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Увод 

 

Стратегија развоја аграра (примарне пољопривредне производње и прераде 

пољопривредних производа) у општини Пале чини саставни сегмент Стратешког плана 

развоја општине до 2015. године, која је усвојена 2004. године. На доношење одлуке о 

изради Стратегије посебно је утицала релевантна чињеница о запостављању аграра и 

потцењивању развојних могућности ове гране привреде у релативно дугом периоду. 

Стратегија је конципирана на принципима који се у изради оваквих докумената 

примењују у земљама Европске Уније (ЕУ). 

 

1. Стратегија развоја аграра је основни документ локалне самоуправе 

(општина) 

 

Овај принцип подразумијева да у тржишној економији локална самоуправа 

унапређује развој своје средине на тај начин што ствара повољно окружење (амбијенталне 

услове) које погодује предузетничкој активности. Стратешки план служи као оквир за 

локалне активности на стварању и одржавању успостављеног повољног окружења. 

Под повољним амбијентом се подразумијева стварање предузетничке средине чије 

су основне вредности идеје, знање и нове технологије у примарној производњи и преради 

пољопривредних производа. 

Реализатори стратегије су људи из овог краја, прије свега напредни 

пољопривредници, млади менаџери и иноватори. 

У стратегији развоја аграра утврђени су основни циљеви и концепти развоја ове 

привредне дјелатности који могу бити основа за израду конкретних инвестиционих 

програма и пројеката, али и сегмент стратегије укупног привредног развоја општине и 

региона. 

 

2. Израда стратегије је процес заснован на заједници 

 

У процесу припреме и конципирања стратегије, веома је битно учешће 

пољопривредних произвођача, предузетника, представника локалне самоуправе (општине) 
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и других грађана који су заинтересовани за поједине програме из аграра као и 

пољопривредних стручњака који живе и раде на овом подручју.   

У том циљу анкетирана су четрдесет три пољопривредна произвођача. Поред тога, 

аутори Стратегије посјетили су и неке пољопривредне произвођаче (домаћинства) и 

прерађивачке капацитете и са њиховим представницима обавили разговоре о 

најзначајнијим питањима Стратегије. 

Основне статистичке и друге податке, који су били неопходни за анализу услова за 

развој и оцену стања аграра у општини Пале, прикупила је стручна служба општине. 

С обзиром да је Стратегија аграра (као што је у уводу речено) практично сегмент 

Стратешког плана развоја Општине Пале до 2010. године, у њеној изради поред 

наведеног, коришћени су и следећи документи: 

 Стратегија развоја пољопривреде у Р. Српској, Бања Лука 2004. година; 

 Регионална Стратегија економског развоја - Сарајевска економска макрорегија 

(СЕРДА) - ЕУРЕД - 2004. 

 Општина Пале – Анализа локалне заједнице Пале, 2003. године 

У току израде вршене су нужне консултације са надлежним руководиоцима и 

органима Општине. 

Аутори Стратегије у више наврата обишли су претежни дио територије општине, 

како би остварили непосредан увид у стварно стање и реалне могућности за развој аграра 

на овом подручју. 

 

3. Визија и Мисија Стратегије 

 

Задатак Стратегије састоји се у  дефинисању дугорочног развоја аграра у општини 

Пале у складу са компаративним предностима региона и захтјевима тржишта 

(унутрашњег и светског).  

Визија и мисија ће се дефинисати након анализе постојећег стања, услова и 

ограничења за наведену грану привреде. 

Најзначајнији привредни и друштвени ефекти који се очекују успјешном 

реализацијом Стратегије су пораст обима и вредности пољопривредне производње и 

дохотка (укупно и per capita), пораст запослености у примарној пољопривредној 

производњи и преради пољопривредних производа, повећање извоза и смањење увоза, 

динамичнији регионални развој и повећање буџетских прихода за потребе локалне 

заједнице. 
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4. Примена принципа SWОТ анализе 

 

SWОТ анализа је јединствена и универзална метода која је показала изузетно 

корисне ефекте код стратегијског планирања пољопривредне производње и прераде 

пољопривредних производа. Она представља једноставан метод идентификације кључних 

фактора који највише утичу на пољопривредну производњу.  

Суштина методе састоји се у проналажењу и истицању јаких и слабих страна 

пројекта, као и у уочавању шанси (могућности) и опасности (орграничавајућих фактора) 

из окружења. 

По овој методи анализе сви утицајни чиниоци, за развој аграра у општини деле се 

на: 

(1) Позитивне унутрашње чиниоце (Streinghts), 

(2) Негативне унутрашње (Weaknesses), 

(3) Позитивне спољашње (Opportunities), и 

(4) Негативне спољашње чиниоце (Threats). 

SWОТ анализа омогућава идентификовање критичних тачака у пројекту, 

усмеравање активности на позитивне ефекте и да се разраде механизми за одбрану од 

евентуалних опасности. 

Овом методом се сагледавају сви најважнији аспекти који значајно утичу на 

планирану пољопривредну производњу (ресурси, окружење, комуникација, активности). 

 

5. Стратегија је документ динамичког карактера 

 

У пројекту се полази од основне претпоставке да је стратешко планирање 

континуелан и динамички процес, којим се у конкретном случају утврђују потенцијали и 

ограничења за развој аграра у одређеном региону. 

  Стратегија ће дати одговор на питање гдје се налази аграр у овом времену, 

какви су планови развоја и које је мјере и методе нужно применити да би се исти 

остварили. 
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Основни садржај стратегије 

 

Садржај стратегије произилази из основног задатка, мисије и визије овог 

документа. Обухвата следећа питања: 

 

I Основни подаци о општини Пале, 

II Анализа услова за развој аграра  у општини 

 

      

1) Агроеколошки услови 

 

(1) Пољопривредно земљиште (укупне пољопривредне површине, структура 

коришћења, производна вредност земљишта, поседовна структура и др.); 

(2)  Орографски чиниоци; 

(3) Основне климатске карактеристике (температура-месечна и годишња сума, сума 

у току вегетационог периода, екстремне вредности - висина падавина и релативна 

влажност ваздуха, ваздушна струјања и др). 

 

2) Демографске карактеристике подручја 

 

Потребно је дати одговор на питање да ли ће у будућности друге категорије 

становништва осим пољопривредног бити заинтересоване за неке видове пољопривредне 

производње. 

      

3) Техничко–организациони услови  

 

(1) Пољопривредна механизација (стање и проблеми); 

(2) Капацитети за прераду пољопривредних производа; 

(3) Организација примарне пољопривредне производње (земљорадничке задруге, 

предузећа и други облици организовања); 
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4) Друштвено–економски услови 

 

(1) Економска политика државе (порези, подстицаји, кредити, царине, прелевмани 

и др.); 

(2) Донације; 

(3) Тржиште (унутрашње, светско). 

 

III  Анализа стања аграра у општини и окружењу 

 

1. Ратарско-повртларска производња;  

2. Воћарска производња; 

3. Сточарска производња 

4. Остале гране пољопривреде 

 

  IV Резултати анкете о стању и плановима развоја аграра на подручју општине Пале 

  V СWОТ анализа 

  VI  Приједлог стратегије развоја аграра на подручју општине Пале до 2015.     
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I Основни подаци о општини Пале1) 

 

Општина Пале спада у веће и економски развијеније општине Источног дијела 

Републике Српске. Обухвата површину од 492 км2 . Око 2/3 је шумско, а једну трећину 

пољопривредно и градско земљиште. Граничи се са градом Сарајевом са западне стране, 

општином Соколац са сјевера Рогатица са источне, Пале-Прача, Фоча и Трново са 

југоисточне и јужне стране. У територији макрорегије Сарајево, дијелу који припада 

Републици Српској, по површини учествује са 9,5% (картограм 1.) 

 

Прије рата површина општине Пале износила је 555 км2. Дејтонским споразумом 

дио територије мјесне заједнице Прача и мјесне заједнице Реновица припали су 

новоформираној општини Пале-Прача, односно Федерацији БиХ. 

Централни дио општине чини пространа паљанска котлина (око 8,5 км2 са 

прибрежјом). Општина Пале је смјештена између планинских масива Јахорине са југа, 

Госине са истока, Романије са сјевероистока, Озрена са сјевера и сјеверозапада и 

Требевића са запада, која је одавна познато климатско љечилиште и туристичка 

дестинација. 

Административни и привредни центар општине је град Пале. Општина Пале је 

територијално и економски организована у 7 мјесних заједница (Пале, Коран, Мокро, 

Јасик, Подграб, Прача и Брезовица) са 63 насеља. 

Према процјенама на подручју општине Пале у овом периоду живи око 30.000 

становника, што је знатно више у односу на предратни период (16.356 у 1991. години). 

Преко 50% од укупног броја становника живи у граду Пале. 

Од наведеног броја преко једне половине чини избјегло и усељено становништво. 

Податак је битан посебно због чињенице што се ради о лицима која углавном немају 

пољопривредно земљиште нити пак друга средства за пољопривреду. 

Економска структура становништва је релативно повољна, јер активно 

становништво у укупном учествује са око 52%  (15.580 : 30.000). 

 

                                                 
1) Презентирани су само најнужнији подаци који су од значаја за сагледавање стања и оцену могућности за 

развој аграра. Ово питање је шире обрађено у Стратешком плану општине Пале. 
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Нема прецизних података о учешћу пољопривредног у укупном становништву. 

Процењује се да се исто креће око 23 %2) 

У дијелу макрорегије Сарајево (који припада Републици Српској) у укупном броју 

становника општина Пале учествује са 19,42%, а у укупном броју активног становништва 

17,84%. 

Густина насељености износи 58,1 становника на 1км2. 

Наведени подаци указују на велики значај Пала за економски развој макрорегије у 

цјелини. 

Општински центар Пале је повезан са градом Сарајевом, Сокоцом, Јахорином и 

Прачом релативно квалитетним путевима. Међутим, мрежа локалних путева је мање 

квалитетна, што представља један од отежавајућих чиниоца економског развоја. Густина 

путне мреже износи 0,43 на 1 км2 (50 км главних 160 км локалних и регионалних путева). 

Скоро идентично стање је и са електродистрибутивном, водоводном и птт мрежом. 

О овим питањима биће више речи у обради инфраструктуре као значајног фактора за 

развој пољопривреде. 

И у погледу образовања Пале је значајан центар источног дијела Р. Српске. У двије 

централне (Пале и Мокро) и  подручним основним школама наставу похађа 2.232 ученика. 

Од средњих школа у оквиру Средњошколског центра „Пале”су Гимназија, 

Техничка школа за машинство и обраду метала, Школа за трговину и угоститељство и 

Школа за геодезију и грађевинарство. У овом центру ради и истурено одељење средње 

музичке школе из Лукавице. Наставу у средњим школама похађа преко 1.100 ученика. 

Пале се развија у универзитески центар. У овом граду  на четири факултета 

(Економски, Правни, Филозофски и Факултет за физичку културу) тренутно студира око 

4.500 студената. 

Здравствена заштита је организована преко Дома здравља, који запошљава 94 

радника (71 здравствених и 23 немедицинског особља) и четири приватне 

специјалистичке ординације. 

Последњих година Општина Пале улаже велике напоре у интензивирање 

друштвено-економског развоја. 

У том контексту је и предложена Стратегија развоја аграра. 

 

 

                                                 
2) Учешће се односи на стално становништво (без избеглица). 
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II Анализа услова за развој аграра 

 

На обим и економске резултате пољопривредне производње утичу бројни чиниоци 

(фактори, услови), као и њихове међусобне комбинације. Да би се постигли оптимални 

резултати потребно је успоставити такву сразмеру између појединих чинилаца 

производње, који ће омогућити добијање највећег економског резултата. Наиме, одавно је 

позната научна чињеница да је висина приноса у пољопривреди односно економски 

резултат из производње (или неке друге дјелатности) детерминисан фактором који је у 

минимуму. То практично значи да ако су сви фактори производње оптимални или чак у 

вишку, а само један у минимуму, резултат ће одредити овај последњи. 

У конкретном случају очигледно је да подручје општине Пале располаже са 

значајним површинама пољопривредног земљишта и квалитетном радном снагом, али су 

резултати у пољопривреди изузетно скромни. Један од задатака овог рада састоји се у 

идентификовању ограничавајућих чинилаца развоја аграра на овом подручју. 

Наведене кратке и релативно упрошћене теоријске поставке биле су неопходне да 

би се схватило због чега је у изради Стратегије развоја аграра анализиран толики број 

различитих а истовремено комплементарних чиниоца. 

Услови за развој аграра у општини Пале у овој стратегији класификовани су пет 

основних група: 1. агроеколошки; 2. демографске карактеристике; 3. техничко-

организациони; 4. друштвено–економски и 5. тржиште (унутрашње и светско). 

 

1. Агроеколошки услови 

 

Из ове групе чинилаца анализирани су: 1) орографија, 2) пољопривредно 

земљиште, 3) хидрографске карактеристике подручја, 4) основне климатске 

карактеристике, 5) вегетација (флора и фауна)  и  6) екологија. 

 

1) Орографски чиниоци 

 

У орографском погледу подручје општине Пале је изразито планинског карактера, 

што у значајној мјери опредељује обим и структуру биљне и сточарске  производње. 

Надморска висина подручја се креће између 624 и 1.916 м. 
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Најнижа тачка је на 624 м. Она се налази на западној страни Општине, на мјесту 

спајања паљањске и мокрањске Миљацке. Највише планине су Јахорина – 1.916 м, 

Романија 1.649 и Равна планина 1.607 м надморске висине. По геолошком саставу 

подручје је хетерогено. На источном дијелу више је заступљен кречњак, а на западном 

шкриљци. Општински центар Пале је смјештен у Паљанској котлини на 820 м надморске 

висине. 

Битно обиљежје (са аспекта услова за пољопривреду) орографије подручја општине 

Пале дају Паљанска и Мокрањска котлина, релативно мала и уска али и доста плодна 

долина ријеке Праче (Подграб, Прача, Побрежје) односно благе падине околних планина 

и планинске заравни (посебно Равна планина). 

 

2) Пољопривредно земљиште 

 

У односу на укупне земљишне површине (492 км2, односно 49.200 ха), 

пољопривредно земљиште у општини Пале има релативно скромно учешће (таб.1.) 

 

Таб.1. Укупне земљине површине у Општини Пале 

 

Категорија коришћења земљишта Површина (ха) Структура (%) 

Укупне земљишне површине 49.200 100,0 

Пољопривредно земљиште 14.367 29,2 

Шумско и непродуктивно земљиште 30.721 62,4 

Голети и крш 4.112 8,4 

 

Структура коришћења пољопривредних површина има изразито екстензиван 

карактер (таб. 2) 

 

Таб.2. Пољопривредне површине према начину коришћења (2005.) 
 

Категорија коришћења 

пољопривредног земљишта 

Према катастру ха % учешћа 

1. Оранице и баште 2.082 14,5 

2. Воћњаци 248 1,7 

3. Виногради / / 

4. Ливаде 9.880 68,8 

5. Обрадиве површине (1-4) 12.210 85,0 

6. Пашњаци 2.157 15,0 

7. Рибњаци  / / 

8. Трстици и баре / / 

Пољопривредне површине (5-8) 14.367 100,0 
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Анализом података из табеле 1 и 2 може се закључити следеће: 

(1) И поред релативно ниског учешћа пољопривредног земљишта у укупним 

земљишним површинама, ипак се ради о респективном ресурсу, који омогућава знатно 

већи обим производње од достигнутог. 

(2) Интензивни начини коришћења пољопривредног земљишта (оранице, баште, 

воћњаци и виногради) у укупним пољопривредним површинама учествују са само 16,2 %, 

што указује да се ради о екстензивном карактеру пољопривреде у којој је сточарство 

основна грана. 

(3) На подручју општине у цјелини, када је земљиште у питању, ради се углавном о 

земљиштима шума и природних травњака, што даје основно обиљежје укупној 

пољопривредној производњи. 

 

Својинска и посједовна структура земљишта 

 

У погледу својинских односа претежан дио ораница и воћњака (преко 95%) 

припада приватном сектору. Државни сектор има значајније учешће у ливадама и 

пашњацима (35,6%). На ово превасходно утиче чињеница што су наведене површине 

ливада и пашњака углавном лоциране у шумским комплексима, који су иначе већим 

дјелом у државној својини. 

Величина газдинства (домаћинства), мјерена расположивим земљишним фондом, је 

релативно мала. Ради се првенствено о ситном посједу – просечна величина износи око 

3,2 ха пољопривредног земљишта. 

Крајем 80-тих година прошлог вијека према подацима УПИ – ЗЗ „Пале”, са 

земљишним посиједом површине испод 1,0 ха било је 21,3 % домаћинства, од 1-3 ха – 

30% од 3-5 ха – 21,9% и преко 5 ха само 26,8%. 

Стање се последњих година мијења, на шта указују резултати анкетираних 

пољопривредника које је извршено у овој години.  

Уз ситан земљишни посјед иде по правилу и његова расцепканост на више малих 

парцела. Просјечна величина парцеле једва да прелази  3 дулума. 

Величина посједа на газдинству и уситњеност парцела су фактори који отежавају 

оријентацију на озбиљнију робну производњу. 

Решење проблема може се тражити у два правца: 
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1) Укрупњавање посједа и парцела (куповином или закупом земљишта) зашта се у 

држави постепено стварају услови; и 

2) Удруживање у кооперативе, односно земљорадничке задруге на основама 

тржишне економије или пак у различита пословна удружења. 

 

Типска припадност и производна вриједност пољопривредног земљишта 

 

У погледу типске припадности ради се претежно о смеђим земљиштима на 

различитим подлогама (најчешће кречњак), различите дубине активног слоја (од доста 

дубоких до екстремно плитких), што је условљено степеном нагиба као и локацијом 

одређене парцеле  на нагибу, слабо киселе до киселе реакције, хетерогеним у погледу 

садржаја хумуса, укупног азота (N), фосфора у P2О5, калијума у облику К2О и других 

значајних макро и микроелемената. 

Производна вриједност ових земљишта је веома различита. На релативно малом 

простору могу се срести изузетно плодна и екстремно сиромашна земљишта. У уским 

речним долинама, на релативно малим површинама, срећу се алувијално-делувијална 

земљишта, која су такође веома различита по питању дубине активног слоја и садржаја 

основних биогених елемената, хумуса, микроелемената и pH вриједности. 

Производна вриједност ових земљишта је такође веома различита. Најбоља 

земљишта су, али нажалост на релативно малим површинама, у долини ријеке Праче у 

реону Подграба и Праче. 

Са аспекта развоја интензивних грана пољопривреде (воћарство, повртарство, 

гајење озимих жита, крмног биља и др.), посебну вриједност имају новостворена 

земљишта у првој зони делувијалне акумулације. То су земљишта благих падина, у 

подножју планина и брда које се спуштају према котлинама и речним долинама. 

