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1. УВОД
Управа општине Угљевик, ЦРС као организација која је подржала израду стратегије и тим који
је радио на уобличавању њеног приједлога настојали су да овај стратешки документ буде од
оних који ће се моћи провести, чији ће се резултати моћи измјерити и који ће бити полазна
основа за дефинисање стратешких циљева и мјера који ће омогућити даљи развој
пољопривреде и производње хране у општини Угљевик по истеку периода на којег се овај
стратешки документ односи.
Општина као основни организовани и операционализовани облик локалне самоуправе у
начину гледања на свијет кроз призму система вриједности треба да има спознају сврхе свог
постојања коју би било добро артикулисати дефинисањем визије (пројекције жељеног стања
општине у будућности) и разрадом мисије (задатака које је за оправдање сврхе постојања и
остварење визије потребно извршити). Како је наведено у основним стратешко-развојним
документима визија општине Угљевик је:
"Општина са савременим приступом у развоју привреде и пољопривреде, развијеном
комуналном и друштвеном инфраструктуром, високом стопом запослености, бригом о
животној средини је окружење у коме ће се квалитетно живјети и стварати једнаке
могућности за све."
Разрађујући своју мисију општина Угљевик у Стратегији развоја општине Угљевик за период
2015 – 2019. године развој и подршку пољопривреди издваја као један од четири стратешка
фокуса. При овом се подвлачи да се замах у развоју пољопривреде на подручју општине
Угљевик очекује кроз боље искоришћавање постојећих и подизање нових капацитета за
производњу и прераду у областима воћарства и сточарства. Општом разрадом овог фокуса
као важне развојно усмјерене активности помињу се: унапређење стања воћарства;
изградња и опремање капацитета за складиштење, дораду и прераду воћа; раст броја
пољопривредних газдинстава и прерађивача са уведеним и примјењиваним модерним
стандардима и повећање броја и капацитета фарми музних крава.
Овдје треба поменути основна полазишта у изради стратегије развоја пољопривреде
општине Угљевик за период 2018-2022. година. Предложена стратегија уважава значај
пољопривреде и производње хране који је наглашен у актуелном основном стратешкоразвојом документу општине Угљевик. Стратегија је настала након озбиљно проведених
анализа стања сектора пољопривреде и његовог окружења у општини Угљевик, те након
састанака и расправа са групама пољопривредних произвођача који могу бити носиоци
развоја пољопривреде и производње хране на локалном нивоу. Важно је нагласити да су
стратешки циљеви и мјере одабрани и предложени уз схватање да израз "пољопривреда" у
себи садржи термин "привреда", односно да је учињен покушај одмака од, на нашим
просторима, до сада уобичајених пракси да се кроз подршке развоју пољопривреде
уобичајено ниски фондови распореде на што већи број корисника, без обзира на њихове
способности и капацитете да конкурентно приступе тржиштима пољопривредних производа
и хране. Са оваквим приступом програми развоја пољопривреде често се претварају у
програме расподјеле симболичних новчаних или, рјеђе, робних подршки социјално
угроженим категоријама становништва. Потпуно схватајући присуство и озбиљност
социјалних проблема, тим за израду приједлога стратегије развоја пољопривреде општине
Угљевик настојао је да сугерисани циљеви и мјере, ипак и прије свега, допринесу развоју
пољопривреде као конкурентне привредне и доходовне дјелатности. При овом је у највећој
мјери поштован мултифункционални карактер пољопривреде, а посебно њен значај у шире
постављеним концептима руралног развоја и њена важна улога у одрживом коришћењу
природних ресурса те заштити и унапређењу стања природне средине. На кратак рок
расподјела иначе органичених средстава буџета за пољопривреду свима, па и онима који се
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пољопривредом баве на симболичном нивоу, као извором малих додатних прихода
домаћинства или из хобија може донекле амортизовати тешку социјалну ситуацију, чак
донијети и политичке поене. Међутим, оваквим приступом сектори пољопривреде и
производње хране се дугорочно сакате, уз отворену могућност да се већ током дугог и
неизвјесног периода претходног интегрисања у Европску унију њихова конкурентност уруши
до мјере да, након приступања Босне и Херцеговине Европској унији, неће преживјети судар
са великим европским пољопривредницима и произвођачима хране који себе, не без дозе
упозорења, називају агробизнисменима.
На развој пољопривреде и производње хране у општини Угљевик свакако ће утицати и
степен до којег ће се проводити актуелна пољопривредна политика Републике Српске
изражена кроз ентитетску стратегију развоја пољопривреде. Тим за израду приједлога
стратешких циљева и мјера развоја пољопривреде општине Угљевик настојао је да они у што
је могуће већој мјери буду компатибилни са циљевима утврђеним у ентитетској стратегији.
Уз оправдану претпоставку да ће регистрована пољопривредна газдинства са подручја
општине Угљевик и у наредном периоду уживати одређене подршке из буџета за
пољопривреду Републике Српске, циљеви и мјере предложени овом стратегијом предвиђају
напуштања општинских директних плаћања пољопривредницима. Предложен је курс према
којем ограничена средства општинског буџета намијењена за пољопривреду на
партиципаторној основи треба користити за унапређење конкуретности пољопривредника и
произвођача хране, те за побољшање елемената окружења важних за сигурније и успјешније
бављење пољопривредом и производњом хране.
Настојало се да циљеви и мјере овдје предложени у оквиру стратегије развоја
пољопривреде општине Угљевик буду инструменти за сврсисходно коришћење средства
општинског дијела буџета одвојеног за пољопривреду. Треба нагласити изражену спремност
актуелне општинске управе да и у будућности у оквирима општинског буџета осигура
средства за развој пољопривреде барем на нивоу досадашњих. Учињени су и значајни
напори да све предложене мјере буду реално проводиве, међусобно конзистентне,
довољно флексибилне, да постоје капацитети за њихово провођење, те да њихови резултати
буду мјерљиви. Изузетно је важно подвући да овако конципирана стратегија захтијева
редовно праћење и годишње извјештавање о провођењу мјера и њиховим ефектима. На
крају, и само постојање стратегије развоја пољопривреде општине Угљевик и сва средства и
ангажмани утрошени на њену реализацију могу имати смисла само уколико се у завршној
години периода на којег се она односи изврше најозбиљније анализе њене реализације и
њених ефеката, те се на основама ових анализа приступи изради нове стратегије.
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2. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ
Приликом избора методологије у изради Стратегије развоја пољопривреде општине
Угљевик радни тим се руководио сљедећим одредницама:
 Захтјевима наручиоца који су дефинисани у Радном задатку за израду Стратегије
развоја пољопривреде на подручју општине Угљевик;
 Принципима најбољих пракси у стратешком планирању и изради стратешких
докумената;
 Специфичностима општине Угљевик, али и исказаним и доказаним стратешким
опредјељењем општине Угљевик да унаприједи пословни амбијент, привуче
инвестиције и подстакне и ојача развој локалне економије;
 Уважавање постојећих релевантних закона, стратешких и других релевантних
докумената.
Најбоља пракса у стратешком планирању подразумијева примјену методологије познате под
именом Приступ Логичког Оквира (Енгл. Логицал Фрамеворк Аппроацх), те је ова
методологија примијењена у изради ове Стратегије, уз пуно уважавање локалне потребе и
специфичности општине Угљевик. Она је аналитички процес који подразумијева сљедеће
основне принципе:
 Пуно поштовање учесничког приступа, односно укључивања свих заинтересованих
страна у анализу стања, идентификацију проблема, снага и слабости у пољопривреди
и везаним гранама и областима, као и у евалуацију рјешења, праваца, мјера,
програма и активности дефинисаних у Стратегији.
 Одрживост – развијање механизама за осигуравање континуиране дугорочне
користи за циљане групе и крајње кориснике;
 Успостављање хијерархије међу циљевима који се Стратегијом желе остварити;
 Узимање у обзир екстерних фактора који би могли имати утицај на имплементацију
Стратегије;
 Успоставу система за мониторинг и евалуацију;
 Дефинисање носилаца задатака и одговорности;
 Дефинисање потреба за кључним инпутима;
 Дефинисање буџетског оквира Стратегије.
Изабрана методологија омогућава да се цијели процес израде Стратегије води на начин који
ће обезбиједити да Стратегија има три кључне особине, неопходне да би се могла оцијенити
успјешном, те да је свијест о потреби осигурања тих особина укључена у све фазе израде
Стратегије. Те особине су:
Релевантност Стратегије подразумијева и) бављење најзначајнијим приоритетним

проблемима и тешкоћама; ии) Конзистентност са развојним општим и секторским
политикама и опредјељењима иии) Јасну дефинисаност заинтересованих страна и
циљаних група; ив) адекватну анализу проблема.
Изводивос значи да је Стратегија осмишљена на начин да циљаним групама обезбиједи
дугорочну одрживу корист јер: i) Циљеви и активности су јасни и логични и односе се на јасно
указану потребу; ii) Потребни ресурси и финансије су јасно представљени; iii)
Имплементациони и координациони механизми подржавају институционално јачање; iv)
успостављени систем мониторинга и евалуације је јасан и практичан; v) Идентификовани су
потенцијални извори ризика за имплементацију Стратегије; vi) Стратегија је прихватљива и
одржива са социјалног, околишног и техничког аспекта.
Ефикасност Стратегије подразумијева: i) постизање планираних резултата и циљева; ii)
Имплементација Стратегије се одвија по плану; iii) обезбјеђење одрживости.
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Узевши у обзир споменуте принципе, кратко расположиво вријеме за израду стратегије, као
и важност изградње осјећаја и код општинске администрације и код свих заинтересованих
страна да је Стратегија њихов документ, а не да се ради о супротстављеним странама, у
креирању нацтра Стратегије примијењена је метода такозваног „сусретног планирања“. Ова
метода подразумијева примјену мјешавине учесничког и централизованог планирања путем
усклађивања и хармонизовања ставова администрације и осталих заинтересованих страна у
процесу проналажења развојних рјешења и креирања стратешког оквира (визије,
стратешких циљева, приоритетних подручја, оперативних циљева и активности). На овај
начин је обезбијеђено уважавање и идентификовање стварних парцијалних интереса и
потреба заинтересованих страна у сектору, али на начин да они не угрожавају јасно
идентификовани стратешки правац развоја, односно јавни интерес. Усаглашавање и
хармонизација појединачних и јавних интереса је процес који финална рјешења чини
ефикаснијим, јер су реалистичнија са становишта потреба за буџетска издвајања. С друге
стране, усаглашавање и дискусија појашњавају полазишта, потребе и разлоге због којих су
нека рјешења изабрана, а друга занемарена, што је основ за прихватање и мотивисано
провођење Стратегије.
Изабрана методологија и динамика рада на Стратегији је представљена ЦРС-у и начелнику
општине Угљевик и након што се добила сагласност, приступило се изради документа.
Рад на изради Стратегије је укључивао рад на терену и канцеларијско истраживање. С
обзиром на ограниченост времена за израду Стратегије, обје активности су се одвијале
паралелно, а резултати оба вида истраживања су инкорпорирани у Стратегију.
Први задатак у оквиру канцеларијског истраживања је била анализа Стратешког плана
развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020, Стратегије развоја
општине Угљевик 2015-2019, Стратегије развоја пољопривреде на подручју општине Угљевик
до 2015. године, да би се осигурала усклађеност и кохерентност циљева, мјера и активности
предложених Стратегијом са дефинисаним ентитетским и општинским развојним општим,
економским и секторским циљевима и приоритетима, а тиме и један од кључних атрибута
Стратегије – њена релевантност.
Други дио канцеларијског истраживања је подразумијевао прикупљање елемената за
анализу почетног стања, односно еx-анте евалуацију. Анализа почетног стања је укључила
детаљну анализу општих, географских, демографских, социјалних и економских
карактеристика актуелног стања у општини Угљевик. Наравно, највише пажње је посвећено
анализи пољопривредног сектора. Анализом су обухваћени тренутно стање и трендови
сљедећих показатеља:
 Обим и структура распложивих земљишних површина;
 Пољопривредне површине и њихова структура;
 Обим и начин кориштења обрадивих површина;
 Укупну производњу и приносе најзначајнијих ратаских, воћарских и повртларских
култура;
 Бројно стање стоке по врстама и старосним категоријама, остварени обим
производње и приносе;
 Површине за производњу у заштићеним просторима (пластеници и стакленици),
обим производње и приноси;
 Број кошница и производња меда;
 Број регистрованих пољопривредних газдинстава по дјелатностима;
 Износи и структура подстицаја за пољопривреду са општинског нивоа;
 Број и структура удружења пољопривредних произвођача и њихово чланство.
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Подаци за анализу почетног стања су прикупљени из публикација Републичког завода за
статистику Републике Српске, општинске базе података и из Министарство ПШВ РС
Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди Републике Српске, ПЈ Бијељина.
Званични и статистички подаци, разумљиво, нису били довољни да би се еx-анте евалуација у
потпуности урадила. Из тог разлога, а и због потребе да се задовољи учеснички приступ,
урађена је анализа и идентификација заинтересованих страна у сектору.
Рад на терену је осмишљен и реализован као низ састанака са заинтересованим странама, с
циљем њиховог укључивања у анализу стања, сагледавања њихових виђења проблема,
снага, слабости, ограничења у сектору и евентуалних праваца за њихово превазилажење.
Узимајући у обзир комплексност пољопривредног сектора општине Угљевик и велики број
заинтересованих страна и актера, тим за израду Стратегије је предложио, а наручилац се
сагласио са приједлогом, да се формирају четири фокус групе, за четири области и да се са
сваком од њих одржи засебан радни састанак ради заједничког рада на припремању СWОТ
анализе за сљедеће четири области.
а) Воћарска производња
б) Сточарска производња
в) Производња поврћа на отвореном и пластеничка производња
г) Пчеларство
С обзиром да је производња жита на подручју општине Угљевик доминантно у функцији
производње сточне хране, произвођачи крмног биља су прикључени фокус групи Сточарска
производња.
Да би се обезбиједило сагледавање проблематике сваке од дефинисаних области
пољопривредне производње из угла свих заинтересованих страна, на састанак са сваком
фокус групом су позвани:
а) Представник општинске администрације
б) Произвођачи – фармери ( три до пет)
в) Представник невладиног сектора
г) Представник прерађивачког сектора
д) Представник откупљивача или задруге
ђ) Представник удружења произвођача
е) Упосленици из савјетодавне службе
Радионице са фокус групама су трајале по два сата, а одржане су у сљедећим терминима.
1. Воћарска производња – 18.05.2017. у 11 часова
2. Пчеларство – 18.05.2017. у 13:30 часова
3. Производња поврћа на отвореном и пластеничка производња – 31.05. у 11 часова
4. Сточарска производња – 31.05.2017. у 13:30 часова
Општинско одјељење за пољопривреду је извршило одабир, позвало представнике
заинтересованих страна и обезбиједило просторије за оџавање радионица. На свим
радионицама су били присутни по четири члана тима који ради на изради Стратегије,
представник општинске администрације, начелник одјељељења за пољопривреду,
представник општинске развојне агенције, произвођачи, представници удружења
произвођача, упосленици Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди Републике
Српске, ПЈ Бијељина, док се прерађивачи нису одазвали позиву. Рад са фокус групама је
протекао у отвореној дискусији, модерираној од стране чланова тима за израду Стратегије.
Учесници су изнијели своје виђење стања у производњи којом се баве, приоритетне
проблеме са којима се суочавају, слабости, снаге, препреке развоју, као и своју визију
пожељних мјера и активности које би, по њиховом мишљењу, требало да нађе своје мјесто у
стратегији развоја пољопривреде.
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Резултати анализе стања и дискусије у току разговора са фокус групама су пружили
довољно информација за израду SWOT анализе. Она је рађена појединачно за све четири
дефинисане области.
У складу са већ усвојеним релевантним стратегијама на нивоу Републике Српске и општине
Угљевик, а на основу резултата анализе стања и рада са фокус групама, приступило се
дизајнирању Стратегије. Стратегијом су дефинисани:









Приоритетни циљеви развоја пољопривредне производње у општини Угљевик;
Мјере које је потребно провести да би приоритетни циљеви били постигнути;
Очекивани резултати сваке од предложених мјера;
Циљане групе и могући корисници предложених мјера;
Активности потребне за остваривање сваког од дефинисаних резултата у оквиру
сваке мјере;
Буџетски оквир за реализацију Стратегије;
Динамика имплементације Стратегије;
Оквир за мониторинг и евалуацију, односно дефинисање и прецизирање очекиваних
резултата у оквиру сваке предложене мјере, као и утврђивање и квантифицирање
показатеља којима ће њихово остваривање бити праћено.

Након што су утврђени стратешки правци, циљеви И мјере, одржан је још један састанак
радног тима са начелником општине и представником ЦРС-а. Састанак је одржан 13.07.2017.
године. На састанку је радни тим начелнику општине Угљевик и наручиоцу (ЦРС)
презентирао приступ и основна начела којим се руководио у дефинисању циљева и мјера, те
предочио стратешки дио документа, укључујући приоритетне циљеве Стратегије и попис
предложених мјера у оквиру сваке од њих. И овај састанак је протекао у конструктивном
разговору, у току којег су чланови радног тима за израду Стратегије добили додатне
информације којима су разријешене неке ситне недоумице, а начелник општине и
представник ЦРС су изразили задовољство презентираним, чиме су се створили услови да
радни тим испуни своју обавезу да до 20.07.2017. ЦРС-у и начелнику општине Угљевик
достави драфт верзију Стратегије, на разматрање и сугестије. Договорено је да се
примједбе, сугестије, приједлози за евентуалне корекције и измјене доставе радном тиму до
краја августа 2017., да би посао на изради Стратегије био завршен у уговором дефинисаном
року.
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3. АНАЛИЗА АКТУЕЛНИХ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНТА
3.1. Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Републике
Српске за период 2016. - 2020.
Законом о пољопривреди РС предвиђено је да се пољопривредна политика спроводи на
основу Стратегије развоја пољопривреде Републике Српске, као скупом базичних принципа
којима се утврђују циљеви, мјере и инструменти аграрне политике. Република Српска је прво
имала два одвојена стратешка документа која су покривала двије комплементарне области,
пољопривреду и рурални развој - Стратегију развоја пољопривреде Републике Српске до
2015. године и Стратешки план руралног развоја Републике Српске за период 2010. - 2015. За
други стратешки документ се може рећи да је био иновативан и у великој мјери
компатибилан са тада важећом политиком руралног развоја у ЕУ,1 али се након завршетка
периода његовог важења може констатовати да његови стратешки и специфични циљеви и
мјере у већој мјери нису реализовани у планираном обиму и на планирани начин. Нови
Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016. - 2020.
усвојен је благовремно, прије истека два претходно споменута стратешка документа којима
је период важења истицао са крајем 2015. године, чиме је осигуран континуитет у
стратешком планирању аграрне и руралне политике. За разлику од претходног периода,
нови стратешки документ истовремено покрива оба подручја – пољопривреду и рурални
развој.
Актуелни Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја РС садржи пет
стратешких циљева, 16 специфичних циљева и 52 мјере за њихову реализацију.

Политика
производима

подршке Политика реструктуирања Политика руралног
пољопривреде
развоја

1.Повећање
обима
и
продуктицности пољопривредне
производње и обезбјеђење
стабилности
дохотка
пољопривредних произвођача

2.Јачање
конкурентности
сектора пољопривреде кроз
повећање нивоа инвестиција
3.Повећање
степена
тржишности и финализације
пољопривредних производа

4.
Одрживо
управљање
природним
ресурсима
и
ублажавање
посљедица
климатских промјена
5. Уравнотежени рурални развој

Извор: ”Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске
2015. – 2020.”
3/1. Однос политика и циљева за реализацију Стратешког плана развоја пољопривреде и
руралних подручја Републике Српске
Стратешки циљеви садржани су у сљедећем:
 Повећање обима и продуктивности пољопривредне производње и обезбјеђење
стабилности дохотка пољопривредних произвођача.
1

Први стратешки циљ је био Побољшање конкурентности пољопривреде и шумарства (са 5
специфичних циљева, 18 мјера и 66 подмјера), други стратешки циље је био Очување природе и
рационално газдовање природним ресурсима (са 4 специфична циља, 12 мјера и 23 подмјере), а трећи
стратешки циљ је био Побољшање услова живота и увођење веће разноликости код остваривања
прихода у руралној економији (са 7 специфичних циљева, 24 мјере и 72 подмјере).
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Јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција.
Повећање степена тржишности и финализацје пољопривредне производње.
Одрживо управљање природним ресурсима и ублажавање посљедица климатских
промјена.
Уравнотежен интегрални рурални развој.

Имплементацијом овог стратешког документа очекује се повећање обима и продуктивности
пољопривредне производње и обезбјеђење стабилности дохотка пољопривредних
произвођача, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа
инвестиција, повећање степена тржишности и финализације пољопривредне производње,
одрживо управљање природним ресурсима и ублажавање посљедица климатских промјена,
уравнотежен интегрални рурални развој и систематска подршка развоју сектора
пољопривреде и руралних подручја. Овим Планом је предвиђена дјелимична реформа
досадашње политике подстицаја, која је на линији приближавања политици новчаних
подстицаја који су на снази у ЕУ, нарочито за земље које су недавно приступиле ЕУ (прелазак
на директна плаћања по јединици површине и по грлу стоке).
Пројектовани пољопривредни буџет финансиран од стране Владе РС креће се од 95 милиона
КМ (2016) до 115 милиона КМ (2020), а пројектовани однос између директних плаћања и
подршке руралном развоју је 60%:40%. Од 2018. године предвиђено је и дјелимично
суфинансирање неких од мјера из ИПАРД фондова, а овај додатни извор би омогућио да се
од те године уведу и додатна плаћања за привређивање у мање повољним (енгл. АНЦ)
подручјима.
Од 16 принципа на којима се базира Стратешки план, у контексту ове анализе треба
издвојити: Усклађивање аграрне политике РС са Заједничком аграрном политиком ЕУ уз
уважавање локалних услова и специфичности; Уважавање постојећих спољнотрговинских
режима и споразума; Уређење спољнотрговинског пословања и заштите домаће
производње и Уважавање ограничења које ће донијети донијети приступање БиХ Свјетској
трговинској организацији.2
Иако се највећа пажња поклања мјерама иза којих стоје новчани подстицаји
пољопривредним произвођачима, за реализацију постављених циљева кључне су мјере из
домена системске подршке развоју сектора пољопривреде и руралних подручја која
представља предуслов за реализацију стратешке платформе у цјелини и предуслов да мјере
из домена првих пет циљева дају пуне ефекте. Те системске мјере из домена јавних добара
(равноправно су доступне свим корисницима без додатног плаћања за њихово кориштење),
односе се, између осталог и на: унапређење законодавног оквира у сектору пољопривреде и
прехрамбене индустрије; јачање капацитета и повећање ефикасности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривред РС и пратећих институција и организација;
стварање информационе основе за програмирање и праћење аграрне политике; унапређење
система за пружање савјетодавних услуга; унапређење здравствене заштите биљака и
животиња; повећање обима и извора финасирања инвестиција у сектору пољопривреде и
прехрамбене индустрије и унапређење спољнотрговинског пословања и заштита домаће
пољопривредне производње.
Важна основа за креирање будућег развоја сектора пољопривреде свакако је општински
стратешки документ "Стратегија развоја општине Угљевик за период 2015. - 2019." те
ентитетски документ "Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Републике
Српске за период 2016. - 2020.", о чему ће бити више ријечи у наставку овог поглавља.

2

Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020, стр. 26.
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3.2. Стратегија развоја општине Угљевик 2015. - 2019. година
Један од значајних стратешких фокуса развоја општине Угљевик јесте унапређење
конкурентности пољопривредне производње. Оно ће се остварити кроз:
 коришћење фондова за рурални развој и развој пољопривреде,
 изградњу прерађивачких капацитета за прераду воћа,
 подршку организовању пољопривредних произвођача у заједничком наступу
на тржишту,
 едукацију пољопривредних произвођача кроз организовање семинара,
радионица и посјета сајмова, те
 увођење стандарда у пољопривредну производњу.
Од више стратешких циљева који су дефинисани Стратегијом развоја општине
Угљевик за сектор пољопривреде најважнији је стратешки циљ 2 - Побољшан
економски развој, развојем пољопривреде са акцентом на воћарство и сточарство,
искориштавањем постојећих и подизањем нових капацитета за производњу и
прераду производа.
Општина Угљевик има повољне микро-климатске услове којим се стварају
погодности за брже зрења воћа, те самим тим представља конкурентност у односу
на остала подручја у региону. Општина Угљевик је посебно препознатљива по
производњи шљиве (има око 420 хиљада3 стабала), а све више се врши садња и
осталог воћа (јагода, кајсије, малине, крушке и јабуке). Остварени доходак у овим
областима представља значајан извор прихода за становништво општине.
Изградњом производних капацитета за прераду воћа настоји се обезбједити
могућност прераде тржишних вишкова те омогућити сигуран пласман производа
пољопривредним произвођачима.
Повећањем броја пољопривредних произвођача који примјењују европски и свјетски
признате стандарде у пољопривредној производњи, уз ангажовање екстерних и
интерних експерата за стандардизацију пољопривредне производње те увођење и
примјену ГЛОБАЛ ГАП и других стандарда квалитета настоји се обезбједити даљи
раст и извозни потенцијал угљевичке пољопривреде.
Коначно, ту је и проширење капацитета и повећање броја фарми за узгој музних
крава с циљем проширења базе и тржишта набавке за компаније за прераду млијека.
Основни закључак који се може извући из Стратегије укупног економског развоја
општине Угљевик за период 2015. - 2019. јесте да је сектор пољопривреде препознат
као важан сектор развоја општине који има потенцијала и неискориштених ресурса
и којем се треба дати посебна пажња и подршка, не само из економских разлога, већ
и социјалних, па и демографских, како би се популација задржала и спријечила све
израженија депопулација, како у Републици Српској, тако и у цијелој Босни и
Херцеговини.

3

Извор: Републички завод за статистику РС
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4. АНАЛИЗА ДОСАДАШЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
Република Српска
У десетогодишњем периоду 2006. – 2015. примјетан је знатан раст буџетских
средстава до 2010. године године када је досегао ниво од готово 80 милиона КМ, а
онда је услијед рецесије привреде тај ниво знатно смањен и у посљедње двије године
износи само 55,72 милиона КМ (2014), односно 49,5 милиона КМ (2015). Кретање
буџетских средства за сектор пољопривреде у периоду 2006. -2015. у Републици
Српској може се видјети у наредном графичком приказу.

