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У Козарској Дубици, дана 01. 03. 2006.  године 



Укупна површина земљишта на подручју општине Козарска 

Дубица према статистичким подацима износи 49 900 хектара (табела 

бр.1.) 

Табела 1: Укупне површине у приватном  и друштвеном сектору 

Врста земљишта Приватни 

сектор (ha) 

Друштвени 

сектор (hа) 

УКУПНО 

(ha) 

% 

Оранице и баште 19 263 3 000  22 263 44.61 

Воћњаци 1 260 271 1 531 3.06 

Виногради 2 3 5 0.01 

Ливаде 3 936 1 265 5 201 10.42 

Пашњаци 1 628 853 2 481 4.97 

Трстици-Баре 30 49 79 0.15 

Шумско  6 769 8 922 15 691 31.44 

Неплодно 363 2 286 2 649 5.30 

УКУПНО 33 251 16 649 49 900 100 % 

 

Укупна површина пољопривредног земљишта на подручју општине 

према статистичким подацима износи 31 481 ха (табела бр.2.) 

Табела 2: Пољопривредне површине у приватном  и друштвеном сектору 

Врста земљишта Приватни 

сектор (hа) 

Друштвени 

сектор (ha) 

УКУПНО 

(ha) 

% 

Оранице и баште 19 263 3 000  22 263 70.71 

Воћњаци 1 260 271 1 531 4.86 

Виногради 2 3 5 0.02 

Ливаде 3 936 1 265 5 201 16.52 

Пашњаци 1 628 853 2 481 7.88 

УКУПНО 26 089 5 392 31 481 100 % 

 

Преглед пољопривреде на подручју наше општине се може 

сагледати појединачно кроз најзаступљеније гране пољопривреде:   

 

1.РАТАРСТВО 

У области ратарства поједине културе су просјечно заступљене на 

следећим површинама (табела бр.3.) 

Табела бр.3. Површине ратарских култура  

Бр Назив културе Приватни 

сектор (hа) 

Друштвени 

сектор (hа) 

Укупне 

површине (hа) 
% 

1. Кукуруз (укупно) 4000.00 400.00 4400.00 25.49 

2. Јечам јари 72.00  72.00 0.41 

3. Озима пшеница 3800.00 400.00 4200.00 24.08 

4. Озими јечам 650.00 50.00 700.00 4.01 

5. Зоб 650.00 100.00 750.00 4.30 

6. Ливаде и пашњаци 7000.00  7000.00 40.14 

7. Соја 15.00 300.00 315.00 1.80 

8. УКУПНО 16187.00 1250.00 17437.00 100% 



Треба напоменути да су овдје приказане просјечне површине под 

ратарским културама, те да из године у годину долази до мањих промјена, 

што је значајно условљено и  метеоролошким приликама у току сезоне. 

Примјећује се повећање површина под силажним и меркатилним 

кукурузом, као и површина под травно-дјетелинским смјесама што је 

директно повезано са развојем сточарства и то првенствено говедарства 

на подручју наше општине. 

На основу тренутног стања не можемо очекивати интензивирање 

ове гране пољопривредне производње. Основни проблеми огледају се у 

застарјелој механизацији, уситњеном посједу, високим улазним 

трошковима (првенствено високе цијене репроматеријала и нафте) и 

малим приходима по јединици површине. Развој ратарства је првенствено 

везан за развој сточарства као комплементарна грана пољопривреде која 

има улогу обезбијеђивања сточне хране. 

 

2.ПОВРТЛАРСТВО 

 

У области повртларства поједине културе су просјечно заступљене 

на следећим површинама (табела бр.4.): 

Табела бр.4. Површине повртларских култура 

Бр Назив културе Приватни 

сектор (hа) 

Друштвени 

сектор (hа) 

Укупне 

површине(hа) 
% 

1. Кромпир 100.00  100.00 40.63 

2. Паприка 56.00  56.00 22.75 

3. Купус 18.00  18.00 7.31 

4. Парадајз 8.00  8.00 3.25 

5. Краставац 27.00  27.00 10.97 

6. Грах 30.00  30.00 12.19 

7. Мрква 0.90  0.90 0.40 

8. Першун 0.60  0.60 0.24 

9. Грашак 1.10  1.10 0.44 

10. Остало 4.50  4.50 1.82 

11. УКУПНО 246.10  246.10 100 % 

 

Поред производње поврћа ''на отвореном'' тренутно на подручју 

општине има 6 произвођача поврћа из пластеника, као и 2 произвођача 

цвијећа. 