Земљишта котлина (Паљањске и Мокрањске) су такође врло хетерогена, како у 

погледу физичко хемијских карактеристика, дубине хоризонта и др., тако и у погледу 

типске припадности и производне вриједности. Ради се углавном о ливадским црницама и 

деградираним смоницама, по правилу велике киселости и тешког механичког састава, која 

су у приличној мјери и забарена. 

С обзиром на добру конфигурацију терена (земљишта су углавном обравнита) 

могуће је комплексним педомелиоративним мјерама од оваквих земљишта направити 

земљишта релативно добре производне вриједности. Међутим, ограничавајући чинилац је 

што су ова земљишта највећим дијелом нападнута процесима урбанизације, изградњом 
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објеката комуналне и друге инфраструктуре, као и непланском („дивљом”) изградњом 

привредних и стамбених објеката. 

 

Закључак о земљишту 

 

На подручју општине Пале постоје значајне површине квалитетног 

пољопривредног земљишта, које се недовољно а често и нерационално користе за 

производњу хране. 

 

3) Хидрографске карактеристике подручја 

 

Условљене су рељефом, геолошком подлогом и климатским карактеристикама овог 

краја. У хидрографском погледу подручје општине Пале спада у развијене крајеве Р. 

Српске и БиХ у цијелини. Велики број изворишта врло квалитетне питке воде у 

будућности ће бити један од највећих привредних ресурса општине Пале. 

Источна страна општине рељефно је нагнута ка истоку и све воде сакупља ријека 

Прача, лијева притока Дрине. С друге стране, све воде западног дијела општине ријеком 

Миљацком отичу у слив ријеке Босне. Вододјелница Миљацке и Праче практично дијеле 

подручје општине на скоро два једнака дијела. 

Густоћа речних токова у Макрорегији Сарајево износи 11,25 км тока на 100 км2, 

што се са аспекта хидрографске развијености региона сматра повољним фактором. У 

општини Пале наведени хидрографски параметар је повољнији у односу на регију у 

цијелини – 13 км ријечног тока на 100 км2 површина (таб.3). 

 

Таб.3. Дужина токова ријека у општини Пале 

 

Ријека  Дужина у км у општини 

Пале 

Паљанска Миљацка 12 

Бистрица 7 

Мокрањска Миљацка 10 

Прача  13 

Каменица 4 

Грачаница 5 

Касиндолска ријека 7 

Репашница 6 

Укупно 64 
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Изузетно повољне хидрографске карактеристике општине Пале представљају један 

од значајних ресурса који су релевантни за развој аграра, посебно за наводњавање гајених 

култура и подизање пастрмских рибњака. 

 

4) Основне климатске карактеристике 

 

Подручје општине Пале у цјелини, посматрано припада планинском климатском 

типу. 

Климу овог краја условљавају бројни чиниоци, као: надморска висина, географска 

ширина, орографске карактеристике, ваздушна струјања, геолошки састав, вегетација и др. 

Због великих разлика у надморској висини и осталим климатским чиниоцима, у 

погледу климе подручје општине Пале је врло хетерогено. 

Посебне климатске карактеристике има Паљанска котлина, која је практично са 

свих страна затворена високим планинама. Услед инверзионих процеса хладне ваздушне 

масе зими, а не ретко и у јесен се са планина спуштају у котлину и ту депонују, понекад и 

више дана, проузрокујући ниже дневне температуре у односу на околна брда. 

Зиме на Палама су по правилу дуге и хладне, љета свежа и за боравак пријатна, 

прољећа и јесени кратке. Јесени су топлије од прољећа. 

Негативне средње мјесечне температуре ваздуха имају јануар (-5,60C), фебруар      

(-3,20C) и децембар (–2,00C), а најтоплији мјесеци су јули (16,10C) и август (16,00C). 

Средња годишња температура ваздуха износи око 6,5 0C, а амплитуда мјесечних 

вредности 21,70C. 

Просјечна висина падавина на Палама износи 804 мм. Највеће количине падавина 

су у мају, јуну и јулу (80-86 мм), а најмање у фебруару и марту (40-50 мм). 

Сњежне падавине се најчешће јављају од новембра до априла, а понекад (изузетно) 

и током маја, јуна и септембра. Сњежни покривач се задржава и до шест мјесеци од 

новембра до априла. Клима (у висинском погледу) средњег дела општине (падине које се 

са високих планина спуштају према Паљанској и Мокрањској котлини) има нешто 

другојачије карактеристике. То је истовремено највећи и са аспекта услова за развој 

пољопривреде најзначајнији дио подручја општине. С обзиром да се ради о скоро 

идентичној надморској висини, за оцјену квалитета овог агроеколошког услова користиће 

се подаци Метеоролошке станице Соколац (таб. 4,5 и 6) 
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Таб.4. Средње мјесечне и годишње температуре ваздуха (C0) 

 

 Мјесеци 
Год. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средња -2,7 -1,8 1,9 6,8 12,5 15,8 17,3 17,1 12,1 8,4 2,8 -1,8 7,3 

 Апсолутне минималне мјесечне и годишње температуре t0 (C0) Датум 

мин -31,6 -23,8 -19,0 -12,3 -3,3 -2,9 0,7 1,0 -3,4 -17,2 -21,0 -20,8 26  I 

 Апсолутне максималне мјесечне и годишње температуре ваздуха t0 (C0) Датум 

 15,0 17,9 24,4 27,9 29,8 31,2 34,9 36,0 31,7 26,9 25,5 16,0 3  VIII 

 Мјесечне и годишње количине падавина (л/м2)  

R 54,8 47,1 46,6 75,8 74,1 86,1 85,9 62,3 98,5 92,1 81,4 84,7 891,2 

 

 

Таб.5. Датуми појаве раних јесењих и касних прољећних мразева 

 

Године Прољеће Јесен 

1993 17. 06 07. 09 

1994 10. 05 10. 10 

1995 16. 05 25. 09 

1996 22. 04 11. 09 

1997 15. 05 11. 09 

1998 15. 05 15. 09 

1999 27. 04 08. 10 

2000 10. 04 07. 09 

2001 06. 06 20. 09 

2002 26. 04 13. 09 

2003 17. 05 04. 09 

2004 26. 05 07. 09 

 

     Таб.6. Средња мјесечна и годишња облачност (1/10) у периоду 1961-1990. године  

 

 Мјесеци 
Год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мин. 4,9 3,3 3,9 4,5 4,0 4,0 2,5 2,7 2,0 3,3 4,8 4,8 5,1 

сред. 7,4 7,1 6,5 6,3 5,9 5,8 4,8 4,8 5,4 5,7 6,9 7,7 6,2 

мак. 8,6 9,1 8,9 8,0 7,9 7,4 8,0 6,9 7,3 7,9 8,7 10,0 6,7 

 
Извори података за табеле 4, 5 и 6: Метеоролошка станица Соколац, период: 1993-2004 и период 

1961-1990. 

Мањи дио Западног дијела општине према граду Сарајево (у рејону где се спајају 

Паљанска и Мокрањска Миљацка, односно нижих дјелова Мјесне заједнице Мокро) има 
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сличне, а у више елемената и идентичне климатске карактеристике рубних крајева 

Сарајева. 

Због наведеног разлога у таб.7 презентираће се и метеоролошки подаци из станице 

у Бутмиру за период 1961-2000. године. 

 

 

Таб.7. Метеоролошки подаци за подручје Сарајева за период 1961-2000. 

 

Температура ваздуха (  0C ) 

 

Вишегодишњи просјек (1961-1990.) 

 
Година II II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишње 

1961-

1990 
-0.9 1.5 5.1 9.4 14.1 16.9 18.9 18.5 15.1 10.4 5.3 0.3 9.5 

 

 

Вишегодишњи просјек (1991-2000.) 

 

 
Година II II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишње 

1991 -

0.8 
-1.2 3.2 7.1 10.3 18.4 18.3 18.1 16.2 9.3 5.2 3.3 

8.9 

1992 -

1.6 
1.0 5.5 9.3 14.3 16.9 19.2 22.8 16.0 12.1 1.2 0.1 

10.3 

1993 -

0.6 
-1.4 3.3 9.8 16.0 18.0 18.7 20.0 15.3 13.4 3.0 3.6 

10 

1994 2.2 1.3 8.7 9.9 15.7 17.5 20.3 21.1 18.4 9.5 6.8 1.0 11 

1995 -

0.8 
5.4 4.3 8.8 13.5 16.8 20.9 17.4 13.7 10.8 2.5 2.4 

9.7 

1996 1.2 -1.3 2.2 9.4 15.7 16.7 19.1 19.0 11.6 10.3 8.0 -0.4 9.5 

1997 1.3 2.9 4.8 4.5 15.9 19.7 18.8 17.8 15.0 7.6 5.9 2.8 9.7 

1998 2.0 3.7 3.2 11.0 13.6 19.1 21.1 20.5 14.6 11.5 2.8 -2.9 10.1 

1999 0.2 -0.5 6.3 10.6 16.5 18.7 19.3 20.0 16.4 11.0 4.1 1.3 10.6 

2000 -

3.7 
1.2 5.0 12.3 16.4 19.5 20.4 21.8 15.3 12.8 10.3 3.2 

11.3 

             10,1 

 

 

Падавине ( мм ) 

 

Вишегодишњи просјек (1961-1990.) 

 

 
Година II II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишње 

1961-

1990 
71 67 70 74 82 91 79 71 70 77 94 85 932 
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Вишегодишњи просјек (1991-2000.) 

 

 
Година II II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишње 

1991 80 77 39 84 108 57 131 61 65 186 143 64 1053 

1992 18 58 38 105 44 118 83 17 38 134 67 45 769 

1993 23 32 114 31 62 81 65 72 85 54 110 68 786 

1994 74 76 35 140 63 99 87 43 61 69 36 12 924 

1995 105 55 102 62 100 153 54 123 89 1 80 156 1089 

1996 71 93 58 60 84 47 18 89 258 89 112 104 1052 

1997 50 59 45 106 60 51 50 55 16 163 76 87 849 

1998 53 22 45 85 42 100 40 63 114 136 108 93 899 

1999 60 122 59 109 68 75 99 84 103 57 137 294 1262 

2000 49 57 58 51 72 23 52 16 67 83 75 94 698 

             938,1 

 

 

Најблажу климу у Општини Пале свакако има долина Праче (Мјесне заједнице 

Подграб и Прача), што је последица продора жупније климе из правца Устипраче односно 

Дрине. 

Оваква оцјена је резултат искуствених параметара односно непосредног увида у 

стање гајених и других биљних култура од стране ауторског тима. 

 

Закључак о клими 

 

Климатске карактеристике уз земљишне и друге агроеколошке услове, у претежној 

мери опредељујуће утиче на структуру пољопривредне производње. 

Из претходне анализе произилази да на подручју општине Пале климатски услови 

омогућавају интензивну и рентабилну производњу сточне хране на целом подручју, што је 

основни предуслов за интензивни развој сточарства, затим одређених врста поврћа 

(кромпир, лиснато поврће, мрква, лукови и других врста којима не смета оштрија клима), 

као и другог поврћа (парадајз, паприка) у затвореном простору и на отвореном на 

релативно скромним површинама у долини Праче. 

Од ратарских култура релативно повољни услови су за гајење неких врста стрних 

жита (раж, јечам, овас, хељда) и љековитог биља. И најзад, климатски услови на читавом 

простору омогућавају интензивну производњу основних врста јагодастог воћа (малина, 

јагода, рибизла, боровница, огрозд). На заклоњеним положајима и оријентационо, од 800-

900 м надморске висине (што је у зависности од експозиције) на земљиштима 

одговарајућег квалитета може се релативно успешно гајити шљива (Чачанске селекције, 

Stenly и аутохтоне домаће сорте), као и отпорније сорте јабуке и  крушке. 
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На подручју мјесних заједница Мокро (нижи дјелови према Сарајеву), Подграб и 

Прача, на релативно скромним површинама могућа је интензивна производња јабучастог, 

коштичавог и других врста воћа умерено-континеталне зоне, уз претходно брижљиво 

одабирање парцела и обезбеђења ефикасног система заштите од касних пролећних 

мразева. 

 

5) Вегетација (флора) и фауна 

 

Флора и фауна у неком региону представљају један од најпоузданијих индикатора 

природних услова за пољопривредну производњу.  

На развој и стање вегетације у општини утицали су бројни чиниоци, од којих су 

најважнији: разноврсни облици рељефа (средње и високе претежно кречњачке планине, 

планинске заравни, котлине, уске речне долине и др.), производна вриједност земљишта, 

климатске карактеристике и антропогени чинилац, односно човјек. 

Покривеност терена вегетацијом (травним и шумским покривачем) у општини 

Пале је релативно висока. Изузетак чине камењари на планинским висовима (који су као 

што је у обради рељефа истакнуто претежно кречњачког састава) и ерозивни терени 

(голети) на јужним експозицијама лишћарских шума. Укупна површина камењара и 

голети износи 4.112 ха, што чини 8,36 од подручја општине. 

Вегетација подручја Пала по свом флористичком саставу и биолошко производним 

особинама је доста разноврсна. 

Зонално посматрано, доминантна су три типа вгетације: мочварни, ливадско-

пашњачки и шумски. 

 

Мочварна вегетација је заступљена на релативно малим површинама плавних 

дијелова речних долина и котлина, са најчешћим флористичким саставом: трска, шевар, 

рогоз, барска млечика, раставић, љутић, оман и разне коровске биљке. Нема већег значаја 

за пољопривреду региона. 

 

Ливадско-пашњачка вегетација се јавља у котлинама, речним долинама, 

падинама, заравнима, пропланцима планина и планинским висоравнима, практично на 

свим деловима планинског подручја који су покривени вегетацијом. 

Код ливадско пашњачке вегетације разликују се долински, брдски и планински тип 

ливада и пашњака. Сваки од наведених типова има свој флористички састав. 
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Долинске ливаде се развијају у пољима (Паљанском и Мокрањском) и речним 

долинама на којима се вода не задржава дуже, као и на нешто сувљим стаништима. По 

флористичком саставу у овој асоцијацији најчешће се ради о смјеши класастих трава и 

легуминоза, а на необрађеним и запарложеним површинама јављају се и различите 

коровске биљке. 

Флористички састав брдских ливада најчешће сачињавају: росуља (Agrostis 

vulgaris), вијук (Festuca vallesiaca), бела детелина (Trifolium repens), мирисавка 

(Anthoxanthum odoratum), жути звездан (Lotus corniculatus), ивањско цвеће (Gallium 

verum), паламида (Cirsium arvense) на смеђим шумским земљиштима, и росуља (Agrostis 

vulgaris), алпска детелина (Trifolium alpestre), планинска детелина (Trifolium montanum), 

дуњица (Medicago lupulina), љубичица (Viola tricolor), звончић (Briza media), боквица 

(Plantago lanceolata), хајдучка трава (Aschillea millefolium), мразовац (Colhicum automnale) 

и др. на кречњачким теренима. 

Код планинског типа ливада и пашњака најзаступљенија је зубача (Nardus stricta) – 

око 50%, а затим траве из породице Граминеае и Легуминозе. 

 

Шумски покривач подручја Пале је разноврстан, са доминантним учешћем 

високих четинарских шума, које се практично спуштају од највиших планинских висова 

до најнижих тачака. У састојинама четинарских шума најраспрострањеније су јела, 

оморика и смрча. Значајне површине су и бијелог бора на кречњачким теренима. 

Лишћарске шуме претежно покривају источни дио општине. Економски најзначајнија и 

најзаступљенија је буква. Појединачно или на мањим површинама појављују се јавор, 

бријест, храст, јасен, јасика и бреза. У речним долинама и ободима поља у мањем обиму 

јављају се такозване галеријске шуме, у коју групу спадају: врба, топола, јова, зова и др. 

На ободима шума и пашњацима, пропланцима и чистинама који их врло често пресецају, 

има доста стабала самониклих и дивљих врста воћа, као: крушка, јабука трешња, дријен и 

др. 

Посебно обиљежје читавог краја дају усамљена стабла или мање састојине дивљих 

крушака, које се често срећу и на обрађеним пољопривредним површинама. Поред 

наведених, са економског становишта посматрано свакако су најзначајније велике 

састојине дивље боровнице, малине и купине, затим трњина, црног и бијелог глога и др. 

Велико шумско богатство је економски најзначајнији природни ресурс у општини 

Пале. 
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Самоникло љековито биље. Подручје општине Пале је богато са самониклим 

љековитим биљем. У шумама, ливадама, пашњацима, камењарима и другим површинама 

овог краја расте више врста љековитих биљака. Њихов квалитет је изванредан, посебно 

због чињенице што расте у еколошки чистом и скоро девичанском крају 

Флористички састав љековитог биља у овом крају чини више врста, што је у 

зависности од надморске висине и земљишта. У флори нижих предјела у знатној мјери 

заступљена је хајдучка трава, глог, зова, липа, боквица, коприва, кантарион, ива трава, 

црни и бјели слез, преслица, подбијел, вранилова трава, шипурак, зечији трн и клека. Са 

повећањем надморске висине јављају се и ријетке биљне врсте као што су: линцура, 

срчаник, јагорчевина, лист дивље јагоде и малине и др. 

Незагађене еколошка средина и нетакнута природа потврђују добар квалитет биља. 

Самоникло љековито биље, као изузетно значајна сировина за фармацеутску, 

козметичку и прехрамбену индустрију, могло би да има велики значај за привреду и да 

буде додатни извор прихода за становништво овог краја. 

Подручје општине Пале је станиште бројних ендемских врста биљака, што 

представља посебну вриједност. Само на подручју планине Јахорина од свих биљних 

врста које су овјде настањене 12% је ендемских. 

Плодови дивљих врста воћа, којег у овом крају има у изобиљу, имају велики значај 

јер представљају изванредну сировину за производњу изузетно квалитетних 

прехрамбених производа у органском поступку, који имају високу курентност на 

свјетском тржишту. Овјде спадају: дивља крушка, дивља јабука, дријен, малина, јагода, 

рибизла, боровница. 

У шумама, ливадама и пропланцима подручја расте више врста јестивих гљива, од 

којих су економски најзначајније: вргањ, лисичарка, смрчак, црна труба,  дивљи 

шампињони и др.. 

 

Фауна. Висока покривеност подручја разноврсном вегетацијом, рељеф и богатство 

изворима питке воде условили су појаву и погодан амбијент за живот бројних врста 

дивљачи. 

Са економског аспекта посматрано, веома је значајно што су обезбијеђени 

изванредни предуслови за ловни туризам, који може бити изузетно значајна привредна 

дјелатност овог краја. 