Извор: АПМ база података ФАО (ЈРЦ) СWГ пројекта

Графикон 4/ 1. Тренд буџетске подршке сектору пољопривреде у Републици Српској
за период 2006. - 2015. (у милионима КМ)
У структури мјера доминирају мјере које припадају групи тржишно-цјеновне подршке
(изузетак 2010. година), односно мјере директних плаћања пољопривредним
произвођачима, док су структуралне мјере и мјере руралног развоја, те опште мјере
у пољопривреди знатно мање подржане буџетом. Тренд буџетске подршке сектору
пољопривреди по групама поједних мјера може се видјети у наредном графикону
4/2.
У структури мјера, доминирају мјере из И стуба, с тим што су у овом ентитету осим
директне подршке произвођачима значајна средства издвојена за подршку набавци
варијабилних инпута. Опште мјере које се односе на сектор пољопривреду имају
значајну подршку у овом ентитету у односу на Федерацију БиХ, и у периоду 2012. 2014 чине 7-9% укупног пољопривредног буџета. Приближавање ЗАП-у, заједничкој
пољопривредној политици ЕУ у погледу структуре мјера је још увијек недовољно,
будући да је значајно учешће директне подршке произвођачима на бази оутпута.
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Извор: АПМ база података ФАО (ЈРЦ) СWГ пројекта

Графикон 4/2. Тренд буџетске подршке сектору пољопривреде по групама мјера
у Републици Српској за период 2006. - 2015. (у милионима КМ)
Највећи дио подршке у Републици Српској одлази мљекарском сектору. Подршка
структурним мјерама и мјерама руралног развоја има најизраженије варијације из
годину у годину и углавном се односе на мјере повећања конкурентности
пољопривредног сектора и мјере подршке селу. У периоду 2006. -2015., издвајања за
овај стуб су, ако се изузме 2009., стално расла до 2010. године, када достижу највећи
ниво (39,8 милиона КМ) и учешће (50,6% укупног буџета), а након тога слиједи пад и у
2013. и 2014. години чини тек неких 15% у просјеку укупних буџетских издвајања, а у
2015. години тек 5%. Очито је је да пољопривредни буџет нема развојну компоненту, с
обзиром на изражену варијабилност и у апсолутним и релативним бројкама
издвајања за рурални развој.
Мјере директне подршке представљају најважнији облик буџетске подршке
пољопривредним произвођачима у Републици Српској. Њих чине директна плаћања у форми
субвенција, односно подршка која је заснована на количини продатог производа и плаћања
по површини или грлу стоке, те плаћања за варијабилне пољопривредне инпуте. У наредном
графичком приказу 4/3 може се видјети висина и структура мјера директне подршке
пољопривредним произвођачима РС по врстама мјера за период 2006-2015.
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Извор: АПМ база података ФАО/ЈРЦ/СWГ пројекта

Графикон 4/3. Структура директне подршке произвођачима Републике Српска, Период
2006. - 2015., у милионима КМ
Када се говори о мјерама директне подршке произвођачима у РС примјетан је негативан
тренд оваквих буџетских издвајања који почиње од 2009. године и траје до 2015. године.
Издвајања за директну подршку произвођачима су мања сваке године у односу на претходну
тако да је буџетска подршка са 58,1 милион КМ у 2009. години се смањила на свега 40,1
милион КМ у 2015. години. У структури мјера значајно мјесто, поред директних плаћања,
има и подршка варијабилним инпутима. У појединим годинама (2011) субвенционисање
варијабилних инпута износило је готово половину укупне директне подршке, али је
посљедњих година учешће ове подршке ниже и креће се на нивоу 12-20%.
У Републици Српској од 2009. године доминирају плаћања на бази оутпута (јединици
производа) и у просјеку чине 85% укупних директних плаћања, а њихови апсолутни износи се
крећу између 16,6 милиона КМ (2011) и 37 милиона КМ (2014).

Извор: АПМ база података ФАО/ЈРЦ/СWГ пројекта

Графикон 4/4. Структура директних плаћања у Републици Српској, Период 2006. - 2015., У
милионима КМ
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Постојећа структура главних буџетских издвајања - директних плаћања у РС и значајно
учешће плаћања на бази продатог производа у контексту евроспких интеграција и
приближавања ЗПП ЕУ показује да је још увијек присутан раскорак и недовољна
хармонизација. Овај проблем је препознат у новом стратешком оквиру који је урадио РС
којим је предложено да готова сва директна плаћања буду на бази површине/грла стоке и
остаје само да се као таква и имплементирају.
Треба истаћи да су директна плаћања веома осјетљиво питање и врло често (кашњење
исплата, креирање буџета) разлог незадовољства и социјалног бунта пољопривредних
произвођача. Поред овога, један од већих проблема који се може рећи за мјере директног
плаћања у РС је њихово администрирање и сама контрола, што су свакако један од кључних
услова које се мора испунити прије приступања ЕУ.
У РС, као и у цијелој БиХ, далеко највише се подржава производња млијека (графикон 4/5). У
Републици Српској у 2015. години су укупни буџетски трансфери за ову производњу износили
24,4 милиона КМ и чинили 70% укупних директних плаћања. Од осталих производњи које се
могу сврстати у више подржаване у Републици Српској у 2015. години су биле производња
воћа (8,0%), пшеница (7,3%), те тов говеда (2,2%).

Извор: АПМ база података ФАО/ЈРЦ/СWГ пројекта

Графикон 4/5. Структура учешћа важнијих производа директно буџетски подржани у
Републици Српској (у %, 2015)
За политику руралног развоја у Републици Српској се, упркос постојању стратешких
документа, не може рећи да је конзистентна и финансијски довољно подржана. Примјетна
су значајна варирања у издвајањима из године у годину (2010. година 39,8 милиона КМ, 2015.
година 2,9 милиона КМ) и подршка се своди на Осу 1 – унапређење конкурентости и Осу 3 –
подршка развоју села, док у потпуности изостаје подршка околишним питањима у цијелом
анализираном периоду. Највећи број корисника постигнут је кроз мјеру унапређења
конкурентности (кроз набавку механизације, стоке, изградњу објеката, подизање засада,
пластеника, стакленика и сл.), док су се издвајања за Осу 3 углавном односила на изградњу
потребне сеоске инфраструктуре.
Општи утисак о настанку и развоју политике руралног развоја у Републици Српској је да је
направљен позитиван помак у стратешком усмјеравању средстава, у систематичној и
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бројнијој врсти мјера подршке, као и значајном повећању обима издвојених средстава4. С
друге стране, реформе које су спроведене и бројне нове мјере које су уведене, захтијевале
су доношење додатних механизама за имплементацију политике на терену, као и примјену
нових модела управљања, што је у основи изостало. Сасвим сигурно је да је у Републици
Српској подршка руралном развоју зависна од актуелног економског стања у ентитету. Уз
политичку и све израженију економску кризу, у посљедњих неколико година анализираног
периода подршка руралном развоју је врло скромна и има тенденцију даљњег смањења.

Извор: АПМ база података ФАО/ЈРЦ/СWГ пројекта

Графикон 4/6. Преглед структуралних мјера и мјера руралног развоја Републике Српска,
Период 2006. - 2015., У милионима КМ
У РС се више пажње поклања ИИИ стубу подршке сектору (опште мјере у пољопривреди)
мјерено и апсолутним и релативним бројевима. Све до 2010. године, учешће у укупном
буџету редовно је прелазило 10% и у просјеку је износило 8,2 милиона КМ. У периоду 2011.2015. подршка општим услугама у пољопривреди се смањује и у апсолутним бројевима и у
релативном учешћу. Подршка у овом периоду у просјеку износи 4,8 милиона КМ и чини 8,1%
укупне подршке сектору. До 2010. године већи дио подршке ИИИ стуба пољопривредне
политике био је усмјерен у област сигурност хране, односно за ветеринарство и контролу
здравља биља, да би од 2011. године до 2015. године истраживање и развој, односно
савјетодавни рад имали веће релативно учешће.

Општина Угљевик
Анализирана пољопривредна политика општине Угљевик за период 2011. - 2016. година
показује да је главни нагласак био дат на подршку конкурентности пољопривредних
произвођача у субсекторима воћарске и сточарске (прије свега говедарске) производње, те
у области пчеларства. Осим овога буџетска подршка се односила и на набавку
пољопривредне механизације и изградњу објеката за потребе сектора. Коначно, значајна
4

Извор: Роквић, Г. (2012): Истраживање модела руралног развоја БиХ коресподентног са политиком
руралног развоја ЕУ, Докторска дисертација, Пољопривредни факултет Бања Лука, Бања Лука.
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издвајања општина је имала за регресирање камата, а у 2016. години дата је подршка
изградњи платоа за хладњачу.
Главно обиљежје економске политике у области пољопривреде општине Угљевик је
неконзистентност и варирање висине буџетских издвајања из године у годину. У
анализираном периоду 2011. - 2016. године укупно је издвојено 717,6 хиљада КМ, односно
просјечно 119,6 хиљада на годишњем нивоу. Буџетска издвајања су варирала од 9,2 хиљаде
КМ колико је сектор пољопривреде подржан у 2013. години до 325,2 хиљаде КМ, колико је
издвојено у 2012. години.
Структура издвајања новчаних средстава за подршку пољопривредним произвођачима у
општини Угљевик у периоду 2011. - 2016. може се видјети на графикону бр. 4/7.

Извор: База података општине Угљевик

Графикон 4/7. Структура буџетских издвајања за сектор пољопривреде у општини
Угљевик, Период 2011. - 2016., У хиљадама КМ

5. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБИЉЕЖЈА
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК
5.1. Историјат општине1
Више археолошких локалитета указују да је подручје општине Угљевик било настањено и у
далекој прошлости, о чему свједоче средњовијековни надгробни камени споменици (стећци)
на пет локација, римска утврђења у селима Тутњевац и Мезграја (Јаблан град), те локалитет
на брду Баљак у Богутовом Селу, гдје је нађен старогрчки новчић. Назив Угљевик први пут се
у писаним документима помиње у турском попису 1355. године. Име је добио по
површинском угљу, чија је организована експлоатација почела тек 1899. године, под
владавином Аустроугарске монархије. Првобитно, центар општине Угљевик је био у
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сусједном селу Забрђе, до 1941. године, када је пребачен у рударско насеље Стари Угљевик, а
од 1980. године је у новоизграђеном насељу, Новом Угљевику- градићу на ријеци Јањи,
између Богутовог Села, Старог Угљевика и Забрђа.

5.2. Геостратешки положај5
Подручје општине Угљевик се налази у сјеверно-источном дијелу Републике Српске, између
44° 41' сјеверне географске ширине и 18° 59' источне географске дужине, на источним
падинама планине Мајевица гдје се она почиње спуштати према Семберији. Са истока и
сјевера граничи са општином Бијељина, са запада са општином Лопаре и на југу са
општинама Зворник и Теочак.
Посматрано са територијалног аспекта, подручје ове општине већим дјелом припада
источном мајевичком рејону, који се простире од ријеке Јање на западу и сјеверу до Дрине
на истоку. Јужни и западни дио општине чине побрђа, односно падине планине Мајевица, а
сјеверни и источни дио је низија.

Слика 5/1. Географски положај општине Угљевик
Подручје има повољан географски положај. Повезано је релативно квалитетном путном
мрежом са Бијељином, Тузлом и Зворником, а преко ових центара са Босном и
Херцеговином у цјелини, те сусједним државама Србијом и Хрватском. Површина подручја
општине износи 170 км² , те по величини спада у мање општине Републике Српске.
Геостратешки положај општине Угљевик је веома повољан. Општина се налази на 22 км
удаљености од Бијељине, 49 км од Тузле, 30 км од Брчког, 165 км од Сарајева, 160 км од
Београда, 144 км од Новог Сада. На удаљености око 70 км од Угљевика је прикључење на
паневропски коридор 10, односно ауто пут Е70 Београд- Загреб. Овај путни правац је
најкраћа веза са ова два града и преко њих са западном/средњом Европом и југом/истоком
балканског полуострва. Аеродром “Никола Тесла” у Београду је удаљен 143 км од Угљевика,
аеродром у Бања Луци 197 км, у Сарајеву 165 км, а у Тузли 48 км. Најближа ријечна лука је на
Сави, у Брчком на удаљености око 30 км од Угљевик
5

Преузето из Стратегије развоја Општине Угљевик 2015.-2019. година
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5.3. Климатске карактеристике
Општина Угљевик се налази у зони умјерене континенталне климе. Овај климатски тип
карактеришу топла љета и релативно хладне зиме. Посљедњи доступни метеоролошки
подаци за општину Угљевик односе се на петогодишњи период 1986. - 1990. године. Њихове
мјесечне средње вриједности и годишњи просјек за температуру дати су у сљедеће двије
табеле. У овом периоду мјесец јануар је имао најнижу вриједност средње температуре са 0,2
°Ц, док је најтоплији мјесец јули са температуром 20,5 °Ц. У посматраном периоду годишње
колебање температуре, посматрајући средње мјесечне вриједности, је имало велик распон
од најниже вриједности која је износила 17,6 °Ц, до највише од чак 26,1 °Ц.
Табела 5/1. Средње мјесечне температуре у општини Угљевик (1986-1990)
Опис
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
XII Годишња
тсред. (°Ц) 0,2 2,4 5,3 11,2 15,3 18,2 20,5 19,8 15,8 10,4 4,7 1,6 10,5
Просјечне годишње падавине за посматрани петогодишњи период су износиле 807 л/м2.
Падавине су најчешће у облику кише и снијега. Мјесеци са највише падавина у просјеку су
мјесец мај (108 л/м2) и јули (102 л/м2), док је најмање падавина забиљежено у фебруару (45
л/м2). Падавине су у току посматраних година варирале и биле су неравномјерно
распоређене. Иако је петогодишњи просјек показао да у вријеме почетка и средине
вегетацијског периода има довољна количина падавина, то није био случај сваке године.
Тако је једне године забиљежено свега 13 л/м2 падавина у мају мјесецу, док је друге године та
вриједност износила 216 л/м2. Најниже укупне годишње падавине су износиле 680 л/м2, док је
највиша вриједност била 981 л/м2.
Табела 5/2. Средње мјесечне падавине у општини Угљевик (1986-1990) (л/м2)
Опис
I
Падавине 53

II
45

III
90

IV
72

V
108

VI
102

VII
52

VIII
57

IX
39

X
53

XI
76

XII
38

Укупно
807

Просјечан вегетациони период траје од 150 до 200 дана. У овом периоду просјечне мјесечне
температуре се крећу у распону од 11,2 °Ц до 20,5 °Ц.

5.4. Становништво
Према посљедњем попису становништва из 2013. године у општини Угљевик живи 15.118
становника у 24 мјесне заједнице, односно у 22 насељена мјеста: Доња Крћина, Горња
Крћина, Глиње, Горња Трнова, Доња Трнова, Равно Поље, Мезграја, Малешевци, Коренита,
Средња Трнова, Угљевичка Обријеж, Тутњевац, Атмачићи, Јањари, Мукат Станковићи, Сарије,
Богутово Село, Угљевик Село, Стари Угљевик, Угљевик, Забрђе и Јасиковац, док Турсуново
Брдо, Билалићи и Јасење нису насљени.
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Табела 5/3. Површина насељених мјеста, број становника и густина насељености
у општини Угљевик6
Густина
Површина
Назив насељеног мјеста
Број становника насељености
(км2)
(ст./км2)
Атмачићи
2,58
429
166,3
Богутово Село
14,8
294
19,9
Глиње
8,08
461
57,1
Горња Крћина
5,21
167
32,1
Горња Трнова
3,52
284
80,7
Доња Крћина
3,91
136
34,8
Доња Трнова
16,81
1.154
68,6
Забрђе
16,94
1.551
91,6
Јањари
3,50
497
142,0
Јасиковац
2,50
96
38,4
Коренита
12,35
557
45,1
Малешевци
9,48
404
42,6
Мезграја
7,89
459
58,2
Мукат Станковићи
5,2
330
63,5
Равно Поље
4,57
598
130,9
Сарије
1,20
28
23,3
Средња Трнова
3,97
579
145,8
Стари Угљевик
8,17
707
86,5
Тутњевац
16,61
1.042
62,7
Угљевик
3,36
3.922
1167,3
Угљевик Село
9,14
478
52,3
Угљевичка Обријеж
6,91
945
136,8
Турсуново Брдо
0,70
0
0,0
Билалићи
2,00
0
0,0
Јасење
1,02
0
0,0
Укупно
170
15.118
88,7
Извор: Документација Општине Угљевик

Густина насељености износи 88,7 ст./км2, што према ОЕЦД критеријма ову општину чини
руралном. Ипак, ова општина је значајно гушће насељена од просјека Републике Српске који
износи 47,5 ст./км2. Посматрајући густину становништва по насељеним мјестима према ОЕЦД
критеријима Угљевик је умјерено рурална средина, јер 71,2 % становништва живи у руралној
средини (у насељеним мјестима која имају мање од 150 ст./км2), а 28,9 % становништва живи у
урбаним насељеним мјестима. Највећи број становника живи у мјесту Угљевик, укупно 3.922,
што чини 25,9% укупне популације Угљевика. Ово је уједно и најгушће насељени дио Угљевика
са 1.167,3 ст./км2. Најмање становника се налзи у мјесту Сарије, њих 28, док је најрјеђе
насељено Бегутово село са 19,2 ст/км2. Укупан број домаћинстава према попису је 4.915, од
којих се 2.419 бави пољопривредом, а њих 632 производи храну осим за властите потребе и
за тржиште. Према новијим подацима из Регистра пољоприврених газдинстава у 2017.
години је 840 званично регистрованих пољопривредних газдинстава, чији власници имају
право на подстицаје из буџера РС.
Од укупно 4.867 домаћинстава највећи број је оних са два члана у домаћинству, укупно 1.118,
док је намјањи број домаћинстава са три члана, њих 821. Просјечно домаћинство има 3,1
члана.
6

Према Попису становништва 2013. године
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Графикон 5/1. Број домаћинстава у општини Угљевик према броју чланова (2013.)

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

5.5. Миграциона кретања и природни прираштај
Општину Угљевик су у периоду 2011.-2015. године карактерисала негативна миграциона
кретања. Позитиван миграциони салдо ( 37 лица) је забиљежен само у 2012. години.
Пеостале четири године овај салдо је негативан, при чему је његова вриједност највиша 2014.
године, када је из општине одселило 97 лица више него је у њу доселило.
Табела 5/4. Миграциона кретања у општини Угљевик (2011. - 2015.)
Опис
2011
2012
2013
2014
Број досељених у општину Угљевик 128
202
96
85
Број одсељених из општину Угљевик 164
165
162
182
Миграционо салдо
-36
37
-66
-97

2015
90
142
-52

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

У посматраном петогодишњем периоду константно је забиљежен негативан природни
прираштај (Графикон. 5/2). Најнижи је био 2013. године када је број умрлих био за 78 већи од
броја рођених, а највећи 2014. године када је ова разлика била 101. Највише рођених је било у
2011. години (128), а најмање у 2014. години (85). Све речено указује не само на негативну
демографску слику, него и на неповољна кретања, која представљају пријетњу да би та слика
у будућности могла бити и гора.

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске
Графикон 5/2. Рађања, умирања и природни прираштај у општини Угљевик (2011. - 2015.)
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5.6. Старосна структура становништва, образовање и тржиште рада
Укупан број становника у општини Угљевик је 15.118, од чега је 10.318 између 15 и 64 године,
што чини 68,25% популације. У тој категориј је 5.351 мушкараца и 4.967 жена. Млађе
становништво до 14 година учествује са 14,25% (2.154), а популација са преко 65 година са
17,50%..
Табела 5/5. Становништво Угљевика према старости и полу (2013.)
Опис

Укупно

Укупно
Мушки
Женски
Удио (%)
Мушки
Женски

15.118
7.626
7.492
100
50,4
49,6

Године
0-14
2.154
1.113
1.041
14,25
7,4
6,9

15-64
10.318
5.351
4.967
68,25
35,4
32,9

65+
2.646
1.162
1.484
17,50
7,7
9,8

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

Према резултатима пописа становништва из 2013. године, у популацији старијој од 10 година,
од укупно 13.720 испитаних становника је 3,3% (451) неписмених, док за 0,7% (98) није
утврђено да ли знају или не знају основе писма. Резултати пописа становништва 2013. указују
да је 28,6% (3.927) становника компјутерски писмено, 23,2% становника дјелимично познаје
рад на рачунару, а компјутерски неписмено је чак 47,1% становника.
Табела 5/6. Становништво Републике Српске и Угљевика старости 15 и више година према
највишој завршеној школи и полу (2013.)
Територија

Без
образовања

Непотпуно
основно

Основна
школа

Средња
школа

Република
508.414
58.651
97.022
212.834
Српска
280.747
9.370
33.465
95.682
Мушки
227.667
49.281
63.557
117.152
Женски
856
1.829
2.942
6.085
Угљевик
135
734
1.398
3.558
Мушки
721
1.095
1.544
2.527
Женски
Удио у укупно броју анкетираних наведене категорије (%)
Република
5,8
9,6
21,2
50,6
Српска
48,5
0,9
3,3
9,5
Мушки
51,5
4,9
6,3
11,7
Женски
6,6
14,1
22,7
46,9
Угљевик
1,0
5,7
10,8
27,4
Мушки
5,6
8,4
11,9
19,5
Женски

Специјал
и-зација7

Виша
школа

Висока
школа

7.618

33.960

87.036

6.324
1.294
97
89
8

19.142
14.818
252
156
96

42.562
44.474
903
443
460

0,8

3,4

8,7

27,9
22,6
0,7
0,7
0,1

0,6
0,1
1,9
1,2
0,7

1,9
1,5
7,0
3,4
3,5

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

7

Специјализација послије средње школе
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Образовна структура у општини Угљевик је нешто неповољнија од просјека Републике
Српске. Највећи број становника Угљевика има завршену средњу школу, њих 6.085 (46,9%),
након тога слиједе они са основним образовањем (22,7%), док без образовања има 856
становника (6,6%), а високу школу су завршила 903 становника (7,0%). Када је у питању
образовна структура према полу, жене и у РС и у Угљевику у просјеку имају нешто ниже
образовање од мушкараца. Изузетак, па чак и куриозитет представља чињеница да су у
Угљевику жене бројније у категорији факултетски образованих становника.

Опис
Свега
Мушки
Женски

Табела 5/7. Запослени и општини Угљевик према полу (2011. - 2015.)
2011
2012
2013
2014
2015
3.330
3.524
3.503
3.588
3.584
2.363
2.489
2.471
2.579
2.580
967
1.035
1.032
1.009
1.004
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

Број запослених у Угљевику се креће између 3.330 колико је било 2011. године до 3.588
запослених 2014. године. Готово једнак број запослених је и у 2015. години (3.584). У
структури запослених је значајно већи број мушкараца него жена. У посматраном
петогодишњем периоду у просјеку је у запосленим 71,2% мушкараца, а жена 28,8% .

Опис
Укупно
Свега
Жена

Табела 5/8. Лица која траже запослење у општини Угљевик (2011.-2015.)
2011
2012
2013
2014
2015
3.064
2.946
3.095
2.839
2.793
2.051
1.945
2.038
1.859
1.850
1.013
1.001
1.057
980
943

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

У посматраном петогодишњем периоду је дошло до смањења броја лица којатраже
запослење. На почетку овога периода, у 2011. години овај број је износио 3.064 лица, а на
крају посматраног периода 2015. године он износио 2.793. Посматрајући просјечну структуру
лица која траже запослење у петогодишњем периоду на бироу се налази 66,1% мушкараца и
33,9% жена. Према попису из 2013. године чак 2.383 особе не траже запослење, односно нису
пријављене на бироу, већ су се изјасниле како обављају кућне послове. Од овог броја чак је
2.335 жена, или 98,0%.
Табела 9. Број пословних субјеката у општини Угљевик (2011. - 2015.)
Опис
2011
2012
2013
2014
2015
Број пословних субјеката
299
306
294
299
308
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

Број пословних субјеката од 2011. године се повећао са 299 на 308 у 2015. години. У 2015.
Годин од укупно 308 регистрованих субјеката у општини Угљевик дјелују укупно два јавна
предузећа, 37 дионичарских друштва, 144 дионичарска друштва, док се пет друштава убраја
у остале категорије. Када се посматрају пословни субјекти према облику организовања у
2015. години на подручју општине Угљевик дјелују три опште задруге, десет
специјализованих задруга, 14 установа и једно тијело законодавне и извршне власти.
Најбројнији пословни субјекти су трговине, те занатске радње које се баве поправком
моторних возила и мотоцикла, укупно 94. Након тога слиједе остале услужне дјелатности са
54 субјекта, па субјекти који се тичу умјетности, забаве и рекреације, њих 39. Прерађивачка
индустрија има укупно 28 субјеката у Угљевику, грађевинарство 23, док пољопривреда,
шумарство и риболов заједно имају 11 пословних субјеката.
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Табела 5/10. Пословни субјекти у општини Угљевик према дјелатности (2015.)
Дјелатност
Пољопривреда, шумарство и риболов
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације
Грађевинарство
Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; хотелијерство и
Информације
угоститељствои комуникације
Пословање некретнинама
Стручне, научне и техничке дјелатности
Административне и помоћне услужне дјелатности
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
Образовање
Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада
Умјетност, забава и рекреација
Остале услужне дјелатности

Бро
11
ј
3
28
3
1
23
94
14
5
1
1
13
1
2
7
8
39
54

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

Највећи број запослених у општини Угљевик је у подручју вађења руда и камена (1.241), од
чега је 1.078 мушкараца, а 163 жене. Сљедећи по бројности запослених јесте сектор
производње и снабдијевања електричном енергијом, гдје је запослено 837 радника, од чега
674 мушкарца и 163 жене. Ови подаци су очекивани, с обзиром да је Угљевик познати
рударски крај готово 120 година, а посљедња три десетљећа је и центар за производњу ел.
енергије. Надаље, број запослених у подручју трговине на велико и мало и услуга оправке
моторних возила износи 253. У 2015. години нема нити једна званично запослена особа у
области пољопривреде, шумарства и риболова, иако постоји 11 регистрованих субјеката у
овом подручју дјеловања.
Табела 5/11. Запослени по дјелатностима у општини Угљевик (2015.)
Дјелатност
Укупно
Мушкарци
Пољопривреда, шумарство и риболов
0
0
Вађење руда и камена
1.241
1.078
Прерађивачка индустрија
138
87
Производња и снабдијевање ел. ен., гасом, паром и 837
674
Снабдијевање
22
климатизација водом; канализација, управљање 32
Грађевинарство
144
123
отпадом и сл.
Трговина на велико и на мало; поправка моторних 253
133
Саобраћај
и складиштење
68
60
возила и мотоцикала
Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 95
44
Информације
комуникације
15
8
послуживања и
хране
Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања
24
6
Пословање некретнинама
0
0
Стручне, научне и техничке дјелатности
38
28
Административне и помоћне услужне дјелатности
54
53
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 185
106
Образовање
264
99
осигурање
Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада
126
26
Умјетност, забава и рекреација
34
21
Остале услужне дјелатности
36
12

Жена
0
163
51
163
10
21
120
8
51
7
18
0
10
1
79
165
100
13
24

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске
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Бруто и нето плате
У Угљевику је у петогодишњем периоду дошло до раста бруто плате са 1.789 КМ у 2011.
години на 1.851 КМ у 2015. години. Ово представља повећање од 62 КМ, односно за 3,5%.
Просјечна бруто плата за посматраних пет година у Угљевику је за 34,7% већа од просјечне
бруто плате Републике Српске. Угљевик је уједно и општина са највећом бруто платом у
Републици Српској, захваљујући, првенствено Руднику и Термоелектрани Угљевик, која је,
према броју запослених и највећи послодавац у Угљевику.
Табела 5/12. Просјечне бруто плате у Републици Српској и општини Угљевик (2011. - 2015.) (у КМ)

Опис
Република Српска
Угљевик

2011
1.326
1.789

2012
1.349
1.785

2013
1.333
1.786

2014
1.334
1.793

2015
1.340
1.851

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

На почетку посматраног периода нето плата у општини Угљевик је износила 1.089 КМ, а на
крају 1.142 КМ. Разлика у посматраном периоду износи 53 КМ, што је повећање од 4,7%.
Просјечна нето плата за посматрани период у општини Угљевик је за 34,6% већа у односу на
просјечну плату у Републици Српској.
Табела 5/13. Просјечне нето плате у Републици Српској и општини Угљевик (2011. - 2015.) (у КМ)

Опис
Република Српска
Угљевик

2011
809
1089

2012
818
1081

2013
808
1089

2014
825
1104

2015
831
1142

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

5.7. Друштвена инфраструктура
Образовање и култура
На подручју општине Угљевик васпитно-образовни процес се реализује кроз рад једне
предшколске установе - Дјечији вртић "Душко Радовић" Угљевик, три основне школе:
"Алекса Шантић" Угљевик, "Филип Вишњић" Доња Трнова и "Вук Караџић" Забрђе, те једног
Средњошколског центра "Михаило Петровић - Алас" Угљевик. Програми који се реализују у
области предшколског образовања су: примарни, играонички, продужени боравак и
припремни период за дјецу пред полазак у школу. Због недостатка капацитета у руралним
срединама, сва дјеца нису обухваћена програмом предшколског одгоја. Мрежу основних
школа чине три централне и 12 подручних школа.
Средњошколски центар "Михаило Петровић - Алас" Угљевик је мјешовитог карактера и
образује ученике сљедећих занимања: техничар електроенергетике и техничар рачунарства,
машински техничар, аутомеханичар, бравар и варилац, економски техничар, пословни
секретар и трговац. У оквиру овог средњошколског центра су и одјељења гимназије општег
смјера.
На подручју општине Угљевик успјешно раде двије установе културе: Народна библиотека и
Центар за културу „Филип Вишњић“. Народна библиотека у свом књижевном фонду има око
23.000 књига. Центар за културу „Филип Вишњић“ смјештен је у центру Угљевика, те сама
локација указује на важност и значај Центра за становника ове општине. Само здање Центра
је својеврсни споменик и симбол рударске прошлости, садашњости и будућности ове
подмајевичке општине, јер је саграђен као реплика старе Управне зграде рудника „Угљевик“
која је порушена. Објекат је свечано отворен у септембру 2006. године, а његову изградњу
финансирала је Општина Угљевик. Одмах по оснивању Центра за културу " Филип Вишњић “
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2008. године, овај објекат је постао дом Центра и располаже са 900 м2 корисног простора. У
склопу Центра отворена је канцеларија Француског културног центра који носи назив „Мира
Ђурић“ по првој наставници француског језика у Угљевику. У Центру је смјештена Народна
библиотека општине Угљевик и Основна музичка школа “Корнелије Станковић“ Угљевик.
Центар је незаобилазно мјесто на мапи Угљевика и носилац културног живота у овом мјесту,
јер се до његовог оснивања ова општина није могла похвалити са богатим културним
садржајем. У Центру су организоване изложбе савремене умјетности, филмске пројекције,
концерти, књижевни програми, радионице и други културни садржаји. Угошћени су многи
великани српске књижевности и глуме. У галерији Центра излагали су бројни академски
умјетници, који су афирмисани у свјетским културним круговима. У Угљевику дјелује
Културно-умјетничко друштво „Рудар“ које је почело са радом 1976. године и данас броји
око 350 чланова.
Здравствена заштита
Здравствене услуге на подручју општине пружа ЈЗУ „Дом здравља“, двије приватне
љекарске ординације и двије приватне стоматолошке амбуланте. Дом здравља Угљевик је
медицинска установа која се простире на површини од 1390м² и прилагођена је да пружа
услуге здравствене заштите, али не њена техничка опремљеност на релативно ниском нивоу.
ЈЗУ Дом здравља располаже са седам тимова породичне медицине, шест амбуланти
породичне медицине, три собе за интервенцију, биохемијском лабораторијом,
стоматолошком ординацијом, стоматолошком лабораторијом. На подручју општине постоје
и теренске амбуланте у насељима Коренита, Доња Трнова, Црвено Брдо и Тутњевац.
Институционо организовање социјалне заштите везано је за Центар за социјални рад,
Општинску организацију Црвеног крста, невладине организације хуманитарног карактера и
Општину Угљевик са надлежним одјељењем. Центар за социјални рад је основан 1993. године
Одлуком Скупштине општине Угљевик. У Центру за социјални рад ради 12 запослених.

