и производи се
пласирају на домаће и страно тржиште.
Модерна пакирница обухвата комплетан процесс прања,
класирања по величини, тежини и квалитету.
Да су јабуке из Попова поља већ постале познат бренд на европској
пијаци свједочи и податак да ће већина овогодишњег рода од
преко хиљаду тона бити извезена у Европску унију.
Планира се да се садашњих 75 хектара под јабуком прошири до
2020. године на 250 до 300 хектара.

ЗНАЧАЈНЕ КОМПАНИЈЕ У СЕКТОРУ