Од заштићених врста дивљачи економски су најзначајније срна (Capreolus 

capreolus), која се највише задржава на рубним дијеловима односно гдје се шуме граниче 
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са пропланцима и ливадама; медвјед (Ursus arctos) – насељава претежно густе и високе 

шуме, али се понекад у потрази за храном (дивље и гајено воће, мед и др.) приближава и 

насељима; зец (Lepus europacus) – насељава најчешће просторе гдје се смењују површине 

са ниским растињем са површинама обраслим грмљем, шикаром и шумом; и љештарка 

(Tetrastes bonasia) која се најрадије задржава у проријеђеними подмлађеним шумским 

састојинама. 

Од осталих и заштићених врста на подручју су присутне и вјеверице, пухови и 

голубови који немају неку већу економску вриједност, али су значајне са еколошког 

аспекта. 

Од незаштићених дивљачи најбројније су и за ловно газдовање најинтересантније 

дивље свиње, вукови, куне и јазавци, а од мање вриједних куна бјелица (Martes foina), 

куна златица (Martes martes), дивља мачка (Felis silvestris), твор (Mustela puforius). 

Дивља свиња (Lus scrofa) настањује читав шумски простор, а највише се задржава 

на локалитетима који су у близини хране, воде и мира. Вук (Canis lupus), такође насељава 

читав шумски простор и његово бројно стање је прешло критичну тачку. Наноси велике 

штете дивљачи и стоци. 

Лисица (Vulpes vulpes) најчешће се задржава око храништа за месоједе и повремено 

се привлачи до насеља. 

 

6) Екологија 

 

Из претходног текста може се закључити да подручје општине Пале у свом 

окружењу има значајне шумске и травне екосистеме који представљају праву ризницу 

флоре и фауне. Посебан значај у еколошком смислу има подручје Јахорине, обронци 

Романије и Равна планина. Не заостају много ни остали дијелови општине, укључујући 

већину насеља. 

Може се и са много аргумената закључити да претежан дио општине Пале 

испуњава захтјеве који су утврђени Европским стандардима и законским прописима 

Републике Српске за производњу хране у органском поступку, за којом перманентно расте 

тражња на свјетском тржишту. 

Органска производња хране је значајна развојна шанса аграра Паљанског краја. То 

је разлог више што треба истрајати у реализацији мјера које су по питању екологије 

усвојене у Стратешком плану развоја општине Пале до 2015. године. 
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Посебан акценат свакако треба дати на спречавање непланске сјече шума и заштиту 

изворишта воде и водотока од свих загађења, безбедно уклањање фекалија и отпада 

(посебно чврстог и употребљене пластичне амбалаже), изградњу објеката за смештај 

стоке, и здравствену заштиту биља и стоке сагласно прописаним стандардима и усвојеним 

законским прописима и др. 

 

 

2. Демографске карактеристике подручја  

 

 

У стратегији развоја аграра било би неопходно урадити демографску анализу 

цјелокупног а посебно пољопривредног становништва општине. Јер, демографске 

карактеристике региона представљају истовремено изузетно значајан фактор и индикатор 

привредног развоја. Свеобухватнија анализа је нажалост изостала због две групе основних 

разлога: 

Прво, ова стратегија би по правилу требала да буде само сегмент јединственог 

стратешког плана развоја општине; и  

Друго, последњи детаљан попис становништва у општини Пале извршен је 

далеке1991.године, а у међувремену значајно је измењена демографска слика општине, 

због опште познатих разлога (ратови на подручју и окружењу, имиграциони процеси 

односно усељавање већег броја становника из других делова БиХ, емиграциони процеси 

на националној и економској основи и др.) Посебно је у великој мјери измењена 

економска структура (учешће активног у укупном становништву, учешће пољопривредног 

у укупном становништву, учешће активног пољопривредног у укупном активном 

становништвуи др.), као и старосна структура становништва. 

Због тога су аутори овог рада у изради анализе користили податке до којих су 

могли доћи: Анализа стања локалне заједнице и Стратешки план општине Пале, Попис 

становништва из 1991. године, Подаци за социоекономски преглед – географија и 

топографија, Програм рада УПИ – ЗЗ „Пале” за 1990. годину. Поред наведених 

материјала, кориштене су процене од стране званичних органа општине, резултати анкете 

пољопривредних произвођача и на крају непосредан увид у стање на терену од стране 

чланова ауторског тима. 
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1) Број становника на подручју општине 

 

У обради првог питања је речено да према процјени, у 2005. години на подручју 

општине Пале живи око 30.000 становника, од чега је око једне половине избјегло и 

усељено становништво. 

У 2005. (процјена) у односу на 1991. годину (попис) број становника је због 

наведених разлога повећан за 81,7% (таб. 7). 

 

Таб. 7. Упоредни преглед броја становника 1991 - 2001. године 

 

Године Број 

становника у 

граду 

Број 

становника у 

селима 

Укупно Проценат 

учешћа станов. 

у граду 

Проценат 

учешћа станов. 

у селима 

1991 10.215 6.294 16.509 61,87 38,1 

2005 16.743 13.032 29.775 56,23 43,8 

Индеx 
1991= 100,0 

163,9 207,1 181,7   

 

Међутим, ако се анализира регионални размјештај досењеног становништва слика 

је сасвим другачија. Ново придошли становници су се претежно населили у граду и 

оближњим селима, док су удаљенија села остала полупразна, а нека и потпуно 

испражњена. 

У табели 8 приказаће се регионални размјештај (по мјесним заједницама) 

становништва у 1991. години, с обзиром да нисмо могли доћи до података за 2001. и 

наредне године. 

 

Таб.8. Број становника по мјесним заједницама, 19913). 

 

Rед.бр. Мјесне заједнице Број становника 

1. Пале 6.943 

2. Коран 3.272 

3. Мокро 1.866 

4. Подграб 1.477 

5. Прача 2.014 

6. Реновица 692 

 

У табели 9 приказаће се број активног становништва у 2000., 2001., и 2002. години 

                                                 
3) Део мјесне заједнице Прача и МЗ Реновица по Дејтонском споразуму припадају Федерацији БиХ. 
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Таб.9. Трендови активног становништва 

 

         Године 

Старост 

2000 2001 2002 Индеx, 

200=100,0 

14-18 4.145 4.121 3.771 99,1 

18-50 10.889 11.800 12.300 113,0 

>51 6.648 6.844 6.960 104,7 

Укупно 21.682 22.765 23.031  
 

 

Иако су подаци непотпуни и можда упрошћени, ипак се може извући закључак да 

се мења старосна структура активног становништва у правцу смањења учешћа млађих и 

повећања истог код старијих категорија становништва. Оваква тенденција је 

катактеристична и за шири регион, односно земље у окружењу. 

 

2) Пољопривредно становништво 

 

За пољопривреду неког региона значајно је учешће пољопривредног у укупном 

становништву. Према процјени општинских служби, учешће ове категорије становништва 

у општини Пале креће се око 23%4), што је у односу на развијене земље и регионе још 

увек високо. И овај параметар је један од поузданих елемената за оцјену економске 

развијености региона. 

Тренд смањења учешћа пољопривредног становништва се наставља. Села, посебно 

удаљенија од центра општине и мјесне заједнице Мокро све се више празне. Брже старење 

сеоског у односу на укупно становништво је иначе законита појава код земаља у развоју. 

Посебан проблем је што се демографски убрзано празне и она села у којима постоје 

релативно повољни услови за пољопривредну производњу. Према подацима из књиге 

„Пале и Паљани”, 1999., чији је аутор Мојсије Ђерковић, више села на подручју општине 

Пале је демографски испражњено. 

Тенденција убрзаног пражњења планинских села траје доста дуго. У овом погледу 

илустративни су подаци из далеке 19815). године  

Пољопривредном производњом у тој години се бави 2.605 домаћинстава са 

посједом, од ког броја је чистих пољопривредних домаћинстава 372 (12%), мјешовитих 

                                                 
4) Податак се односи само на стално настањено становништво 
5) Подаци из материјала Програм рада УПИ –ЗЗ „Пале” Пале,1989.године 
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479 (19%) и непољопривредних (осталих) 1.799 (69%). У истој години без 

пољопривредника је било чак 69% газдинстава, са једним 28% и са два и више свега 2,7%. 

Тенденција смањења броја пољопривредних домаћинстава са посједом се наставља. 

Према процјени (август 2005.) на подручју општине Пале данас има око 1.400 

пољопривредних домаћинстава са земљишним посједом односно газдинством. Подаци из 

анкете указују да се ради претежно о старачким као и домаћинствима са малим бројем 

чланова породице (видети податке из анкете). 

Смањење учешћа пољопривредног у укупном становништву је законита појава 

привредног развоја. 

Истовремено ће се повећавати просечна површина земљишног посједа, што је један 

од значајних услова за рентабилну робну производњу. 

 

 

3. Техничко-организациони услови 

 

 

Из ове групе услова који су неопходан чинилац профитабилне робне производње у 

пољопривреди, учињен је осврт на следећа питања: 

1) Пољопривредна механизација и друга средства за репродукцију (органска и 

минерална ђубрива, сјеменски и садни материјал, расна приплодна стока, средства 

за заштиту биља и лечење стоке). 

2) Капацитет за прераду пољопривредних производа и организација привредних 

субјеката у аграру. 

3) Инфраструктура. 

 

1) Пољопривредна механизација 

 

Механизовање радних процеса представља један од кључних услова за повећање 

продуктивности рада и економских резултата производње у пољопривреди. 

У овом погледу подручје општине Пале, идентично другим крајевима Сарајевске 

регије Републике Српске, има специфичне захтјеве, које условљавају орографске 

карактеристике и конфигурација терена, висока заступљеност тешких, слабоструктурних 
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и сабијених земљишта посебно у Паљанској котлини, неповољан механички састав код 

већине земљишта, посједовна структура, величина парцела, структура производње и др. 

Расположива средства механизације (основне и прикључне машине) по својим 

техничко-производним карактеристикама углавном је примјерена равничарским и 

брежуљкасто-брдским крајевима. Недостају првенствено специјализоване прикључне 

машине за обраду тешких земљишта, окопавање воћњака, системи (пумпе и др.) за 

заливање, машине за сјетву и вађење кромпира, сакупљање и сушење сијена, 

механизовану мужу стоке, механизовану стрижу оваца и др. 

Због недостатка релевантних података оцјену о броју и врстама механизације 

извели смо на основу анкете (таб.10). 

 

Таб. 10. Број основних и прикључних пољопривредних машина код 

анкетираних пољопривредних домаћинстава 

 

Rед. број Врста механизације Број (ком.) % домаћинстава 

1. Трактор 15 34,8 

2. Косачица за траву 29 67,4 

3. Дрљача 9 20,9 

4. Плуг  15 34,8 

5. Млин чекићар 7 16,3 

6. Апарат за мужу 2 0,5 

 

У односу на период од прије рата стање се није битније измјенило. Напротив, оно 

је још неповољније, јер је већина  расположивих машина застарјела у техничком погледу 

и у високом степену амортизована. Само релативно мали број пољопривредних 

произвођача располаже са релативно задовољавајућом пољопривредном техником. 

Према подацима ЗЗ „Пале” из 1990. године на подручју општине Пале у задружном 

и приватном сектору било је: 

 Трактора 57, од чега 21снаге 12-18  Кw и 36 снаге 27-37 Кw; 

 Једноосовинских самоходних машина (мотокултиватори, мотокопачице) – 30; 

 Самоходних моторних косачица 530; 

 Моторних прскалица 10; 

 Пумпи за наводњавање 25; 

 

Напомињемо да је то био период у коме је држава својом аграрном политиком 

(кредити из средстава  „Зеленог плана”, други кредити под релативно повољним условима 
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и др.) подржавала и стимулисала породична пољопривредна газдинства за набавку 

механизације. 

 

2)Снабдијевање пољопривредних газдинстава  репроматеријалом за пољопривреду 

 

Представља један од значајних услова за пољопривредну производњу. До 1992. 

године снабдијевање пољопривредних произвођача са сјеменима, садницама, сточном 

храном минералним ђубривима, средствима за заштиту биља, као и другим неопходним 

индустријским производима вршено је у извјесној мјери организовано у односу на 

садашњи период и то преко организација из састава УПИ-а, ООК „Сточар” Пале, ООК 

„Задругар” Прача, ПД „Бутмир” (узгој приплодних јуница за репродукцију) и 

Ветеринарска амбуланта. 

Откупом љекобиља се бавило 5 друштвених и 27 приватних субјеката. 

Организованим снабдјевањем пољопривредника са репроматеријалом у том 

периоду било је обухваћено мање од  20%  потреба.  Илустрације ради, сађено је преко 

500 ха кромпира годишње, а продате количине сјемена преко наведених организација 

(21.000 кг) обезбеђивале су једва десетак ха (таб.11). 

Претежне количине репроматеријала обезбеђиване су разним другим каналима. 

Сјеме кромпира и житарица углавном је неусловно - из меркантилне производње. 

 

Таб.11. Обим продатог репроматеријала крајем 80-тих година 

 

Врста продате робе Јед. мјере „Сточар” Пале „Задругар” Прача Свега 

1. Сјемена     

    јечам кг 5.000 2.000 7.000 

    Зоб кг 8.000 3.000 11.000 

    кромпир кг 10.000 11.000 21.000 

    остало поврће кг 5.000 2.000 7.000 

    траве кг 900 800 1.700 

2. Минерално ђубриво т 80 70 150 

3.Концентрована    

   сточна храна 
т 750 850 1.600 

 

У овом периоду главни снабдјевачи са репро-материјалом су земљорадничке 

задруге Мокро и Пале, као и једна приватна пољопривредна апотека. Међутим, 

земљорадничке задруге технички, организационо и кадровски и финансијски нису 
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оспособљене за ову изузетно значајну функцију, а приватна пољопривредена апотека не 

испуњава законске услове за рад у наведеној дјелатности. 

Произвођачи су препуштени сами себи и довијају се на разне начине. 

Пољопривредна производња је смањена (што ће се илустровати у наредном 

поглављу). Смањена је и употреба репро материјала. 

Аутори стратегије нису успели да дођу до егзактних података о количинама 

продатог или употребљеног материјала. 

Намеће се логичан закључак: У стратегији развоја аграра један од значајних 

задатака је и предлог решења за квалитетно снабдевање пољопривредних произвођача са 

неопходним материјалом и средствима механизације на подручју општине Пале. 

 

       3) Капацитети за прераду пољопривредних производа и организација 

привредних субјеката у аграру 

 

У савременој пољопривреди капацитети за прераду пољопривредних производа 

представљају један од најзначајнијих фактора за повећање обима и унапређење 

технологије пољопривредне производње. У развијеним земљама света степен прераде 

свих пољопривредних производа прелази 70%. У БиХ и (другим земљама из бивше 

Југославије) тај однос је неупоредиво мањи и битно се разликује по гранама производње и 

производним регионима. Степен организованости пољопривредних газдинстава, посебно 

у условима малог и рсцјепканог приватног посједа, је фактор који најдиректније утиче на 

обим и структуру пољопривредне производње. 

На подручју општине Пале последњих година развијају се мали и средњи 

прерађивачки капацитети за прераду млијека, меса и житарица, који дају снажан импулс 

за развој наведених линија пољопривредне производње.  

(1) Прерада млијека 

Мљекара Д.О.О. Драмон, Мокро  

Капацитет мљекаре је прерада 5,0 т сировог млијека дневно. 

Тренутно ради са смањеним капацитетом од 2,5 тоне, по изјави власника, због 

скученог тржишта. Мљекара је технолошки савремено опремљена. Обезбијеђени су 

хигијенски услови према светским стандардима. 

Производи: пастеризовано млијеко, јогурт, неколико врста сирева и изузетно 

квалитетан кајмак, упакован у мале дрвене качице. 

Сами производе пластичну амабалажу за сопствене потребе. 
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У мљекари је запослено 19 радника. 

Сировим млијеком мљекара се снабдијева од коопераната из Мокрог и околних 

села, а дијелимично и од произвођача из општине Соколац. 

Власник планира да повећа капацитет на 10,0 т дневно. У том циљу изградио је 

савремену фарму (са 32 краве сименталске расе). До сада је увезао 28 крава сименталске 

расе из Њемачке. 

Као храну користи ливадско сијено и црвену дјетелину. 

Има само 32 дулума (односно 3,2 ха) сопственог земљишта, што је недовољно за 

пројектовани капацитет фарме. За производњу недостајуће количине хране у првој фази 

узимаће земљу у закуп, а када му економске прилике омогуће купиће потребне површине. 

С обзиром да стандарди ЕУ захтијевају да се мљекаре могу снабдијевати сировим 

млијеком само из савремених цертификованих фарми власник планира да кредитира 

произвођаче са овог подручја да подигну савремене фарме крава, како би се обезбедило 

10.000 литара млијека дневно. 

Повећање капацитета мљекаре има економску логику због две групе разлога: прво, 

близина великог тржишта и друго, добар квалитет млијека и прерађевина. 

И даље ће се значајне количине млијека прерађивати у домаћој радиности и 

трошити у свјежем стању у оквиру домаћинства. 

 

(2) Прерада меса 

Од капацитета за клање стоке и прераду меса економски су најзначајнији: Кланица 

„Панифлекс” и Д.О.О. „Кусмес-комерц” Мокро. 

Кланица Панифлекс  

Капацитет: 1,5 т свјежег меса дневно и 1,5 т прераде меса дневно 

Прерада се врши по потреби односно на основу могућности набавке сировина и 

продаје готових производа. 

Производи: Свјеже и сушено месо (трајни и полутрајни сухомеснати производи). 

У погону је запослен 21 радник. 

Имају велепродају у кланици и малопродају на Палама. 

Кољу и обрађују свиње и јунад, док живинско месо купују у закланом стању и 

прерађују. 

Свиње за клање купују претежно у Семберији и Посавини, а говеда на подручју 

општине Пале и у ближем окружењу. 
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Уско грло у погону је линија термичке обраде и пушница (сушара). Посједују 

магацин Хладњачу за чување сувог меса на т 0 + 40C, капацитета 4-5 тона. 

Тржиште готових производа: Ланац мега-маркета Интерекс у Федерацији БиХ, 

Србија и Црна Гора. 

Планирају инвестициона улагања у елиминисање уских грла и изградњу фарме 

свиња капацитета 100 грла у турнусу. 

Може се закључити да је Панифлекс са својим развојним плановима један од 

значајних предуслова за обнављање или изградњу нових комерцијалних фарми. 

Д.О.О. „Кусмес-комерц” Мокро 

Дјелатност: Клање стоке и прерада меса. 

Производња више разноврсних сухомеснатих производа.. 

У саставу предузећа у току је изградња двије специјализоване фарме: товилиште за 

јунад капацитета 50 грла у турнусу и товилиште свиња капацитета 200-300 грла у турнусу. 