5.8. Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга
Техничка инфраструктура изграђена на подручју општине Угљевик, обухвата
инфраструктурне мреже и објекте техничких система водовода, канализације,
електроенергетске, комуникација, гријања, саобраћаја и др.
Водоводна инфраструктура
Становништво на подручју општине Угљевик се снабдијева водом за пиће на три начина и то:




из градског водовода (око 30 % становништва, углавном градског и приградског),
из локалних водовода,
из индивидуалних водоводних објеката (бунари).

Водоснабдијевање свих насељених мјеста обезбијеђено је локалним водоводима, од којих је
већина изграђена у последњих 12-14 година, те 98 % домаћинстава има квалитетно
регулисано снадбијевање питком водом.
Енергетска инфраструктура
Подручје општине Угљевик је добро покривено квалитетном мрежом за пренос и
дистрибуцију електричне енергије, која омогућава уредно снабдијевање овим енергентом
свих крајњих потрошача. На цијелом подручју општине Угљевик је добро и квалитетно
распоређена високонапонска мрежа, а постоји и довољан број трафостаница. Далеководи
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на подручју општине Угљевик су релативно нови и не захтијевају обимније санације и
реконструкцију. У наредном периоду предвиђено је њихово редовно одржавање уз
извођење антикорозионе заштите стубова по потреби.
Инфраструктура фиксне и мобилне мреже
Телекомуникације Републике Српске су пратиле развој насеља изградњом нових мрежа
намјењених фиксној телефонији, као и изградњом станица мобилне телефоније. Подручје
општине Угљевик је релативно добро поткривено ПТТ саобраћајем. Добро функционишу и
фиксна и мобилна телефонија на цијелој територији, тако да и удаљеним селима постоји
добар пријем.
Телефонска претплатничка мрежа је у хијерархијском и у погледу капацитета организована
као примарна и секундарна. Комплетна примарна мрежа је подземна, а секундарна мрежа је
реализована подземно 64,4 % и ваздушно 35,6%. Телеком кроз своје инвестиционе планове
велики значај даје реконструкцији инфраструктуре на подручју града и њено преусмјеравање
са ваздушне на подземну. У Термалном Телекому општине Угљевик постоји чворна
дигитална централа СИ 2000, инсталисане снаге 1.680 телефонских бројева, чијим се
проширењем мреже може инсталирати још 30. 000 телефонских бројева. Поред ове, на
периферним дијеловима општине Угљевик, у мјестима Малешевци, Коренита и Тобут, раде
централе са 1.400 телефонских бројева. На нешто више од 4 становника долази по један број
фиксне (стабилне) телефоније.
Гасификација и топлификација
Изградњом термоелектране изграђен је и вреловод до Угљевика који се, дијелом, снабдјева
топлотном енергијом. Временом, у инвестиционо одржавање се није адекватно улагало, те
је инфраструктура дотрајала и налази се у лошем стању. На подручју општине Угљевик још
увијек не постоји гасоводна мрежа.
Комунална инфраструктура
На подручју општине Угљевик, нема систематског прикупљања и одвођења отпадних вода.
Канализациони систем постоји само у урбаном центру Угљевика и у солидном је стању, а
чврсти отпад сакупља и транспортује предузеће А.Д. „Компред“. На подручју РиТЕ „ Угљевик
“ све отпадне воде се сакупљају посебним системом цјевовода, транспортују и обрађују у
постројењу за обраду отпадних вода, које је димензионисано за два блока по 300 МW.
Санитарне воде на РиТЕ „Угљевик“ се пречићавају биолошким путем, у посебним
постројењима. Међутим, воде са одшљункавача обогаћене честицама пепела, угља и
високим садржајем сулфида се садашњим третманом неадекватно обрађују. То доводи до
запрљања у околини постројења отпадних вода. Због похабаности опреме, немогуће је
обављати неутрализацију надмуљне воде, лоше је издвајање уља из отпадних вода са
Рудника, а санитарна вода има неодговарајући третман. Све горе наведено, узрокује да РиТЕ
„ Угљевик “ није у могућности да у ријеку испушта отпадне воде задовољавајућег квалитета.
Саобраћајна инфраструктура
Општина Угљевик се налази у сјеверо-источном дијелу Републике Српске.Подручје општине
Угљевик је повезано са другим крајевима Републике Српске и БиХ доста квалитетном
мрежом магистралних и регионалних путева. Кроз средишњи дио општине пролази
магистрални пут М-18 Бијељина-Тузла и регионални путни правац Р-459 Пилица-Корај, чиме се
општина Угљевик повезује са општинама Зворник, Бијељина и Лопаре. Преко поменутих
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путних праваца се даље остварује веза и са сусједним државама Србијом и Хрватском, чиме
се обезбјеђује доступност важнијим центрима и квалитетна веза са широм околином.
Магистралних и регионалних путева на теритирији општине Угљевик има 44,66 км (14,81 км
магистралних и 29,85 км регионалних путева). Мрежу локалних путева чини педесет четири
локална пута у укупној дужини од 154,20 км. Од укупне дужине локалних путева асфалтирано
је 110,30, док остатак карактерише макадамска подлога и земљани застор. Уз то, под
асфалтним застором је један дио некатегорисаних путева у укупној дужини од 42,50 км.
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6. АНАЛИЗА СТАЊА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ
6.1. Анализа земљишних ресурса општине Угљевик
Укупна површина од 16.415 ха сврстава Угљевик међу мање општине у Републици Српској,
која у њеној укупној површини учествује са свега 0,66%. Иако транзицијски процес, када је у
питању власништво над земљиштем, још увијек није у потпуности завршен, ипак је највећи
дио пољопривредног земљишта у приватном власништву, док је јавно власништво у нешто
већем проценту присутно код непољопривредних категорија земљишта (Табела 6/1.).
Табела 6/1. Земљишне површине општине Угљевик према начину кориштења и власништву (2014.)

Ораниц
е
Површина у ха
Приватн 7.296
а
Јавна
357
Укупно
7.653
Удио у %
Приватн 95,3
а
Јавна
4,66
Укупно
100,00

Воћњац
и

Виноград
и

Ливад
е

Пашњац
и

Шумск
о

Неплодн
о

Укупн
о

1.671

2

290

462

3462

217

13.400

143
1.814

0
2

20
310

53
515

785
4247

1,657
1,874

3.015
16.415

92,1

100,0

93,5

89,7

81,5

11,6

81,63

7,88
100,00

0,00
100,00

6,45
100,00

10,29
100,00

18,48
100,00

88,42
100,00

18,37
100,00

Извор: Одјељење за пољопривреду општине Угљевик

Према структури земљишних површина у приватном власништву (Графикон 6/1.), општина
Угљевик има одличне услове за пољопривредну производњу. Удио пољопривредног
земљишта износи 63%, а чак 47% су оранице. Чак 95% пољопривредног земљишта је
обрадиво, а у обрадивом земљишту оранице чине 78,10%. Воћњаци са високих 11% у укупним
површинама потврђују позицију Угљевика као општине са традицијом у воћарској
производњи, а значајне ораничне површине пружају могућност и диверзификације ратарске
производње, али, што је још значајније, могу бити стављене у функцију птоизводње сточне
хране и, у том смислу, представљају битан предуслов за развој сточарства.

Извор: Републички завод за статистику РС

Графикон 5/1. Структура земљишних површина општине Угљевик (2015.)
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Структура земљишта Угљевика је повољнија од просјека Републике Српске, јер у РС удио
обрадивог у пољопривредном земљишту износи 83,10%, а удио ораница у обрадивом 70,59%.
И структура пољопривредних површина у Угљевику је повољнија него у РС, због вишег удјела
ораница и воћњака, односно оних категорија пољопривредног земљишта које су
најзначајније за интензивну пољопривредну производњу.

Извор: Републички завод за статистику РС

Графикон 6/2. Структура пољопривредних површина у Републици Српској и општини
Угљевик (%)
Док у остатку РС ливаде и пашњаци чине више од трећине пољопривредних површина, у
општини Угљевик тај је удио испод 8%. С друге стране, удио ораница у пољопривредним
површинама у Угљевику износи три четвртине, наспрам нешто изнад половине (58,76%) у РС,
док је удио воћњака у пољопривредним површинама у Угљевику (17,26%) више од три пута
већи него у РС (5,3%). Због свега реченог, учешће општине Угљевик у пољопривредним,
обрадивим, ораничним и површинама под воћњацима у РС је значајно веће од њеног учешћа
у укупној територији РС (0,66%). Удио Угљевика у укупним пољопривредним површинама РС
је 1%, у обрадивим 1,2%, у ораницама 1,3%, а у воћњацима чак 3,2%.
Када је ријеч о производној вриједности земљишта, односно његовом производном
квалитету и капацитету за пољопривредну производњу, ситуација је неповољнија. Према
категоризацији земљишта, која је урађена за потребе израде Просторног плана општине
Угљевик, земљиште на териорији општине се одликује изразитом хетерогеношћу.
Најзаступљенија су земљишта треће (23,2%), друге (19,7%), шесте (16,8%), пете (14,4%) , седме
(10,2%), четврте (9,3%) категорије земљишта, док најкавлитетнииије, землиште И категодије (
4,7%) и најмање квалитетно, земљиште ВИИИ категорије (1,5%) имају значајно мање учешће.
Хетерогеност је одлика и типске припадности земљишта општине Угљевик. Најзаступљенија
су земљишта која се типски сврставају у дистричне камбисоле, настале на еоценском флишу
и другим терцијарним седиментима, са израженим разликама у особинама и својствима.
Поред дистричних камбисола, на подручју општине Угљевик су заступљени вертисоли,
пелосоли, флувисоли, псеудоглеј, еутрични камбисол и калкокамбисол на кречњаку.
Тло је на овом подручју кисело, што погодује само одређеном броју воћних култура. За
највећи дио биљне пољопривредне производње би, с циљем поправка квалитета и
плодности тла, а тиме и обима производње која се на њему одвија, било неопходно вршити
калцификацију. Међутим, и поред тога што су за провођење калцификације предвиђене и
субвенције у оквиру буџетске подршке Министарства пољопривреде, водопривреде и
шумарства РС, произвођачи ову мјеру проводе јако ријетко.
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Узме ли се у обзир чињеница да се приликом Пописа становништва 2013. године 2.419
домаћинстава Угљевику изјаснило да се бави пољопривредном производњом, просјечна
величина пољопривредног посједа у општини Угљевик износи 4, 25 ха, а просјечно
газдинство располаже са 4,05 ха обрадивог земљишта.
6.2. Анализа стања примарне пољопривредне производње
Захваљујући повољној структури пољопривредног земљишта, на територији оптине Угљевик
се успјешно одвија биљна и анимална пољопривредна производња. Биљна производња се
односи доминантно на воћарску производњу, у којој Угљевик традиционално заузима
истакнуто мјесто, те на ратарско-повртларску производњу, док у анималној производњи
најзначајније мјесто заузима говедарство орјентисано на производњу млијека, уз нешто
мање значајно присуство това и узгој других врста стоке.
6.2.1. Биљна пољопривредна производња
Ратарско-повртларска производња
Структура кориштења ораничних површина Угљевику се у посљедњем петогодишњем
периоду за који постоје доступни статистички подаци (2011-2015) није значајније мијењала
(Табела 6/2.)
Табела 6/2. Ораничне површине у општини Угљевик према начину кориштења (2011-2015)
Година

2011
2012
2013
2014
2015
Индеx 2011=100

Укупно
оранице

Засијане оранице
Укупно
Жита

Поврће

7.432
7.412
7.394
7.361
7.365
99,09

5.923
5.877
5.821
6.266
6.412
108,25

615
590
530
495
508
82,60

4.346
4.330
4.320
4.800
4.933
113,50

Крмно
биље
962
957
971
971
971
100,93

Угари
и
необрађено
1.509
1.535
1.573
1.095
953
63,15

Извор: Републички завод за статистику РС

Засијане оранице се доминантно користе за производњу жита, док су крмно биље и поврће
заступљени у мањој мјери. Производи са вишом тржишном цијеном као што су индустријско,
љековито и ароматично биље још увијек ниси присутни у производној пракси на ораницама
Угљевика. Петогодишњи период је обиљежен побољшањима која се огледају у константном
повећању засијаних површина, што је довело до смањењу необрађених ораница и угара за
37%. Као резултат, удио угара и необрађених ораница у ораничним површинама Угљевика је
у 2015. години износио 12,9%, што је значајно мање негу у 2011. години (20,8%). С обзиром на
то да су велике необрађене ораничне површине наглашена карактеристика и проблем
пољопривреде у РС и цијелој БиХ, ово кретање у биљној производњи Угљевика додатно
добија на значају. Примјера ради, у Републици Српској је у 2015. години у укупној површини
ораница удио угара износио 46,8%.
Раст засијаних површина је резултат раста површина под житима, површине засијане
поврћем су благо смањене, а површине под крмним културама су остале готово
непромијењене, те је удио жита у засијаним ораницама порастао са 73,3% у 20111. на 76,9% у
2015. години.

32

а) Производња жита
Иако су најзначајније ораничне површине засијане житима, производња жита у општини
Угљевик је, највећим дијелом у функцији сточарске производње, односно доминантно је
намијењена за исхрану стоке, те су најзначајнији произвођачи жита и произвођачи са
највећим површинама под житима управо они који пољопривредни произвођачи који имају
највише сточног фонда.
Меркантилни кукуруз је најзаступљенија житна култура, а од стрних жита највеће ораничне
површине су засијане пшеницом.
Табела 6/3. Пожњевене површине и производња жита у општини Угљевик (2011- 2015)
Усјев

2011

2012

Пожњевене површине (ха)
Пшеница
1.050
1.132
Кукуруз
3.262
3.255
Јечам
15
10
Тритикале 25
20
Укупна производња (т)
Пшеница
2.940
3.508
Кукуруз
8.480
4.882
Јечам
44
30
Тритикале 76
56
Просјечан принос (т/ха)
Пшеница
2,8
3,1
Кукуруз
2,6
1,5
Јечам
2,9
3
Тритикале 3,0
2,8

2013

2014

20158

Индеx
2011=100

1.331
3.036
5
15

1.637
2.836
10
20

1.560
3.350
8
15

148,52
102,7
53,3
102,7

4.658
5.162
16
47

4.257
5.955
36
73

4.056
7.035
28
53

137,96
82,96
63,64
69,74

3,5
1,7
3,2
3,1

2,6
2,1
3,6
3,6

2,6
2,1
3,5
3,5

92,86
80,77
120,69
116,67

Извор: Републички завод за статистику РС

Површине под пшеницом си се континуирано повећавале до 2016. године када је дошло до
благог пада пожњевених површина. И поред тога, најзаступљенија житна култура је
меркантилни кукуруз, што потврђује орјентисаност ратарске производње у Угљевику на
производњу сточне хране. Производња јечма и тритикалеа је симболична.
Подаци о производњи и приносима указују на ниске и веома нестабилне приносе. У
цјелокупном посматраном петогодишњем периоду, приноси жита су испод просјека РС.
Посебно ниски приноси су остварени у производњи најзначајније житне културе у ратарству
Угљевика, кукуруза. Иако су приноси и у РС нестабилни, просјечан принос кукуруза у
Угљевику у посљедње двије године није достигао ни половину просјечно оствареног приноса
у РС.
б) Производња крме
Производња крме се одвија на ораницама, узгојем луцерке и дјетелине за сијено, те
симболичним површинама осталих крмних усјева као и кошењем ливада, пашњака,

8

Подаци о површинама и производњи за касне усјеве из 2016. године нису били доступни у доба
израде Стратегије
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воћњака, угара и парлога. Производња осталих крмних усјева за производњу кабасте сочне
сточне хране није заступљена.
Производња сухе кабасте сточне хране, односно сијена, као доминантан облик производње
крме на ораничним површинама, није у периоду 2011-2015 године претрпјела значајније
промјене. Односи се на производњу дјетелине и луцерке за сијено на површинама које су
чиниле од 16,2% у 2011. до 15,1% у 2016. години. Осталих крмних култура готово да није нити
било, осим симболично. Иако у засијаним и пожњевеним површинама није било великих
промјена, принос сијена и дјетелине и луцерке је у континуитету опадао, тако да је у 2016.
години на ораницама произведено око 30% мање сијена обје ове крмне културе него у 2011.
години, што свакако није охрабрујући показатељ, имајући у виду да је сијено једини облик
кабасте хране који се у општини Угљевик производи. Кориштење легуминоза за исхрану
животиња у облику сијена је екстензиван, јер у тој форми легуминозе садрже више целулозе,
а садржајем протеина не може задовољити потребе интензивне производње млијека и това,
без велике количине скупе концентратне хране.

Табела 6/4 . Производња крме на ораницама у општини Угљевик (2011-2016)
Усјев

2011

2012

Пожњевене површине (ха)
Дјетелина 525
525
Луцерка
420
420
Остало
5
5
Укупно
962
950
Производња (тона)
Дјетелина 2.021
1.654
Луцерка
1.520
1.239
Остало
16
14
Просјечан принос (кг/ха)
Дјетелина 3.850
3.150
Луцерка
3.619
2.950

2013

2014

2015

2016

Индеx
2011=100

525
439,5
5
964,5

525
420
5
945

525
420
5
945

529
426
3
958

100,76
101,43
60,00
99,58

1.549
1.221
13

1.496
1.134
13

1.444
1.113
13

1.428
1.108
8

70,66
72,89
50,00

2.950
2.778

2.850
2.700

2.750
2.650

2.700
2.600

70,14
71,84

Извор: Републички завод за статистику РС

Насупрот производњи сијена на ораницама, произведене количине сијена на ливадама,
пашњацима, угарима и парлозима је обиљежена растом укупне производње и просјечних
приноса сијена на свим категоријама земљишта (Табела 6/5.). На ливадама је производња
сијена повећана за 30%, на пашњацма 19%, а у воћњацима и угарима за 22%. Међутим, с
обзиром на то да су на овим категоријама, приноси, логично, значајно нижи, раст обима
производње сијена на њима није могао компензирати пад производње на ораницама,
циљано намијењеним за производњу крме. Поред тога, на овим категоријама земљишта се
добија сијено лошије нутритивне вриједности, јер се на њима не примјењују агротехничке
мјере, нити фертилизација. Узме ли се у обзир и пад у производњи кукуруза, јечма и ражи, са
сигурношћу се може рећи да су и стање и трендови у производњи сточне хране неповољни,
те да постоје и потребе и ресурси за њено ширење и бројни проблеми које је потребно
ријешити. Напори требају бити усмјерени ка интензификацији производње крмних култура,
те на мјерама за побољшање изразито ниских приноса и за њихову стабилизацију.
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Табела 6/5. Производња сијена на ливадама, пашњацима, воћњацима, угарима и парлозима
(2011-2016)
Индеx
Показатељ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011=100
Пожњевене површине (ха)
Ливаде
290
290
290
290
290
290
100,00
Пашњаци
462
462
462
462
462
462
100,00
Воћњаци,
угари, 390
390
390
390
390
390
100,00
парлози
Производња (тона)
Ливаде
177
189
203
217
218
232
131,07
Пашњаци
194
231
208
212
208
231
119,07
Воћњаци,
угари, 111
137
137
148
152
136
122,52
парлози
Просјечан принос (кг/ха)
Ливаде
610
652
700
748
752
800
131,07
Пашњаци
420
500
450
459
450
500
119,07
Воћњаци,
угари, 285
351
351
379
390
350
122,97
парлози
Извор: Републички завод за статистику РС

в) Производња поврћа9
Производња поврћа, укључујући меркантилни крмпир се у Угљевику одвија на површинама
које су у посљедњем петогодишњем период заузимале, са благим осцилацијама, око 10%
засијаних ораничних површина, а нешто изнад 8% расположивих ораничних површина
(Табела 6/6.)
Табела 6/6. Производња поврћа у општини Угљевик (2011. - 2016.)
Усјев

2011

2012

Пожњевене површине (ха)
Кромпир
295
290
Пасуљ
165
170
Купус и кељ 35
30
Лук бијели
20
15
Лук црни
25
20
Мрква
15
10
Паприка
15
15
Парадајз
20
20
Краставац
20
15
Остало пов. 2
Укупно пов. 613
590
Производња (тона)
Кромпир
738
551
Пасуљ
90
90
Купус и кељ 38
28
9

Индеx
2011=100

2013

2014

2015

2016

265
160
25
10
15
10
15
15
10
5
530

255
150
20
12
10
8
10
13
12
5
495

275
150
15
10
12
10
8
13
10
5
523

312
165
20
14
20
14
15
20
15
10
605

105,76
100,00
57,14
70,00
80,00
93,33
100,00
100,00
75,00

1789
87
22

497
66
19

1238
41
15

1419
42
21

192,28
46,67
55,26

98,69

Укључује производњу кромпира
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Лук бијели
43
Лук црни
66
Мрква
35
Паприка
22
Парадајз
33
Краставац
14
Остало пов.
Приноси (кг/ха)
Кромпир
2.502
Пасуљ
545
Купус и кељ 1.086
Лук бијели
2.150
Лук црни
2.640
Мрква
2.333
Паприка
1.467
Парадајз
1.650
Краставац
700

