
Бијељину

Природни ресурси

 ◙ Пољопривредно земљиште 
 ◙ Геотермални извори у дворовима на дубини од 1350 

м, температура термалне воде750 C, са капацитетом од 
7.5 l / sek

 ◙ Вода за пиће 
 ◙ Каолин глина

Град Бијељина је oкруженa ријекама сава (31 км) и дрина 
(63 км). ове две ријеке су богате пијеском и шљунком. 

Град Бијељина
Одсјек за локални економски развој 

и европске интеграције 
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1

76300 Бијељина
Тел: +387 55 233 169; 233 132

Факс:+387 211 922 
е-mail: investinbijeljina@sobijeljina.org 

www.gradbijeljina.org, www.investinbijeljina.org

Град Бијељина
Одјељење за привреду и пољопривреду

Патријарха Павла 1
 Тел: +387 55 233 115

Факс:+387 233 432 
е-mail:privreda@sobijeljina.org 

www.gradbijeljina.org, www.investinbijeljina.org

GROWTH-ORIENTED LOCAL DEVELOPMENT (GOLD)

ПоТенЦиЈАЛи БиЈеЉине



Просјечна бруто плата: Квалификовани радници 690 EUR, 
неквалификовани радници 430 EUR

сеКТори зА инВесТирАње
Бијељина је привлачнa инвестициона локација за компаније из 
различитих сектора, а посебно сљедећим:

ПоЉоПриВредА
Са 53.926 хектара квалитетног обрадивог земљишта, 
15.600 регистрованих пољопривредних газдинстава, 100 
хектара стакленичке производње поврћа, 1.500 хектара 
земљишта са системом наводњавања, Семберија је 
најважније пољопривредно подручје БиХ. најзаступљеније 
пољопривредне културе су житарице са 80% (пшеница, 
кукуруз, јечам), поврће са 8% (купус, лубеница, краставац, 
паприка, парадајз) и индустријско и крмно биље 12% (шећерна 
репа, дуван, луцерка), те производи животињског поријекла, 
као што су млијеко и месо. 

ПрехрАмБенА идусТриЈА
Прерада пољопривредних производа је традиционално 
један од најважнијих индустријских сектора у Бијељини. у 
овом сектору послује неколико предузећа - „Сава-Семберија“ 
(прерада и конзервирање воћа и поврћа) и „Житопромет“ 

(млинско-пекарска индустрија), као и „Спектар-дринк“, 
„Танасић“ и „Natura Food“ (прерада и конзервирање воћа и 
поврћа, производња зачина). Бројна мала и средња предузећа 
се баве производњом пекарских производа. највеће компаније 
у области месне индустрије су „ЗП комерц“, „Ледер“ и “Глобус”, 
а прерадом млијека се бави мљекара „Дуле“. За даљи развој 
сектора прераде пољопривредних производа од кључног је 
значаја постојање Пољопривредног института у Бијељини, који 
располаже модерном опремом. 

у Семберији послује и неколико произвођача сточне хране 
који су достигли највише стандарде у овој области, међу којим 
се издвајају „Савић компани“, „Ракић комерц”, „интергај“ и 
„Кико”. Компанија „Агро Бн“ је једини произвођач средстава за 
заштиту биља у Републици Српској и БиХ.

меТАЛоПрерАђиВАчКА индусТриЈА
у металској индустрији постоји неколико успјешних 
средњих предузећа која су успјешно ушла на извозна 
тржишта. Ова предузећа послују у различитим сегментима 
металопрерађивачког сектора, од производње електрода 
и панела, производње полимерних компоненти до ливених 
производа.

ГрАђеВинсКА и дрВоПрерАђиВАчКА 
индусТриЈА
Производња грађевинских материјала, елемената и 
компоненти се може представити кроз неколико група 
предузећа. најважнију групу чине МСП која се баве 
производњом пластичних и алуминијских врата и прозора, као 
што су „Шу-Ма пласт“, „јовикс“, „Призма“. највеће фирме у 
дрвопрерађивачкој индустрији се баве производњом дрвених 
панел плоча и полупроизвода од дрвета, а у ту групу спадају: 
„Мега дрво“, „БМД“ и „еуротимбер“. Компанија „Стеко“ се 
посветила производњи еколошких монтажних кућа и брвнара. 
најзначајнија предузећа која се баве грађевинарством су 
„Трифунчевић“, „Бук промет“, “интергај”, “Бродац промет”, 
“Градитељ”, “Перић”, “Ранком инжињеринг”, “некомс Пројект,” 
“Римакс инвест”.

зАшТо инВесТирАТи у БиЈеЉину?
 ◙ Повољан географски положај 
 ◙ Погодан и лак приступ преко путева, ријечних лука, 

жељезницом и ваздухом 
 ◙ Квалификована и стручна радна снага 
 ◙ Локације спремне за инвестирање у индустријским зонама 
 ◙ Конкурентне пореске стопе и прилагођени подстицаји 
 ◙ Локална самоуправа – подржава инвестиције у свим 

фазама и посвећена сталном побољшању пословног 
окружења 

 ◙ Природни ресурси – термалне воде, вода, обрадиво 
пољопривредно земљиште 

 ◙ Традиција у секторима пољопривреде, производње хране, 
преради дрвета и метала 

 ◙ Трошкови енергије и комуналних услуга међу најнижима 
у европи 

 ◙ Регионални образовни, културни и здравствени центар
 ◙ Добро и сигурно мјесто за живот 

осноВни ПодАЦи о ГрАду БиЈеЉинa 
Површина: 734 км²
Становништво: 114.633
БДП по глави становника у €: 3.458,27 (подаци за 2012.годину)
Валута: KM
Курс (везан за евро): 1€ = 1.95583 КМ
Број запослених: 20.017
Број предузетника: 2.100
Број предузећа: 942
Број ученика средњих школа: 4.131 (подаци за 2013.годину)
Број студената: 5.692 (подаци за 2013.годину)
6 универзитета
23 факултета
6 средњих школа
укупно расположива радна снага: 14,118