Запошљава 15 радника. 

 

(3) Млинско пекарска дјелатност 

У овој дјелатности на подручју општине Пале изграђени су и успјешно послују три 

предузећа (Д.О.О. „Терапродукт” – Г. Пале, Д.О.О. „Клас” и Д.О.О. „Жељо-комерц”) и пет 

самосталних занатских радњи (С.З.П.Р. „Златна жита”, С.П.Р. „Корана”, С.З.Р 

„Благојевић”, С.З.Т.Р. „Терра”  и С.З.П.Р. „Пециво”). 

Д.О.О. „Терапродукт” – Г. Пале 

У својим прерађивачким погонима производи: пшенично брашно Тип- 500 – 20,0 

тона на дан, концентрате за све врсте стоке (свиње, перад, говеда) и сточно брашно, 

интегрално брашно 1,5 тона на дан. 

Запошљава 20 радника у сталном радном односу.  

Д.О.О. „Клас” (запошљава 20 радника), Д.О.О. „Жељо-комерц” и самосталне 

занатске радње баве се производњом и продајом хљеба (од пшеничног и интегралног 

брашна) различитих врста пецива и колача.    

Предузеће „Клас”, као и остале приватне пекаре увозе раж из Аустрије. Предлажу 

да се организује производња ове житарице на подручју општине Пале. Приједлог је 

логичан и економски целисходан, собзиром на релевантну чињеницу да расположиви 

агроеколошки услови омогућавају рентабилну производњу стрних жита у овом крају 

(посебно ражи, јечма и овса). 
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У обради тачке 2) овог поглавља дат је дјелимичан осврт на стање организованости 

привредних субјеката у пољопривреди до почетка 90-тих година прошлог вијека. Укратко, 

субјекти у аграру из састава у свету познатог пословног система УПИ Сарајево, као и 

организационе јединице других предузећа из окружења, својом мрежом покривале су 

цијело подручје општине Пале. То је, уз економску политику државе која је, посебно у 

периоду од средине седамдесетих до средине осамдесетих година улагала значајна 

средства у аграр, снажно подстицало развој пољопривреде у овом крају што ће бити шире 

елаборирано уобради питања „Анализа стања аграра”.  

Данас од привредних субјеката у аграру Пала таворе двије земљорадничке задруге 

– зем. задруга Пале и зем. задруга Мокро, које својом организационо-техничком и 

кадровском структуром и економском снагом објективно нису у стању да буду носилац 

развоја пољопривреде. 

У 2004. години у задружном сектору пољопривреде запослено је 12 радника. Ове 

организације у истој години оствариле су укупан приход од 238.347 КМ, углавном у 

трговинским пословима. 

Економски и организационо најзначајнији привредни субјект у пољопривреди 

општине Пале, према јединственој оцјени ауторског тима ове Стратегије данас је свакако 

АД Ветеринарска станица Пале. Ова организација је приватизована (65% капитала 

продато је на тендеру, 20% је власништво акционара, 10 % фонд ПИО и 5 % Фонд 

реституције). 

Ветеринарска станица запошљава 10 радника. У свом саставу има двије амбуланте 

на Палама и у Мокром и једну ветеринарску апотеку. Рад у овој организацији је тако 

постављен да је подручје покривено 24 х током цијеле године. 

Добро организована ветеринарска служба је неопходан услов (conditio sine quаnon) 

развоја сточарства на одређеном подручју. Ветеринарска станица успјешно врши 

вјештачко осјемењавање крава. У 2004. години овом мјером обухваћено је 1.095 крава, а 

до 30. 08. 2005. – 780 крава, што је значајан потенцијал. Иначе вештачко осјемењавања 

крава није законска обавеза у Р. Српској. 

Последњих година, под утицајем тржишне економије и искуства аграрно 

развијених земаља формирају се удружења пољопривредних произвођача, која су и по 

правилу гранска. 

На Палама је јуна 2003. године основано Удружење фармера које окупља 85 

пољопривредних произвођача. Основни циљ удруживања је стварање повољније климе за 
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развој пољопривредне производње. Половином 2005 године основано је и удружење 

пољопривредних произвођача „Јахорина - фармерс”. 

Поред наведеног, на Палама ради удружење пчелара са 25 чланова. 

 

2) Инфраструктура 

 

Изграђеност и стање инфраструктуре је такође један од врло значајних чинилаца за 

развој примарне пољопривредне производње, а посебно прехрамбене индустрије.  

Основне функције инфраструктуре, са економског аспекта посматрано, су:                         

а) Обезбјеђење услова за развој и рад привредних дјелатности и б) обезбјеђење услова за 

развој и функционисање насеља на одређеном подручју, који ће омогућити нормалан 

живот људи. 

Од познатих инфраструктурних функција за аграр је од посебног значаја комунална 

инфраструктура: а) путна мрежа, б) електродистрибутивна мрежа, ц) снабдијевање са 

водом и д) и ПТТ  саобраћај. 

а) Примарна путна мрежа (путни правци Пале – магистрални пут Сарајево – 

Устипрача; Пале- Прача, Пале –Јахорина) су релативно у добром стању и квалитетно се 

одржавају током цјеле године. Насупрот, мрежа локалних путева који повезују највећи 

број села и пољопривредних газдинстава је у незадовољавајућем стању. Ради се претежно 

о путевима са макадамском или земљаном подлогом. Они се недовољно одржавају, а у 

току дугог зимског периода су понекад непроходни. 

Закључак: Стање локалне путне мреже је отежавајући чинилац за развој аграра у 

удаљенијим селима општине Пале. 

 

б) Квалитет електроенергетске мреже на подручју општине Пале је изразито 

хетероген. Према подацима ЗДП „Електродистрибуција” Пале, добру елекроенергетску 

мрежу имају насеља Обилићево, Поткоран, Економија, Луке и Пале центар, као и 

повратничка села Модрик, Прутине и Радачићи. 

Лошију снабдијевеност (слабији напон) имају подручја Врхпраче, Шатора, Прибња, 

дијела Корана и Кадина села. 

Општа оцјена о снбдијевању електричном енергијом на подручју МЗ Пале је 

углавном задовољавајућа. Електро мрежа је дотрајала у селима: Ћемановић, Цареве воде, 

Горовићи и Раковац. У МЗ Коран већи број насељених мјеста има дотрајалу електро 

мрежу и лош напон електричне енергије, нерочито у насељима: Горње Пале Врело 
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Миљацке, Стојковићи и Јелашје. Такође напајање са електричном енергијом на подручју 

МЗ Подграб и Прача није задовољавајуће. Лоша снабдјевеност је у селима Брњица, 

Миошићи, Николићи, Доња и Горња Винча, Стране, Поткоран, Понор. Подручје МЗ Јасик 

које обухвата 12 села, има веома лошу електоренергетску мрежу ниског напона, што 

проузрокује честе нестанке струје.У насељу Влаховићи је недовољан број трафостаница, 

због чега се не може обезбедити потребан напон за велики број домаћинстава. У МЗ 

Мокро мрежа је већином дотрајала и преоптерећена, што се посебно односи на 

Пустопоље. 

Закључак: У већем дијелу општине Пале услови за снабдијевање пољопривредних 

газдинстава са електричном енергијом су неповољни, што ограничавајуће утиче на 

механизовање радних процеса у основној грани пољопривреде овог краја  - сточарству, 

као и на изградњу радионица и мањих погона за прераду пољопривредних производа. 

 

ц) Водноснабдијевање. – Са аспекта пољопривреде ова инфраструктурна 

дјелатност има двије функције: снабдијевање становништва и стоке са здравом водом за 

пиће и обезбјеђење воде за заљевање пољопривредних култура. 

Захваљујући богатству подручја са квалитетном пијаћом водом и изграђености 

више система за водноснабдијевање, снабдијевање пољопривредног становништва са 

пијаћом водом је релативно добро. 

Насупрот, изузетно мали проценат пољопривредника је обезбиједио техничке 

уређаје за залијевање пољопривредних култура. 

д) ПТТ саобраћај на подручју општине Пале је развијен и у том погледу је изнад 

просјека Сарајевске регије и осталих крајева Р. Српске. 

Фиксном и мобилном телефонијом повезан је претежан број пољопривредних 

домаћинстава, што је такође једна од неопходних потреба за квалитетнији живот. 

 

4. Друштвено-економски услови 

 

1) Осврт на економску развијеност и стање привреде 

 

Позната теоријска поставка о условљености и међузависности између укупне 

привредне развијености и развоја пољопривреде у неком региону само се дјелимично 

потврђује на примјеру општине Пале. 
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Пољопривреда овог краја знатно заостаје у односу на развој других грана односно 

привреде у цјелини. 

Потцењени су и запостављени значајни ресурси у пољопривреди и преради 

пољопривредних производа (природни ресурси, радна снага, тржиште). 

Економски развијенији регион по правилу обезбјеђује шире унутрашње тржиште, 

што је једна од основних претпоставки за повећање пољопривредне производње, и има 

веће могућности за стимулисање и заштиту сопствене производње. 

С обзиром да је у Стратешком плану развоја општине дато доста простора 

економској и бизнис ситуацији општине Пале, у овом документу задржаћемо се укратко 

само на основним подацима, са циљем да што више илуструјемо мјесто пољопривреде у 

укупној привреди овог краја. 

До почетка деведесетих година општина Пале је по мјерилима Rепублике БиХ и 

Савезне државе припадала групи средње економски развијених општина. 

Она је то и сада, али на знатно нижем нивоу. 

Носиоци економског развоја на подручју Паљанске општине у овом периоду су 

индустрија, шумарство, грађевинарство, угоститељство и туризам у државном сектору и 

акционарским друштвима, и трговина, грађевинарство, индустрија и угоститељство у 

приватном сектору. 

На подручју општине (2004.) запослено је укупно 7.130 лица, од чега у државном 

сектору  4.155 или 58,3%, а у приватном 2.975 (41,7 %), што је врло неповољан однос. 

Највећи број запослених је у индустрији – 1.481, грађевинарству – 951, трговини, 

угоститељству и саобраћају -  762, енергетици – 531, шумарству и пољопривреди – 305 и у 

осталим дјелатностима 429. 

У истом периоду у задружном сектору пољопривреде запослено је само 12 радника. 

Недовољна запосленост је карактеристика и ове општине. Број незапослених лица 

са стањем 30. 09. 2005. износи 3.509. 

У табели 12 приказаће се учешће појединих грана привреде у оствареном укупном 

приходу и добити. 
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Таб. 12. Структура укупног прихода и добити 2004. године 

 

Дјелатност Укупан приход, % Добит, % 

Шумарство 3,24 0,86 

Индустрија 24,10 21,20 

Енергетика 18,46 0,38 

Пољопривреда 0,44 0,27 

Грађевинарсво 19,20 21,39 

Стамбено-комунална 1,71 0,70 

Трговина 18,27 31,70 

Саобраћај 2,17 3,10 

Угоститељство 5,38 7,12 

Пословне услуге 3,26 3,07 

Остале дјелатности 3,77 10,21 

 

 

2) Економска политика државе 

 

Rепублика Српска мјерама економске политике у границама расположивог буџета 

подстиче развој пољопривреде, прехрамбене индустрије и рурални развој. 

Наведене мјере прописане су Законом о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за 

подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник” Републике Српске број 

43/02). Сваке године у буџету Р. Српске обезбеђују се средства за подстицаје у 

пољопривреди и руралном развоју. Економска политика државе садржана је и у 

Стратегији развоја пољопривреде, које је урадило ресорно министарство Р. Српске, Бања 

Лука, децембар 2004. 

Висина и начин остваривања подстицаја у 2005. години регулисани су 

Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја, које је донело 

Министарство Р. Српске на основу одлуке о усвајању буџета Р. Српске за 2004. годину 

(„Службени гласник” Р. Српске број 2/04). 

Новчани подстицаји у биљној и сточарској производњи остварује се путем премија 

за сјетву (садњу) одређених култура и регреса. За сваку намјену утврђен је годишњи износ 

расположивих средстава. 

Ако се узме у обзир постојећа и овом стратегијом пројектована структура биљне и 

сточарске производње, могуће је (нормално уз испуњење прописаних критеријума) 

обезбедити новчане подстицаје за следеће производе и програме са подручја општине 

Пале: 
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(1) Премије 

Врста премије Износ по јединици мјере 

Сјеменски јечам 0,05 КМ/кг 

Сјеменска зоб 0,05 КМ/кг 

Сјеменски кромпир 0,15 КМ/кг 

Матичњаци малине 0,10 КМ/ по једној садници 

Кравље млијеко 0,10 КМ/ л (најмање 3,2% мл. масти и 3,0% беланчев.) 

Козје млијеко 0,10 КМ/ л (најмање 2,8% мл. масти и 2,5% беланчев.) 

Овчије млијеко 0,10 КМ/ л (најмање 4,0% мл. масти и 3,8% беланчев.) 

Квалитетно приплодна 

стока: 

 

Јунице 300,0 КМ за I класу,180,0 КМ за II класу 

Назимице 60,0 за I класу и 36,0 КМ за II класу 

Нерастови 100,0 КМ за I класу 

Приплодне двизице 60,0 КМ за I и 36,0 КМ за II класу 

Приплодни овнови 100,0 КМ за I класу 

Омад  500,0 КМ за I класу 

Утовљени бројлери 0,15 КМ по бројлеру (минимум 5.000 бројлера у турнусу) 

Риба (произведена и 

продата) 

0,25 КМ/кг 

 

 

 

(2) Регреси 

 

Врста регреса Износ по јединици мјере 

Крмно биље    300 КМ/ха 

Љековито биље Укупан износ за подручје Р. Српске 600.000 КМ 

Коштичаво и јабучасто 

воће 

1 КМ/ ком 

Малине (преко 0,5 ха) 4.000 КМ/ха 

За товну јунад 140 КМ по грлу (минимум 5 грла у турнусу тежине 500 кг, 

минимални прираст 300 г по грлу) 

За товне свиње  26,5 КМ по грлу ( минимум 20 товљеника у турнусу, мин. 

прираст од 70 кг по товљенику, најмања излазна тежина 

100 кг) 

За производњу 

селекционисаних матица 

пчела 

5 КМ по матици, односно 3.000 КМ по селекцијском 

центру 

 

 

(3) Суфинансирање програма 

 

Од више програма који се суфинансирају за подручје Пала могу бити интересантни 

програми за производњу крмног биља, програм контроле плодности земљишта, 

суфинансирање цертификација производа и органске производње, техничко и кадровско 

оспособљавање институција за акредитацију, програми из области руралног развоја. 
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(4) Регресирање камата на кредите комерцијалних банака уложених у 

пољопривреду (основно стадо, механизација и друга опрема изградња, реконструкција и 

модернизација, производних и репродукционих капацитета, изградња система за 

наводњавање и одводњавање, финансирање агромелиорација ливада и пашњака, 

опремање откупних станица за пољопривредне производе). 

 

(5) Подстицање програма руралног развоја и унапређење газдинства: 

 Набавка пољопривредне механизације и опреме, 

 Хладњаче за воће и поврће, 

 Мљекарска индустрија. 

 

3) Могућност укључивања у програме међународних (државних и невладиних) 

организација 

 

Република Српска и БиХ у цјелини је земља у транзицији, на добром путу да у 

догледно вријеме постане равноправна чланица ЕУ. 

Политика Европске Уније у земљама у транзицији подржава одрживи развој на 

основу стратешких планова развоја, јер изостанком одговарајућег система планирања 

финансирање појединачних пројеката води ка нерационалној употреби инвестиционих 

средстава. 

У том циљу урађена је и усвојена регионална стратегија економског развоја 

Сарајевске макрорегије, којом је обухваћена и општина Пале. Стратегија подржава развој 

малих фарми посебно у органској производњи у пољопривреди и побољшању система 

употребе регионалних природних ресурса, развој руралних подручја, дистрибуцију 

регионално произведених производа и формирање задруга и удружења на основама 

тржишне економије. 

У наведеном правцу ради више владиних и невладиних организација. 

 

4) Могућност коришћења банкарских кредита и других извора средстава из 

земље и иностранства 

 

Домаће и иностране банке кредитирају поједине линије примарне производње и 

прераде пољопривредних производа. Основни услови су ваљани Програми и обезбјеђење 
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враћања кредита. Због више познатих околности (несигурност у повраћају уложеног 

кредита, жеља за остварење екстрапрофита, политичко-економска нестабилност региона и 

др.) камате су још увек високе, али са израженом тенденцијом смањења. Међутим, 

подвлачимо наведену чињеницу из претходног текста да Р. Српска за одређене програме 

из аграра бенефицира камате. 

Такође постоје значајне могућности за улагање већих средстава у добре програме 

од стране грађана са овог подручја који живе и раде у економски развијеним земљама 

региона. 

 

5. Тржиште 

 

У одређивању значаја тржишта за развој аграра у општини Пале, аутори Стратегије 

пошли су од следећих претпоставки: 

1) У тржишној економији тржиште (унутрашње и светско) је најзначајнији ресурс. 

Са економским развојем расте и зависност региона или државе од светског тржишта. 

Унутрашње тржиште детерминисано је обимом производње, бројем потрошача и 

дохотком per capita. Светско тржиште, међутим, је знатно сложеније питање. Јер, 

привредно неразвијене земље света су истовремено и највећи произвођачи тржних 

вишкова основних прехрамбених производа, као: житарица, меса, млијека, шећера, уља, 

континеталног воћа и поврћа и др.. Поред тога, ове земље су по правилу удружене у 

економске групације и јаким аграрним буџетом стимулишу сопствену производњу, а не 

ријетко разним протекционистичким мјерама је штите од увоза из других региона. 

2) За подручје Пала и других планинских дијелова Р. Српске веома значајно је 

питање избора и развоја гране и линија пољопривредне производње које могу бити 

курентне на свјетском тржишту. 

3) Подручје општине Пале, поред низа ограничавајућих чинилаца за интензивнији 

развој аграра (земљиште, неповољне климатске карактеристике, неразвијена аграрна 

структура и др.) располаже са извесним компаративним предностима које га чине 

интересантним за инвестициона улагања у ову област привреде. 

Основне компаративне предности овог подручја произилазе из: 

(1) Структуре пољопривредне производње у којој доминирају производи за којима 

перманентно расте тражња на унутрашњем и свијетском тржишту: овчије и говеђе месо и 

млијеко произведени у еколошки здравој средини на природним ливадама и пашњацима, 
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гајено и самоникло јагодасто и друге врсте воћа, самоникле гљиве и љековито биље и др; 

и 

(2) Релативно добра саобраћајна повезаност и близина већих потрошачких центара 

у Републици и земљама из окружења 

Подручје општине Пале има изузетне компаративне предности за органску 

пољопривреду (земљиште, клима, низак степен аеро и других загађења, органска ђубрива 

и др.) Тражња за органским производима у свијету има непрекидан тренд раста. 