29
49
21
20
28
10

24
29
20
19
20
6
5

26
24
16
14
19
10
6

22
27
20
10
18
7
5,5

29
44
25
18
26
11
10

67,44
66,67
71,43
81,82
78,79
78,57

1.900
529
933
1.933
2.450
2.100
1.333
1.400
667

6.751
544
880
2.400
1.933
2.000
1.267
1.333
600

1.949
440
950
2.167
2.400
2.000
1.400
1.462
833

4.502
273
1.000
2.200
2.250
2.000
1.250
1.385
700

4.550
255
1.050
2.100
2.200
1.800
1.200
1.300
750

181,88
46,75
96,71
97,67
83,33
77,14
81,82
78,79
107,14

Извор: Републички завод за статистику РС

И поред солидних услова за производњу поврћа на територији општине Угљевик, она још
увијек има одлике екстензивне производње, која притом стагнира. Одвија се углавном на
отвореном, а њоме се бави велики број мјешовитих газдинстава, с циљем задовољавања
сопствених потреба и обезбјеђивања додатног прихода. Газдинства се одликују и лошом
техничко-технолошком опремљености и ниским нивоом примјене савремених агротехничких мјера. Наводњавање, које је у производњи поврћа изразито значајно се не
примјењује.
Кромпир и пасуљ су доминантни усјеви, а све остале повртне културе су присутне на веома
скромним површинама које указују на доминантну производњу за задовољавање потреба
сопственог домаћинства. Приноси су изразито ниски и варијабилни, зависни у потпуности од
временских услова. (Табела 6/6.). Тако су нпр. приноси у производњи кромпира, који је
најзаступљенији усјев, чак далеко нижи од просјечног приноса оствареног у РС. Једино је у
2013. години, која је била рекордна, остварени просјечни принос у производњи кромпира
достигао више од оног који је остварен у РС. Има ли се на уму да је чак и 10 т/ха, колико се
оствари у РС, далеко испод прага економичности, очито је да има јако много простора за
унапређење приноса у производњи поврћа на ораницама у општини Угљевик Одсуство
наводњавања, неадекватан квалитет тла, лоша образовна структура пољопривредних
произвођача, низак ниво специјализацјије, те знања о сортименту, технологији узгоја,
заштити здравља биљака су међу најзначајнијим разлозима за овакво стање.
Ниски и нестабилни приноси остварени на малим парцелама резултирају малим укупним
обимом производње и чине произвођаче неконкурентним, а производњу недовољно
атрактивном. Већи произвођачи произвођачи производе продају навелико на пијаци у
Бијељини по неповољним продајним цијенама, јер нису у стању конкурисати производима из
Србије и Македоније који се често на тржишту појаве и захваљујући нелегалном, односно
нерегистрованом преласку границе. У Угљевику не постоји зелена пијаца на којој би
произвођачи могли локално пласирати производе у свјежем стању, као ни капацитети за
складиштење, чување, дораду или прераду поврћа.
Произвођачи се осим производњом поврћа баве и производњом расада, али не у
значајнијем обиму. Карактеристика производње поврћа је задржана навика да се поврће,
још увијек, у значајном дијелу прозводи као међусјев или подусјев, што би дијелом могло
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бити објашњење релативно ниских приноса и обима производње, и што је пракса коју је
потребно напуштати у циљу развоја специјализиране повртлатске производње.
Из општинског буџета нема значајнијег подршке за повртларство, али су, у форми донације,
произвођачима додијељени пластеници. Према подацима општинског Одјељења за
пољопривреду, у 2016. години се пластеничка производња поврћа одвијала на укупном
површини од 9.100 м2, од чега на 5.000 м2 парадајз, на 3.000 м2 се производила паприка, а на
остатку од 1.100 м2 зелена салата. Остварени приноси (парадајз 7,5 т/ха, паприка 3 т/ха,
салата 1,6 т/ха) су, очекивано, значајно виши него у производњи на отвореном. У
пластеничкој производњи паприка је остварен готово три пута већи, а у случају парадајза чак
шест пута већи принос него на отвореном. Ако се у обзир узме и већа продајна цијена коју је
могуће остварити због ранијег приспијевања на тржиште, што производњу поврћа у
заштићеном простору чини високодоходовном по јединици површине, те да пластеничка
производња погодује уситњеним парцелама и малим газдинствинма која су карактеристична
за подручје општине Угљевик, овај вид производње би у перспективи могао обезбиједити
значајне приходе произвођачима и подићи обим производње поврћа. Међутим, с обзиром
да произвођачи у Угљевику немају традицију нити искуство у пластеничкој производњи
поврћа, да би се искористили потенцијали производње поврћа у заштићеном простору,
неопходна је едукација произвођача у складу са захтјевима овог захтјевног и
софистицираног начина производње.
Удруживање би могло поправити тржишну позицију малих произвођача јер би на тај начин
могли обезбједити веће количине производа које увијек захтјевају већи откупљивачи и
продајни ланци. Проблем у том смислу јесте недовољно развијена свијест произвођача о
потреби за удруживањем И предностима које би оно могло донијети.
Воћарство и виноградарство
Производња воћа у Угљевику има дугу традицију и ова општина је у ширим оквирима од
давнина препозната као воћарски крај. То потврђује чињеница да се воћњаци простиру на
17,26% пољопривредних, а на 18,1% расположивих обрадивих површина. Иако се у Угљевику
узгајају разноврсне воћне врсте, општина је препознатљива и најдужу традицију има у
производњи шљиве. Општинска администрација је помоћ у развоју воћарске производње у
посљедњим декадама усмјерила у подизање нових засада шљиве, те је 2005. године
посађено око 600.000 нових садница, од чега је 161.000 садница финансирано из општинског
буџета и бесплатно додијељено произвођачима. На тај начин је доминација шљиве међу
воћним врстама задржана, те у укупном броју родних стабала у Општини Угљевик, шљива
има високи удио од чак 88,48% (2015.). Поред шљиве, најзначајније воћне културе су јабука,
крушка, трешња, ораси и вишња. (Табела 6/7.)
Табела 6/7. Број родних стабала, производња и приноси у воћарству у општини Угљевик
(2011. – 2016.)
2011
Број родних стабала
Јабуке
18.167
Крушке
22.400
Шљиве
424.148
Трешње
7.990
Вишње
2.129
10

2012

2013

2014

2015

201610

Индеx

18.133
22.400
423.061
7.990
2.133

18.133
18.667
424.898
7.990
2.135

18.143
18.692
422.685
7.990
2.137

18.154
18.667
424.205
7.990
2.137

18.150
18.690
412.600

100,00
83,40
97,32

За 2016. годину нису били доступни подаци за све воћне врсте
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Брескве
980
980
Кајсије
920
920
Дуње
910
910
Ораси
5.450
5.450
Укупно
482.884
482.880
Остварена производња (т)
Јабуке
327
272
Крушке
280
224
Шљиве
7.465
6.219
Трешње
120
120
Вишње
43
32
Брескве
15
10
Кајсије
14
9
Дуње
14
9
Ораси
55
44
Укупно
8332
6939
Приноси по родном стаблу (кг)
Јабуке
18,0
15,0
Крушке
12,5
10,0
Шљиве
17,6
14,7
Трешње
15,0
15,0
Вишње
20,2
15,0
Брескве
15,0
10,2
Кајсије
15,2
9,8
Дуње
15,1
9,9
Ораси
10,0
8,1

980
920
910
5.450
4791.64

980
920
910
5.450
479.164

980
920
910
5.450
479.164

272
280
8.328
160
38
12
14
11
55
9170

254
243
6.298
80
25
13
9
9
44
6974

15,0
15,0
19,6
20,0
17,8
12,2
15,2
12,1
10,1

14,0
13,0
14,9
10,0
11,7
13,0
9,8
9,9
8,0

920
910
5.450

100,00
100,00
100,00

236
224
7.466
120
28
10
7
10
49
8150

199
187
8.252

60,91
66,69
110,54

9

61,22

9
44

65,69
80,73

13,0
12,0
17,6
15,0
13,1
10,0
7,6
11,0
9,0

11
10
20

61,11
79,92
113,58

9,0

60,00

10,0
8,0

66,42
80,00

Извор: Републички завод за статистику РС

Према процјенама у општини Угљевик постоји и око 12 ха засађеног јагодичастог воћа, јагоде
и малине, али нити у Републичком заводу за статистику РС, нити у документацији општинског
одјељења за пољопривреду не постоје поуздани подаци нити о површинама под јагодастим
воћем, оствареном обиму производње, нити о приносима. Према свједочењу произвођача,
на локалном нивоу постоји недостатак инпута за производњу јагодастог воћа, као и
недостатак расхладних капацитета који би могли прихватити већи обим производње.
Као што се може видјети из података о производњи и приносима, они јако варирају у
зависности од временских услова. Изградња три протуградне станице на територији
општине од стране општинске администрације је значајно смањила штете на усјевима од ове
елементарне непогоде. И поред варирања, приноси по родном стаблу у Угљевику за
најзначајније воћне културе, шљиву, јабуку, крушку и вишњу су, зависно од године до године
или на нивоу, или изнад приноса остварених у РС. Чак су и осцилације у приносима нешто
блаже него у РС као цјелини. Посебно велика разлика у приносима је у производњи вишње,
гдје су приноси по родном стаблу у Угљевику у појединим годинама (2011. и 2013.) чак
троструко већи него у Републици Српској. Поред традиције у бављењу воћарством и
повољним условима за њен развој, територију општине Угљевик карактерише и једна
компаративна предност. Наиме, на територији општине се налазе микролокације са посебно
повољним климатским условима за производњу воћа што омогућава неколико дана раније
сазријевање, а тиме и постизање боље цијене на тржишту. Међутим, подаци из претходне
табеле, уз све предности не указују на развој него на стагнацију воћарске производње.
Газдинства која се баве производњом воћа, као и у осталим гранама примарне
пољопривредне производње одликује доминантно старија радна снага, застарјели насади и
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опрема, те неспремност да се носи са изазовима које су донијеле глобалне климатске
промјене због непостојања система за наводњавање и протуградне заштите. И воћарство,
као и остале гране карактерише велики број малих произвођача, испарцелисаност и мале
појединачне количине производа. На подручју нема слободних већих парцела на којима би
се могли заснивати нови, модерни засади за интензивну производњу воћа. У протеклим
годинама је било интереса за сличним страним улагањима, али се због недостатка довољно
великих површина, та инвестиција није рализована. Легислатива везана за насљеђивања
земљишта пријети да у будућности доведе до још веће фрагментације пољопривредних
посједа. Овај проблем не угрожава само воћарску производњу, нити само општину Угљевик,
напротив, она излази из оквира мандата општинске администрације и проблем је са којим се
сусреће пољопривреда не само у РС, него у цијелој БиХ, а и у земљама региона, са којима
БиХ дијели заједничку прошлост, међутим, до сада се није нашло задовољавајуће рјешење
овог проблема, и поред сталног указивања струке и науке на озбиљност тог проблема.
На територији општине су недовољни капацитети хладњача, што значајно смањује могућност
чувања производа и њиховог пласмана на тржиште у периодима када су продајне цијене
повољније. Овакви капацитети постоје само у селу Тутњевац, али су њихови капацитети
недовољни да прихвате производњу из осталих села, будући да је Тутњевац село са највећим
бројем родних стабала шљиве и генерално најразвијенијом воћарском производњом. Поред
Тутњевца, по производним капацитетима и обиму производње се издвајају још и Угљевик,
Доња Трнова и Забрђе.
У производњи шљиве доминирају квалитетне сорте као што су чачанска рана, чачанска
љепотица, чачанска родна и стенлеј, које се овдје традиционално узгајају, одликују се
добрим квалитетом, и општина је по тим сортама препознатљива на тржишту. Међутим, да
би се искористиле компаративне предности микролокације, требало би осавременити
сортимент, те увести у производњу нове, ране сорте које би још раније доспијевале на
тржиште и обезбиједиле додатну економску корист произвођачима воћа у Угљевику.
Фарме су углавном, осим у случају великих произвођача, који представљају мањину, веома
слабо опремљене механизацијом, која је уједно и застарјела. Увођење машинских
прстенова, као најрационалнијег облика опремања, ипак није најадекватније, јер је
механизација, нарочито када је у питању заштита, истовремено потребна на више
газдинстава, те није једноставно постићи договор како, када и на којем газдинству ће се она
користити. Стога су потребна капитална улагања у ова стална средства. Међутим,
произвођачи нису у могућности поднијети тренутне неповољне услове кредитирања
инвестиција, а многи од њих, због административних препрека, или немогућности осигурања
хипотеке, нису у позицији нити да аплицирају за кредите.
С обзиром на генерално низак ниво знања у примјени нових технологија и техничкотехнолошких рјешења и сазнања, недостатак специјалисте за воћарство у канцеларији
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС за пружање стручних услуга у
пољопривреди у Бијељини, за коју су везани фармери из општине Угљевик представља
значајно ограничење у повећању квалитета и обима производње воћа у општини Угљевик.
Новија знања везане за технике и технологије узгоја углавном доносе сами израслији и
едуциранији произвођачи воћа, који су обавили едукацију у Италији и јужном Тиролу.
Већи и организованији произвођачи немају проблем са пласманом производа. Одређене
количине воћа се пласирају и на захтјевно ЕУ тржиште. Тако само произвођачи из села
Тутњевац извезу од 600 до 1.000 тона свјеже, претходно потхлађене шљиве. У структури
извоза доминира тржиште Руске Федерације, затим земље ЕУ Њемачка, Аустрија и , у мањој
мјери Словенија, а остварени су и контакти са потенцијалним купцима из Уједињених
Арапских Емирата и Саудијске Арабије.
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Насупрот томе, мали произвођачи, који представљају већину, имају проблем са пласманом
производа, јер се ради о великом броју малих појединачних производњи. Када је у питању
продаја на мало, она се углавном одвија на тржишту Тузле.
Значајан дио произведених количина воћа се не пласира на тржиште у свјежем стању, него
се прерађује (Табела 6/8.) Ово се поготово односи на шљиву, јер је у посљедњем
шестогодишњем периоду у континуитету више од 50% произведених количина шљиве
прерађено. Ипак, евидентан је пад удјела прераде у производњи шљиве, те је у 2011. години
чак 82,7% произведене шљиве прерађивано, да би након континуираног пада тај удио у 2016.
години износио 63,65%. С обзиром на то да се обим производње није значајније мијењао, то
значи да произвођачи успијевају све већи удио производње пласирати на тржиште у свјежем
стању, односно да долази до раста конкурентности. Чачанска љепотица, која доминира у
сортименту, је производ високог квалитета, тражена на тржишту, а доспијева 7 дана раније
него на територији Градачца.
Убједљиво највећи удио у преради шљиве има производња ракије (у свим годинама изнад
80%, а у 2015. чак 89%). Остатак се утроши за производњу пекмеза за сопствене потребе, док
одређен број већих произвођача осим расхладних капацитета, посједује и опрему за сушење
шљиве, чиме се производни асортиман диверзификује, а производњом производа са дужим
роком трајања се остварије додатна вриједност.
На простору Угљевика постоји удружења воћара „Еко воће“ чији су чланови веома активни
на афирмацији воћарске производње и на њеном осавремењивању. Ово се посебно односи
на веће произвођаче из села Тутњевац који имају на располагању и властите расхладне
капацитете (пет хладњача). Међутим, „Еко – воће“ углавном окупља произвођаче шљиве,
јабуке и крушке, док су произвођачи јагодастог воћа још увијек неувезани. То значајно
отежава њихово пословање. Ради се о производњи која је релативно нова на овом подручју,
обавља се на мањим парцелама, те би удруживање било неопходно и због размјене знања и
искустава и због организације заједничког наступа на тржишту и подизања конкурентности и
тржишне позиције, јер би се удружење могло појавити са завидним количинама производа и
тиме олакшало пласман производа. У разговору са фокус групама су сви произвођачи, без
обзира на производну орјентацију, дакле и воћари и сточари, повртлари и пчелари
закључили да би им било неопходно и веома корисно окупљање у неко кровно удружење на
нивоу општине, које би окупљало све пољопривредне произвођаче, а у чијем саставу би биле
секције за поједине производње. Један од главних циљева овога удружења требало би бити
скраћивања продајног ланца од произвођача до крајњег купца.
Табела 6/8. Прерада воћа у општини Угљевик (2011-2016)
Показатељ

2011

Прерађене количине шљиве (т)
За ракију
5.199
За пекмез
125
За сушење
850
Укупно
6.174
Произведено
7.465
% прераде у произв.
82,71
Прерађевине од шљива
Ракија, хл
6.239
Сувих шљива, т
510
11

2012

2013

2014

2015

201611

Индеx
2011=100

4.022
120
800
4.942
6.219
79,47

5.281
180
950
6.411
8.328
76,98

4.085
110
750
4.945
6.298
78,52

4.386
120
420
4.926
7.466
65,98

4.622
130
500
5.252
8.252
63,65

88,90
104,00
58,82
85,07
97,32
76,95

4.826
560

5.200
570

3.902
520

5.263
294

5.546
350

88,89
68,63

Недоступни подаци о прерађевинама од осталог воћа за 2016. годину.
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Пекмез, т
55
Прерада грожђа
Продато за јело, т
15
Продато за прераду
25
Укупно продато грожђе 40
Прерађевине од осталог воћа
Сувог воћа, т
4
Пекмеза, т
5
Ракије, хл
40
Сокова, хл
85

60

90

50

60

65

118,18

10
30
40

10
30
40

8
16
24

10
22
32

8
16
24

53,3
64
60

3
5
40
80

5
6
50
85

2
4
35
70

3
5
40
75

Извор: Републички завод за статистику РС

Подстицаји са нивоа РС веома често касне, а посебан проблем се огледа у чињеници да већ
четири године није било средстава намијењених за капитална улагања, без којих не може
бити напретка у повећању обима производње, приноса, нити побољшања конкурентности.
Економску позицију произвођача воћа у општини Угљевик, па и перспективе за њен развој,
угрожава неуједначена буџетска подршка у РС и ФБиХ, јер су због већих подстицаја у
воћарству произвођачи из ФБиХ, нарочито из регије Градачац у значајно бољој позицији, па и
конкурентнији на тржишту, јер могу поднијети мању откупну цијену.
Произвођачи сматрају и како би било потребно направити значајну релокацију одређених
производњи како би се повољни микроклиматски услови најбоље искористили за оне
производње којима највише одговара. Као примјер је наведено да постоје веома добре
локације за производњу јабуке, које нису толико повољне за узгој шљиве, док је пак на неким
другим микролокацијама ситуација обратна. Овим би се максимално искористили повољни
климатски услови овога подручја. С друге стране, да би се ово извршило, потребна су
значајна средства.
Суфинансирање премија осигурања од могућих штета у пољопривреди готово да и нема. У
појединим годинама присутно је суфинансирање штета узрокованих градом у износу од 50%
од укупног процјењеног износа, али се надокнаде често не исплаћују у предвиђеном износу
Смаара се да постојање термоелектране није значајан еколошки проблем за ово подручје, те
да она више угрожава удаљеније просторе због високо постављеног димњака. Извршене
анализе квалитета зрака дају двојаке резултате. Према једној од њих у ваздуху је повећан
ниво тешких честица, док друга показује сасвим супротно. У блиској будућности се очекују
активности на одсумпоравању гасова, што би смањило потенцијалну опасност од киселих
киша.
Насупрот воћарству, виноградарство као организована грана пољопривредне производње
готово да не постоји, те се производња грожђа одвија на укупној површини од 2 ха,
углавном, по двориштима, или на малим парцелама, те има више аматерски карактер него
одлике економски значајне производње. Просјечно 10 т грожђа се прода локално у свјежем
стању.
6.2.2. Сточарство
Сточарство се сматра најзначајнијим сегментом пољопривредне производње, те је у стручној
и научној пракси индикатор развијености цијелог пољопривредног сектора. Према том
критеријуму, земљама развијене пољопривреде се сматрају оне у чијој укупној вриједности
пољопривредне производње доминирају производи сточарства. И поред повољних
природних услова за сточарску производњу у Угљевику, који се огледају у повољној клими и
расположивим травнатим и ораничним површинама за производњу сухе и сочне кабасте и
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концентратне сточне хране, сточарство је у Угљевику још увијек екстензивно. Иако постоји
одређен број крупних, комерцијалних произвођача, који су доминантно орјентисани на
производњу млијека, ипак је цјелокупна слика резултата који се постижу у сточарству, као и
кретања и трендови и у броју животиња и у оствареној производњи још увијек далеко испод
нивоа који би се могао оцијенити задовољавајућим и далеко испод производног капацитета
самих животиња и природних услова за сточарство у општини (Табела 6/9. и Табела 6/10.)

Врста
Говеда
Овце
Козе
Свиње
Перад

Табела 6/9. Бројно стање сточног фонда у општини Угљевик (2011-2016)
Број грла/Година
Индеx
2011=100
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4.056
3.993
3.885 3.815
3.875
3.908
96,35
2.135
2.080
2.020 2.043
2.083
2.126
99,58
155
135
120
125
127
131
84,52
8.366
8.103
7.860 7.770
7.720
7.660
91,56
46.310
45.535 45.140 45.695
45.545
45.405 98,05

Извор: Републички завод за статистику РС

Табела 6/10. Сточни фонд у општини Угљевик по врстама и категоријама (2011-2016)
Број грла/ Година
Индеx
Врста /категорија
2011=100
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Говеда
До 1 године
1.053
250
240
230
245
260
24,69
Од 1 до 2 г
672
605
610
560
560
576
85,71
>2 године- укупно
2.331
3.138
3.035
3.025
3.070
3.072
131,79
Од тога:
Јунице за расплод
208
315
305
295
310
315
151,44
Музне краве
781
771
750
780
775
770
98,59
Остале краве
1.276
1.600
1.550
1.500
1.400
1.405
110,11
Бикови
66
452
430
450
585
582
881,82
Укупно говеда(31.12)
4.056
3.993
3.885
3.815
3.875
3.908
96,35
Овце
Музне овце
760
745
735
725
738
708
93,15
< 2 мјесеца старости
481
465
450
470
495
510
106,03
Од 2 до 12 мјесеци
725
710
700
720
700
740
102,07
Јалове овце
112
113
95
90
110
125
111,61
Приплодни овнови
52
47
40
38
40
43
82,69
Укупно овце
2.135
2.080
2.020
2.043
2.083
2.126
99,58
Козе
Јарад и козе до 35
30
25
30
35
37
106
године
И пут припуштене
20
22
козе
Приплодне козе
65
60
55
60
47
48
74
Јарци и јалове козе)
55
45
40
35
25
24
44
Укупно козе
155
135
120
125
127
131
85
Крмаче
311
321
310
320
290
285
91,64
Назимице
840
810
800
790
800
795
94,64
Супрасне назимице
720
700
680
670
650
645
89,58
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Нерасти
Прасад до 20 кг
Свиње од 20 до 50 кг
Товне свиње 50-80 кг
Товне свиње 80-110 кг
Товне свиње > 110 кг
Укупно свиње
Кокошке носиље
Товљени
пилићи
(бројлери)
Гуске
Патке
Ћурке
Остала живина
Укупно живина

80
390
1.980
1.040
1.685
1.320
8.366
6.030
39.000

70
370
1.902
1.010
1.620
1.300
8.103
5.825
38.500

60
360
1.850
1.000
1.550
1.250
7.860
5.750
38.250

65
375
1.880
950
1.520
1.200
7.770
5.800
38.750

50
390
1.820
980
1.490
1.250
7.720
6.250
38.100

45
385
1.810
975
1.480
1.240
7.660
6.200
38.020

56,25
98,72
91,41
93,75
87,83
93,94
91,56
103
97

90
80
160
950
46.310

85
70
155
900
45.535

80
65
145
850
45.140

75
60
150
860
45.695

85
75
135
900
45.545

80
70
140
895
45.405

89
88
88
94
98

Извор: Републички завод за статистику РС

Подаци у претходне двије табеле указују на стагнацију у броју свих врста и старосних
категорија унутар врста домаћих животиња у општини Угљевик. Ове податке, који су
добивени из евиденције Републичког завода за статистику РС, а које доставља општинско
одјељење за пољопривреду, је потребно узети са резервом, јер засада не постоји разрађен
поуздан систем прикупљања података о бројном стању стоке да би се подаци могли
сматрати у потпуности ажурним. Међутим, ипак је очито да посљедњи шестогодишњи
период у Угљевику није обиљежен растом. Штавише, уколико се подаци из претходне двије
табеле упореде са подацима из Стратегије развоја пољопривреде на подручју општине
Угљевик до 2015. године, која је рађена 2008. године, а укључује податке о бројном стању
стоке за 2006. и 2007. године, очито је да је у посљедњих 10 година дошло до пада броја свих
врста стоке. Оно што посебно забрињава јесте пад броја музних крава, као и низак удио
производње за тржиште у укупној производњи, будући да је производња млијека и до сада
била дефинисана на једно од стратешких опредјељења у развоју пољопривредне
производње. О томе колико је произвођача тржишно оријентисано, најбоље свједоче подаци
о броју и структури газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и
која на тај начин стичу право на остваривање подстицаја из буџета Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (Табела 6/11.)
Табела 11. Број регистрованих пољопривредних газдинстава и бројно стање стоке по
насељима у општини Угљевик (2016.)
Насеље
Атмачићи
Богутово Село
Доња Крћина
Доња Трнава
Глиње
Горња Крћина
Горња Трнова
Јањари
Коренита
Малешевци
Мезграја

Бр. фарми
21
27
6
115
15
8
25
26
75
40
32

Говеда
135
11
10
311
37
3
93
252
112
91
40

Овце
6
46
20
458
27
12
113
37
64
236
127

Козе

Коњи

Свиње
14
3
487

9

154

4

13

989
163
54

Перад
120
70
30
281

100
20
92
345
160
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Равно Поље
Средња Трнова
Стари Угљевик
Тутњевац
Угљевичка
Обријеж
Угљевик
Угљевик Село
Забрђе
Укупно

16
28
18
118
39

38
145
11
371
87

85
56
29
208
26

2

71
38
126
846

56
149
317
2.269

284
138
311
2.283

14

1

2
10

6
47

14

138
50
776
308

103
100
60
255
388

59
153
440
3.788

230
345
922
3.621

Извор: Министарство ПШВ РС Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди Републике
Српске ПЈ Бијељина

И ови подаци потврђују да пољопривредну производњу у Угљевику одликује низак ниво
специјализације, те да се доминантно ради о великом броју малих посједа на којима се
одвија разноврсна производња у практично свим насељима, јер табела не укључује
газдинства која се баве искључиво сточарство, него готово сва регистрована газдинства.
Према овим подацима број таквих газдинстава је 846. У току разговора са фокус групама и
представницима општинске администрације истакнуто је да је број регистрованих
газдинстава нешто већи и да се процјењује на 940, но за ову тврдњу не постоји поуздан
извор.
Када је у питању сточарска производња, највећи број регистрованих газдинстава се налази у
селу Забрђе (14,89%) , затим слиједе Коренита, Доња Трнова, Тутњевац са по око 13% учешћа
у укупном броју фарми, што значи да је у ова 4 насеља смјештено више од половине (око
55%) укупно регистрованих пољопривредних газдинстава. У говедарству су највећи
потенцијали сконцентрисани у насељима Тутњевац, Забрђе, Јањари и Доња Трнава. Овчарска
производња је најсконцентрисанија у Доњој Трнави, Забрђу, Угљевику, Малешевцима и
Тутњевцу. Број коза и коња је симболичан, а за свињогојство су најзначајнија насље
Коренита, Тутњевац, Доња Трнава, Забрђе и Угљевичка Обријеж. Према броју перади,
највећи потенцијал за перадарство је сконцентрисан у Забрђу, Угљевичкој Обријежи,
Угљевик Селу и Малешевцима. Говедарство је најмасовнија И најзначајнија анимална
производња. Овчарство и козарство је веома мало заступљено. Постоји неколико фарми
које се успјешно баве товом свиња.
Оно што преставља посебну слабост јесте низак удио сточарске производње која се одвија
на регистрованим пољопривредним газдинствима. Тај удио је разликује по встама стоке и
највиши је у овчарству, јер се овчарска производња готово у потпуности одвија на
регистрованим газдинствима. У говедарској производњи је тај удио 58%, свињогојству испод
половине (49%) , у козарству тек нешто изнад трећине (35,8%), а у перадарској производњи
само 7,9%. Посебно забрињава податак да је у цјелокупном посматраном шестогодишњем
периоду удио музних крава чије млијеко је пласирано на тржиште, а произвођачи остварили
подстицаје по том основу био испод 40%.
Табела 6/12. Производња сточних производа у општини Угљевик (2011.-2016.)
Показатељ
Произведено (000 л)
Откупљено (000 л)
Откупљено (%)

Година
2011
1.458
1.385
95

2012
1.298
1.150
89

2013
1.287
1.160
90

2014
1.359
1.235
91

2015
1.472
1.350
92

2016
1.470
1.340
91

Индеx
2011=100
100,87
96,75
96
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Број мужених крава
Принос по крави (л)
Број мужених оваца
Овчије млијеко (000
л)
Просјек по овци (л)
Број
стрижених
оваца
Произв. вуне (кг)
Просјек по овци(кг)
Број мужених коза
Козије млијеко, л
Просјечно по кози/ л
Број кока носиља
Произв. јаја (000)
Принос, ком/коки

