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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ БИЈЕЉИНА

 

 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У БИЈЕЉИНУ?

Семберија се сматра житницом Републике Српске и БиХ.
Семберија - фабрика под ведрим небом

Површина: 734 км²
Становништво: 114.633
БДП по глави становника у €: 3.648 (подаци за 2014. годину)

Валута: КОНВЕРТИБИЛНА МАРКА (KM)
Курс (везан за Евро): 1€ = 1.95583 КМ
Број запослених: 20.017
Број предузетника: 3.100
Број предузећа: 942
Број ученика средњих школа: 3.830 (подаци за 2016. годину)

Број студената: 5.692 (подаци за 2016. годину)

6 универзитета
23 факултета
6 средњих школа
Укупно расположива радна снага: 14,118

Повољан географски положај
Погодан и лак приступ преко путева, ријечних лука,
жељезницом и ваздухом
Квалификована и стручна радна снага
Локације спремне за инвестирање у индустријским зонама
Конкурентне пореске стопе и прилагођени подстицаји
Локална самоуправа – подржава инвестиције у свим
фазама и посвећена сталном побољшању пословног
окружења
Природни ресурси – термалне воде, вода, обрадиво
пољопривредно земљиште
Традиција у секторима пољопривреде, производње хране,
преради дрвета и метала
Трошкови енергије и комуналних услуга међу најнижима
у Европи
Регионални образовни, културни и здравствени центар
Добро и сигурно мјесто за живот

У просјечно родним годинама, на територији Града произведе 
се 55.000 тона пшенице, 160.000 тона куруза, 1.200 јечма 
(просјечан принос 4t/ha), као и 65-70.000 тона разног поврћа.

Најзаступљеније пољопривредне културе су житарице са 80% 
(пшеница, кукуруз, јечам), поврће са 8% (купус лубеница, 
краставац, паприка, парадајз) и индустријско и крмно биље 
12% (шећерна репа, дуван, луцерка).

Житарице Поврће Индустријско и крмно биље

Најзаступљеније пољопривредне
културе

Преко 50,000 ha квалитетног земљишта

5,604 регистрованих пољопривредних газдинстава

300 ha стакленичке производње поврћа

1,000 ha земљишта са системом наводњавања

ПОЉОПРИВРЕДА

Прерада воћа и поврћа: производња мармелада, џемова,
компота, пастеризованих производа

ПРЕРАДА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
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