Илустрације ради, према процјенама Међународног трговинског центра (ИТЦ), 

који обухвата 16 европских држава, САД и Јапан, продаја органских производа у свијету у 

2001. години износи 21 милијарду долара. 

Када је у питању унутрашње тржиште посебно се морају цјенити следеће рлевантне 

чињенице: 

(1) Општина Пале се граничи са највећим привредним и потрошачким центром у 

БиХ, у коме перманентно расту потребе за храном. 

(2) На подручју општине значајно ће се повећавати потрошња прехрамбених 

производа, због пројектованог раста дохотка, per capita и укупно, а посебно 

због развоја туризма – стационарног и агроеколошког. 

У том контексту највеће могућности пружа развој туристичко-угоститељског 

комплекса на Јахорини, као и могући развој агроеколошког туризма, на вјећем дијелу 

подручја општине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

III Анализа стања пољопривредне производње 

 

Садашње стање пољопривредне производње, по обиму и структури, на подручју 

општине Пале је изразито натуралног карактера. Домаћинства претежно производе за 

сопствене потребе (преко 90%). Релативно мале количине углавном сточарских производа 

(млијеко, месо, јаја) и нешто воћа и поврћа намјењено је тржишту. 

Наведено стање је последица запостављања пољопривреде у овом крају у дугом 

периоду, величине и структуре посједа, ниског степена механизовања радних процеса, 

неадекватне и непотпуне примјене агротехничких, биотехничких, зоотехничких и других 

мјера, неорганизованости и др. 

Обим пољопривредне производње на подручју општине Пале од краја 80-тих 

година прошлог вијека до данас има изразито висок тренд пада. 

 

1. Ратарско - повртларска производња 

 

Расположиве ораничне површине (2.082 ха) и обим ратарско-повртларске 

производње су у великој несразмери. С обзиром да је подручје Пала по орографским и 

другим карактеристикама изразито планинско, располаже ипак са респективним 

ораничним површинама које омогућавају знатно већи обим производње од садашњег. 

У табели 13 приказаће се засијане односно засађене ораничне површине у 2005. 

години. 
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Таб.13. Преглед ораничних површина под усјевима, 2005. године 

 

 

Ред. 

Бр. 
Усјеви на ораницама и баштама Површина,  ха 

 I  Жита 31 

1. Пшеница, меркантилна (озима и јара) 8 

2. Пшеница, сјеменска - 

3. Раж (озима и јара) 5 

4. Јечам (озими и јари) 11 

5. Зоб (озима и јара) 7 

 II Индустријско биље / 

 III Љековито и ароматично биље / 

 IV Повртарско биље 449 

1. Кромпир,  меркантилни ( рани и касни) 410 

2. Кромпир сјеменски / 

3. Мрква 5 

4. Лук црни 6 

5. Лук бијели 5 

6. Пасуљ (за зрно и махуну) 6 

7. Грашак (за зрно и махуну) 5 

8. Купус и кељ 7 

9. Краставац 5 

 V Јагодасто воће6) 9 

1. Јагоде 5 

2. Малине 4 

 VI Сточно крмно биље 145 

1. Дјетелина 60 

2. Луцерка 45 

3. Травно – дјетелинске смјеше 40 

 Укупно засијано 634 

 Угари и необрађене оранице и баште 1.448 

 Учешће засијаних у укупним ораничним 

површинама у процентима % 
30,45 

 

 

Подаци из табеле указују на изразито нерационално коришћење ораничних 

површина. Необрађене површине од 1.448 ха, односно 69,55% од укупних ораничних 

површина представљају веома значајан неискоришћен ресурс. Једино су значајније 

површине под кромпиром и сточним крмним биљем. Потпуно су запостављени љековито 

биље, за чије гајење иначе постоје повољни природни и економски услови и стрна жита, а 

посебно овас, јечам и раж. 

                                                 
6) У Републици Српској, површине под јагодастим воћем третирају се као ораничне површине, иако се у 

суштини ради о воћарским културама. 
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До сличне оцјене долази се и анализом резултата спроведене анкете. 

У поређењу са предратним периодом запажа се велико смањење ратарско-

повртларске производње, што је најблаже речено необјашњиво и економски 

нецелисходно, с обзиром на релевантну чињеницу да је у овом периоду евидентиран висок 

раст незапослености, смањење укупне привредне активности, друштвеног производа и 

дохотка per capita. 

Илустрације ради, у периоду 1986-88.године у општини Пале (са подручјем  које је 

сада у саставу федерације БиХ), укупне ораничне површине су износиле 2.243 ха односно 

за 161 ха више у односу на садашње стање. Просјечне засијане површине у том периоду су 

износиле 1.302 ха, односно за преко два пута више у односу на 2005. годину. Највеће 

разлике су у засијаним површинама под житима (таб. 14.). 

 

Таб.14. Упоредан преглед ораничних површина под усјевима 1986-88 (просјек) 

-2005. године 

 

                        Године 
Ораничне површине 

1986-88 2005 Индеx  

1986/88=100,0 Укупно % учешће Укупно % 

учешће 

Оранице и баште 1.302 100,0 634 100,0 48,7 

    - Жита 213 16,4 31 4,9 14,6 

    - Повртларско биље 597 45,8 449 70,8 75,2 

    - Сточно крмно биље 492 37,8 145 22,9 29,5 

    - Јагодасто воће / / 9 1,4 / 

 

Анализом табеле 14. може се закључити да је производња на ораницама усмјерена 

на кромпир и крму. Засијане површине под кромпиром у укупним засијаним површинама 

2005. године учествују са 64,67% (1986-88 године – 25,88%), а под крмом 22,87% (1986-

88-37,79%). 

Не располажемо са релевантним подацима о просјечним и укупним приносима 

појединих култура последњих година. Подаци из ранијих година указују да се код већине 

засијаних култура ради о нешто већим приносима у односу на планинско подручје 

Републике у цјелини (стрна жита 2,5 -2,8 т/ха, кромпир – 7,5 т/ха, крмно биље 4,0 - 4,5 т/ха 

итд.). Није тешко закључити да се ради о релативно ниским приносима који не 

омогућавају постизање значајнијег економског резултата. 

Основни ратарско-повртларски усјеви овог краја су кромпир и крмно биље. У овим 

линијама производње постижу се задовољавајући а код више домаћина и надпросечни 

резултати. 



 49 

 

2. Воћарство 

 

Подручје општине Пале, као изразито планинско, има ограничене могућности за 

развој воћарства, о чему је говорено у анализи агроеколошких услова. У 2005. години под 

засадима воћа је 294 ха, што у односу на укупне обрадиве површине (12.210 ха) чини само 

2,4%. 

Последњих година уочава се позитиван тренд у производњи воћа, што је резултат 

највероватније следећих чињеница:  

a) У воћарству се постижу бољи економски резултати у односу на друге гране 

привреде, и  

b) Република Српска мјерама економске политике значајно стимулише развој 

воћарства. 

 

 

Таб. 15. Упоредан преглед броја стабала основних врста воћа у 1986-88 и 2005. 

години 

 

Редни 

број 
Врста воћа 

1986-88 2005 Индекси 1986/88 = 100 

укупно родних укупно родних укупно родних 

1. Шљива 28.400 23.620 21.200 19.000 74,65 80,44 

2. Јабука 3.830 2.360 10.989 9.000 286,76 381,36 

3. Крушка 2.420 1.520 9.176 8.000 379,17 526,32 

4. Трешња 640 380 421 350 65,78 92,11 

5. Вишња 250 155 200 150 80,00 96,77 

6. Орах 12 10 95 67 791,67 670,00 

7. Укупно 35.552 28.045 42.081 36.567 118,36 139,39 

 

Од економски значајнијих врста воћа висок раст бележи крушка и јабука. Засади 

под шљивом се смањују и поред чињенице да Република Српска стимулише подизање 

нових засада ове врсте воћа. Пропадање старих засада шљиве одвија се знатно брже у 

односу на подизање нових. Пропадање засада шљиве у највећој мјери је условљено 

појавом шарке на водећој сорти Пожегачи. 

Засади воћа на овом подручју су претежно екстензивног и натуралног карактера, 

што је у супротности са расположивим агроеколошким условима, тржиштем и 

економиком производње. 

Производња воћа је заступљена искључиво на приватном сектору. Производи се 

углавном већина основних врста континенталног воћа (јабучасто, коштичаво, јагодасто и 
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језграсто). Углавном служи за задовољење сопствених потреба, за потрошњу у свежем 

стању и прераду у домаћој радионости (алкохолна и безалкохолна пића, џемови, пекмез, 

слатко и др.). Мале количине се износе на пијацу и то углавном јабука, крушка и дивље 

воће (боровница, малина). Последњих година, посебно у рејону Подграб и Праче, подижу 

се интензивнији засади јабуке и крушке углавном са савременим сортиментом. 

Већи део Паљанске општине је карактеристичан по бројним родним стаблима више 

врста дивљег воћа: крушка, јабука, трешња и др. Најзаступљенија је и економски 

најзначајнија дивља крушка од чијих се плодова прави ракија изванредног квалитета. На 

планинама цијелог подручја (а посебно на Јахорини) имају велике површине самониклих 

сорти боровнице, мало јагоде, а на нешто нижим и јужнијим експозицијама и купине, што 

указује на изузетне погодности овог краја за производњу јагодастог воћа, као и 

производњу воћа у органском поступку. 

Сортимент гајених врста воћа доста је разноврстан и претежно су заступљене 

аутохтоне домаће сорте. У мањем обиму има и савременијих. Саднице воћа се по правилу 

купују на пијацама због чега су најчешће сумњивог квалитета и поријекла. 

Основни узроци заостајања развоја воћарства у односу на расположиве услове по 

мишљењу аутора стратегије су: 

 Недостатак традиције и знања за савремено воћарење, 

 Неорганизован откуп и прерада, 

 Неорганизовано снабдијевање са цертификованим и здравим садницама и 

другим репро- материјалом (ђубрива, средства за заштиту и др.). 

 

3. Сточарство 

 

По оствареном обиму производње и економском значају сточарство је најзначајнија 

грана пољоприведе у општини Пале. Наведена констатација се заснива на бројном стању 

стоке са једне, и структури коришћења пољопривредних површина са друге стране. 

Бројно стање основних врста стоке (говеда, оваца и коња) у поређењу са 

предратним стањем има врло изражен тренд пада. С друге стране, процјењује се да расте 

број свиња и живине (таб. 16.). 
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        Таб. 16. Упоредни преглед бројног стања стоке и живине у 1991 и 2005. години7)  

 

Врста стоке Број стоке по 

попису 1991. 

Број стоке по 

процени 2005. 

Индекс, 

1991 =100,0 

Говеда укупно 5.269 3.030 57,5 

Овце 23.863 18.300 76,7 

Свиње 1.977 2100 106,2 

Коњи  639 230 36,0 

Живина 16.382 34.000 207,5 

 

Поред наведених, на подручју општине Пале има и известан број коза – око 500-

600 грла (према процјени ауторског тима). 

Тренд пада бројног стања стоке, посебно говеда и оваца траје доста дуго. Према 

званичним статистичким подацима број говеда се смањује од 1963. све до 1981. године по 

релативно високој стопи – 1963.год. 8.621 грло, 1971 – 7.194, 1981 - 6.370. Период 1981. – 

крај осамдесетих је познат по значајним улагањима у подизање фарми крава и оваца и 

фарми за тов јунади. У наведеном периоду изграђено је 56 мини фарми крава, 3 

товилишта јунади, 87 фарми оваца, 1 прасилиште,  4 товилишта свиња, 20 фарми кока 

носиља укупног капацитета око 28.000. Мимо фарми, набављено је и око 160 расних 

јуница и неколико десетина приплодњака. 

Нажалост, огромна већина фарми у последњих 15 година је пропала или запуштена. 

Мали их је број у функцији и то са доста смањеним капацитетом.  

У измени расног састава стоке у правцу интродуковања и путем селекције стварања 

нових производних раса, створени су озбиљни помаци. У овом погледу највећи резултати 

се постижу у говедарству. 

У 2004. години осјемењено је 1.095 крава, а до 30. 08. 2005.године 780. У расном 

саставу говеда  доминирају крижанци аутохтоних нископродуктивних са високо 

продуктивним расама  (сименталац, сиво алпско и др.). Последњих година увежен је 

известан број грла високо продуктивних раса. 

                                                 
7) Попис из 1991. године односи се на садашње подручје општине Пале. Бројно стање говеда у 2005. години 

је презентовала Ветеринарска станица Пале, на основу пројекта обиљежавања говеда до  30. 08. 2005. 

године. Бројно стање оваца у истој години је резултат процјене Ветеринарске станице. Број свиња, коња и 

живине процјењен је стављањем  у упоредан однос бројног стања наведених врста стоке код анкетираних 

домаћинстава са укупним бројем домаћинстава. Када су у питању свиње, посебно су цијењени неки подаци 

Ветеринарске станице из 2004. године. У 2004. цијепљено је против куге и црвеног вјетра 1.086 свиња, а на 

трихинозу је прегледано 4.772 заклана грла. Код процјене је узета у обзир чињеница да се нешто више од 

половине свиња за клање купује на страни. 
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Код оваца доминирају сојеви домаће праменке. Мало је крижанаца са 

продуктивнијим расама. Најновији подаци Ветеринарске станице указују да газдинства 

која гаје говеда у просјеку држе око 2,17 грла. 

У говедарству и овчарству преовлађују екстензивни и полуинтензивни системи 

узгоја. 

Само у свињарству и живинарству (али у скромном облиму) претежно су 

заступљене расе и сојеви и интензивни системи гајења. 

 

4. Остале гране пољопривреде 

 

Са економским развојем земље, остале гране пољопривреде које се најчешће 

називају алтернативне, добијају све више на значају. По правилу то су пчеларство, 

аквакултура (гајење риба и других водених животиња), хеликокултура (пужарство), гајење 

јестивих гљива (гљиварници), гајење дивљачи (срне, дивље свиње, лопатари, птице) у 

функцији ловног туризма и специјалитета за унутрашње тржиште и извоз, гајење кунића и 

крзнашица. На крају у алтернативну пољопривреду може се уврстити и органска 

пољопривреда, која практично обухвата све гране и линије пољопривреде, али се 

производња организује по органском поступку, односно без употребе пестицида и 

синтетичких минералних ђубрива. 

На подручју општине Пале постоје повољни агроеколошки и други услови за 

економски цјелисходну производњу свих наведених грана или линија. У овом периоду 

практично су организоване и егзистирају  само двије: пчеларство и узгајање рибе 

пастрмке, али у знатно мањем обиму у односу на расположиве услове. 

Пчеларство је релативно добро развијено. Пчелари са подручја Општине располажу 

са око 1.000 кошница пчела. Производи се 25-35 тона меда годишње, што је у високој 

зависности од пчелиње паше, система гајења и здравственог стања пчела. 

Произведени мед је изузетног квалитета, што је резултат богате паше и веома 

разноврсног флористичког састава на подручју општине. 

У обради агроеколошких услова речено је да подручје Општине Пале има веома 

повољне услове за подизање пастрмских рибњака. 

У овом периоду ради 5 пастрмских рибњака мањег капацитета. 
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IV Rезултати анкете о стању и плановима развоја аграра на подручју 

општине Пале. 

 

На подручју општине Пале анкетирано је 43 домаћинстава  која се претежно баве 

сточарском производњом: говедарском, овчарском, живинарском (тов пилади и 

производња конзумних јаја), пчеларством, а у мањем броју производњом товних свиња 

углавном за сопствене потребе. Од испитиваних домаћинстава седам се бави пчеларством. 

У оквиру ратарске производње, која је заступљена на мањим парцелама, углавном 

се баве производњом кромпира, мркве, лука и купуса, остало поврће претежно узгајају за 

сопствене потребе. Вештачких (сејаних) ливада са вишегодишњим легуминозама  има у 

мањем проценту и углавном преовладавају природни пашњаци и ливаде. Воћарском 

производњом се такође баве претежно за сопствене потребе, веома мало за потребе 

тржишта и то на површинама од 1-3 дулума (изузев два произвођача 10 и 8 дулума). Од 

воћа преовладава производња шљиве, јабуке и крушке (изузев једног газдинства које гаји 

малину за сопствене потребе). 

Битан је податак да пољопривредна домаћинства углавном посједују површине под 

шумама, што у економском погледу чини значајан ресурс, обзиром да је пољопривредна 

производња претежно екстензивног карактера. 

 

2. Подаци о сталним члановима домаћинства 

 

Од анкетираних 43 домаћинстава највише је четворочланих 25%, затим 

шесточланих и трочланих по 21%, док су двочлана и петочлана заступљена са по 9,3% , 

(два домаћинства су седмочлана, а по једно је једночлано, осмо, девето и десето-члано). У 

пољопривредним домаћинствима живи по две до три генерације (деда, отац, унук). Скоро 

сва домаћинства имају радно способне чланове и углавном посједују искуство у 

пољопривредној производњи. Чланови породице су претежно са средњом стручном 

спремом (угоститељ, техничар, геометар, дизајнер итд.) пар њих са високом школом, док 

су старије генерације најчешће пензионери и домаћице. Старосна структура показује да 

радно способно становништво има од 35-55 година. 
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3. Фонд и квалитет земљишта газдинства  

 

Површина посједа код испитиваних домаћинстава није превише уситњена 

парцелама. Највише преовладавају ливаде, пашњаци и шуме док су оранице и воћњаци 

заступљени на малим површинама у просјеку од 0,5-2 дулума. 

 

Табела 1. Површине посједа пољопривредних газдинстава 

 

Површина поседа Број 

газдинстава 

Укупно у ха 

до 1 ха  4 1,2 

1-3 ха 8 19,5 

3-5 ха 4 17,9 

5-10 ха 19 151 

преко 10 ха  8 128 

 

Највише има газдинстава из групе од 5-10  ха. Преовладавају земљишта III и IV 

класе, мање површине су I и II класе (углавном оранице и воћњаци), заступљена су и мање 

плодна земљишта VII и VIII класе углавном под шумама и пашњацима 

 

4. Објекти за смјештај животиња и сточне хране 

 

Од објеката за сточарску производњу готово сва домаћинства посједују шталу са 

сјеником, већи број домаћинстава има тор за овце, обор за свиње и живинарник. Мањи 

број објеката је грађен 60-70-тих година, док је већи број грађен 80-90-тих година. 

Релативно новији објекти су од чврстог материјала са уведеном струјом и водом. 

Поједини објекти, најчешће тор и живинарник а ређе обор за свиње, грађени су од дрвета 

и камена и имају уведену струју (ређе воду). 