801
1.820
760
45,6

721
1.800
745
44,7

715
1.800
735
44,1

755
1.800
725
43,5

775
1.900
738
44,3

770
1910
740
44,4

96,13
104,93
97,37
97,37

60
1.950

60
1.915

60
1.750

60
1.650

60
1.750

60
1.760

100,00
90,26

5.850
3
65
9.750
150
5.630
1.574
280

5.730
3,0
60
9.000
150
5.525
1.544
280

5.250
3
55
8.250
150
5.450
1.526
280

4.950
3
60
9.000
150
5.800
1.548
267

4.375
2,5
47
7.050
150
6.250
1.612
258

4.576
2,6
48
7.200
150
6.200
1.605
259

78,22
86,67
74
74
100
110
102
93

Извор: Републички завод за статистику РС

Подаци о оствареној сточарској производњи такођер показују да постоји велики простор за
унапређење, како остварене укупне производње тако и приноса. Постигнути просјечни
принос млијека по крави, и поред благог раста је још увијек низак. Ако се има на уму да се
подаци приказани у табели односе само на откупљено млијеко на које је остварена премија,
а да је удио музних крава које су произвеле ове количине испод 40% укупних музних крава у
општини, јасно је да су просјечни приноси још далеко испод овог нивоа.
Подаци о производњи меса, нажалост нису доступни, премда се тов, поготово тов јунади
спада у профитабилне производње. Овчије и козије млијеко, вуна и јаја су углавном
утрошена на газдинствима или продата локално, мимо званичних канала дистрибуције.
Произвођачи млијека у принципу немају проблем са пласманом производа, иако нису
најзадовољнији са цијеном коју нуде мљекаре. Они су у повољнијем положају него
произвођачи који се баве товом свиња или јунади, који имају проблема са проналаском
адекватног тржишта за своје производе. Пласман ових производа зависи знатно и од
билатералних споразума (примјер Турске), па у периоду када су они обустављени
произвођачи имају вишкове товљених животиња за које јако тешко изналазе алтернативно
тржиште. Већина произвођача млијека продају млијека врши у једној од четири мљекаре:
Мљекопродукт – Козарска Дубица, Дуле – Бјељина, Дукат – Градачац и Млијечна индустрија
99 - Градачац. Произвођачи млијека у принципу немају проблема са пословањем и наплатом
уколико постоји директна сарадња са прерађивачима, коју имају велики произвођачи са
већим обимом производње. Међутим, мањи произвођачи млијеко испоручују путем
посредника који касне са исплатом за преузето млијеко, те због неадекватног руковања са
узорцима који су узети на анализу неријетко доведу фармере у ситуацију да не могу добити
подстицаје због неадекватне или некомплетне документације о производњи и квалитету
млијека.
Откупне цијене млијека зависе од прерађивача и произвођачи их сматрају ниским, али
премија за млијеко (0,3 КМ/л) чини производњу млијека атрактивном за произвођаче,
поготово ако се узме у обзир да су потребе за сировим млијеком прерађивача далеко веће
од тренутног обима производње, па је пласман осигуран и за будуће, евентуално веће,
количине произведеног млијека.
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Фарме су на овом подручју углавном мале, ријетко са преко 10 производних грла, што
представља евидентан проблем и због конкурентности, али и због чињенице да су већи
прерађивачи заинтересовани за директну сарадњу искључиво са већим фармерима.
Мљекаре су окренуте великим фармерима којих је у Угљевику тек неколико. Један од већих
фармера (50 ха властите и 10 ха површина у закупу) је предао око 300.000 литара млијека
прошле године (број грла се кретао од 110-120-130). Циљ ове године је 60.000 л мјесечно.
Сточна храна је дијелом властита (за производњу сјенаже и силаже) а дијелом се купује,
углавном житарице. Кабаста храна је готово сва властита. Код већих произвођача углавном
су заступљене сименталска и холштајн пасмина, али су остварени приноси далеко испод
производних капацитета ових пасмина. На цјелокупној територији општине је потребно
поправити пасмински састав основног стада, односно повећати удио оних пасмина које су
високо продуктивне за одабрану производњу (млијеко или тов). Према искуству
произвођача у Угљевику, сименталска пасмина је дала одличне резултате у комбинованој
производњи меса и млијека, за разлику од пасмине холштајн, која је високопродуктивна у
производњи млијека, али је у производњи меса показала незадовољавајуће резултате.
Као и остатак пољопривредне производње, и сточарство је оптерећено проблемима као што
су: недостатак младе и едуциране радне снаге, низак ниво знања савремених технологија,
велики број малих неспецијализираних произвођача и произвођача који производе само за
сопствене потребе. Газдинства су неадекватно опремљена, а остварени подстицаји се не
користе за улагање у унапрјеђење производње. Набавка сталних средстава, основног стада,
механизације и изградња савремених објеката готово да у потпуности изостаје, изузев у
случају малог броја великих произвођача. Недостатак подршке за капитална улагања и
неповољни извори и услови кредитирања инвестиција доприносе озбиљности овог
проблема.
Произвођачи који се баве производњом млијека или товом су уједно и највећи ратарски
произвођачи, с обзиром да сами производе сточну храну. Проблем представља непостојање
подстицаја за производњу крме, као ни подстицаји за јунице за оне произвођаче који
остварују премију за млијеко, што отежава обнављање и ширење основног стада
Већи произвођачи, који су носиоци развоја сточарства, и чије је знање о технологији узгоја на
значајно вишем нивоу од просјека су уједно и најсвјеснији потребе за додатном едукацијом,
док су мали произвођачи са мање интереса за едукацијом, али и са мање спремности да
напусте традиционални начин производње и да примијене новостечена знања. На
регионалном нивоу је покренуто удружење произвођача млијека „Фарма“ које има за циљ
промоцију производње и јачање позиције произвођача. Ипак, недостају јача и већа кровна
удружења пољопривредника.
За озбиљније ширење производње потребне су расположиве велике парцеле којих
недостаје. Уз то, власници парцела које се обрађују одбијају потписати са фармерима
уговоре о закупу, што би им омогућило остваривање подстицаја по основу већих засијаних
површина и на тај начин ограничавају потенцијални развој. Значајне рекултивисане
површине које би у ту сврху могле такођер послужити још увијек нису у власништву и на
располагању општине. Највећи дио обрадивих површина у Угљевику је већ обрађен, тако да
нагласак у будућности треба бити у подизању нивоа знања произвођача како би се
производни капацитети боље искориститили, подигли приноси и остварио већи укупни обим
производње, а тиме и осигурала боља економска позиција пољопривредних произвођача.
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6.2.3. Пчеларство
У Угљевику постоји дугогодишња традиција у пчеларској производњи. Пчеларство у
посљедњим годинама биљежи стални раст, који се огледа у повећаном интересу
произвођача за овим видом производње и у расту броја пчелињих друштава, односно
кошница на подручју Угљевика. (Табела 6/13.)
Табела 13. Број кошница и остварена производња меда у општини Угљевик (2011- 2016)
Показатељ

Година
2011
2012
1.250
1.250
18.750 18.750

Број кошница
Производња меда, кг
Производња
по
15
кошници

15

2013
1.850
16.650

2014
1.867
16.803

2015
2.041
18.369

2016
2.232
17.856

Индеx
2011=100
178,56
95,23

9

9

9

8

53,33

Извор: Републички завод за статистику РС

И ове податке, иако долазе из званичног извора, треба узети са резервом, јер се у току
разговора са пчеларима дошло до сазнања да је просјечни годишњи принос меда по
кошници изнад 20 кг, а да пчелари са богатијим искуством у бољим годинама остваре
приносе и до 30 кг по кошници. Одјељење за пољопривреду општине Угљевик располаже
податком да укупан број кошница којима располажу пчелари Угљевика износи 2.950 и
потврђују просјечан принос по кошници од 20 кг.
Према подацима Агенције за пружање
стручних услуга у пољопривреди Републике Српске ПЈ Бијељина, 1.203 кошнице, или 53,8% се
налази у власништву произвођача чија су газдинства уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и која, према томе, имају право остварити подстицаје које је буџетом
Министарства ПШВ РС предвиђена за произвођаче који имају минимално 50 кошница.
Пчеларство се у посљедњим годинама ширило у готово свим насељима, али се нека од њих
истичу као насеља са посебно развијеним пчеларством. По удјелу у броју кошница на
регистрованим пољопривредним газдинсвима на првом мјесту се налази Забђе (28,7%) а
затим слиједе Јањари (18,2%), Горња Трнова (14,5) Угљевик (12,5%) и Стари Угљевик (9,14%),
тако да се у ових пет насеља налази чак 83,1% укупног броја пчелињих друштава у власнишву
газдинстава уписаних у регистар.
Из претходне табеле је јасно да је посљедњи шестогодишњи период у Угљевику обиљежен
снажним растом броја кошница. Узме ли се у обзир податак да је на територији општине у
2017 години 2.950 кошница, то значи да је системом подстицаја у пчеларству теоретски
обухваћено тек 40,7% пчелињих друштава (уколико су сва регистрована газдинства са више
од 50 кошница) док 59,3% чине кошнице које се налазе у нерегистрованим газдинствима.
Вјероватно се ради о великом броју малих произвођача, који још увијек нису у стању
повећати капацитете до нивоа који би им обезбиједили подстицаје, или се пчеларством баве
као успутном производњом или као хобијем за задовољавање властитих потреба за медом.
Мед са простора Угљевика се одликује високим квалитетом, захваљујући разноврсној
пчелињој паши и богатом флористичком саставу вегетације. Производи се багремов,
ливадски, цвјетни, липов мед, те у нешто мањем обиму и нередовно и шумски мед,
медљиковац. Продајна цијена меда се креће у распону од 10-15 КМ/кг. Већина произвођача
успије комплетну производњу продати на кућном прагу. Рентабилност производње и сигуран
пласман производа су разлози растућег интереса за бављење овом врстом производње, што
са собом носи и ризик да се у производњу упуштају и произвођачи који немају нити искуства
нити довољно знања за ову врсту активности. Премда не постоји проблем са пласманом
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производа, неријетко се дешава да се на територији Угљевика појави нелојална конкуренција
у облику фалсификованог, или меда сумњивог и неутврђеног квалитета по нижим цијенама.
Осим производње меда, на одређеном боју газдинстава ваде се и високовриједни
производи прополис, полен и матична мљеч. и тиме остварују додатни приходи. Ово се
односи на велике, озбиљније пчеларе са вишегодишњим искуством, док ситнији
произвођачи нити не показују интерес за едукацијом која би им омогућила диверзификацију
производње и остваривање већег профита. Велики, искусни произвођачи остваре просјечно
и до 30 кг по кошници. Приноси значајно зависе од климатских прилика, те се дешавају
значајне осцилације. . Пчелари се обично баве и другим производњама као што су
воћарство и повртларство, због несигурности прихода из само једне производње. Када је у
питању приступ инпутима, немају већих проблема, јер све могу набавити на локалном нивоу
или непосредној близини Угљевика. У самом Угљевику постоји савремени погон за
производњу саћа и другог потребног репроматеријала.
На простору Угљевика дјелује удружење пчелара „Мајевичка кошница“ које има 27 сталних
чланова, али се ово чланство периодично повећава и до 40, углавном онда када је чланство
предуслов за остваривање подстицаја.
Као и остали облици производње и у пчеларству су присутни бројни проблеми. Највеће
ограничење бржем развоју је недостатак капиталних улагања, а субвенције се не исплаћују
редовно и на вријеме, иако се, поред републичких подстицаја, и са општинског нивоа
производња меда подстиче у износу 5-10 КМ по кошници, али је та подршка повремена, а не
континуирана. Удружењу недостају средстава која би могла бити кориштена за властито
учешће у инвестиционим пројектима, те је у прошлости један такав пројекат, који би значајно
поправио техничку опремљеност произвођача и обезбиједио опрему за прераду пчелињих
производа изгубљен, чиме су пчелари изгубили могућност да остваре значајне приходе
прозводећи производе високе вриједности, за којима постоји потреба на тржишту.
Посебан проблем представља недовољна сарадња између пчелара и произвођача других
усјева, те се често дешава ненајављено прскање усјева, поготово воћа, што проузрокује
штете и губитке пчеларима. Успостављање тијесне сарадње са воћарима је, не само потреба
пчелара, него и обострани интерес, с обзиром на то да присуство пчела у воћњацима може
повећати приносе чак и до 30%. Додатни проблем везан за квалитет и хигијенску исправност
производа представљају бројне септичке јаме на којима се пчеле понекад окупљају и
задржавају. У ближој околини не постоји особа, стручњак, специјалиста за болести пчелињих
друштава, па су произвођачи остављени да на основу сопственог знања и искуства покушају
рјешавати проблеме. Анализу квалитета меда није могуће обавити у ближем окружењу, те
за анализе, које су притом релативно скупе, произвођачи морају одлазити или у Добој или у
Бања Луку. Губици на пчелињем фонду у току зимског периода у појединим годинама износе
и до 50%, али не постоје фондови за надокнаду ових штета, нити за опоравак пчелињег
фонда.
Удружење пчелара „Мајевска кошница“ је веома активно и у успостављању сарадње са
пчеларима из окружења. Успоставили су трајну квалитетну сарадњу са пчеларима из
сусједних општина у РС, али и из Србије, из мачванског региона.
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7. SWOT АНАЛИЗА
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
-Повољни
климатски,
орографски
и -Уситњеност посједа;
хидролошки услови услови за разноврсну -Хетерогеност квалитета земљишта и ниско
пољопривредну производњу;
учешће тла високих категорија квалитета;
-Локације
са
посебно
добрим -Неповољна конфигурација терена захтијева
микроклиматским
условима
осигуравају посебну механизацију;
раније приспијевање на тржиште и -Екстензивна производња ниског степена
остваривање веће добити;
специјализације („сваштарење“)
-Добра
структура
пољопривредних
и -Низак ниво знања у примјени савремених
обрадивих површина;
техничко-технолошких рјешења;
-Традиција
и
искуство
у
бављењу -Ниски и нестабилни приноси резултирају
пољопривредом;
високом цијеном коштања и, на тај начин,
-Расположива радна снага;
ниском конкурентношћу;
-Постојање неискориштених ресурса и -Велики удио некомерцијалних газдинстава;
капацитета пружа основе за развој и -Лоша техничко-технолошка опремљеност
унапређење пољопривредне производње;
великог броја газдинстава;
-Одређен број великих комерцијалних -Недостатак финасијских средстава за
газдинстава могу бити покретач снажнијег инвестиционо
одржавање
и
ширење
замаха развоја пољопривреде;
производње;
-Добри услови за развој алтернативних и -Одсуство система за наводњавање и опреме
компаративних производњи (пчеларство, за заштиту од мраза, града и осталих
производња љековитог биља);
непогода,
-Успостављене и изграђене везе са купцима у -Неповољан пасмински састав сточног фонда;
земљи и иностранству;
-Неповољна старосна и образовна структура
-Постојање удружења произвођача воћа, становништва.
млијека и меда;
ПРИЛИКЕ
ПРИЈЕТЊЕ
-Пољопривреда је дефинисана као развојни -Глобалне климатске промјене значајно
приоритет Републике Српске и општине подижу ниво ризика у пољопривредној
Угљевик;
производњи;
-Стабилан и солидан општински буџет;
-Нестабилна
политичка
ситуација
је
-Опредјељеност општинске администрације дестимулативна за инвестирање;
да стабилизује и развије пољопривредни -Неконтролисана и непланска експлоатација
сектор;
земљишних ресурса;
-Бројна и финансијски моћна дијаспора;
-Не постоје кредитне линије које у потпуности
-Незадовољена тражња на домаћем и уважавају специфичности и ограничења
иностраном тржишту;
пољопривредне производње;
-Близина великих потрошачких центара;
-ЕУ интеграциони процеси представљају
-Присуство
владиних
и
невладиних пријетњу малим, уситњеним, неконкурентним
међународних организација са интересом за газдинствима;
имплементацију
пројеката
у
области -Закон о насљеђивању земљишта пријети
пољопривредне производње;
даљим уситњавањем посједа;
-Напредак БиХ у процесу ЕУ интеграције ће -Присуство елемената сиве економије
значити приступ значајним фондовима за (нелојална
конкуренција
због
развој сектора.
нерегистрованог преласка границе);
-Неажурна и непоуздана пољопривредна
статистика угрожава анализу, дизајнирање
политика и оцјену њихових утицаја и ефеката.
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ВОЋАРСТВО
СНАГЕ
-Повољна климатска обиљежја за
воћарство;
-Захваљујући
повољним
микролокацијским условима раније
доспијевање на тржиште појединих
воћних врста и остваривање веће
продајне цијене;
-Традиција и искуство у узгоју
воћарских култура;
-Увођење у производњу нових
воћних врста;
-Изграђена тржишна позиција;
-Извоз производа у ЕУ
-Постоји одређен броја крупних,
робних
произвођача,
специјализираних
за
воћарску
производњу
-Постоји удружење произвођача,
способно и спремно да ради на
промоцији и унапређењу воћарства,
-Произвођачи су свјесни потребе за
удруживањем
и
заједничким
наступом на тржишту.

СЛАБОСТИ
-Уситњени посједи и велики број произвођача којима
је пољопривреда споредна дјелатност;
-Стари засади,
-Неспецијализована производња;
-Лоша
техничко-технолошка
опремљеност
газдинстава;
-Произвођача су недовољно едуцирани;
-Недовољна примјене савремених агротехничких
мјера;
-Нестабилни приноси,
-Неповољна старосна структура газдинстава;
-Недостатак расхладних капацитета,
-У савјетодавној служби не постоји стручњак за област
воћарства;
-Низак ниво капиталних улагања,
-Недовољни и удаљени прерађивачки капацитети,
-Недостатак кровног удружења;
-Низак ниво сарадње произвођача и прерађивача
-Велике материјалне штете усљед неосигураних
засада и производње;
-Мали појединачни обим производње неувезаних
произвођача онемогућава привлачење озбиљних
купаца,
-Не постоји катастар воћњака.

ПРИЛИКЕ
-Фондови
за
подршку
пољопривреди на општинском и
нивоу РС;
-Пољопривреда је дефинисана као
развојни приоритет на нивоу РС-а;
-Незадовољена тражња на домаћем
и иностраном тржишту;
-Приступ
регионалном
и
ЕУ
тржишту;
-Напредак БиХ у ЕУ интеграционим
процесима би могао отворити
приступ
предприступним
фондовима ЕУ;
-Пољопривреда је још увијек у
фокусу
интереса
бројних
иностраних развојних невладиних и
развојних агенција присутних у БиХ.

ПРИЈЕТЊЕ
-Глобалне климатске промјене;
-Одуство већих парцела одбија потенцијалне
инвеститоре;
-Недовољна и неадекватна радна снага на селима;
-Ниске откупне цијене од стране прерађивача;
-Недостатак адекватних инпута и нестабилност цијена
инпута,
-Политичка нестабилност и лоше пословно окружење
су демотивишући за потенцијалне инвеститоре;
Смањује се интерес и извори из донаторских
фондова;
-Скромни износи буџетске подршке, уз компликоване
апликационе процедуре и нетранспарентност
утрошка средстава,
-Неповољни услови кредитирања;
-Неадекватна гранична контрола омогућава нелојалну
конкуренцију;
-Смањена куповна моћ становништва;
-Присуство елемената сиве економије.
-Неажурна и непоуздана пољопривредна статистика
угрожава анализу, дизајнирање политика и оцјену
њихових утицаја и ефеката.
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ПОВРТЛАРСТВО
СНАГЕ
-Повољни климатски услови за
повртларску производњу;
-Расположиви земљишни ресурси;
-Традиција у узгоју разноврсног
повртног биља;
-Висока
профитабилност
производње поврћа и заштићеном
простору;
-Погодност
пластеничке
производње за мање парцеле.

ПРИЛИКЕ
-Пољопривреда је дефинисана као
развојни
приоритет
Републике
Српске и општине Угљевик;
-Стабилан и солидан општински
буџет;
-Пораст потражње за храном на
глобалном нивоу,
-Заинтересованост произвођача за
ширење пластеничке производње
-Опредјељеност
општинске
администрације да стабилизује и
развије сектор повртларства;
-Незадовољена тражња на домаћем
и иностраном тржишту;
-Близина великих потрошачких
центара;
-Присуство владиних и невладиних
међународних
организација
са
интересом
за
имплементацију
пројеката у области пољопривредне
производње;
-Напредак БиХ у процесу ЕУ
интеграције ће значити приступ
значајним фондовима за развој
сектора.

СЛАБОСТИ
-Мала и неспецијализирана газдинства са малим
обимом производње;
-Лоша техничко-технолошка опремљеност великог
броја газдинстава;
-Екстензивна производња са ниским и варјабилни
приносима;
-Недостатак система за наводњавање;
-Низак ниво знања произвођача;
-Неконтролисано кориштење заштитних средстава уз
непоштовање каренце;
-Неуједначен квалитет производа;
-Недостатак едукације из области повртларства;
-Недостатак младе и образоване радне снаге;
-Несигуран пласман производа;
-Произвођачи нису удружени, нити довољно свјесни
потребеза удруживањем;
-Недостатак
складиштних
И
прерађивачких
капацитета.
ПРИЈЕТЊЕ
-Глобалне климатске промјене;
-Недостатак зелене пијаце
-Неповољна старосна, образовна и социјална
структура руралне популације
-Фокус на развоју других дјелатности може
резултирати даљом депопулацијом села и напуштања
пољопривреде,
-Политичка нестабилност и лоше пословно окружење
су демотивишући за потенцијалне инвеститоре;
-Смањује се интерес и извори из донаторских
фондова;
-Осцилације у цијенама инпута;
-Производња
у
заштићеном
простору
је
софистицирана и захтијева висок ниво знања и
значајна средства за почетно улагање;
-Неповољни услови кредитирања;
-Нередовна и неуједначена испалата подстицаја;
-Скромни износи буџетске подршке, уз компликоване
апликационе процедуре и нетранспарентност утршка
средстава,
-Неадекватна гранична контрола омогућава нелојалну
конкуренцију и угрожава квалитет роба на тржишту;
-Смањена куповна моћ становништва;
-Присуство елемената сиве економије.
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СТОЧАРСТВО
СНАГЕ
-Расположиве травњачке површине
и оранице за производњу сточне
хране;
-Традиција
у
говедарству
и
свињогојству;
-Одређен
број
комерцијалних
произвођача биљежи растући обим
производње и приноса захваљујући
примјени савремених знања и
технологија;
-Свијест фармера о потреби за
новим знањима и спремност за
едукацију;
-Постојање регионалног удружења
произвођача мијека;
-Осигуран пласман млијека чини
производњу млијека атрактивном;
-Добра сарадња произвођача са
општинском администрацијом и
институцијама.
ПРИЛИКЕ
-Пољопривреда је дефинисана као
развојни
приоритет
Републике
Српске и општине Угљевик;
-Стабилан и солидан општински
буџет;
-Сточарство
дефинисано
као
приоритетна област у ропштинским
развојним доумнтима;
-Незадовољена тражња на домаћем
и иностраном тржишту за месом,
млијеком и осталим производима
анималног поријекла;
-Близина великих потрошачких
центара;
-Присуство владиних и невладиних
међународних
организација
са
интересом
за
имплементацију
пројеката у области пољопривредне
производње;
-Напредак БиХ у процесу ЕУ
интеграције ће значити приступ
значајним фондовима за развој
сектора.

СЛАБОСТИ
-Мали посједи са малим бројем грла и
неспецијализираном производњом;
-Лоша техничко-технолошка опремљеност великог
броја фарми
-Ниски приноси;
-Лош пасмински састав сточног фонда;
-Велики број некомерцијалних газдинстава;
-Низак
ниво
техничко-технолошких
знања
произвођача;
-Несигуран пласман за произвођаче који се баве
товом;
-Односи између произвођача и прерађивача нису
регулисани уговорима;
-Мали произвођачи су принуђени пословати преко
посредника;
-Повремени недостатак квалитетне сточне хране;
-Недостатак кровних удружења
-Неповољна старосна и образовна структура
произвођача;
-Нисак ниво финализације и удио производа са
додатом вриједности.
ПРИЈЕТЊЕ
-Глобалне климатске промјене;
-Политичка нестабилност и лоше пословно окружење
су демотивишући за потенцијалне инвеститоре;
Смањује се интерес и извори из донаторских
фондова;
-Осцилације у цијенама инпута;
-Ниски подстицаји за тов животиња
-Скромни износи буџетске подршке, уз компликоване
апликационе процедуре и нетранспарентност утршка
средстава, те нередовне исплате;
-Неповољни услови кредитирања;
-Неадекватна гранична контрола омогућава нелојалну
конкуренцију и угрожава квалитет роба на тржишту;
-Смањена куповна моћ становништва
-Присуство елемената сиве економије.
-Неуређена област земљишне политике и неријешени
имовинско правни односи;
-Неуређено тржиште.
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ПЧЕЛАРСТВО
СНАГЕ
-Повољни климатски услови и богаство
флоре и пчелиње паше на цјелопкупној
територији општине;
-Традиција и искуство у пчеларству;
-Произведени мед се одликује високим
квалитетом;
-Пчеларство доприноси расту приноса у
воћарству;
-Обезбијеђен приступ инпутима;
-Постоји активно и добро организовано
удружење пчелара;
-Обезбјеђен пласман производа на
локалном тржишту;
-Добра
сарадња
са
пчеларским
удружењима из региона и Србије
(Мачвански округ)
ПРИЛИКЕ
-Фондови за подршку пчеларству на
општинском и нивоу РС;
-Пољопривреда је дефинисана као
развојни приоритет на нивоу РС-а;
-Напредак БиХ у ЕУ интеграционим
процесима би могао отворити приступ
предприступним фондовима ЕУ;
-Пољопривреда је још увијек у фокусу
интереса бројних иностраних развојних
невладиних
и
развојних
агенција
присутних у БиХ
-Незадовољена тражња на домаћем и
иностраном тржишту;
-Приступ регионалном и ЕУ тржишту
-Све већа потражња за пчеларским
производима на локалном, регионалном и
глобалном нивоу;
-Растући
интерес
за
бављење
пчеларством;
-Релативно ниски трошкови ширења
производње;
-Велика
могућност
диверзификације
производње (полен, прополис, матична
млијеч, восак, пчелињи отров).