Ова грана производње се може значајно интензивирати и постоји 

интерес за њен развој јер производња поврћа представља високо-

интензивну производњу. Основни проблем у овој производњи је 

непостојање организованог откупа производа.  У протекле двије године 

Пољопривредна стручна служба у сарадњи са Лутеранским Свјетским 

Савезом је организовала производњу и откуп паприке за шта је интерес 

показао већи број произвођача. Постоји интерес за производњу и осталих 

култура, првенствено мркве. 

  



 3. ВОЋАРСТВО 

  

У овој области примјетно је константно повећање површина под 

интензивним воћњацима. 

Табела бр. 5: Повећање површина под интезивним воћњацима 
До 2000. 

године укупно 

У периоду 

2000-2003. 

засађено је 

У току 2004 

засађено је 

У току 2005 

засађено је 

 

Укупно 

30 hа 35 hа 25 hа 20 hа 110 ha 

   

Развој ове гране може бити примјер могућег развоја високо-

интензивне пољопривредне производње на подручју наше општине. 

Велики утицај на интезиван развој воћарства у последње двије године 

имала је сарадња Пољопривредне стручне службе са Лутеранским 

Свјетским Савезом кроз коју су обезбијеђена квалитетна кредитна 

средства за подизање нових интезивних засада воћа. Такође велики утицај 

су имала и подстицајна средства од стране Министарства за подизање 

нових засада. 

И у овој грани пољопривредне производње основни проблем је 

непостојање организованог откупа. Како би се превазишли проблеми око 

пласмана воћа већи број произвођача је заинтересован за изградњу мини 

хладњача, али због недостатка повољних кредитних средстава нису у 

могућности изградити квалитетне објекте, тако да се већином ради о 

импровизовању.  

 

4. СТОЧАРСТВО  

 

 Најзначајнија грана сточарства на нашој општини је говедарство. 

Захваљујући развоју Млијекопродукта ова грана се константно развија. 

Развој ове гране се може видјети кроз откуп млијека по годинама (подаци 

из млијекопродукта).  

 

Откуп млијека у Млијекопродукту на подручју К. Дубице по годинама: 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Укупно 

(л) 

2.828.000  3.849.000  4.490.000  5.113.310  4.977.467 5.000.000 

  

Тренутно на подручју наше општине има око 7000 говеда, 25000 

свиња, 5000 оваца, 150 коња и 35000 живине. 

На овом подручју прије рата је био организован тов бикова, по 

чему је Дубица била позната. Данас је велики број објеката празан и 

неискориштен.  

 

 

 



ЗАКЉУЧЦИ 
 

На подручју наше општине постоје повољни климатски и 

педолошки услови, као и повољан географски положај за интензиван 

развој различитих грана пољопривреде. 

Процјењује се да се на подручју наше општине пољопривредом 

бави око 3500 домаћинстава. 

Инфраструктура у селима је веома лоша, што се првенствено 

односи на лошу путну мрежу и напајање електричном енергијом. Лоши 

услови живота на селу са једне стране и запошљавање у граду значајно су 

утицали на миграције млађег становништва из села у град, тако да је 

старосна структура становништва које се данас бави пољопривредном 

производњом неповољна за даљи развој пољопривреде. Интензивирање 

пољопривредне производње ће захтијевати запошљавање млађег 

становништва у пољопривреди и прекидање одласка младих са села.  

Са старосном структуром пољопривредних произвођача директно 

је повезано и образовање произвођача. Млађи произвођачи су спремни на 

стручне едукације и примјену нових технологија производње, док то код 

старијих произвођача често није случај. У областима у којима је дошло до 

значајног повећања производње као што су производња млијека и 

производња воћа, прозвођачи су едуковани и примјењују нове 

технологије. На едукацију пољопривредних произвођача великог утицаја 

има рад Пољопривредне стручне службе која током године организује низ 

предавања у циљу едукације пољопривредних произвођача, а и радом на 

терену се врши константна едукација. Такође, и Млијекопродукт је 

организовао више предавања из области производње млијека као и 

посјете стручним сајмовима. Све ово је имало значајног утицаја на 

стручност наших произвођача која је у области производње млијека и 

воћарства далеко изнад већине општина у Републици Српској.   