Удаљеност од магистралног пута је свега неколико километара, а удаљеност од 

локалног пута је пар стотина метара.  

При гајењу говеда преовладава везани начин држања говеда. Овце, свиње и живина 

држе се слободно, док се живина при производњи јаја држи у кавезима. Начин муже код 

говеда и оваца углавном је ручни, два газдинстава мужу обављају машински. Изђубравање 

се такође обавља ручно. 
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5. Сточни фонд 

 

У говедарској производњи од раса говеда највише има крижанаца буше и 

сименталца, док фризијског и гатачког говечета има мање. У овчарској производњи 

заступљени су разни сојеви праменке који су укрштани и прилагођени овом подручју. У 

производњи свиња гаји се углавном Ландрас, при чему треба истаћи да постоји једна већа 

фарма од 200 свиња у тову (расе Ландрас и Пијатрен).  

На домаћинствима живина се најчешће гаји за сопствене потребе, али има неколико 

већих произвођача: један произвођач гаји 12.000  товних пилића, један 500 товних пилића, 

два произвођача (300, 400 кока носиља) и један од њих посједује инкубаторску станицу 

узету у закуп и производи 100.000 годишње једнодневних пилића. 

 Од испитиваних домаћинстава неколико (једно 50 кошница, два по 20, по једно 12, 

10, 6 и 3 кошнице) гаји пчеле, а начин пчеларења је стационирани. 

Козе се гаје на три испитивана газдинства и заступљена је Санска коза. Коња има 

на шест газдинстава. Заступљен је Босански коњ који се претежно користи за рад у 

пољопривредној производњи. 

Начин држања претходно наведене стоке је најчешће мјешовити - на пашњаку и у 

штали. 

 

6. Ратарско-повртларска производња 

 

Пшеницу и јечам гаји само једно газдинство на површини по 0,5 дулума, за обе 

културе. 

Од повртларске производње гаји се кромпир, мрква, лук, купус и остало поврће . 

Кромпир се гаји на скоро свим газдинствима на површинама од 0,3-0,5 дулума. Од сорти 

су заступљени Дезире и Јерла. Мрква, лук, купус и остало поврће се гаје на мањим 

парцелама (0,1-0,2 дулума). 

На неколико газдинстава од крмних биљака гаји се луцерка, просјечно 0,3-0,5 

дулума и  црвена детелина 0,1-0,5 дулума површине.  

Једно газдинство гаји лековито биље. 
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7. Воћарска производња  

 

Воћарска производња је заступљена у мањем проценту и то највише шљива сорте 

Пожегача, Рана и Чачанске селекције. Гаји се јабука и то сорте Златни Делишес и Јонатан, 

као и крушке и то на мањим парцелама у просеку 0,5 дулума. Једино на једном 

домаћинству гаји се малина за сопствене потребе на површини од свега  0,1 дулума 

(подручје Мокро). 

 

 

8. Задругарство и асоцијације  

 

Од испитиваних домаћинстава 27,9 % је било члан ЗЗ „Пале” и ЗЗ „Мокро” у 

периоду 1973-1992. године. Веома мали број газдинстава је у кооперативном односу и то 

углавном са млекаром „Мокро”. Од асоцијација заступљено је и удружење пчелара. 

Произвођачи као потребне асоцијације наводе: Асоцијацију сточара и Асоцијацију 

пољопривредника. 

 

9. Опрема газдинства 

 

Од пољопривредних машина нека газдинстава располажу трактором и тракторском 

приколицом, претежно ИМТ  и „Томо Винковић” који су стари преко15 и 20 година. Од 

остале пољопривредне механизације газдинства углавном располажу косачицама за траву, 

двобразним плуговима, дрљачама, ређе тањирачама и култиваторима, грабуљама, вилама 

и фрезом. Три газдинстава посједују камионе за превоз производа. Треба напоменути да 

од испитиваних домаћинстава нека не посједују  пољопривредну механизацију. 

Неколико газдинстава (7) имају млин чекићар, два газдинства имају апарате за 

мужу и два имају центрифугу за мед. 

 

     10. Радионице за прераду пољопривредних производа и занатских услуга које 

посједују 

 

Анкетирана домаћинства посједују радионице за прераду пољопривредних 

производа и то: двије мини кланице, двије мини хладњаче, двије мешаоне сточне хране, 
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пет мини млекара, од других занатских радионица посједују занатску радионицу за израду 

кошница и једну мини столарску радионицу. 

 

11. Продаја пољопривредних производа 

 

Домаћинстава своје производе (цјелокупну или половину производње, а поједина и 

мање од половине) продају на пијаци и накупцу. Нека домаћинства производе продају на 

имању. 

 

12. Шта спречава повећање пољопривредне производње 

 

На ова питања изразита већина газдинстава је одговорила да висока цијена 

репроматеријала, пласман производа, несигурност улагања у пољопривреду и неповољни 

услови кредитирања у великој мјери спречавају повећање и развој пољопривредне 

производње. Мањи дио сматра да слабо развијена стручна служба, мале земљишне 

површине неповољно утичу на развој пољопривредне производње. Наводе се и неки други 

разлози као: ниске цијене производа, велики ризик у производњи, несигурно тржиште и 

недостатак властитих средстава. 

 

13. У циљу унапређења производње на домаћинству 

 

Велики број домаћинстава користи сопствено искуство, искуство предака у 

пољопривредној производњи и угледа се на напредније произвођаче. Углавном 

произвођачи гледају емисије о пољопривреди на телевизији и слушају емисије на радију. 

Мањи број домаћинстава набавља стручну литературу и посјећује сајмове. Са друге 

стране већи број домаћинстава разговара са локалним агрономом и представницима 

власти, а један број прави планове за развој свог газдинства. 

 

14. Како газдинства желе да унаприједе пољопривредну производњу 

 

Произвођачи углавном желе да унаприједе пољопривредну производњу и то: 

сточарску повећањем број грла говеда у просеку од 2-5 грла (сем једног газдинства 50 

говеда, и једног  20 грла). За повећање говедарске производње заинтересовано је 17 

домаћинстава.  
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За повећање овчарске производње заинтересовано је 13 домаћинстава, у просјеку 

од 50-150 оваца.  

Свињарску производњу жели да повећа 4 домаћинстава са 3-10 свиња за тов. Једно 

домаћинство жели да повећа производњу на 200 товних свиња. 

За повећање козарске производње (са по 20 коза) заинтересована су два 

домаћинства. 

За живинарску производњу заинтересовано је више домаћинстава углавном за 

производњу товних пилића и за производњу кока носиља. 

Пољопривредно домаћинство које има инкубатор (садашња производња 11.000-

12.000 једнодневних пилића) повећало би производњу пилади на 20.000 ком (1.000 кока 

носиља и 2.000 ком ћуради). 

Пчеларску производњу жели да унаприједи 5 газдинстава са (5, 40, 50 и 100 

кошница), док једно са чак 300 кошница. 

Ратарску производњу желе да унаприједе поједина домаћинстава углавном 

повећањем површина под кромпиром и неких повртарских култура (мрква, лук, боранија, 

салате). Поред тога поједина домаћинства би гајила крмно биље и силажни кукуруз чиме 

би обезбедила неопходне количине сточне хране. Једно домаћинство би желело да уложи 

у производњу лековитог биља, а једно би да крене са производњом садног материјала. 

Воћарску производњу жели да повећа 13 домаћинстава што је око 30 % и то 

углавном производњом шљиве, јабуке, и крушке на површинама од 2-5 дулума 

За прикупљање лековитог биља и шумских плодова изјаснило се неколико 

домаћинстава и то за прикупљање камилице, шипурка и гљива. 

Један број газдинстава се изјаснио да жели да инвестира у погоне за прераду 

пољопривредних производа, што је приказано у следећој табели. Дат је и предлог за 

инвестирање у радионицу за израду кошница. 

 

Табела 2. Инвестирање у погоне за прераду пољопривредних производа 

 

Погони за прераду пољопривредних производа  Број домаћинстава 

Мини млекаре, 3 

Мини кланице (пилад, говеда, свиње) 3 

Сушаре (за воће и поврће), 2 

Rадионице за топли прераду воћа и поврћа / 

Мини хладњаче 2 

Мини столарске радионице за производњу пчеларске 

опреме 
2 
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Од анкетираних 9 домаћинстава би да инвестира у проширење сопствене 

производње и то са сумом од 2.000 - 10.000 КМ мање инвестиције или са 100.000 - 200.000 

КМ веће инвестиције. 

Већина газдинстава на питање како види своју производњу за 10 година дала је 

позитиван одговор и жели да унапреди и повећа сопствену производњу, да заокружи 

циклус производње ратарство сточарство и да директно пласира своје производе на 

тржишту без посредника и накупаца. 

Из анкете се може видети да доста домаћинстава очекује помоћ од аграрне 

политике државе и локалне заједнице у виду субвенција и финансијске помоћи. 
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V  „SWOT” Анализа 

 

Анализирајући расположиве услове и ограничења за развој примарне 

пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа, радни тим за израду 

Стратегије, у оквиру интерне и екстерне анализе, поделио је све елементе који 

детерминишу услове за развој наведених дјелатности на заједничке и специфичне. 

Заједнички елементи се односе на све гране и линије пољопривредне производње и 

прехрамбене индустрије, а специфични само на поједине. 

 

А. Интерна анализа – Снаге (S) и слабости (W) 

1. Снаге (S) 

1) Заједнички чиниоци који позитивно утичу на развој аграра 

(1) Повољан географски положај и близина великих потрошачких центара 

(2) Природни ресурси 

  - Релативно повољни земљишни климатски и хидрографски услови за производњу 

производа за којима расте тражња на  светском тржишту. 

  - Повољни агроеколошки и други услови за производњу хране у органском 

поступку 

(3) Инфраструктурни ресурси 

  - Магистрални путеви су у задовољавајућем стању, 

  - Основна мрежа за дистрибуцију електричне енергије је релативно добро решена, 

  - Добра је снабдјевеност са нафтним дериватима. 

(4) Људски ресурси 

  - Расположива квалитетна радна снага различитих образовних профила, 

  - Близина образовних институција (од основних до високо - образовних), 

  - Развијен предузетнички дух. 

 

2) Специфични чиниоци који позитивно утичу на развој сточарства и прераде 

сточарских производа 

(1) Повољни агроеколошки и други услови за рентабилно гајење, говеда, оваца и 

коза. 

(2) Значајне могућности за производњу сточне крме у зеленом и сувом облику, 

(3) Дуга традиција у гајењу стоке, посебно говеда и оваца, 



 61 

(4) Изграђени капацитети за смјештај, припрему хране и исхрану стоке, 

(5) Изграђени капацитети за прераду млијека и меса, 

(6) Изузетно повољни услови за производњу пастрмке и ловне дивљачи, 

(7) Повољни услови за производњу сточарских производа у органском поступку, 

(8) Повољни услови за развој пчеларства. 

(9) Добар рад ветеринарске службе. 

(10) Постојање респективног капацитета за производњу концентроване сточне 

хране за говеда, свиње и перад. 

3) Специфични чиниоци који позитивно утичу на развој биљне производње 

(1) Значајне недовољно искоришћене површине пољопривредног земљишта 

(2) Релативно повољни агроеколошки услови за производњу: 

  - кромпира (меркантилног и сјеменског), 

  - ражи, јечма, овса и хељде, 

  - малине, рибизле, боровнице и јагоде на цијелом подручју, а јабуке, крушке, 

шљиве, трешње и купине на нижим заклоњенијим положајима и брижљиво одабраним 

парцелама, 

  - сточне крме (у свјежем и сувом облику), 

  - љековитог биља и самониклих врста воћа, 

  - поврћа у затвореном простору (пластеници, стакленици), 

  - гљива у напуштеним тунелима ускотрачне жељезнице. 

(3) Повољни услови за производњу већине ратарско-повртарских и сточарских 

производа у органском поступку. 

 

2. Слабости (W) 

1) Заједнички чиниоци који негативно утичу на пољопривредну производњу и 

прехрамбену индустрију 

(1) Мали и расцјепкан земљишни посјед, 

(2) Неповољна старосна структура пољопривредних произвођача и депопулација 

већине планинских села, 

(3) Недовољан број, неисправност и застарелост пољопривредне механизације, 

(4) Неорганизованост аграра, 

  - Постојеће земљорадничке задруге нису у стању да врше функцију за коју су 

основане, 
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  - Не постоји ниједна задруга примерена тржишном концепту привреде у складу са 

измјењеним друштвеним и привредним системом земље 

  - Мали број удружења, а постојећа углавном нису у функцији због које су 

основана. 

(5) Недостатак и неорганизованост стручне пољопривредне службе, 

(6) Недостатак система и уређаја за наводњавање због чега се у највећој мјери на 

користе повољне хидрографске карактеристике подручја, 

(7) Незадовољавајуће стање локалних путева, мреже за дистрибуцију електричне 

енергије и других функција комуналне инфраструктуре, 

(8) Неорганизовано, неуредно и отежано снабдијевање пољопривредних 

произвођача са репродукционим материјалом(сјемена, саднице, приплодна стока), 

минералним ђубривима, сточном храном, средствима за заштиту биља и лечења стоке. 

(9) Неорганизовани откуп пољопривредних производа и снабдијевање сеоског 

становништва са основним животним потребама. 

(10) Кашњење у обезбјеђењу услова за цертификацију стандарда квалитета, који су 

обавезан услов за пласман производа у земље Европске Уније. 

(11) Лош маркетинг, недостатак брендова и производа са заштићеним географским 

поријеклом, губљење позиција на тржишту. 

(12) Неискоришћене могућности производње у органском поступку. 

 

2) Специфични чиниоци који негативно утичу на развој сточарства и прераде 

сточарских производа 

(1) Неповољан расни састав стоке, у коме доминирају аутохтоне и 

нископродуктивне расе и заостајање у примени савремених технологија гајења. 

(2) Низак степен прераде сировина анималног порекла. 

(3) Релативно лоши хигијенски услови у објектима за гајење стоке. 

(4) Недостатак капацитета и организације за откуп и прераду млијека на претежном 

дијелу подручја. 

(5) Неповољно решена инфраструктура у сточарству (водоснабдијевање, 

нешкодљиво укалањање лешева и кланичних конфиската и др.) 
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3) Специфични чиниоци који негативно утичу на развој биљне производње 

(1) Неповољна старосна и сортна структура засада воћа и употреба 

нецертификованих и здравствено непровјерених садница. 

(2) Запостављање технологије гајења воћа и ратарско-повртарских култура за које 

ово подручје има компаративне предности (јагодасто, крмно и љековито биље, кромпир, 

раж, јечам, овас и др.) 

(3) Честа појава касних пролећних мразева. 

(4) Непостојање система за противградну заштиту. 

(5) Отежана и скупа употреба механизације због структуре тла и конфигурације 

терена и недостатак прикључних машина, које су специфичне за поједине линије 

производње. 

(6) Недостатак капацитета за прераду и складиштење биљних производа, посебно 

воћа и поврћа. 

(7) Недостатак традиције и знања за савремену производњу воћа, као и поврћа у 

затвореном простору. 

 

Б. Екстерна анализа 

 

У оквиру овог дијела анализе идентификовани су најважнији позитивни чиниоци 

(могућности, шансе) и ризици (пријетње, опасности) који могу дјеловати из спољашњег 

окружења на развој аграра у општини Пале. 

То су фактори на које локална заједница на може озбиљније да утиче, као: аграрна 

политика у земљи, промене економске политике на интернационалном плану а посебно у 

земљама окружења, политичка стабилност у земљи и окружењу, законодавне, 

демографске и друге промјене. 

 

1. Могућности (шансе)  О 

 

1) Република Српска мјерама економске политике подстиче развој пољопривреде и 

прехрамбене индустрије (премије, регреси, суфинансирање програма, регресирање камата, 

подршка организовању произвођача, подстицање програма руралног развоја и др.) 

2) На свјетском тржишту расте тражња хране од 1,5% годишње. 

3) Власничка трансформација која је у току и тржишна економија, као и најављене 

измјене законских прописа о наслеђивању неминовно ће довести до процеса укрупњивања 
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земљишног посједа, што је један од основних предуслова за повећање рентабилности 

производње у аграру. 

4) Република Српска и БиХ у цијелини у блиској будућности ће постати члан 

Европске Уније и укључити се у једно велико тржиште, што ће нужно условити 

реструктуирање аграра. Компаративне предности подручја Пала у производњи 

специфичних производа за којима расте тражња у економски развијеним земљама доћи ће 

допуног изражаја. Овдје се прије свега ради о производима органске пољопривреде (месо, 

млијечни производи, са планинских ливада и пашњака, јагодасто и самоникло воће, 

гљиве, мед, љековито биље и др.) 

5) Дугорочна стратегија Европске Уније предвиђа улагање капитала приоритетно у 

примарну пољопривредну производњу и прехрамбену индустрију у земље Балкана. 

6) Република Српска је у 2004. години усвојила Закон о органској производњи 

хране и Стратегију развоја пољопривреде. Створене су основне претпоставке за већа 

улагања у органску и конвенционалну пољопривреду домаћих и страних инвеститора. 

7) Са економским развојем земље и региона нужно ће се повећавати и улагања у 

пољопривреду и прехрамбену индустрију. 

 

2. Опасности (ризици, пријетње) Т 

 

а) Из земље: 

1) Оптерећеност привреде обавезама и администрацијом и честа измјена законских 

прописа 

2) Изостанак реализације подстицаја у аграру услијед дефицита у буџету 

Републике. 

3) Недостатак капитала за неопходне инвестиције у примарну производњу и 

прерађивачке капацитете у складу са захтјевима усвојених стандарда квалитета (HACPP, 

ИСО 9000 и др.) у периоду до уласка земље у ЕУ. 

4) Одлазак најпродуктивније радне снаге из пољопривреде (млади стручни 

кадрови) у друге гране привреде или иностранство. 

5) Недостатак еколошке свијести. 

б) Из окружења: 

1) Отварањем тржишта аграр овог краја ће се сусрести са изузетно јаком 

конкуренцијом произвођача из аграрано развијених земаља како на свјетском тако и  на 

унутрашњем тржишту. 
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2) Високи захтијеви тржишта ЕУ у погледу стандарда квлаитета свјежих и 

прерађених производа и укорењене навике наших произвођача. 

3) Суфицит у производњи одређених производа (млијеко, одређене врсте меса, 

јабуке и др.) што поставља високе захтјеве у повећању приноса по јединици капацитета и 

квалитета, уз истовремено смањење трошкова производње. 

4) Нестабилна политичка и економска ситуација у земљама окружења. 