СЛАБОСТИ
-Уситњеност - Велики број произвођача са
малим обим производње
-Недовољна едуцираност ситних произвођача
произвођача;
-Нестабилни приноси;
-Недовољно развијена свијест произвођача о
потреби за едукацијом;
-Недовољна сарадња са произвођачима воћа и
резултира штетама због неконтролисаног и
ненајављеног прскања;
-Локално не постоји стручњак за болести пчела
-Највећи број пчелара производи само мед;
-Недостатак средстава спречава пчеларе да
суфинансирају пројекте;
-У близини не постоји лабораторија за анализу
квалитете пчелињих производа.
ПРИЈЕТЊЕ
-Глобалне климатске промјене;
-Фокус на развоју других дјелатности може
резултирати даљом депопулацијом села и
напуштања пољопривреде,
-Политичка нестабилност и лоше пословно
окружење су демотивишући за потенцијалне
инвеститоре;
-Лоша комунална инфраструктура (велики број
септичких јама) угрожава здравље пчелињих
друштава;
-Смањује се интерес и извори из донаторских
фондова;
-Осцилације у цијенама инпута;
-Нередовна и неуједначена испалата подстицаја;
-Скромни износи буџетске подршке, уз
компликоване апликационе процедуре и
нетранспарентност утршка средстава,
-Неповољни услови кредитирања;
-Смањена куповна моћ становништва усљед
лоше економске ситуације у земљи;
-Присуство елемената сиве економије;
-Нелојална конкуренција у облику појаве меда
сумњивог поријекла и квалитета по нижим
цијенама.
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8. ВИЗИЈА И МИСИЈА
ВИЗИЈА
Општина Угљевик као општина са препознатљивом, самоодрживом и развојно
оријентисаном пољопривредом мултифункционалног карактера.
МИСИЈА
Препознајући пољопривреду и производњу хране као доходовне и дјелатности ширег социоекономског, еколошког и рурално-развојног карактера општина Угљевик ће, у оквирима
својих могућности, путем стратешки утврђених циљева и мјера, редовно и на
транспарентан начин, партиципаторно подржавати развојно оријентисане програме и
пројекте пољопривредних газдинстава и удружења пољопривредних произвођача који воде
унапређењу конкурентности пољопривреде те ће унапређивати инфраструктуру,
административно-техничке и друге услове окружења са утицајем на пољопривреду и
производњу хране у Општини.
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9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И МЈЕРЕ
9.1. Полазне основе и претпоставке за дефинисање стратешких
циљева и мјера
Стратегијом развоја општине Угљевик за период 2015. – 2019. године развој и подршка
пољопривреди издвојени су као један од четири стратешка фокуса, што је артикулисано кроз
други стратешки циљ овог документа: "Побољшан економски развој, развојем
пољопривреде са акцентом на воћарство и сточарство, искориштавањем постојећих и
подизањем нових капацитета за производњу и прераду производа". У поменутој стратегији
развоја Општине, утемељеност другог стратешког циљ се првенствено елаборира кроз
препознатљивост Општине по производњи воћа (прије свега шљиве) која представља
значајан извор прихода знатног броја становника. У вези с овим, као један од ужих
стратешких циљева наводи се потреба изградње капацитета за прераду воћа како би се
унаприједиле могућности прераде тржних вишкова и пласмана производа
пољопривредника. Поред тога, као ужи стратешки циљеви на унапређењу стања
пољопривреде наводе се "повећање броја пољопривредних произвођача који примјењују
европски и свјетски признате стандарде у пољопривредној производњи, уз ангажовање
екстерних и интерних експерата за стандардизацију пољопривредне производње те
увођење и примјена ГЛОБАЛ ГАП и других стандарда квалитета..." те повећање броја фарми
музних крава, уз проширење капацитета постојећих.
Након проведене анализе стања сектора пољопривреде општине Угљевик закључене СWОТ
анализом датом у овом документу може се рећи да су стратешка опредјељења за развој
пољопривреде дата у Стратегији развоја општине Угљевик за период 2015 – 2019. године
реално заснована на природним, привредним и традицијским предиспозицијама Општине.
Иако се може очекивати да ће и у периоду на којег се односи овај стратешки документ
општина Угљевик бити препознавана прије свега као простор производње електричне
енергије и угља за потребе електране, рационално је опредјељење општинске управе за
диверзификацијом производних дјелатности, при чему се модернизована пољопривредна
производња види као једна од првих могућности. При овом не треба заборавити да развој
пољопривреде, у оквирима шире постављеног концепта руралног развоја, води побољшању
стандарда и услова живота сеоског становништва, а у коначници побољшању просјечне
слике животног стандарда цјелокупног становништва Општине.
С друге стране, мора се имати у виду да су развојни импулси у сектору пољопривреде везани
за знатна новчана средства, при чему се у развијеним друштвено-државним системима
најчешће рачуна са значајном буџетском подршком и за инвестициона улагања и за редовне
буџетске подстицаје пољопривредницима. Не треба посебно наглашавати сада већ хроничне
слабости и пољопривредних политика (неконзистентна планирања, ниске буџетске подршке
за стратешка преусмјеравања и јачање конкурентности, уз нередовне и несигурне исплате,
итд.) и самог сектора пољопривреде (уситњен посјед, немогућности реинвестирања из
добити остварене на обимом малим производњама, технолошко заостајање и ниска
продуктивност, занемарљив трансфер знања и технологија, подкапацитираност за увођење и
одржавање стандарда, итд.) у Босни и Херцеговини.
Угљевички пољопривредници, барем они који се налазе у републичком регистру
пољопривредних газдинстава, уживају одређене подршке из буџета за пољопривреду
Републике Српске. Поред тога, општина Угљевик дио свог буџета редовно усмјерава за
подршке пољопривредним произвођачима. Иако се ради о средствима која су на шире
уобичајеном нивоу од око 2% укупног, иначе респектабилног, општинског буџета, мора се
констатовати да око 200.000 КМ које Општина годишње може издвојити за подршку
пољопривреди знатно сужавају могућности стратешких интервенција које би
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подразумијевале озбиљнија рестуктуирања и велика инвестициона улагања. С тим у вези, а
полазећи од схватања да се општинска стратегија развоја пољопривреде може базирати
само на сигурним инструментима и средствима које општина додјељује и контролише,
сачњени су приједлози општих и посебних циљева општинске стратегије развоја
пољопривреде и из њих изведених активности. Јасно је да сваки други евентуални прилив
средстава (из републичког буџета за пољопривреду и рурални развој, средства фондова
Европске уније или средства из других међународних извора) отвара могућности за
превазилажење стратешког плана развоја пољопривреде општине Угљевик. При овом би, у
мјери у којој општинске структуре буду имале утицаја, требало настојати да се и средства
изван оквира подршке из општинског буџета усмјеравају према развојним приоритетима
уопштено утврђеним Стратегијом развоја општине Угљевик за период 2015 – 2019. године, а
детаљније разрађеним кроз циљеве и активности из овог стратешког документа.
Општину Угљевик иначе карактерише значајан број тзв. мјешовитих домаћинстава, односно
домаћинстава у којима је дио чланова запослен у непољопривредним дјелатностима, али
која се, уз дјелимични ангажман запослених или потпуни ангажман својих незапослених
чланова, баве и пољопривредом. Иако могу дати допринос развоју пољопривредних
производњи и бољој слици стања пољопривреде, потребно је нагласити да оваква
домаћинства, посебно уколико нису у републичком регистру пољопривредних газдинстава,
нису примарна циљна група ни стратешких циљева ни средстава из општинског дијела буџета
за пољопривреду.
Дакле, општи и посебни циљеви и из њих изведене активности на развоју пољопривреде на
општинском нивоу у наредном средњорочном периоду креиране су на слиједећим
основама:
 шире постављени циљеви везани за развој пољопривреде из актуелне стратегије
развоја општине Угљевик;
 анализа стања проведена за потребе израде овог документа и у њему представљена
и
 анализа општинских буџетских издвајања за сектор пољопривреде и рурални развој .
Ове полазне претпоставке укрштене су са иначе уобичајеним структурама општих циљева у
стратегијама развоја пољопривреде заснованим на искуствима и препорукама институција
Европске уније. Наиме, стратешки домени и општи циљеви модерних стратегија развоја
пољопривреде уобичајено се постављају у три подручја, како слиједи:
 подршка сектору пољопривреде кроз тржишно-цјеновну политику и директна
плаћања;
 рурални развој и
 подршка сектору кроз унапређење општих услуга у пољопривреди.
Свако од наведених подручја или општих циљева стратешког дјеловања у себе може
укључивати низ уже специфицираних циљева, а сваки од ових, опет може садржавати већи
број конкретизованих мјера и активности. Имајући у виду ограничена овлашћења и
могућности, Општина нема ни посебног простора ни посебних средстава за стратешко
интервенисање у подручју подршке сектору пољопривреде кроз моделирање тржишноцјеновне политике. На овај начин општинска управа би буџетска средства и своје
административно-управне капацитете у највећој мјери усмјерила ка реализацији општих
циљева развоја пољопривреде дефинисаних као: рурални развој и подршка сектору кроз
унапређење општих услуга у пољопривреди.
Овдје треба напоменути да је тим за израду стратешког документа као излазе из матрице
СWОТ анализе (тзв. ТОWС матрица) одабрао и у што је могуће већој мјери покушавао
слиједити страташке правце познате као: СО(маx-маx) (максимално искоришћавање снага под
повољним приликама) и СТ(маx-мин) (супротстављање екстерним пријетњама прилагођавањем
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и коришћењем властитих снага). Осим тога, при дефинисању посебних стратешких циљева и
мјера у њиховим оквирима, настојало се да циљеви буду реални, релевантни и конзистентни,
а да мјере буду специфичне и мјерљиве.

9.2. Стратешки циљеви са листом мјера за њихово остваривање
1 Општи стратешки циљ: Подршка сектору пољопривреде кроз тржишно-цјеновну политику
и директна плаћања
Везано за први општи стратешки циљ (подручје) који се односи на подршку сектору кроз
тржишно-цјеновну политику и директна плаћања, а имајући у виду ограничена овлашћења и
буџетске могућности Општине, очигледно је да је са општинског нивоа практично немогуће
реализовати обимне захвате који би били резултат потребе за моделирањима у домену
тржишно-цјеновне политике. Овдје ће се, као мјера са практично минималним утицајем на
тржиште, а која истовремено може имати знатне ефекте кроз перцепцију о бризи општинске
управе о здравој исхрани дјеце, предложити успостављање кратких ланаца снабдијевања
обданишта и школа локално узгојеним воћем. Општина Угљевик, као и друге општине, у
складу са својим могућностима до сада је пласирала одређени дио општинског буџета за
пољопривреду кроз директна плаћања, која представљају други сегмент првог општег
стратешког циља. Према информацијама до којих је у припреми анализе стања дошао тим за
израду овог стратешког документа, директна плаћања из општинског буџета вршена су
пољопривредницима, односно регистрованим пољопривредним газдинствима, која су иначе
корисници подстицаја кроз модел директних плаћања из републичког буџета за
пољопривреду. Имајући, с једне стране, у виду да ови пољопривредници већ примају
подршку кроз директна плаћања те, с друге стране, ограниченост општинског буџета за
пољопривреду, у наредном средњорочном периоду на којег се односи овај стратешки
документ требало би знатно редуковати или, прихватљивије, потпуно напустити или
директна плаћања.
1.1 Посебни стратешки циљ: Подршка произвођачима воћа кроз уговорно гарантован откуп
воћа
Локални, кратки, ланци снабдијевања храном све су популарнији, са све више добрих
разлога за њихово успостављање и одржавање. Ради се о пласману пољопривредних
производа или хране који су узгојени недалеко од мјеста потрошње чиме се врло често
гарантује свјежина. Поред тога, крајњи потрошач у овако успостављеним ланцима у прилици
је да се о произвођачу или произвођачима непосредно информише, укључујући и обилазак
газдинстава (имања) на којима се храна производи. Неријетко се крајњи потрошачи у
оваквим ланцима из разлога рекреације или жеље да савладају још неку вјештину
добровољно укључују у радове на имањима (истина најчешће у бербе или жетве), што
отвара могућности и за елементе рурално-туристичке понуде на пољопривредним имањима.
Сами произвођачи у кратким ланцима снабдијевања налазе низ предности, од краћег (и
јефтинијег транспорта), до осигураног пласмана барем дијела производње. Иако су у
развијеним земљама овако успостављени односи и ланци снабдијевања све чешћи, на нашим
просторима они су још увијек ријеткост, што год да су могући разлози (неорганизованост,
неспремност за уговарање и преузимање уговорних обавеза, неинформисаност).
Према подацима прикупљеним за потребе анализе стања сектора пољопривреде на подручју
општине Угљевик с једне стране констатована је релативно обимна, на традицији утемељена,
производња квалитетног воћа. С друге стране, само у градским школским и предшколским
установама радним данима већим дијелом године налази се више од хиљаду дјеце. Овај
стратешки документ општинској управи предлаже успостављање и одржавање уговорно
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гарантованог откупа воћа и његовог достављања у школе и обданиште гдје би се трошило за
здраву, допунску исхрану дјеце. При овом би Општина воће јавним позивом одабраном
добављачу плаћала по испоруци, малим дијелом средстава из општинског буџета за
пољопривреду. Мјера може имати минималан утицај на локално тржиште воћа, али по себи
може представљати пилот модел за евентуално успостављање и других ланаца (нпр. локално
снабдијевање воћем и поврћем система рудника и термоелектране Угљевик). Поред тога,
овом мјером Општина би, уз не посебно велике трошкове, исказала бригу и за
пољопривредне произвођаче и, што за јавност може бити и важније, за здраву исхрану дјеце
и омладине. Реализација мјере подразумијева израду биланса потреба (само оријентације
ради, препоручени дневни унос воћа за дјецу и тинејџерску омладину креће се око 500 – 600
грама), уз настојање општине као уговарача откупа и пласмана да се пласман осигура у што
је могуће дужем периоду, односно да се, колико је то могуће, избјегне искључиво сезонски
пласман воћа.
Мјера 1.1.1 Откуп воћа од локалних произвођача за потребе исхране дјеце у општинским
школским и предшколским установама
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације

ОТКУП ВОЋА ОД ЛОКАЛНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ПОТРЕБЕ ИСХРАНЕ
ДЈЕЦЕ У ОПШТИНСКИМ ШКОЛСКИМ И ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Подршка сектору пољопривреде кроз тржишно-цјеновну политику и
директна плаћања
Подршка произвођачима воћа кроз уговорно гарантован откуп воћа
Општина Угљевик; средња и основне школе; обданиште

Циљеви мјере су гарантован откуп дијела произведеног воћа од локалних
удружења произвођача воћа (подршка дохотку воћара) те побољшање
квалитета исхране школске и предшколске дјеце
Општинским јавним позивом и уговором са једним или више удружења
произвођача воћа са територије Општине по уговореним цијенама
(укључујући и трошкове дневне дистрибуције воћа школама и обданишту)
Садржај
и
откупити количине воћа претходно билансиране са стручњацима за
реализација
исхрану дјеце и омладине. Код одабира испоручилаца воћа настојати да
се уговор сачини са онима који су у стању воће испоручивати у што дужем
периоду године.
Грубе рачунице говоре да би се овом мјером на бази 1200 ученика/дјеце у
школама и обдаништима, по 200 грама воћа дневно, за 100 дана испоруке
Оправданост и од произвођача воћа по моделу гарантованог откупа откупило око 24
ефекти
тоне воћа годишње. Мјера има и ефекте кроз испуњавање друштвене
одговорности општине кроз бригу за здраву исхрану и здравље дјеце и
омладине.
Локална удружења произвођача воћа
Корисници
Дјеца у предшколским и школским установама на подручју Општине
Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно
До 10% општинског буџета за пољопривреду
учешће у буџету
Услови
Одабир и склапање угова са произвођачима воћа који могу гарантовати
коришћења
испоруке уговорених количина здравствено сигурног свјежег воћа.
средстава
Период
Од друге године до краја периода на којег се Стратегија односи.
Циљеви мјере
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реализације
Одговорни
извршилац
Индикатори
праћења

Предуслови

Општина Угљевик
Уговорене и испоручене количине воћа
Број дјеце у школским и предшколским установама којој је воће
подијељено
Постојање удружења произвођача воћа која су у стању редовно
испоручивати уговорене количине воћа у планираним годишњим
периодима
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене

2 Општи стратешки циљ: Рурални развој
Концепт, смисао и сврсисходност руралног развоја су познати и не треба их посебно
елаборирати. Иако по себи може подразумијевати сваку мјеру и активност која доприноси
побољшању животних услова и стандарда руралне популације (чиме као коначни и највиши
циљ, у ствари, има заустављање или смањење миграција становништва из руралних
подручја), знатан дио и средстава и мјера планираних за рурални развој уобичајено се
односи на унапређење стања пољопривреде. Пољопривреда, заједно са шумарством у
неким подручјима, остаје основном привредном дјелатношћу руралних подручја па се,
углавном индиректне, подршке пољопривредницима кроз програме и мјере руралног
развоја могу сматрати функционално оправданим.
Општи циљ дефинисан као рурални развој на различитим мјестима у себе укључује и
подразумијева низ засебно дефинисаних посебних циљева, међу којима се најчешће налазе:
повећање конкурентности пољопривредних производа; унапређење стања агро-околиша;
ублажавање негативних утицаја климатских промјена; промовисање и унапређење стања
органске пољопривредне производње; диверзификација активности на пољопривредним
газдинствима; развој предузетништва; унапређење стручности и способности
пољопривредника кроз образовање и обучавање; унапређење стања шумарства и
дрвопрерађивачке индустрије; одрживо искориштавање недрвних шумских производа и
шумске биомасе; креирање и имплементација локалних развојних стратегија ЛЕАДЕР
приступом; итд.
За општину Угљевик се, са знатном дозом утемељености, у оквиру општег стратешког циља
рурални развој за наредни средњорочни период могу препоручити слиједећи посебни
циљеви:
- Повећање конкурентности пољопривредне производње;
- Унапређење стања агро-околиша и
- Унапређење стручне оспособљености пољопривредника кроз образовање и
обучавање.
2.1 Посебни стратешки циљ: Повећање конкурентности пољопривредне производње
На много мјеста је констатовано да су сектори пољопривреде и производње хране у Босни и
Херцеговини нискоконкурентни. При овом се често (и исправно) констатује да је основни
разлог ниске конкурентности ових сектора њихова неспособност да задовоље тзв. 3К
принцип (квалитет, количина, константност). Међу многобројним узроцима за овакво стање
најчешће се истичу: уситњеност пољопривредних посједа, ниски капацитети прерађивача,
ниска продуктивност, непостојање или неразвијеност ланаца вриједности, низак степен
трансфера знања и технологија, итд. Јачање конкурентности сектора пољопривреде и
производње хране у нашим условима се не може постићи у кратком року, без озбиљних
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реструктирања, без екстерне подршке и без јачања институционалног окружења за
осигурање квалитета.
Везано за јачање конкурентности пољопривреде Стратегијом развоја пољопривреде
општине Угљевик за наредни средњорочни период предвиђене су интервенције усмјерене ка
јачању продуктивности пољопривредних производњи које се, према Стратегији развоја
Општине, виде као компаративне предности и шансе (воћарство, сточарство, пчеларство).
Овдје се првенствено ради о партиципацијама из општинског буџета за пољопривреду код
набавке нових или код повећања постојећег броја производних јединица и код набавке
опреме потребне пољопривредним газдинствима.
Препознајући значај потребе инвестирања у капацитете за складиштење, дораду и прераду
пољопривредних производа, стратешки документ предвиђа административно и ограничено
финансијско учешће Општине код евентуалних пројеката ове врсте.
Поред тога, предвиђене су и општинске партиципаторне подршке трошковима
успостављања и промоције брендова локалних пољопривредних и прехрамбених производа
као активности са директним утицајем на јачање конкурентности.
Важна мјера у оквиру настојања за повећање конкурентности пољопривреде и производње
хране може бити подршка за увођење и одржавање стандарда. Елементи система
инфраструктуре квалитета (стандардизација, акредитација, оцјена усклађености, надзор над
тржиштем и имплементациона подршка) у Босни и Херцеговини се још увијек успостављају и
јасно је да без њихове потпуне развијености и примјене у перспективи неће бити могуће
организовати тржишно пословање у пољопривреди и прехрамбеној индустрији. Током
задњих година, уз раст свијести о важности система стандардизације и осигурања квалитета,
створене су и солидне регулаторне претпоставке, а тржишно оријентисани пољопривредни
произвођачи и посебно произвођачи хране прихватају увођење и одржавање стандарда и
система осигурања квалитета као објективну нужност. Мора се, међутим, нагласити да
увођење и одржавање стандарда и система осигурања квалитета за многе наше
пољопривреднике и произвођаче хране представља трошак који знатно отежава иначе
незавидне услове пословања. Са овим тешкоћама се, још једном, посебно носе мања
пољопривредна газдинства и мали погони за производњу хране.
Општина Угљевик, према плану утврђеном овим стратешким документом, може до
одређене мјере финансијски подржавати тржишно оријентисана пољопривредна газдинства
или произвођаче хране која се одлуче за увођење стандарда или других данас захтијеваних
система контроле и осигурања квалитета који се проводе код произвођача, прерађивача или
дистрибутера хране. Средства за ове намјене не морају бити посебно обимна и требало би
их додјељивати само озбиљним субјектима који показују јасну тржишну оријентацију и имају
макар средњорочно утврђену утемељену и јасну пословну визију. Стратегија у оквиру овог
посебног стартешког циља предвиђа само једну мјеру – партиципаторно учешће у
трошковима увођења стандарда.
Мјера 2.1.1 Подршке у набавци опреме на пољопривредним газдинствима
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

ПОДРШКЕ У НАБАВЦИ ОПРЕМЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА
Рурални развој
Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик
Унапређење конкурентности пољопривредне производње на подручју
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општине кроз подршке у набавци производне опреме на
пољопривредним газдинствима
Мјера подразумијева партиципаторно учешће Општине у набавци
производне опреме на пољопривредним газдинствима. Кроз мјеру се
може суфинансирати набавка: пољопривредне механизације; прикључних
машина и уређаја; опреме за заштиту биљака; противградних мрежа;
система за наводњавање; опреме за мужу крава; пластеника и стакленика;
Садржај
и
опреме за пчеларство, паковање и прераду пчелињих производа; машина
реализација
и уређаја за дораду и прераду пољопривредних производа на газдинству
и сл. Моделе суфинансирања разрадити према цјеновним категоријама
опреме, уз учешће Општине или кроз фиксно учешће (10 – 15%) у цијени
набављене опреме или (прихватљивије) кроз регресирање камата код
опреме набављене кредитним задужењем газдинстава.
Оправданост и Мјером се може повећати продуктивност на газдинствима чиме се
ефекти
повећава и њихова конкурентност
Корисници
Тржишно оријентисана пољопривредна газдинства на подручју Општине
Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно
До 10% општинског буџета за пољопривреду
учешће у буџету
Регистрована пољопривредна газдинства са тржишно оријентисаном
Услови
производњом. Газдинства која набавку опреме већим дијелом
коришћења
финансирају својим средствима. Додјела средстава за суфинансирање у
средстава
транспаретном поступку и након јавног позива. Забрана отуђења опреме
чија је набавка суфинансирана.
Период
Све године периода на којег се Стратегија односи
реализације
Извршилац
Општина Угљевик
Индикатори
Број набављених јединица опреме
праћења
Предуслови
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
Мјера 2.1.2 Подршке код заснивања нових и обнове старих воћних засада
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
реализација

ПОДРШКЕ КОД ЗАСНИВАЊА НОВИХ И ОБНОВЕ СТАРИХ ВОЋНИХ ЗАСАДА
Рурални развој
Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик
Унапређење конкурентности пољопривредне производње на подручју
Општине кроз подршке у заснивању нових и обнову старих воћних засада
Мјера подразумијева партиципаторно учешће Општине у набавци садног
материјала на пољопривредним газдинствима која приступају заснивању
нових или обнављању старих воћних засада. Предност треба дати
и заснивању засада врста које на подручју Општине провјерено дају добре
резултате (шљива, јабука) или врста које струка сматра перспективним
(јагодичасто воће, орах, лијеска, вишња, трешња). Могући модели
суфинансирања су: фиксно учешће Општине у покривању трошкова
набављеног садног материјала или регресирање камата код набавке
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садног материјала кредитним средствима.
Мјера може повећати продуктивност и конкуретност произвођача воћа,
Оправданост и
уз перспективно повећање производње квалитенијег воћа на подручју
ефекти
Општине
Корисници
Тржишно оријентисани произвођачи воћа на подручју Општине
Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно
До 10% општинског буџета за пољопривреду
учешће у буџету
Регистрована пољопривредна газдинства са тржишно оријентисаном
Услови
производњом воћа. Газдинства која набавку садног материјала већим
коришћења
дијелом финансирају својим средствима. Додјела средстава за
средстава
суфинансирање у транспаретном поступку и након јавног позива.
Контрола садње на пријављеним локацијама.
Период
Све године периода на којег се Стратегија односи
реализације
Извршилац
Општина Угљевик
Индикатори
Количина и структура набављеног и посађеног воћног садног материјала
праћења
Новозасноване или обновљене површине под воћњацима
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
Предуслови
Набавка легалног садног материјала са цертификатима о сортности и
здравственом стању
Мјера 2.1.3 Подршка у набавци музних крава
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације

ПОДРШКА У НАБАВЦИ МУЗНИХ КРАВА
Рурални развој
Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик

Унапређење конкурентности пољопривредне производње на подручју
Општине кроз подршке у набавци музних крава
Мјера подразумијева партиципаторно учешће Општине у набавци музних
крава на пољопривредним газдинствима која се баве тржишно
усмјереном производњом млијека. Предност дати набавци пасмина које
Садржај
и
струка препоручује. Могући модели суфинансирања: фиксно учешће
реализација
Општине у покривању трошкова набавке музних крава или
(препоручљивије) регресирање камата код набавке крава кредитним
средствима.
Мјера може повећати продуктивност и конкуретност произвођача
Оправданост и
млијека, уз перспективно повећање производње млијека на подручју
ефекти
Општине
Тржишно оријентисана газдинства – произвођачи млијека на подручју
Корисници
Општине
Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно
До 10% општинског буџета за пољопривреду
учешће у буџету
Услови
Регистрована пољопривредна газдинства са тржишно оријентисаном
Циљ мјере
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коришћења
средстава

Период
реализације
Извршилац
Индикатори
праћења

Предуслови

производњом млијека. Газдинства која набавку музних крава већим
дијелом финансирају својим или кредитним средствима. Додјела
средстава за суфинансирање у транспарентном поступку и након јавног
позива. Забрана отуђења грла чију ја набавку Општина суфинансирала.
Све године периода на којег се Стратегија односи
Општина Угљевик
Број набављених музних крава
Производња млијека
Количина откупљеног млијека
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
Набавка музних крава од регистрованих добављача, са потребним
здравственим и другим цертификатима
Газдинства са обезбијеђеним стајским простором у складу са хигијенским
захтјевима
Газдинства са капацитетима за производњу или осигурану набавку сточне
хране

Мјера 2.1.4 Подршке у набавци оваца и коза
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације

ПОДРШКЕ У НАБАВЦИ ОВАЦА И КОЗА
Рурални развој
Повећање конкурентности пољопривредне производње
Брдска подручја општине Угљевик

Унапређење конкурентности пољопривредне производње на подручју
Општине кроз подршке у набавци оваца и коза
Мјера подразумијева партиципаторно учешће Општине у набавци оваца и
коза на пољопривредним газдинствима која се већ баве или се тек
укључују у тржишно оријентисани узгој оваца и коза. Мјера је првенствено
усмјерена на брдска подручја општине са нижим квалитетом земљишта и
Садржај
и
лошијим условима за бављење интензивном пољопривредом. Код
реализација
набавке предност дати пасминама оваца и коза које за ово подручје
препоручују стручњаци. Могући модели суфинансирања су: фиксно
учешће Општине у покривању трошкова набавке оваца и коза или
регресирање камата код набавке оваца и коза кредитним средствима.
Оправданост и Мјера може повећати продуктивност и конкурентност овчара и козара на
ефекти
подручју Општине
Тржишно оријентисана газдинства – узгајивачи оваца и коза на подручју
Корисници
Општине
Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно
До 5% општинског буџета за пољопривреду
учешће у буџету
Регистрована пољопривредна газдинства са тржишно оријентисаним
Услови
узгојем оваца или коза или газдинства која улазе у тржишно оријентисани
коришћења
узгој оваца или коза. Газдинства која набавку оваца или коза већим
средстава
дијелом финансирају својим или кредитним средствима. Додјела
средстава за суфинансирање у транспарентном поступку и након јавног
Циљ мјере
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позива. Забрана отуђења грла чију ја набавку Општина суфинансирала.
Период
реализације
Извршилац
Индикатори
праћења

Предуслови

Све године периода на којег се Стратегија односи
Општина Угљевик
Број набављених оваца или коза
Количине тржишно пласираног меса и млијека
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
Набавка оваца или коза од регистрованих добављача, са потребним
здравственим и другим цертификатима
Газдинства са обезбијеђеним стајским простором у складу са хигијенским
захтјевима
Газдинства са капацитетима за производњу или осигурану набавку сточне
хране

Мјера 2.1.5 Подршке у инвестицијама у капацитете за складиштење, дораду и прераду
пољопривредних производа
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације

ПОДРШКЕ У ИНВЕСТИЦИЈАМА У КАПАЦИТЕТЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ,
ДОРАДУ И ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
Рурални развој
Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик

Унапређење конкурентности пољопривредне производње на подручју
Општине кроз подршке у инвестицијама код изградње и опремања
Циљ мјере
капацитета за складиштење, дораду и прераду пољопривредних
производа
Мјера подразумијева партиципаторно учешће Општине у инвестицијама
код изградње и опремања капацитета за складиштење, дораду и прераду
пољопривредних производа (складишта, хладњаче, сортирнице воћа и
поврћа; мини или средње мљекаре и сираре; погони за прераду воћа,
поврћа и меса и сл.). У аранжмане суфинансирања општина може ступити
Садржај
и
са регистрованим удружењима пољопривредника или произвођача хране
реализација
те са регистрованим предузетницима и привредним субјектима.
Препорука је да, у складу са могућностима општинског буџета за
пољопривреду и кредитним условима, Општина у суфинансирању
учествује кроз регресирање камате на кредит за инвестирање у поменуте
капацитете.
Мјера може повећати конкуретност и примарне производње и шире
посматраног сектора пољопривреде и производње хране. Изградња и
опремање капацитета за складиштење, дораду и прераду
Оправданост и
пољопривредних производа омогућава стварање и пласман производа са
ефекти
додатном вриједношћу и репутацијом подручја производње. Споредни,
али не мање важан ефекат изградње, опремања и рада оваквих
капацитета је отварање нових радних мјеста.
Регистрована удружења пољопривредника или произвођача хране те за
Корисници
дјелатности складиштења, дораде и прераде пољопривредних производа
регистровани предузетници и привредни субјекти
Извор
Општински буџет за пољопривреду
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финансирања
Оквирно
учешће у буџету
Услови
коришћења
средстава
Период
реализације
Извршилац
Индикатори
праћења
Предуслови

До 15% општинског буџета за пољопривреду
Додјела средстава за суфинансирање у транспарентном поступку и након
јавног позива. Забрана промјене намјене или отуђења капацитета
заснованих инвестицијама које је Општина суфинансирала.
Све године периода на којег се Стратегија односи
Општина Угљевик
Број и структура новоизграђених и опремљених капацитете за
складиштење, дораду и прераду пољопривредних производа
Број новоотворених радних мјеста
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
Субјекат заинтересован за суфинансирање треба да има одобрен и
активан намјенски кредитни аранжман са банком

Мјера 2.1.6 Подршке у набавци нових пчелињих друштава и кошница
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере
Садржај
елементи
реализације

ПОДРШКА У НАБАВЦИ НОВИХ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И КОШНИЦА
Рурални развој
Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик
Унапређење конкурентности пољопривредне производње на подручју
Општине кроз подршку набавци нових пчелињих друштава и кошница
Партиципаторно учешће Општине у набавци нових пчелињих друштава и
и
кошница за пчеларе чланове локалних удружења пчелара.
Суфинансирање кроз фиксно учешће Општине (до 10%) у покривању
трошкова набавке нових пчелињих друштава и кошница.
и Мјера може повећати обим производње те продуктивност и
конкуретност пчелара на подручју Општине.
Пчелари учлањени у удружења пчелара на подручју општине Угљевик.