Иако на подручју општине постоји шест регистрованих 

земљорадничких задруга њихов утицај се не одражава значајно на развој 

пољопривреде. Ако изузмемо ЗЗ ''Кнежица'' све су то новоформиране 

задруге, које не посједују земљиште, механизацију и објекте. Према 

нашим сазнањима земљорадничке задруге Међувође, Божићи, Раван и 

Слабиња нису до сада остварили било какав промет преко својих рачуна, 

док је ЗЗ ''Раковица'' углавном обезбијеђивала репроматеријал, али због 

дуговања самих задругара према задрузи у износу од 20 000 КМ, опстанак 

ове задруге је упитан.  

На подручју општине не постоји репроцентар за производњу 

квалитетно приплодне стоке у говедарству и свињогојству. Фармери се 

углавном ослањају на увоз приплодне стоке који представља бржи али 

скупљи начин набавке грла. Приликом увоза јавља се више проблема, што 

се све значајно одражава на квалитет увезене стоке. Формирањем 

репроцентра, првенствено за свињогојство, омогућила би се набавка 

квалитетно приплодне стоке и значајно побољшао расни састав свиња на 



подручју наше општине што је неопходно за организован откуп 

товљеника.  

У домену ветеринарске заштите стоке, такође постоје одређени 

проблеми а они се огледају првенствено у малом броју квалификованих 

радника као и у слабој техничкој опремљености ових служби. Тренутно 

ове службе са оваквим капацитетима нису у стању да квалитетно покрију 

терен цијеле општине и пруже адекватну услугу. 

Као што је до сада више пута наглашавано велики проблем развоја 

пољопривредне производње је недостатак повољних кредитних средстава. 

Формирањем фонда за развој пољопривреде и стварањем могућности 

кредитирања пољопривредних произвођача на подручју наше општине 

могу  се очекивати значајна побољшања.  

Тренутно велике проблеме ствара непостојање уговорене 

производње и организованог откупа пољопривредних производа. Такође, 

лоша старосна структура становништва, уситњен посјед и застарјела 

механизација значајно коче успјешан развој пољопривреде на подручју 

наше општине.  

Можемо констатовати да због непостојања озбиљне аграрне 

политике у протеклом времену није створено окружење које би 

пољопривредним произвођачима омогућило сигурност у производњи и 

интензивирање производње. Све је то резултирало падом продуктивности 

по јединици површине и великим заостајањем у односу на 

пољопривредну производњу у развијеним државама.  

На цјелокупну аграрну политику највећи утицај има држава. 

Правилним подстицајима и регресирањем пољопривредне производње 

може се значајно допринјети развоју пољопривреде. Протеклих година 

подстицаји се одређују за једну годину тако да из године у годину долази 

до промјена, што све скупа збуњује произвођаче. Подстицаји се објављују 

у прољеће у периоду март-април и ограничени су одређеним роком за 

пријаву, тако да се често дешава да произвођачи не могу остварити своја 

права на подстицаје због административне процедуре. Такође не постоје 

законске одредбе које би допринјеле развоју пољопривреде у смислу 

укрупњавања посједа и формирања великих фармера. 

На крају у прилог лошој аграрној политици довољно је поменути да 

се пољопривредни произвођачи тренутно не могу регистровати као 

правна лица за обављање своје дјелатности, како би могли функционисати 

у сиситему ПДВ-а, што значи да се трошкови пољопривредне производње 

од ове године повећавају за 17%. Ово ће значајно погоршати ионако 

тешку ситуацију у којој се налазе наши произвођачи.  

 

Подносилац информације: 

Пољопривредна стручна служба 

 

__________________________ 

дипл. инж. Миро Крњајић 

___________________________ 

дипл. инж. Драган Матаруга 

 