5) Могућност привредне рецесије у земљама ЕУ, што нужно додводи до пада 

потрошње прехрамбених производа са високом еластичношћу тражње (односно високог 

стандарда) а то су заправо кључни производи овог краја. 
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VI Приједлог Стратегије развоја аграра на подручју општине Пале до 

2015. године 

 

 

1. Полазне основе 

 

Полазне основе за приједлог Стратегије развоја аграра до 2015. године су: 

1) Анализа услова за развој и стање аграра, која чини саставни дио овог 

документа; 

2) Процеси транзиције у Републици Српској и земљама окружења, који су у току, 

као и најављено укључење државе у Европску Унију. 

Од ових процеса очекују се следећи резултати: 

 Доминација робне у односу на натуралну производњу; 

 Укрупњавање земљишног посједа и других капацитета; 

 Измјена структуре пољопривредне производње у правцу значајнијег повећања 

учешћа линија производње  које имају компаративне предности у региону; 

 Повећање инвестиција у примарну производњу, проширење и реконструкција 

постојећих и изградња нових прерађивачких капацитета; 

 Веће учешће органске у односу на конвенционалну пољопривредну 

производњу; 

 Брже и ефикасније увођење у производњу нових технологија, што захтјева 

значајније повећање обима и квалитета знања и перманентно образовање; 

 Значајније повећање обима производње и тржишта као опредељујућег фактора 

сваке привредне дјелатности. 

 

3) Стратегија развоја пољопривреде у Републици Српској. 

4) Стратешки план развоја општине Пале. 

5) Регионална Стратегија економског развоја – Сарајевска економска макрорегија. 

 

Основна претпоставка за реализацију Стратегије је стварање повољних 

амбијенталних услова за живот и рад у руралним дјеловима општине. У том погледу улога 

локалне заједнице је незамјенљива. 
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2. Кораци у формулисању Стратегије 

 

Да би се формулисала Стратегија потребно је претходно дефинисати визију и 

мисију. На основу ових докумената утврђују се општи циљеви, који садрже један или 

више посебних циљева, а ови такође један или више програма. На крају сваки програм је 

садржан из једног или више пројеката. 

Садржај пројекта: Назив пројекта, крајњи циљ, циљеви, регионални значај, опис, 

очекивани резултати, потребне активности на имплементацији пројекта, услови за 

имплементацију, период имплементације и на крају процјена укупне вриједности 

пројекта. 

 

1) Визија и мисија Стратегије 

 

Визија у конкретном примјеру у суштини значи виђење стања пољопривредне 

производње и прераде пољопривредних производа на подручју општине Пале на крају 

временског периода за који се доноси Стратегија. 

Радни тим за израду Стратегије, сагледавајући расположиве ресурсе и друге услове 

и ограничења за развој аграра на крају планског периода, предвиђа: 

 Развијену пољопривреду и прераду пољопривредених производа у складу 

са расположивим ресурсима, одрживим развојем, компаративним 

предностима и европским стандардима квалитета у којој органски 

производи учествују са најмање 30% 

 Више специјализованих производа на бази биљне и сточарске производње 

са оригиналним брендовима, заштићеним географским поријеклом и 

цертификованим квалитетом који ће задовољити укусе најпробирљивијих 

и најразмаженијих потрошача са светске трпезе. 

 Економски мотивисана породична комерцијална газдинства јер ће у овим 

дјелатностима остваривати већи дохотак (укупно и per capita) и профит у 

односу на већину других грана привреде. 

 Лијепо уређене фарме (са мини погонима за прераду), плантаже воћа, 

љековитог и другог биља утонуле у бескрај зеленила прекрасног 

крајолика. 

 Мотивисану локалну заједницу јер ће из аграра умјесто социјалних 

давања, убирати значајне буџетске приходе. 
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Мисија 

У суштини значи конкретизацију визије и стварање основа за дефинисање 

политике и циљева, у нашем случају дугорочног развоја аграра на подручју општине Пале. 

У складу са основним поимањима Мисије аутори су се потрудили да приложена 

Стратегија буде: 

а) компатибилна са окружењем, што значи да се морају познавати и уважавати 

аспирације купаца и добављача из земље и иностранства, кредитора, владе и друго; 

б) реална, у смислу да одговара природи бизниса и расположивим ресурсима 

в) дистинктивна, што подразумјева да има препознатљив имиџ, 

г) да инспирише и апелује, и 

д) да је подобна за формулисање циљева и политике за њихово реализовање. 

На основу дефинисаних визије и мисије одређени су циљеви (општи и посебни) и 

стратегија развоја за плански период. 

 

1) Општи циљ Стратегије 

Повећати обим и економске резултате пољопривредне производње и прераде 

пољопривредних производа. 

Умјесто досадашње натуралне и екстензивне биљне и сточарске производње и 

недовољно развијене прераде пољопривредних производа, у планском периоду економски 

развити аграр у складу са Стратегијом развоја R. Српске, расположивим ресурсима, 

одрживим развојем, компаративним предностима подручја и европским стандардима 

квалитета, у којој ће органски производи учествовати са најмање 30%. 

 

2) Посебни циљеви 

Посебни циљ 1. 

Формирати (изградњом нових или трансформацијиом постојећих натуралних) 300 

породичних комерцијалних газдинстава са стандардизованом и сертификованом 

производњом, чији производи посједују ознаку географског поријекла и робне марке. 

Унапредити пољопривредну производњу и на малим газдинствима (ситни фармери) као и 

мјешовитим домаћинствима која ће (у смањеном обиму) нужно остати и након планског 

периода. 
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Посебни циљ 2. 

Проширити и реконструисати постојеће и изградити нове капацитете за прераду 

пољопривредних производа. 

 

Посебни циљ 3. 

Формирати специјализоване задруге или удружења пољопривредних произвођача, 

путем којих ће се ситна натурална производња трансформисати у крупну робну. Развити 

савјетодавну пољопривредну службу (приватну или државну). 

 

 

 

3. Правци развоја и структурне промјене у пољопривреди и преради 

пољопривредних производа 

 

На основу расположивих услова који су обрађени и презентовани у овом 

документу, као и утврђеног предлога визије и мисије, општих и посебних циљева 

стратегије радни тим предлаже следеће правце развоја и структурне промјене у аграру 

општине Пале: 

 

1) Сточарска производња, 

2) Биљна производња, 

3) Алтернативне и друге гране пољопривреде, 

4) Реконструкција и модернизација постојећих и изградња нових савремених 

капацитета за прераду, откуп и складиштење пољопривредно-прехрамбених 

производа, 

5) Развој органске производње хране и стандардизација аутохтоних 

производа са географским поријеклом и специфичним квалитетом, 

6) Трансформација натуралних у робна комерцијална газдинства, 

7) Развој различитих интетресних и струковних удружења комерцијалних и 

натуралних газдинстава и прерађивачких капацитета. 
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1) Сточарска производња 

 

Основни стратешки циљ у сточарству је повећање обима производње (по грлу и 

укупно) и квалитета производа, што ће се реализовати применом и комбинацијом више 

различитих метода и поступака, од којих су најзначајније: 

(1) Побољшање расног састава стоке (вештачким осјемењавањем, селекцијом 

уматичењем и одгајивањем приплодних грла и на крају увозом високопродуктивних грла), 

(2) Побољшање технологије гајења, исхране и здравственог стања стоке, 

(3) Подизање више савремених породичних робних фарми основних врста и 

категорија стоке. Првенствено користити напуштене објекте, уз нужно доинвестирање у 

адаптацију грађевинског дијела и уградњу савремене технолошке опреме. 

Основне претпоставке за остварење циља су: 

(1) Интензивирање и повећање квалитетне производње сточне хране на природним 

ливадама, пашњацима и ораничним површинама. У наведеном контексту извршиће се 

измјена структуре коришћења ораничних површина у правцу већег учешћа крмног биља и 

појединих стрних жита (овас, јечам) за које ово подручје има компаративне предности. 

(2) Обезбјеђење потребних финансијских средстава за инвестициона улагања. 

Могући извори инвестиционих средстава су: погони за прераду (мљекаре и 

кланице, Република Српска путем премија, регреса и суфинансирања програма, што је 

регулисано стратегијом развоја пољопривреде у Републици и мјерама економске 

политике, невладине организације, пословне банке, инострани партнери и др. 

 

(1) Говедарство 

Циљ је да се крајем планског периода број грла повећа са садашњих око 3.000 на 

4.200, што ће још увијек бити знатно мање у односу на предратни период – око 5.200. 

Међутим, производња млијека и меса по крави планира се на знатно вишем нивоу – 

млијека 3.200 литара по крави годишње у просјеку (на фармама – 4.000 л) и меса 200 кг по 

крави годишње. Циљ је остварив под следећим претпоставкама: 

 Да се побољшају генетске особине говеда, укрштањем домаћег шареног 

говечета и буше са млијечним односно меснатим типовима; 

 Да се унаприједи технологија гајења и квалитет исхране, за шта постоје реални 

услови; 



 71 

 Да се забрани клање подмладка до тјелесне масе од 300 кг (сименталац и друге 

племените расе) односно 200 кг за сиво говече, како би се достигла тјелесна тежина 

утовљених говеда од 480-500 кг; и 

 Да се предузму остале мјере које су предвиђене Републичком стратегијом. 

У периоду 2006 - 2015. година планира се подизање 31 робних фарми крава 

укупног капацитета 340 грла музних крава, производног смјера млијеко-телад. 

Од наведеног броја четири фарме су капацитета од по 25 крава, 6 фарми по пет 

крава и 21 фарма по десет крава. 

У погледу расног састава планира се у претежној мјери укрштање домаћег шареног 

говечета и других аутохтоних раса са сименталском и холштајн расом. 

Планира се да газдинства, односно власници фарми крава, истовремено узгајају 

приплодна и товна грла, што је могуће с обзиром на релативно мали капацитет. 

Укупна инвестициона улагања за подизање једне фарме крава  капацитета 25 грла 

износе око 165.000 КМ, 10 грла – 70.000 КМ и 5 грла – 40.000 КМ по фарми. 

Произилази да укупна улагања за 31 фарму крава капацитета 340 грла износе 

2.370.000 КМ. 

Држава мјерама своје економске политике подржава организовану производњу 

млијека, што на примјеру фарме од 25 грла износи 24.000 КМ годишње од чега премија за 

млијеко 16.000 КМ, премија за приплодни подмладак 3.000 КМ, регрес на камате за 

позајмљени капитал на име инвестиционог улагања 13.500 КМ, пореске олакшице 1.000 

КМ и остало 500 КМ. 

Период имплементације = 2006 - 2012. година 

 

(2) Овчарство и козарство 

У планском периоду предвиђа се повећање броја оваца са садашњих 18.300 на око 

22.000, што је приближно стању из 1991. године. 

План се заснива на следећим релевантним чињеницама: 

Прво, велики број домаћинстава је заинтересован за подизање овчарских фарми. 

Илустрације ради од 43 анкетирана домаћинства за подизање овчарских фарми 

појединачног капацитета од 50-150 грла заинтересовано је 13 домаћинстава. 

 

 

 

 



 72 

Планира се подизање 30 овчарских фарми капацитета од 50-150 грла, и то: 

10 фарми x 50 грла = 500 грла 

15 фарми x 100 грла = 1.500 грла 

5 фарми x 150 грла = 7.500 грла 

Укупно:                     2.750 грла 

 

Производни смјерови: месо-вуна, месо-млијеко-вуна 

Расни састав: сојеви домаће праменке x Витермберг 

 

    Инвестициона улагања за подизање фарме оваца капацитета 50 грла износе 45.000 КМ, 

 

100 грла – 85.000 КМ и 150 грла – 130.000 КМ 

Период имплементације = 2006 - 2012. година 

 

У планском периоду код неких газдинстава, углавном са натуралним карактером 

производње, и даље ће се смањивати број оваца. Међутим, код других у истом периоду 

доћи ће до повећања бројног стања. 

Као резултат побољшаног расног састава и исхране, повећаће се производност по 

једној биолошкој јединици – овци на око 200 КМ, што је један од циљева и стратегије Р. 

Српске. 

Када је у питању козарство, не може се са довољно поузданости предвидети тренд 

у планском периоду, због два основна разлога: прво, агроеколошки услови у овом крају 

нису најпогоднији за гајење коза у већем обиму и друго, R. Српска у Стратегији 

Rепублике није предвидела стимулисање ове линије производње. 

Међутим, резултати анкете указују да код произвођача постоји интересовање за 

подизање мини-фарми коза. 

Из наведеног разлог планира се подизање пет фарми коза појединачног капацитета 50-100 

грла. 

Период имплементације = 2006 - 2010. година 

  

(3) Коњарство 

 У другој половини планског периода очекује се поновно оживљавање коњарства на 

подручју општине Пале. 
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 Предвиђа се повећањеброја коња са садшњих око 230 (по процјени) на око 600, 

што је приближно предратном броју. 

План се заснива на познатом искуству економски развијених земаља. Наиме, са 

економским развојем и растом стандарда, коњи се претежно гаје за две основне намјене:  

а) спортско-рекреативне и туристичке и б) производњу изузетно квалитетног меса, у 

органском и конвенционалном поступку. 

У општини Пале и другим планинским крајевима Р. Српске, коњи ће се, поред 

наведених намјена, још дуго користити у привредне сврхе. 

 

(4) Свињогојство 

И поред неспорне чињенице да подручје Пала нема одговарајуће услове за 

интензивну производњу у свињогојству, резултати анкете указују да се знатан број 

домаћинстава бави овом производњом. Производња је углавном натуралног карактера. 

Само једно домаћинство има фарму од 200 товљеника. 

Интересовање за раст производње у свињогојству је последица две групе 

чињеница: 

Прво, висока тражња за свињским месом у региону, и  

Друго, кланице Панифлекс и Кусмес-комерц у свом програму имају и производњу 

специјалитета на бази свињског меса. 

Планира се подизање десет фарми свиња, просјечног капацитета 200 грла меснатих 

раса свиња по једној фарми у турнусу. 

Предрачунска вриједност једне фарме наведеног капацитета износи 100.000 КМ, 

укупно за 10 фарми 1.000.000 КМ. 

Период имплементације = 2006 - 2014. године 

 

(5) Живинарство 

 Стратегија Р. Српске предвиђа повећање производње живинског меса са садашњих 

5 на 14,5 кг per capita. 

На подручју Пала је значајно интересовање за повећање производње у 

живинарству, углавном због три разлога: прво, ради се о релативно јефтиној производњи 

квалитетне хране,  друго, један произвођач са овог подручја има инкубаторску станицу за 

производњу 11.000-12.000 пилића коју намерава да прошири на 20.000 једнодневних 

пилића за тов, 1.000  кока носиља и 2.000 ћурки и треће, на подручју општине Пале 

организована је производња концентоване хране за живину.  
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Не може се са довољно поузданости предвидети како ће на живинарство утицати 

познати проблем у вези са појавом птичијег грипа у неким регионима свијета. 

У планском периоду предвиђа се повећање производње живинског меса и јаја за 

100%. 

 Период имплементације = 2006 - 2015. године 

 

(6) Одгајивачки циљеви и подстицајне мјере у сточарству 

 

А. Мјере селекције 

а) У говедарству: 

 Проширење матичног запата и што већи број грла у евиденцији; 

 Стварање високо продуктивног језгра матичних крава, као расадника квалитетног 

приплодног материјала на терену;  

 Подстицати рад на контроли продуктивности крава у матичном запату; 

 Подстицати рад на селекцијским смотрама крава и јуница где ће се оцењивати 

поједина грла и запати са циљем да се установи њихова приплодна вредност; 

 Установити пожељне критеријуме производности и стандарде расе на овом терену.  

 

б) У овчарству и козарству: 

 Програм се усмјерава, превасходно, ка стварању генетског потенцијала оваца 

комбинованих својстава месо-вуна, где ће се у укрштању користити као 

мелиоратор виртембершка раса оваца; 

 Контрола продуктивности уматичених оваца; 

 Организовање селекцијских смотри и изложби приплодних оваца. 

 На бази контроле продуктивности (месо, вуна) све плус варијанте се одвајају у 

матична језгра плоткиња за производњу квалитетног приплодног подмлатка; 

 Набавка елитног приплодног материјала за козарство и формирање матичног 

запата. 

 

в) У свињарству: 

 Дефинисање одгајивачког програма на основу специфичности подручја; 

 Стварање потребног броја репро-фарми; 

 Запати који се створе да буду у матичној евиденцији; 
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 Вештачко осемењавање семеном елитних, тестираних нерастова; 

 Обезбеђивање контролисаног природног припуста квалитетних нерастова; 

 Селекцијским радом и другим зоотехничким мјерама повећавати генетске 

капацитете приплодних грла у погледу репродуктивних способности, конверзији 

хране, повећања квалитета меса и меснатости и рандмана свиња на линији клања;  

 Контрола продуктивности крмача, обележавање и контрола подмлатка оба пола 

намењеног даљој репродукцији.  

 

г) У живинарству 

 Систематска контрола јата, јаја и производње једнодневних пилића у 

инкубаторским станицама у складу са Законом о мерама за унапређење сточарства.  

 

Б. Подстицајне мјере 

Од надлежних органа Р. Српске очекује се предузимање више подстицајних мјера у 

циљу унапређења сточарства. 

а) У говедарству: 

 Подстицај остављања женске телади за приплод, која су пореклом од познатих и 

контролисаних родитеља (из матичне евиденције);  

 Регресирање набавке семена елитних бикова, ради што бржег трансфера 

супериорних гена на популацију крава и јуница и што бржег остваривања 

одгајивачких циљева (добро здравље, бољи екстеријер и виша продуктивност);  

 Увођење премија за постигнуте резултате у производњи; 

 Премирати рекордере у количини произведених и предатих производа, непрекидно 

кроз све наведене мере подстицати такмичарски дух, који се још одржава у нашем 

народу; 

 Активно учешће С.О. Пале у организовању и финансирању изложби, сајмова и 

смотри квалитетне приплодне стоке;  

 Целокупну материју детаљно обрадити Правилницима, уз помоћ општинских 

стручних служби и консултације са радном групом за израду стратегије развоја 

сточарства на територији општине Пале.  
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б) У овчарству и козарству: 

 Премирање одгајивања мушког и женског приплодног подмлатка;  

 Регресивање набавке квалитетних овнова или јарчева за потребе газдинстава;  

 Регресирање синхронизације еструса применом хормоналних препарата и 

постизања вансезонског парења, које омогућава да јагњад стижу на тржиште у 

моменту када им је цена двоструко већа, што увећава доходак сточара, и 

компензује проблеме са ниским ценама и немогућношћу пласмана вуне;  

 Премије и регреси користиће се за производњу квалитетног приплодног материјала 

или за набавку таквог материјала ради даље репродукције. 

 

в) У свињарству: 

 Одржати континуитет регресирања и спровођења мера здравствене заштите у 

свињарству – вакцинација свиња против класичне куге свиња;  

 Стимулисање оргазнизације изложби приплодног материјала за свињарство. 