Оправданост
ефекти
Корисници
Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно учешће
До 3% општинског буџета за пољопривреду
у буџету
Суфинансирање за пчеларе учлањене у регистрована удружења пчелара.
Пчелари који набавку нових пчелињих друштава и кошница већим
Услови
дијелом финансирају својим или кредитним средствима. Додјела
коришћења
средстава за суфинансирање у транспаретном поступку и након јавног
средстава
позива. Забрана отуђења кошница чију ја набавку Општина
суфинансирала.
Период
Све године периода на којег се Стратегија односи
реализације
Извршилац
Општина Угљевик
Индикатори
Број набављених кошница са пчелињим друштвима
праћења
Количине произведенг меда и других пчелињих производа
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
Предуслови
Подршка пчеларима чланова удружења пчелара
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Мјера 2.1.7 Подршке у трошковима успостављања и промоције брендова локалних
пољопривредних и прехрамбених производа
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
елементи
реализације

Оправданост
ефекти
Корисници

ПОДРШКЕ У ТРОШКОВИМА УСПОСТАВЉАЊА И ПРОМОЦИЈЕ БРЕНДОВА
ЛОКАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Рурални развој
Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик
Унапређење конкурентности пољопривредне производње на подручју
Општине кроз брендирање локалних пољопривредних и прехрамбених
производа
Партиципаторно учешће у трошковима везаним за успостављање и
промовисање брендова локалних пољопривредних и прехрамбених
производа. Мјера укључује и подршку трошковима евентуалних
и
поступака заштите производа са географским поријеклом или
традиционалним квалитетом. Реализација кроз фиксно суфинансирање
(до 15%) трошкова израда стручних елабората и административних
трошкова код израде, заштите и промоције бренда те евентуално
финансирање дијела трошкова промовисања бренда.
Мјера може повећати конкурентност сектора пољопривреде и
и
производње хране и донијети додатну вриједност њиховим
производима.
Регистрована удружења пољопривредника и произвођача хране и
привредни субјекти регистровани за производњу хране

Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно учешће
До 3% општинског буџета за пољопривреду
у буџету
Суфинансирање за регистрована удружења пољопривредника или
Услови
произвођача хране са јасном визијом и циљем брендирања. Додјела
коришћења
средстава за суфинансирање у транспарентном поступку и након јавног
средстава
позива.
Период
Све године периода на којег се Стратегија односи
реализације
Извршилац
Општина Угљевик
Индикатори
Број регистрованих брендова пољопривредних и прехрамбених
праћења
производа
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене.
Предуслови
Постојање квалитетних програма брендирања са дефинисаним циљевима
и ефектима.
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Мјера 2.1.8 Подршка увођењу стандарда код пољопривредних произвођача и прерађивача
ПОДРШКА
УВОЂЕЊУ
СТАНДАРДА
ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА

Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
елементи
реализације
Оправданост
ефекти
Корисници

ПОЉОПРИВРЕДНИХ

Рурални развој
Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик
Унапређење конкурентности пољопривредне производње на подручју
Општине кроз подршку увођењу и одржавању стандарда код
пољопривредника и произвођача хране
Партиципаторно учешће Општине у трошковима везаним за увођење
стандарда (ГЛОБАЛ ГАП, ИСО стандарди, ХАЦЦП систем и сл.) на
и
пољопривредним газдинствима, у капацитетима за складиштење и
дораду пољопривредних производа и у погонима за производњу хране.
Реализација кроз фиксно суфинансирање (до 15%) трошкова увођења
стандарда.
и Мјера може повећати конкурентност сектора пољопривреде и
производње хране и донијети додатну вриједност њиховим производима
Регистрована удружења пољопривредника и произвођача хране и
привредни субјекти регистровани за производњу хране

Извор
финансирања
Оквирно учешће
у буџету
Услови
коришћења
средстава
Период
реализације
Извршилац
Индикатори
праћења
Предуслови

КОД

Општински буџет за пољопривреду
До 3% општинског буџета за пољопривреду
Суфинансирање за регистрована пољопривредна газдинства или
произвођаче хране. Додјела средстава за суфинансирање у
транспарентном поступку и након јавног позива.
Све године периода на којег се Стратегија односи
Општина Угљевик
Број пољопривредних газдинстава и погона за производњу хране са
уведеним стандардима, са структуром уведених стандарда
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
Опредјељења пољопривредних газдинстава и предузећа за увођење
стандарда, што би, кроз програме едукације, требало подстицати
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2.2 Посебни стратешки циљ: Унапређење стања агро-околиша
У условима када су и пољопривреда и пољопривредници на нашим просторима у тешкој
позицији и када се траже излази за побољшање примарних перформанси сектора (повећање
продуктивности пољопривреде и побољшање стандарда пољопривредника) понекад се чине
депласираним наводи о мултифункционалном карактеру пољопривреде. При овом се
ширењем функција пољопривреде са основне (производња хране) на првим мјестима
најчешће наводе значај и улога пољопривреде и пољопривредника у очувању и унапређењу
стања природне средине, одрживо управљање природним ресурсима, очување
биодиверзитета, очување традиционалних пејсажа и сл. Извијесно је да ће са
приближавањем Босне и Херцеговини интеграцији у Европску унију ове функције
пољопривреде и ове улоге пољопривредника бити обавеза и услов за останак у системима
државних подстицаја пољопривредницима. Иначе ниска општа еколошка свијест у Босни и
Херцеговини засигурно не олакшава ово неопходно ширење погледа на пољопривреду.
Општина Угљевик је домаћин значајном привредно-енергетском предузећу, РиТЕ Угљевик,
које је у великој мјери заслужно за релативно добру развијеност Општине и стандард њених
становника. Међутим, експлоатација угља и производња електричне енергије у
термоелектранама по себи угрожавају како земљишне површине расположиве за
пољопривреду, тако и квалитет земљишта и ваздуха у свом окружењу. Новији еколошки
прописи и захтјеви у знатној мјери су смањили раније израженије негативне утицаје РиТЕ на
стање животне средине, иако се са одређеним негативним утицајима ове врсте и са
најсавремењим системима за редуковање полутаната мора рачунати. Рудници са обимним
производњама и дугим традицијама (какав је рудник у саставу РиТЕ Угљевик) имају и
обавезе и знања потребна за рекултивацију кориштеног рудничког земљишта.
Рекултивисана земљишта доприносе не само повећању земљишних површина које се могу
ставити у функције пољопривредних производњи, него доприносе и побољшању еколошког
имиџа рудника. Учешће Општине, могуће уз сарадњу са РиТЕ Угљевик, у стручно вођеном
рекултивисању или враћању рекултивисаног рудничког земљишта у интензивно коришћено
пољопривредно земљиште, имало би, поред, истина невеликог, утицаја на раст површина
пољопривредних земљишта, знатне ефекте кроз промовисање и Општине и РиТЕ као
еколошки одговорних субјеката.
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Мјера 2.2.1 Фазно трансформисање рудничког земљишта РиТЕ Угљевик у пољопривредну
и/или еколошки одговорну функцију
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
елементи
реализације

Оправданост
ефекти

Корисници

ФАЗНО ТРАНСФОРМИСАЊЕ РУДНИЧКОГ ЗЕМЉИШТА РиТЕ УГЉЕВИК У
ПОЉОПРИВРЕДНУ И/ИЛИ ЕКОЛОШКИ ОДГОВОРНУ ФУНКЦИЈУ
Рурални развој
Унапређење стања агро-околиша
Експлоатисано рудничко земљиште РиТЕ Угљевик које је у програму
рекултивације или је рекултивисано
Привођење експлоатисаног рудничког земљишта у пољопривредну
функцију, у складу са модерним еколошким захтјевима
Ангажман општине Угљевик на интензивирању рекултивације рудничког
земљишта РиТЕ Угљевик и стављању већ рекултивисаног земљишта у
функцију пољопривредне производње, са елементима показних полигона
и за организацију еколошки одговорне пољопривреде. Мјера укључује
ангажман Општине на додјели или давању у закуп рекултивисаног
земљишта етаблираним пољопривредним произвођачима који су
показали еколошку одговорност. Препорука је да се, у сарадњи са
стручњацима, на оваквим земљиштима организују биљне производње
које резултирају повећањем плодности земљишта.
Мјера може указати на еколошки одговорно и шире друштвено корисно
и
понашање Општине те, до одређене, мјере повећати површине
земљишта за пољопривредне производње.
Примарни корисници су субјекти који, уз уговорени ангажман са
Општином, газдују рекултивисаним рудничким земљиштем и на њему
остварују одређене пољопривредне производње. Еколошки одговорно
управљање и коришћење овог земљишта има шире ефекте кроз
оплемењивање крајолика и показивање бриге за становништво.

Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно учешће
До 5% општинског буџета за пољопривреду
у буџету
Уговорни аранжман са субјектом који ће, под уговореним условима,
Услови
газдовати рекултивисаним рудничким земљиштем или земљиштем које је
коришћења
у програму рекултивације. Додјела средстава за реализацију ове мјере у
средстава
транспаретном поступку и након јавног позива.
Реализација по јавним позивима, у зависности од стања рекултивисаности
Период
и површина рудничког земљишта које се према овој мјери може ставити у
реализације
еколошки одговорну функцију пољопривредне производње
Извршилац
Општина Угљевик у сарадњи са РиТЕ Угљевик
Површине рекултивисаног рудничког земљишта и површине
Индикатори
рекултивисаног
рудничког
земљишта
стављене
у
функцију
праћења
пољопривредне производње у складу са модерним еколошким
стандардима
Предуслови
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
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2.3 Посебни стратешки циљ: Унапређење стручности и способности пољопривредника кроз
образовање и обучавање
Као и у свим другима областима људског дјеловања, знање и стручност у савременој
пољопривреди представљају ресурсе од прворазредног значаја. Иако се ова констатација
често понавља и у њу се декларативно вјерује, у нашим крајевима и у многим дјелатностима
резултати и успјех изостају управо због недовољне стручне оспособљености и
професионалне одговорности. Непостојање професионалних и квалификацијских стандарда,
мали број пољопривредника са завршеним стручним пољопривредним школама и склоност
да се на пољопривреду гледа као на дјелатност необразованих, необучених и иначе оних
који се пољопривредом баве у недостатку бољих животних могућности нису добре
претпоставке за интензивније укључивање пољопривредника у процесе и програме
цјеложивотног учења. Удруживање пољопривредника, иначе оправдано и према цијелом
низу других стратешко-развојних праваца, у великој мјери може допринијети како
артикулисању заједничких проблема чија рјешења траже експертска гледишта, тако и
лакшем организовању краћих или дужих едукативних курсева или програма обучавања и
оспособљавања. Кад год је то могуће, курсеве и програме обуке треба планирати тако да се
пољопривредницима пренесу најновија знања и провјерене вјештине потребне за
овладавање технологијама које ће водити повећању производње, смањењу трошкова
производње и повећању квалитета. Треба нагласити да перманентно образовање и
обучавање пољопривредника представља и интерес свих становника, односно конзумената
хране. Храна, како је познато, може представљати знатан ризик по здравље конзумената,
уколико су је производили пољопривредници необучени нпр. за правилну примјену
пестицида или минералних ђубрива или су је дорађивали и прерађивали прерађивачи
необучени нпр. за познавање и примјену добрих хигијенских пракси. Општина, ангажовањем
експерата за тематске курсеве и краће програме стручног обучавања, припремљене на бази
проблема које су дефинисала удружења пољопривредних произвођача, уз релативно ниске
трошкове може послати снажну поруку о посвећености мисији јавног сервиса својих
грађана.
Мјера 2.3.1 Тематске стручне обуке за удружења пољопривредних произвођача
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
елементи
реализације

Оправданост
ефекти

ТЕМАТСКЕ СТРУЧНЕ
ПРОИЗВОЂАЧА

ОБУКЕ

ЗА

УДРУЖЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНИХ

Рурални развој
Унапређење стручности
образовање и обучавање

и

способности

пољопривредника

кроз

Подручје општине Угљевик
Повећање стручне и пословне оспособљености пољопривредника и
произвођача хране
Организације стручних предавања и краћих програма обуке за
пољопривреднике и произвођаче хране удружене у своје организације.
и
Подржавати реализацију програма који су настали експертском разрадом
на бази артикулисаних захтјева и потреба удружења пољопривредника и
произвођача хране. Настојати да се што већи број програма реализује на
терену и уз практичну обуку.
Пољопривредници и произвођачи хране треба да буду дио концепта
и
цјеложивотног учења, при чему програми едукација и обучавања треба да
унаприједе њихове стручне и пословне способности, уз изградњу етички
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Корисници

одговорног приступа неопходног у осигурању производње здравствено
сигурне хране
Пољопривредници и произвођачи хране, чланови регистрованих
удружења пољопривредника и произвођача хране

Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно учешће
До 7% општинског буџета за пољопривреду
у буџету
Од стране удружења пољопривредника или произвођача хране креирани
Услови
"пројектни задаци", односно "наручени" програми едукације и обуке
коришћења
установљени са потребама и интересима пољопривредника и
средстава
произвођача хране. За реализацију програма кроз јавне позиве
ангажовати провјерене стручњаке, са адекватним биографијама.
По потреби, у складу са захтјевима удружења пољопривредника и
Период
произвођача хране и процјени оправданости надлежних општинских
реализације
служби.
Извршилац
Општина Угљевик у сарадњи са удружењима
Индикатори
Број организованих програма едукације и курсева стручног обучавања;
праћења
број полазника програма и курсева
Предуслови
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене

3 Општи стратешки циљ: Подршка сектору кроз унапређење општих услуга у
пољопривреди
Пољопривреда као изузетно важан и, како је наведено, мултифинкционалан сектор у свим
друштвено-политичким заједницама захтијева трошковне, али и друге ангажмане управних и
административних институција и организација. Ови ангажмани се остварују низом мјера и
активности које за циљ имају стварање што бољег окружења и предуслова за развој
пољопривреде и производње квалитетне и здравствено сигурне хране. Искуства развијених
земаља показују да је развијеност и доступност општих услуга у пољопривреди, односно
инфраструктурног окружења у директној вези са степеном развијености и успјешности
сектора пољопривреде и производње хране. Неке опште услуге у пољопривреди реализују
се успостављањем и одржавањем система сталне подршке (нпр. савјетодавне службе,
системи контроле квалитета и здравствене сигурности производа, узгојно-селекцијски
центри, ажурирана пољопривредна статистика, итд.), док се друге реализују према потреби,
у складу са захтјевима сектора и расположивошћу јавних средстава (нпр. реализација
посебних истраживачких пројеката, интервенције у осигурању пољопривредних
производњи, подршке у ситуацијама елементарних непогода и штета у пољопривреди, итд.).
Из оквира овог општег стратешког циља за стратегију развоја пољопривреде општине
Угљевик у наредном средњорочном периоду предложене су мјере из домена слиједећих
посебних циљева:
- подршка промотивним и информативним активностима;
- подршка осигурању примарне пољопривредне производње;
- техничка и административна подршка сектору пољопривреде и прехрамбене
индустрије.
Препоручени сегменти посебних циљева у складу су са надлежностима Општине и њеним
тренутним и средњорочно пројектованим финансијским могућностима. У будућности би
Општина требала рачунати са захватањем више циљева и подржавањем више мјера из
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подручја општих услуга у пољопривреди, јер се на тај начин и управо у овом подручју
ефективно опредмећује декларативно позната друштвена мисија општине – унапређење
услова за живот и рад њених становника.
3.1 Посебни стратешки циљ: Подршка промотивним и информативним активностима
Иначе ниска свијест о потреби промовисања и низак ниво маркетиншких вјештина прате
многе секторе, па и сектор пољопривреде и производње хране у Босни и Херцеговини.
Данашњи тржишни услови једноставно не дозвољавају овакву врсту успаваности или
очекивања да ће се купци или потенцијални пословни партнери друге врсте сами од себе
појавити на капији пољопривредног газдинства или погона за производњу хране. Потребно
је, стога, радити и на изградњи навика за промовисањем, али и кроз минимално потребне
подршке удружењима пољопривредника или произвођача хране организованих на
општинском нивоу олакшати промовисање на неки од уобичајених или новоосмишљених
начина. Промовисање вриједности и специфичности локалних пољопривредних и
прехрамбених производа може бити и врло добар начин индиректног промовисања
општине. Међу великим бројем могућих видова промовисања вриједности и достигнућа
локалних удружења пољопривредника и произвођача хране у овој фази настојања за
унапређење стања сектора пољопривреде на подручју општине Угљевик предложена је
финансијска партиципација у трошковима наступа удружења на сајмовима, изложбама и
сличним манифестацијама.
Мјера 3.1.1 Подршка наступима удружења пољопривредних произвођача на сајмовима,
изложбама и сличним манифестацијама
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
елементи
реализације

Оправданост
ефекти

Корисници
Извор

ПОДРШКА НАСТУПИМА УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
НА САЈМОВИМА, ИЗЛОЖБАМА И СЛИЧНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА
Подршка сектору кроз унапређење општих услуга у пољопривреди
Подршка промотивним и информативним активностима
Подручје општине Угљевик, мјеста изван Општине на којима се организују
сајмови, изложбе, промоције и сличне активности
Промовисање квалитета локално створених пољопривредних и
прехрамбених производа, уз промовисање Општине и регије
Партиципација Општине у трошковима организованог наступа
пољопривредника и произвођача хране са подручја Општине на
и сајмовим, изложбама и сличним манифестацијама. Мјера укључује и
општинску подршку организацијама оваквих или сличних манифестација
(фестивали традиционалних прехрамбених производа, фестивали
мјешовитих садржаја на којима се појављују пољопривредници и
произвођачи хране) на подручју Општине.
Мјера може допринијети лакшем пробоју на тржиште или јачању
тржишних позиција локалних удружења пољопривредника или
и произвођача хране. Ефекти мјере се могу процијенити накнадно, кроз
анализу евентуално нових пословних уговора или успостављених канала
пласмана производа, односно канала повољнијих набавки неопходних
спољних инпута за локално засноване производње.
Регистрована удружења пољопривредника и удружења произвођача
хране; локални привредни субјекти регистровани за производњу хране
Општински буџет за пољопривреду
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финансирања
Оквирно учешће
До 3% општинског буџета за пољопривреду
у буџету
Утемељен захтјев удружења (предузећа) потенцијалног корисника
Услови
општинске партиципације, са информацијама о манифестацији (догађају)
коришћења
на којем ће се промоција обавити и уз предочење оквирног укупног
средстава
трошковника учешћа корисника на манифестацији.
По потреби, у складу са захтјевима удружења пољопривредника и
Период
произвођача хране и процјени оправданости надлежних општинских
реализације
служби.
Општина Угљевик у сарадњи са удружењима или предузећима
Извршилац
(корисницима партиципације)
Индикатори
Број подржаних промотивних активности
праћења
Предуслови
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене

3.2 Посебни стратешки циљ: Подршка осигурању примарне пољопривредне производње
Пољопривредне производње су због директне изложености великом броју спољних и у
правилу неконтролисаних утицаја међу најризичнијим производњама уопште. Осјетљивост
пољопривредних производњи нарочито је дошла до изражаја са, по свему судећи
извијесним, климатским промјенама чије су посљедице све учесталије појаве поплава,
пожара, клизишта и олујних непогода, неријетко са катастрофалним посљедицама по
пољопривредне дјелатности. У нашим условима врло мали број пољопривредних
произвођача осигурава своје засаде и усјеве код осигуравајућих друштава. Разлози за ово су
многобројни, од високих премија које осигуравајућа друштва обрачунавају и захтијевају и
које знатан број, посебно мањих, пољопривредних газдинстава не може плаћати до
непостојања традиције и навике осигурања усјева и засада. Стратегија предвиђа усмјеравање
одређеног дијела општинског буџета за пољопривреду у партиципирање плаћања премија са
осигуравајућим друштвима уговорених осигурања усјева, сталних засада, стоке, опреме и
објеката пољопривредних газдинстава, итд. Иако се не ради о посебно високим средствима,
партиципација Општине у плаћањима премија осигурања у периоду на којег се односи
Стратегија дугорочно може имати знатне ефекте кроз промовисање сврсисходности
уговореног осигурања и наплате штета од осигуравајућих друштава и прихватање овакве
праксе од већег броја пољопривредних произвођача.
Уз издвајање одређених средстава из општинског буџета за партиципаторно покривање
трошкова премија осигурања код осигурвајућих друштава, Стартегија предвиђа формирање,
макар и симболичног резервног фонда за накнаде дијела штета које пољопривредни
произвођачи претрпе у случајевима проглашених елементарних непогода.
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Мјера 3.2.1 Подршке кроз плаћање дијела премија осигурања уговорених са осигуравајућим
друштвима
ПОДРШКЕ КРОЗ ПЛАЋАЊЕ ДИЈЕЛА ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА УГОВОРЕНИХ
СА ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА

Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
елементи
реализације

Оправданост
ефекти

Корисници

Подршка сектору кроз унапређење општих услуга у пољопривреди
Подршка осигурању примарне пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик
Кроз партиципаторно учешће Општине олакшати пољопривредним
газдинствима плаћање премија осигурања које су она уговорила са
осигуравајућим друштвима те промовисање праксе осигурања као
модела за потпуну или високу накнаду штета
Општина ће дијелом свог буџета алоцираног за пољопривреду према
и
партиципаторном принципу вршити плаћања дијела премија осигурања
које су пољопривредници са њене терторије уговорили са осигуравајућим
друштвима
Имајући у виду релативно високе премије осигурања у пољопривреди,
мјера може бити директна помоћ пољопривредницима и произвођачима
хране који су се одлучили и уговорили осигурање својих усјева, сталних
и
засада, грла стоке, објеката или опреме. Поред ових непосредних
ефеката, мјера може помоћи у промовисању, иначе пожељног и у
развијеним земљама уобичајеног, уговореног осигурања од штета у
пољопривреди.
Регистровани пољопривредни произвођачи са територије општине
Угљевик

Извор
финансирања
Оквирно учешће
у буџету
Услови
коришћења
средстава
Период
реализације
Извршилац
Индикатори
праћења
Предуслови

Општински буџет за пољопривреду
До 3% општинског буџета за пољопривреду
Закључен уговор пољопривредника и осигуравајућег друштва о
осигурању
Све године периода на којег се односи Стратегија.
Општина Угљевик
Број подржаних уговора о осигурању и висина средстава исплаћених по
основу партиципаторног учешћа Општине у покривању трошкова премија
осигурања
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
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Мјера 3.2.2 Успостава резервног фонда и исплате из фонда у ситуацијама проглашених
елементарних непогода
Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
елементи
реализације

Оправданост
ефекти

УСПОСТАВА РЕЗЕРВНОГ ФОНДА И ИСПЛАТЕ ИЗ ФОНДА У СИТУАЦИЈАМА
ПРОГЛАШЕНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Подршка сектору кроз унапређење општих услуга у пољопривреди
Подршка осигурању примарне пољопривредне производње
Подручје општине Угљевик
Формирање посебног фонда за исплате пољопривредним произвођачима
чије су производње претрпјеле штете усљед елементарних непогода
Резервисање дијела буџета за пољопривреду општине Угљевик за исплате
помоћи пољопривредницима чија су основна средства и производње
претпрјеле штете услијед елементарних непогода. Исплате вршити у
и
ситуацијама проглашених стања елементарних непогода, на основу
релевантних
процјена
штета,
евентуалних
обештећења
пољопривредницима из средства са нивоа републичких институција, у
складу са расположивим средствима у фонду и броју захтјева за исплату
помоћи.
Осјетљивост пољопривредних производњи, њихова изложеност
природним утицајима и немогућност великог броја пољопривредника да
уговоре осигурање средстава и производњи код осигуравајућих
и
друштава мјера којом би се дијелом компензовале штете настале услијед
елементарних непогода мјеру чине оправданом. Њени ефекти су
очигледни и омогућавају пољопривредницима да се лакше опораве од
губитака и спремнији поново организују производњу.
Регистровани пољопривредни произвођачи са подручја општине Угљевик