 

г) У живинарству: 

 Регресирање набавки родитељских јата за производњу јаја за насад у 

инкубаторима, како би се обезбедила производња једнодневних пилића;  

 Регресирање набавке материјала (линија) за дедовско јато и производњу родитеља. 

 Стимулација изградње прерадних капацитета (мини-кланица) за живину; 

 Кредитирање произвођача који се определе за екстензивне системе одгоја у тову 

пилади који припадају органској производњи.  

 

У циљу реализације предложене стратегије развоја сточарства неопходно је 

урадити Програм развоја сточарства на подручју општине Пале,  у коме ће бити садржани 

следећи пројекти: 

(1) Пројекат комерцијалних фарми крава, 

(2) Пројекат комерцијалних фарми оваца, 

(3) Пројекат комерцијалних фарми коза, 

(4) Пројекат живинарских фарми, 

(5) Пројекат фарме за тов свиња, 

 (6) Пројекат за оживљавање коњарства. 
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Сваки пројекат треба да садржи крајњи циљ, значај пројекта за општину, опис 

пројекта, очекиване резултате, потребне активности на имплементацији пројекта, услове 

за имплеменатацију, период имплеменатације и процјена укупне вриједности пројекта. 

 

2) Биљна производња 

 

Приоритетни правци развоја у биљној производњи су: 

(1) Унапређење технологије и повећање обима производње крмног биља, 

(2) Развој воћарства, 

(3) Производња поврћа у отвореном и затвореном простору, 

(4) Увођење у производњу љековитог и ароматичног биља, 

(5) Повећање обима производње ражи и увођење у производњу хељде. 

 

(1) Производња крмног биља 

 

У планском периоду претежни дио обима биљне производње биће у функцији 

развоја сточарства, као приоритетне гране пољопривреде на подручју општине Пале. 

Овакво опредељење је засновано на следећим релевантним чињеницама: 

Прво, у структури коришћења пољопривредних површина ливаде и пашњаци, што 

значи површине на којима се производи сточна храна, учествују са 83,8% (оранице 14,5%, 

воћњаци 1,7%); и 

Друго, у структури коришћења ораничних површина сточно крмно биље се гаји на 

145 ха, што чини 22,9% засијаних површина. 

Намеће се логичан закључак да је за пројектовани обим сточарске производње 

потребно повећати производњу квалитетне сточне хране. 

За остварење циља планира се предузимање следећих мјера: 

(1) Мелиорација природних ливада и пашњака (чишћење од камења и других 

примеса, одводњавање забарених површина, уништавање корова, подсијавање 

квалитетним сјеменима продуктивнијих врста и смјеша трава, ђубрење органским и 

минералним ђубривима и др.). 

(2) Значајније повећања сјетвене површине крмног биља, на рачун необрађених 

површина. Илустрације ради, у 2005. години остало је необрађено и незасијано 1.448 ха 

ораница! 
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(3) Постепено увођење нових сорти и врста крмног биља у циљу обезбеђења 

исхране свјежом зеленом храном током већег дијела године. 

(4) Искоришћавање пашњака прегонским системом и контрола истих на присуство 

паразита као и њихово уништавање у случају потребе. 

(5) Стимулација заснивања сејаних ливада и пашањака травно-легуминозним 

смјешама на бољим земљиштима из категорије природних ливада и пашњака. 

(6) Усклађивање сјетвене структуре крмног биља на газдинствима са 

расположивим земљишним површинама и бројем грла стоке на фарми. 

(7) Стимулисање набавке механизације и уређаја за сакупљање и сушење сијена. 

 

(2) Развој воћарства 

 

Значајно мјесто воћарства у Стратегији резултат је више фактора: традиција у 

производњи појединих врста воћа (шљива, јабука, крушка), близина великог тржишног 

центра, релативно повољни агроеколошки услови за гајење појединих врста воћа, велика 

коњуктура неких врста јагодастог воћа на свјетском тржишту и др.  

Приоритетни програми развоја воћарства у општини Пале су: 

Програм производње јагодастог воћа (малина, јагода, купина, рибизла, 

високожбунаста боровница); 

Програм производње коштичавог воћа (шљива, трешња, вишња); 

Програм производње јабучастог воћа (јабука и крушка). 

Наведени програми су усклађени са Стратегијом развоја Р. Српске, која мјерама 

економске политике такође стимулише и развој ове гране пољопривреде. 

Подизање интензивних засада воћа планира се у долини ријеке Прача, у рејону 

Подграба на ободима Паљанске и Мокрањске котлине,  као и на благим падинама које се 

од Требевића, Романије и других планина благо спуштају према котлинама. 

За сваку планирану врсту и сорту воћа, у складу са агроеколошким захтјевима, 

брижљиво ће се одабрати парцела. 

 

Јагодасто воће – 26,0 ха 

Малина (2,5 x  0,25 м) 

Планира се подизање производних засада малине на површини од 20,0 ха. 

Просечна површина појединачних парцела износи од 1,0 - 5,0 дулума, што је у зависности 
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од расположиве радне снаге за бербу, која представља најкритичнију фазу у производном 

циклусу. 

Намјена: Извоз у свјежем и смрзнутом стању, прерада у домаћој радиности, 

потрошња у свјежем стању, посебно у угоститељским објектима. 

Сортимент: Willamette, Meeker. 

Технологија гајења: Савремена технологија гајења која се примењује у свијету. 

Инвестициона улагања: Око 20.000 КМ по хектару, односно 400.000 КМ укупно. 

Период имплементације: 2006 - 2010. година. 

 

Јагода 

Планира се производња јагоде на површини од око 8,0 ха у просјеку годишње. 

Начин гајења: а) на отвореном простору (двореда фолија), на појединачним 

парцелама од 1,0-5,0 дулума, а може и на већим и б) у пластенику површине 320 м2. 

Намјена: потрошња у свјежем стању  у домаћинству и угоститељским објектима, 

смрзавање и други видови прераде у домаћој радиности. 

Сортимент: Miss, Queen, Elisa, Selene, Patty и друге савремене сорте. 

Технологија гајења: По упутству стручњака, у зависности од начина гајења. 

Трошкови производње по јединици површине: 

а) на отвореном простору (двореда фолија) по 1,0 ха  -  24.000 КМ 

Наведени трошкови немају карактер инвестиционих улагања јер се у савременој 

производњи јагоде засади подижу за сваки производни циклус (односно једну годину). 

 

Купина  (3,0 x  1,5 м) 

Планира се подизање интензивних производних засада купине у жупнијим 

предјелима (Прача, Подграб и др.) на површини од 3,0 ха.  

Намјена: Извоз у смрзнутом стању, продаја на домаћем тржишту у свјежем стању, 

прерада у домаћој радиности. 

Сортимент: Чачанска бестрна и друге савремене сорте. 

Технологија гајења: По упутству из пројекта. 

Инвестициона улагања: Око 18.000 КМ по хектару, односно 54.000 КМ укупно. 

Период имплементације: 2006 - 2010. година. 
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Рибизла (2,5 x  1,5 м) 

Површина 1 ха 

Намјена: Потрошња у свјежем и смрзнутом стању у угоститељским објектима 

Јахорине и др., у коктел комбинацији са другим врстама јагодастог и осталог воћа. 

Сортимент: Чачанска црна, Ben Nivis, Black rivord од црних и Red lejk, Rovada, 

Detvan и др. од црвених. 

Технологија гајења: По упутству из пројекта. 

Инвестициона улагања: Око 8.400 КМ по хектару. 

Период имплементације: 2008 - 2010. година. 

 

Високо жбунаста боровница (3,0 x  1,5 м) 

Површина 2 ха 

Намјена: Потрошња у свјежем и смрзнутом стању у угоститељским објектима, 

прерада у домаћој радиности, извоз. 

Сортимент: Duke, Nui, Reka, Blue crop и др. 

Технологија гајења: По упутству из пројекта. 

Инвестициона улагања: Око 22.000 КМ по хектару, односно 44.000 КМ. У цијену је 

урачунат и ситем за заливање који кошта 4.000 КМ по ха. 

Период имплементације: 2008 - 2012. година. 

 

Коштичаво воће  

Шљива  

Циљ је постепена замјена водеће сорте шљиве овог краја Пожегаче, која је 

угрожена са појавом вирусног обољења шарка шљиве. Друге аутохтоне ракијске сорте, 

које су имуне на наведену болест, треба да се задрже. 

Планира се подизање 120 савремених мини плантажа шљиве просјечне површине 

од 0,50 ха (5,0 дулума) укупно 60 ха. 

Намјена: Продаја на тржишту (домаћем и иностраном) у свјежем и прерађеном 

стању (алкохолна пића, сува шљива, друге прерађевине у домаћој радиности). 

Систем узгоја: Полуинтензиван на стрмијим и сиромашнијим земљиштима и 

интензиван на плоднијим равним и благо нагнутим парцелама. 

Сортимент: Чачанска лепотица, Чачанска родна, Ваљевка, Стенлеј и друге 

савремене сорте. 
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Инвестициона улагања за подизање и негу засада до пуног рода: 20.000 КМ по 

хектару, 

 Укупно .............. 1.200.000 КМ 

Период имплементације: 2006 - 2014. година. 

Од осталих врста коштичавог воћа предлаже се садња појединачних стабала 

трешње и вишње у окућницама за натуралну потрошњу у оквиру домаћинстава, са циљем 

да се повећа асортиман свјежег воћа. Само на заклоњенијим парцелама, гдје се може 

избећи опасност од касних пролећних мразева могу се подизати мањи комерцијални 

засади ових врста воћа. 

За трешњу од сората треба користити Burlat, Stark, Hardi, Van, Sanbrust, Bing, 

Canada, Giant и др., а за вишњу Облачинка, Шумадинка и Хајманова конзервна. 

 

Јабучасто воће 

Јабука 

У Стратегији развоја аграра у општитни Пале јабука заузима значајно мјесто, због 

следећих чињеница: а) дуга традиција у производњи, б) релативно повољни агроеколошки 

услови у појединим дјеловима општине за ову врсту воћа, и в) дефицит јабуке на тржишту 

региона и Републике Српске у цјелини. 

У планском периоду предвиђа се подизање интензивних засада јабуке на површини 

од 30-40 ха, првенствено у долини ријеке Прача (због повољних услова за заливање и 

заштиту од касних пролећних мразева применом методе орошавања) и нижим предјелима 

западног дијела општине. 

Мање полуинтензивне засаде треба подизати свуда гдје за то постоје добри услови. 

Такође, не треба занемарити ни окућничко гајење јабуке (мањих засада или појединачних 

стабала), због задовољења потреба домаћинства за свјежим воћем. 

Интензивне засаде подизати на кржљавој подлози М- 9, а остале М-26 и ММ-106. 

Сортимент: Ајдаред, златни делишес, мутанти јонаголда, Кожара, Грени Смит, Ред 

Чиф, прима и др. – за производне засаде. У окућницама и другим аматерским засадима 

задржати и боље аутохтоне сорте. 

Инвестициона улагања за подизање и негу једног хектара засада до четврте године: 

24.000 – 30.000 КМ што је у зависности од нивоа интензивности 

Период имплементације: 2006 - 2014. година. 
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Крушка 

Слично јабуци, и крушка ће заузимати значајно мјесто у структури воћарства у 

периоду до 2015. године због два основна разлога: 

а) тражња за плодом крушке (у свјежем и прерађеном стању) перманентно расте у 

Републици Српској и окружењу; и б) Република Српска мјерама економске политике 

стимулише подизање интензивних засада крушке. 

У планском периоду предвиђа се подизање 20-30 ха интензивних засада крушке, 

као и више мањих полуинтензивних засада појединачних стабала. 

Сортимент: Санта Марија, Виљамовка, Боскова бочица, Абате фетел, Старков 

делишес, од средње позних, а Чачанско злато, Јунска лепотица и Моретинијева рана од 

раних, и у мањем обиму позне зимске сорте Друардову и Красанку. 

За окућничко гајење могу бити интересантне аутохтоне сорте. Не треба занемарити 

и горостасна стабла више варијетета дивље крушке којих овај крај има у изобиљу. 

Један од значајних задатака у планском периоду требао би да буде одабирање и 

култивисано гајење најбољих варијетета дивље крушке. 

Инвестициона улагања у подизање и негу једног хектара засада до четврте године: 

24.000-34.000 КМ, што је у зависности од нивоа зависности. 

Период имплементације: 2006 - 2014. година. 

  

(3) Производња поврћа 

 

У планском периоду структура повртларске производње неће се битније измјенити. 

Кромпир ће и даље задржати водеће мјесто и садиће се на површини од око 400 ха 

годишње. Производња других врста кртоластог поврћа, лукова и лиснатог поврћа 

задржаће се највероватније око садашњег нивоа. У жупнијим предјелима могућа је 

производња поврћа у пластеницима у којој би били заступљени и парадајз и паприка у 

мањем обиму. 

 

 (4) Производња љековитог и ароматичног биља 

  

Поред организованог сакупљања љекобиља у планском периоду предвиђа се и 

плантажирање ове производње на површини од 30-50 ха. 

 Намјена: Прерада и продаја на домаћем и иностраном тржишту 

Носилац посла:  „Љекобиље” Требиње 
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Врсте биља: невен, анис, бијела слачица, босиљак и мирођија од једногодишњих, и 

тимијан, матичњак, ангелика, валеријана, вранилова трава, кантарион и шипурак од 

вишегодишњих. 

Период имплементације: 2006 - 2015. година. 

 

(5) Стрна жита (раж, хељда, јечам и овас) 

 

Производња јечма и овса задржаће и даље натурални карактер и биће у функцији 

сточарске производње. С обзиром на пројектовани раст производње у сточарству, као и 

чињеницу да постоје релативно повољни агроеколошки услови за гајење ових култура, 

предвиђа се повећање површина под овим житима за 30% у односу на вишјегодишњи 

просјек. 

Раж и хељда попримају значај стратегијских производа овог краја. За ове житарице 

заинтересована су пекарска предузећа и угоститељство, па се очекује њихово гајење на 

значајним површинама (раж – 30 ха и хељда 5,0 ха). 

Сјетва пшенице нема економску исплативост у овим крајевима.. 

Значајан услов за успјешну импелементацију програма развоја биљне производње 

је претходна израда и усвајање следећих пројеката: 

 (1) Пројекат за подизање засада јагодастог воћа (малина, јагода, купина, рибизла, 

боровница); 

 (2) Пројекат за подизање интензивних засада шљиве; 

 (3) Пројекат за подизање интензивних засада крушке; 

 (4) Пројекат за подизање интензивних засада јабуке; 

 (5)  Пројекат за унапређење производње крмног биља; 

 (6) Пројекат унапређења технологије производње ражи и хељде; 

 (7) Пројекат за подизање самониклих врста воћа; 

 (8) Пројекат плантажирања љековитог биља. 

 

3) Програм развоја алтернативних грана пољопривреде 

 

У дугорочној стратегији развоја пољопривреде посебно мјесто се даје 

алтернативним гранама пољопривреде, због два основна разлога: прво, у овој грани 

постижу се већи економски резултати у односу на друге гране и линије пољопривредне 

производње овог краја; и друго, на подручју општине Пале постоје изванредни 
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агроеколошки  и други услови за развој појединих алтернативних грана пољопривреде, од 

којих су за ова подручја економски најзначајније: повећање капацитета за производњу 

рибе пастрмке, повећање обима производње у пчеларству, организација  производње 

гљива, организација производње ловне дивљачи.  

 

(1) Пастрмски рибњаци 

Предлаже се подизање 5 нових пастрмских рибњака појединачног капацитета 10,0 

тона годишње, што укупно износи 50,0 тона. 

Намјена: Продаја  на унутрашњем тржишту и извоз. 

Инвестициона улагања:  -  250.000 КМ 

Период имплементације: 2006 - 2014. година. 

 

(2) Пчеларство 

Предлаже се повећање броја кошница пчела за 500-1.000, заштита географског 

поријекла меда, већи степен финализације и организованији наступ на тржишту. 

Уз повећање броја кошница пчела радиће се на унапређењу гајења здравствене 

заштите пчела. 

Инвестициона улагања:  250.000 – 500.000  КМ 

Период имплементације: 2006 - 2014. година 

 

(3) Производња шампињона 

Уз организацију сакупљања, обраде и пласмана самониклих гљива предлаже се и 

гајење шампињона. 

Ова производња се може организовати у напуштеним тунелима, што је економски 

најцелисходније, или пак у изградњи нових намјенских објеката. 

 

4) Пројекти реконструкције и модернизације постојећих и изградња нових 

савремених капацитета за прераду, откуп и складиштење пољопривредно-

прехрамбених производа 

 

(1) Пројекат за проширење мљекаре „Драмон” у Мокром на 10 тона дневног 

капацитета, 

(2) Пројекти за проширење капацитета погона за прераду меса Панифлекс и 

Кусмес-комерц, 
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(3) Пројекат за изградњу хладњаче за воће капацитета 500 т, 

(4) Пројекат за изградњу три мини хладњаче за месо, млијеко и воће, појединачног 

капацитета од 20-50 т, 

(5) Пројекат за изградњу сушаре за „Љекобиље”, 

(6) Пројекат станица за откуп пољопривредних производа и снабдијевање 

произвођача са репро-материјалом за пољопривредну производњу. 

Реализација наведених пројеката је кључни услов за остварење планова 

пољопривредне производње. 

 

5) Програм развоја органске производње хране и стандардизација аутохтоних 

производа са географским поријеклом и специфичним квалитетом  

 

Да би се створили услови за реализацију циља да органска производња учествује у 

пољопривредној производњи са најмање 30%, неопходно је урадити следеће пројекте: 

(1) Пројекат биљне производње у органском поступку; 

(2) Пројекат сточарске производње у органском поступку; 

(3) Пројекат прераде пољопривредних производа у органском поступку; 

(4) Пројекат за цертификовање и увођење постојеће производње у органску на 

бројним локалитетима овог краја који за исту практично испуњавају све услове; 

(5) Пројекти за заштиту робних марки и географског поријекла појединих 

производа; 

(6) Пројекти за увођење стандарда квалитета према европским критеријумима 

(HACPP, Eurep-GAP и других); 

(7) Пројекат едукације произвођача за органску производњу у пољопривреди. 

 

6) Програм формирања  и промоције земљорадничких задруга,  удружења и 

савјетодавних служби 

(1) Пројекат за формирање савјетодавне пољопривредне службе 

(2) Пројекат едукације пољопривредних произвођача о савременим агротехникама 

производње и облицима удруживања и међусобне сарадње. 

(3) Подршка формирању земљорадничких задруга (кооператива) и удружења 

произвођача и прерађивача пољопривредних производа на принципима тржишне 

економије. 
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