Корисници
Извор
Општински буџет за пољопривреду
финансирања
Оквирно учешће
До 10% општинског буџета за пољопривреду
у буџету
Проглашено стање елементарне непогоде. Пољопривредни произвођачи
из регистра пољопривредних газдинстава. Захтјеви за исплату помоћи
Услови
сачињени на основу институционално проведених поступака процјене
коришћења
штета. Исплата помоћи на транспарентан начин, након јавног позива.
средстава
Средства фонда неутрошена у једној години преносе се у средства фонда
за наредну годину, уз његово допуњавање или повећавање по унапријед
утврђеном нивоу или стопи увећања.
Период
Од друге до задње године периода на којег се односи Стратегија.
реализације
Извршилац
Општина Угљевик
Висина средства исплаћених по основу помоћи за санирање штета
Индикатори
услијед елементарних непогода
праћења
Број газдинстава којима је помоћ исплаћена
Предуслови
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
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3.3 Посебни стратешки циљ: Техничка и административна подршка сектору пољопривреде
Сектор пољопривреде у мјери знатно већој него други сектори захтијева јавно подржавану и
одржавану техничку и административну подршку. Незамисливе су озбиљне анализе и
планирања у пољопривреди и производњи хране без постојања ажурних база података о
нпр. катастару и грунту земљишних површина; типу, квалитету, стању и употребној
вриједности земљишта; метеоролошких података; производним потенцијалима у секторима
пољопривредне производње; оставареним пољопривредним производњама и њиховом
тржишном пласману, итд. Успостављање и одржавање неких од поменутих база података је
законска обавеза, док се неке успостављају и ажурирају због изражених потреба и планова
ужих територијалних јединица и друштвених заједница. Слабости које се у нашим условима
могу наћи у низу планских и стартешко-развојиних докумената врло често су посљедица
анализа стања проведених на бази непоузданих, а неријетко и без икаквих података
неопходних у овим анализама. Посљедице су јасне и видљиве кроз постојање великог броја
никада проведених и без ичије одговорности у заборав бачених планских и стратешких
докумената декларативно везаних за унапређење стања пољопривреде и производње
хране. Треба, међутим, рећи да и код нас има општина које су, често и додатним
ангажманима свог административног и техничког особља, успоставиле и редовно одржавају
најважније статистичке подлоге и базе података потребне и за ажурирана извјештавања о
стању сектора пољопривреде и за планирања његовог развоја.
Службе општине Угљевик располажу и до одређене мјере освјежавају основне податке о
производним капацитетима сектора пољопривреде. Међутим, за квалитетније анализе
стања и утемељеније пројектовање развоја пољопривреде и производње хране на
општинском нивоу би требало успоставити и одржавати свеобухватније и квалитетније
статистичке подлоге, што се овим стратешким документом и сугерише.
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Мјера 3.3.1 Успостављање и одржавање општинске статистичке подлоге за анализе и
планирање у пољопривреди
УСПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКЕ СТАТИСТИЧКЕ ПОДЛОГЕ
ЗА АНАЛИЗЕ И ПЛАНИРАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Назив мјере
Општи
стратешки циљ
Посебни
стратешки циљ
Подручје
реализације
Циљ мјере

Садржај
елементи
реализације

Оправданост
ефекти
Корисници

Подршка сектору кроз унапређење општих услуга у пољопривреди
Техничка и административна подршка сектору пољопривреде
Подручје општине Угљевик
Успостављање редовно ажуриране општинске базе статистичких
података о пољопривреди
Успостављање (могуће и коришћењем стандардних софтверских
рјешења) базе статистичких података о структурама, стању и факторима
пољопривредне производње на подручју општине Угљевик. Више
и
средстава и ангажмана потребно је на самом почетку реализације мјере
(успостављање база и прикупљање првог сета података). Касније је на
бази барем годишњег ажурирања потребно осигурати квалитетне
информационе подлоге о стању пољопривредне производње и њених
фактора неопходних за утемељена будућа планирања развоја сектора.
Мјера своју оправданост има у располагању поузданим подацима о стању
и пољопривредне производње, што је неопходно како за редовна годишња
извјештавања о привредним и социјалним кретањима, тако и за будућа
стратешка планирања.
Директни корисници су релевантне службе Општине, а индиректни сви
грађани општине Угљевик

Извор
финансирања
Оквирно учешће
у буџету
Услови
коришћења
средстава
Период
реализације
Извршилац
Индикатори
праћења
Предуслови

Општински буџет за пољопривреду
До 3% општинског буџета за пољопривреду. Већа средства су потребна за
почетно успостављање система и прикупљање првог сета података.
Услов за редовно годишње коришћење средства је успостављена и до
тада редовно ажурирана статистичка подлога
Од друге до задње године периода на којег се односи Стратегија.
Општина Угљевик
Постојање статистичке базе и објављивање њених сублимата са
основном анализом трендова на годишњем нивоу
Средства у општинском буџету за пољопривреду за ове намјене
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Сумарни преглед стратешких циљева и мјера у њиховим оквирима.
Табела 9/1. Преглед општих и посебних стратешких циљева и мјера у њиховим оквирима
#
1
1.1
1.1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

Циљеви и мјере
ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПОДРШКА СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ КРОЗ ТРЖИШНОЦЈЕНОВНУ ПОЛИТИКУ И ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА
Посебни стратешки циљ: Подршка произвођачима воћа кроз уговорно гарантован
откуп воћа
Откуп воћа од локалних произвођача за потребе исхране дјеце у општинским
школским и предшколским установама
ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Посебни стратешки циљ: Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подршке у набавци опреме на пољопривредним газдинствима
Подршке код заснивања нових и обнове старих воћних засада
Подршка у набавци музних крава
Подршке у набавци оваца и коза
Подршке у инвестицијама у капацитете за складиштење, дораду и прераду
пољопривредних производа
Подршке у набавци нових пчелињих друштава и кошница
Подршке у трошковима успостављања и промоције брендова локалних
пољопривредних и прехрамбених производа
Подршка увођењу стандарда код пољопривредних произвођача и прерађивача
Посебни стратешки циљ: Унапређење стања агро-околиша
Фазно трансформисање рудничког земљишта РиТЕ Угљевик у пољопривредну и/или
еколошки одговорну функцију
Посебни стратешки циљ: Унапређење стручности и способности пољопривредника
кроз образовање и обучавање
Тематске стручне обуке за удружења пољопривредних произвођача
ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПОДРШКА СЕКТОРУ КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ ОПШТИХ
УСЛУГА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Посебни стратешки циљ: Подршка промотивним и информативним активностима
Подршке кроз плаћање дијела премија осигурања уговорених са осигуравајућим
друштвима
Посебни стратешки циљ: Подршка осигурању примарне пољопривредне
производње
Унапређење стања противградне заштите на територији општине Угљевик
Успостава резервног фонда и исплате из фонда у ситуацијама проглашених
елементарних непогода
Посебни стратешки циљ: Техничка и административна подршка сектору
пољопривреде
Успостављање и одржавање општинске статистичке подлоге за анализе и
планирање у пољопривреди
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10. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
Анализа буџетских издвајања општине Угљевик за сектор пољопривреде у периоду 2011. 2016. показала је значајна варирања, од 9,2 хиљаде КМ (2013) до 325,2 хиљаде КМ (2012). Из
разговора којег је Тим за израду ове Стратегије имао са начелником општине и његовим
сарадницима, реални оквирни буџет за сектор пољопривреде за наредни петогодишњи
период 2018. - 2022. на годишњем нивоу би се могао кретати између 200 и 250 хиљада КМ.
Ријеч је о циљном износу, који није фиксан и подложан је промјенама у зависности од
расположивих буџетских средстава општине. Препоручени удјели стратешких циљева и
мјера у годишњем пољопривредном буџету општине Угљевик могу се видјети у наредном
табеларном приказу:
Табела 10/1. Препоручени удјели стратешких циљева и мјера у њиховом оквиру у буџету за
пољопривреду општине Угљевик
#

Циљеви и мјере

1

ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПОДРШКА СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ КРОЗ ТРЖИШНОЦЈЕНОВНУ ПОЛИТИКУ И ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА
Посебни стратешки циљ: Подршка произвођачима воћа кроз уговорно
гарантован откуп воћа
Откуп воћа од локалних произвођача за потребе исхране дјеце у општинским
школским и предшколским установама
ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Посебни стратешки циљ: Повећање конкурентности пољопривредне производње
Подршке у набавци опреме на пољопривредним газдинствима
Подршке код заснивања нових и обнове старих воћних засада
Подршка у набавци музних крава
Подршке у набавци оваца и коза
Подршке у инвестицијама у капацитете за складиштење, дораду и прераду
пољопривредних производа
Подршке у набавци нових пчелињих друштава и кошница
Подршке у трошковима успостављања и промоције брендова локалних
пољопривредних и прехрамбених производа
Подршка увођењу стандарда код пољопривредних произвођача и прерађивача
Посебни стратешки циљ: Унапређење стања агро-околиша
Фазно трансформисање рудничког земљишта РиТЕ Угљевик у пољопривредну
и/или еколошки одговорну функцију
Посебни стратешки циљ: Унапређење стручности и способности
пољопривредника кроз образовање и обучавање
Тематске стручне обуке за удружења пољопривредних произвођача
ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: ПОДРШКА СЕКТОРУ КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ ОПШТИХ
УСЛУГА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Посебни стратешки циљ: Подршка промотивним и информативним
активностима
Подршка наступима удружења пољопривредних произвођача на сајмовима,
изложбама и сличним манифестацијама
Посебни стратешки циљ: Подршка осигурању примарне пољопривредне
производње
Подршке кроз плаћање дијела премија осигурања уговорених са осигуравајућим
друштвима
Успостава резервног фонда и исплате из фонда у ситуацијама проглашених
елементарних непогода
Посебни стратешки циљ: Техничка и административна подршка сектору
пољопривреде
Успостављање и одржавање општинске статистичке подлоге за анализе и
планирање у пољопривреди

1.1
1.1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1

Препоручени удио
у
општинском
буџету
за
пољопривреду
10%
10%
10%
71%
59%
10%
10%
10%
5%
15%
3%
3%
3%
5%
5%
7%
7%
19%
3%
3%
13%
3%
10%
3%
3%
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11. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
11.1. Теоретске основе система мониторинга и евалуације
Започети процеси интеграције у ЕУ ће за пољопривреду у читавој Босни и Херцеговини бити
изазовнији него за бројне друге привредне гране и на најдиректнији начин ће утицати на све
учеснике у сектору. Тај дуготрајни и захтјевни процес намеће потребу да се на свим
нивоима, па и на опшинском, изграде и континуирано јачају капацитети администрације за
стратешко планирање у свим областима, што подразумијева и успостављање ефикасног
механизма за имплементирање дефинисаних стратешких опредјељења и политика, праћење
напретка у остваривању дефинисаних циљева и оцјену постигнутих резултата и утицаја,
односно успостављење система мониторинга и евалуације стратегије.
Мониторинг и евалуација су неизоставне активности у циклусу дизајнирања и
имплементације стратегија, програма, пројеката и мјера и обавезне су за све пројекте и
програме финансиране од стране ЕУ, те су рационалан избор у стратешком планирању за
све државе које имају амбиције у правцу ЕУ интеграција. Стога је и Стратегија развоја
пољопривреде општине Угљевик, чија је израда иницирана од стране општинске управе, на
челу са начелником, подразумијевала успоставу оквира за њен монитотинг и евалуацију.
Премда се термини мониторинг и евалуација веома често користе заједно, између ова два
појма не постоји само терминолошка, него и суштинска разлика.
Мониторинг Стратегије представља континуирано прикупљање података о реализацији
Стратегије и динамици остваривања постављених циљева и резултата. Он обезбјеђује
доносиоцима одлука у спровођењу политике развоја могућност континуирано добијање
повратних информација о имплементацији програма и пројеката, односно резултатима
њихове имплементације, а самим тим и могућност поређења оствареног и планираног. На тај
начин је могуће благовремено идентификовати стварни или потенцијални успјеси, али, што
је још важније, проблеми, како би се спровеле неопходне измјене и прилагођавања у оквиру
самих програма и пројеката, односно њихове реализације. Као такав, мониторинг је повезан
за руковођењем на имплементацији Стратегије на свакодневној бази и моћан је алат који они
који имплементатори Стратегију имају на располагању.
Евалуација, односно оцјена Стратегије представља оцјењивање њене релевантности, учинка,
утицаја и ефикасности. Њоме се преиспитује садржај појединих пројеката и активности
путем којих се реализује цјелокупни план и доносе закључци о успјешности њихове
реализације. Резултати квалитетно спроведене евалуације пружају корисне и поуздане
информације на основу којих се стечена искуства и научене лекције уграђују у будуће
процесе одлучивања и стратешког планирања, те пружа могућност да се у будућности
избјегну евентуалне уочене грешке из прошлости. На тај начин, уз кориштење података
прикупљених у процесу мониторинга, евалуација доприноси побољшању квалитета будућих
стратегија, програма и пројеката.
Између мониторинга и евалуације постоји разлика у обиму, при чему је евалуација шира од
мониторинга, с обзиром на то да се бави и оцјеном квалитета, изводивости, релевантности и
ефикасности изабраних стратешких рјешења и циљева. Разлика постоји и у учесталости,
односно времену извођења. Док је мониторинг континуиран процес који траје колико и
имплементација Стратегије, евалуација се проводи најчешће само два пута, прије
имплементације стратегије (еx-анте евалуација) и након окончане имплементације
стратегије (еx- пост евалуација). Поред побројаних, постоји још једна битна разлика између
мониторинга и евалуације, а она се огледа у ономе ко изводи процес. Мониторинг се ради за
потребе и од стране институције која имплементира стратегију, од овлаштеног тијела унутар
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институције које је с тим циљем формирано. Насупрот томе, код евалуације је неопходно
осигурати објективност, те је стога неопходно ангажовати вањске, односно независне особе
или институције, које ни на који начин нису биле укључене у имплементацију Стратегије.
Корисници мониторинг и евалуације су такођер различити. Док резултате мониторинга
користе они који су у оперативном смислу одговорни за имплементацију Стратегије, да би
могли пратити њен напредак и подузимати потребне мјере, промјене, прилагођавања,
уколико се за то укаже потреба, резултате евалуације користе креатори политика и
доносиоци политичких одлука у процесу стратешког планирања.
Оквир за мониторинг и евалуацију је неопходно успоставити у почетној фази планирања, јер
је једино тако могуће осигурати њихову ефикасност. То обухвата и одлуке о томе шта, како
и колико често ће бити праћено (дефинисање индикатора) и ко ће за то бити одговоран.
Штавише, на тај начин се успостављају организација и процедуре за доношење одлука и
праћење накнадних ефеката предложених корективних мјера. Сложеност стратегије обично
се огледа у још сложенијем оквиру за мониторинг и евалуацију. Мониторинг и евалуација су
инструменти управљања који могу потпомоћи процес, како планирања, тако и спровођења.
Они омогућавају редовно праћење спровођења и упоређивање остварених са планираним
циљевима, идентификовање проблема и њихових узрока. Информације које се прикупљају
кроз мониторинг и евалуацију помажу доносиоцима одлука да се боље носе са тренутном
ситуацијом и планирају наредне кораке. Мониторинг и евалуација, такође, помажу да се
уочи које су користи остварене, шта је добро урађено и на који начин можемо да учимо из
добре и лоше праксе. Евалуација процјењује која је корист остварена за кориснике, који су
разлози довели до успјеха или неуспјеха и шта је на том путу научено. Евалуација треба да
обезбиједи смислене препоруке за текуће интервенције или стратешко планирање у
будућности. Она обезбјеђује слику о ефектима мјера подршке и концентрисана је на анализу
ефективности самог система подршке у смислу достизања стратешких и оперативних
циљева, односно циљева сваке поједине мјере.

11.2. Дефинисање индикатора мониторинга и евалуације
Успостава система мониторинга и евалуације се базира на избору и дефинисању индикатора,
односно показатеља, појединачно за обје компоненте овог јединственог система, с обзиром
на то да међу њима постоје значајне разлике. Дефинисање индикатора за мониторинг и
евалуацију је веома захтјеван задатак, чије успјешно извршење захтијева познавања
теоретских принципа, али и знање стечено искуством у осмишљавању, дизајнирању,
планирању и изради развојних докумената: стратегија, програма, мјера и пројеката, у складу
са Приступом Логичког Оквира, методологијом коју ЕУ, али и многе друге међународне
владине и невладине организације означавају као референтну за све развојне документе,
као и многе дуге пројекте и програме који се финансирају из њихових фондова. Овај приступ
подразумијева обавезу да се за стратегију, прије њене имплементације, изради посебан
систем мониторинга и евалуације који ће осигурати њено адекватно спровођење.
У изради Стратегије је препозната и испоштована разлика између индикатора који се
користе у мониторингу од оних који служе у евалуацији. Индикатори мониторинга
обезбјеђују информације о начину коришћења ресурса, износима подршке, броју корисника
и слично. На тај начин, мониторинг индикатори, а нарочито индикатори улаза и излаза,
омогућавају извјештавање о кориштењу ресурса и активностима за које су ангажовани.
Индикатори за евалуацију се односе првенствено на индикаторе резултата и утицаја, јер се
евалуација одвија након мониторинга, извјештавања и ревизије. Као обавезан дио
имплементације Стратегије, мониторинг подразумијева и редовне годишње извјештаје о
напретку оних који су у организационој структури задужени за проведбу мониторинга. На
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овај начин је мјере и активности који ће бити реализовани унутар Стратегије могуће
контролисани и врједновати. Мониторинг, практично значи непрекидан процес
преиспитивања контекста у којем се Стратегија одвија и имплементира, уз благовремено
кориговање уочених одступања од дефинисаних циљева и динамике њиховог остваривања.
Индикатори се дефинишу за различите нивое процјене, па тако постоје улазни и излазни
параметри. Улазни се односе на ресурсе, и односе се на индикаторе мониторинга, док
излазни индикатори мјере резултате и утицаје и односе се и на мониторинг и евалуацију. Без
обзира да ли се ради о индикаторима мониторинга или евалуације, овој Стратегији су,
приликом дефинисања индикатора, поштовало правило да добро дефинисани индикатори
требају да буду: и) специфични за циљ на који се односе, за који се користе; ии) да се до њих
може доћи уз разумне трошкове, иии) релевантни, односно значајни и иии) имати временску
одредницу, односно бити временски дефинисани.
Дефинисање индикатора, извора у којима се до њих може доћи и начина прикупљања
индикатора је окосница система за мониторинг и евалуацију. Међутим, да би систем имао
смисла потребно је утврдити и почетно стање и циљане вриједности које се желе постићи
имплементацијом Стратегије. Анализа почетног стања је, у ствари, еx-анте евалуација. Еxпост евалуација Стратегије се ради с циљем да се обезбиједи јасна слика о томе до којих
промјена је довела њема имплементација, шта је у току имплементације функционисало
добро и захваљујући чему, шта и због чега није финкионисало на задовољавајући начин, да
ли постоји нешто што је, евентуално, могло или морало бити другачије урађено и шта је то
што би у наредном периоду потребно промијенити.
Квалитет комплетног система мониторинга и евалуације је уско везан и зависи од квалитета
и поузданости података на основу којих је урађена анализа почетног стања. У току
дефинисања индикатора у оквиру ове Стратегије, расположивост, детаљност и поузданост
података није била на задовољавајућем нивоу нити детаљности нити доступности, а нити
поузданости.
Тим, који је радио Стратегију развоја пољопривреде општине Угљевик је приликом
одређивања циљева и мјера, имао на уму захтјеве које је потребно испунити и сљедеће
принципе које је потребно слиједити да би се обезбиједила могућност за успостављање
система мониторинга и евалуацијe:
 Индикатори се користе у праћењу напретка ка постављеним циљевима. Стога
циљеви Стратегије треба да буду преведени у јасне и мјерљиве циљане вредности.
Добар индикатор производи информацију која је лако разумљива и смислена.
Индикатор мора бити тијесно повезан са општим и специфичним циљевима и
резултатима стратегије чији напредак мјери.
 Индикатор је потребно редовно мјерити. Стога се мора урадити попис свих
потребних индикатора, за сваки дати прецизну дефиницију и опис, а затим
оезбиједити временске серије података. На овај начин се омогућава поређење и
уочавање трендова.
 Доносиоцима одлука везано за Стратегију развоја од велике је важности да су
индикатори јасни и лако разумљиви.
 Индикатори морају бити дефинисани самом Стратегијом, прије њеног усвајања и
имплементације. На тај начин је могуће провјерити да ли су подаци за индикаторе
расположиви, или је неопходно предвидјети вријеме и финансијска средства за
њихово прикупљање.
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11.3. Индикатори мониторинга
Индикатори мониторинга се називају индикаторима резултата и морају бити најуже везани
за циљ, резултат или активност које мјере. Опште правило је да је приликом дефинисања и
избора индикатора препоручљиво избјегавање превеликог броја индикатора и узимање у
обзир мањег броја оних индикатора који најбоље одсликавају напредак у остваривању
сваког појединачног циља. За мониторинг Стратегије, као секторског развојног документа
било је потребно дефинисати шири спектар општих индикатора, а за оперативне циљеве
сетови специфичнијих индикатора који су дефинисани и наведени унутар сваке мјере у
оквиру сваког дефинисаног циља.
Општи индикатори који се у савременој пракси најчешће користе у мониторингу пројеката у
области пољопривреде су, а који су кориштени и у овој Стратегији су:
-

Износ општинске подршке укупно и по појединачним проипроизводњама;
Број подржаних газдинстава по врстама производње и по културама;
Површине у ха обухваћене подршком по културама;
Структура кориштења пољопривредног земљишта;
Удио појединих култура у укупним обрадивим површинама;
Површине под пластеницима и стакленицима;
Укупна количина производа у систему директних плаћања;
Бројно стање сточног фонда по врстама и категоријама стоке;
Обим производње и остварени приноси у воћарству, ратарсву, повртларсву,
производњи поврћа у заштићеним просторима, сточарској производњи и пчеларству;
Број газдинстава у оквиру допунских плаћања за органску/интегралну производњу;
Површине на којима се обавља органска пољопривредна производња;
Број комерцијалних пољопривредних газдинстава;
Број, структура по врстама производње и величини посједа регистрованих
пољопривредних газдинстава;
Број основаних удружења произвођача;
Број газдинстава која се баве неком од облика прераде на газдинству;
Број газдинстава специјализираних за неку од пољопривредних производњи;
Број пољопривредних газдинстава који уводе нове производе,
Број произвођача која се баве производњом неког од производа са доданом
вриједности;
Обим производње и Вриједност пољопривредних и прехрамбених производа
пласираних под неком од ознака квалитета,
Број пољопривредних газдинстава и привредних субјеката који примјењују нове
технологије,
Број едукација за пољопривредне произвођаче и број произвођача обухваћених
едукацијом.
Укупне додате вриједности у подржаним газдинствима и многи други.

Специфични индикатори за сваку мјеру по свим оперативним циљевима и приоритетним
областима су детаљно приказани у прегледу мјера. За сваки дефинисани индикатор
потребно је навести: јединицу мјере, извор информације, тип, учесталост прикупљања и
референтну жељену вриједност водећи рачуна о ресурсима за прикупљање и обраду
података. Потребно је прикупљање расположивих секундарних података које прикупљају и
обрађују државне и федералне агенције, у циљу смањења трошкова. Међутим, уколико ти
подаци квалитетом не задовољавају у потпуности потребе мониторинга и евалуације,
организује се прикупљање додатних података и информација и општини Угљевик, у оквиру
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одјељења за пољопривреду се формира јединствена база података која се користи у процесу
имплементације, мониторинга и евалуације Стратегије.

11.4. Индикатори евалуације
Приликом дефинисања индикатора који се користе у евалуацији, најчешће се у пракси
користе критеријуми квалитета имплементиране Стратегије, програма или пројекта
дефинисане од стране ОЕЦД Комитета за развојну помоћ (ДАЦ критеријуми)12. Ти
критеријуми су кориштени и у изради ове Стратегије. Према тим критеријумима,
евалуацијом се оцјењују сљедеће карактеристике које мора имати свака стратегија да би се
могла назвати квалитетном:
1. Релевантност – компатибилност ефеката са стварним потребама циљаних група и
крајњих корисника - оцјењује се да ли и колико Стратегија одговара приоритетима
корисника, да ли су циљеви усмјерени ка рјешавању кључних проблема у сектору, да
ли су оперативни циљеви и мјере у оквиру Стратегије прилагођени остваривању
општег циља, да ли су мјере релевантне за остваривање очекиваних утицаја и
ефеката, те да ли су генерални циљеви у складу са развојним приоритетима РС и
општине Угљевик.
2. Ефикасност – оцјењује се вриједност оутпута у односу на инпуте (квалитативне и
квантитативне), односно колико добро се користе ангажовани инпути.То је
економски термин који означава да су искоришћени најмање могуће скупи ресурси
за постизање жељених излазних параметара. Ово подразумијева упоређивање
алтернативних приступа за постизање истих излазних параметара како би се
увидјело да ли је усвојен најефикаснији могући приступ (цос-бенефит анализа). Поред
тога, евалуацијом Стратегије се добивају одговори на питања: Да ли су активности
унутар ње биле економичне? Да ли су циљеви остварени на вријеме? Да ли је Приступ
у изради Стратегије најефикаснији могући начин у поређењу са алтернативама?
3. Утицај - оцјена утицаја у оквиру евалуације је њена најзначајнија компонента. Овдје се
оцјењује промјена, односно корист или штета настала за циљане групе и кориснике
Стратегије. Ово обухвата главне утицаје и ефекте активности спроведених у оквиру
Стратегије на друштвене, економске, еколошке и остале развојне индикаторе. Утицај
се процјењује након имплементације Стратегије с циљем добијања одговора на
путања: Шта се десило као резултат имплементације Стратегије? Које стварне
разлике и користи је Стратегија донијела корисницима? Колико је корисника тиме
обухваћено?
4. Одрживости – значајан елемент сваког развојног програма или стратегије којим се
оцјењују дугорочни ефекти или утицаји појединих мјера имплементираних унутар
Стратегије. Анализа одрживости подразумијева изналажење одговора на питања: На
који начин ће се обезбиједити одржива дугорочна користи од имплементације
Стратегије за циљане групе након окончања имплементације Стратегије ? Која је
вјероватноћа за наставак користи проузрокованих стратегијом након њене
имплементације? Колико је Стратегија еколошки и финансијски одржива? Који су
фактори утицали на постизање или непостизање одрживости Стратегије?
Евалуација користи податке прикупљене током мониторинга, али прикупља додатне податке
који се и упоређују са подацима из мониторинга. У ту сврху могу користити анкете,
интервјуе, фокус групе, опсервације, итд. Најчешће кориштени индикатори у евалуационој
пракси за стратегије, програме и пројекте из области пољопривреде, су:
12

Development Assistance Committee (DAC)
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-

Приход пољопривредних газдинстава, по врстама пољопривредене дјеалатности
Квалитет производа,
Услови рада на газдинству,
Добробит животиња,
Техничко-технолошка опремљеност газдинстава;
Примјена агротехничких мјера, наводњаваља, одводњавања
Квалитет рада савјетодавних и стручних служби,
Додата вриједност створена улагањем у прераду и маркетинг пољопривредних
производа,
Конкурентност пољопривредних производа,
Број образованих центара за обуку и полазника обуке;
Повећање физичког обима производње,
Повећање оствареног профита,
Повећање учешћа у укупној привреди,
Смањење учешћа пољопривредних и прехрамбених производа у спољнотрговинском
деициту земље;
Повећање запослености у пољопривреди,
Број кластера, бизнис инкубатора и других пружаоца услуга,
Број промотивних наступа и земљи и иностранству,

11.5. Организационе структуре за мониторинг и евалуацију
Успостава система за мониторинг и евалуацију Стратегије је предуслов за њену ефикасну
имплементацију. Општина Угљевик у том смилу мора успоставити свој интерни систем
мониторинга уз обавезно обезбјеђење сљедећих принципа:
 Транспарентност система тендера или позива уз доступност информација свим
заинтересираним странама
 Транспарентност резултата појединих тендера и позива и броја апликација унутар
њих
 Послије сваког тендера приступ јавности информацијама о добитницима средстава,
висини издвојених средстава и сл.
 Годишње извјештавање са свим кључним информацијама, укључујићи структуру
алоцираних средстава по врстама производњи, броју корисника, износе и структуру
свих расподијељених средстава предвиђених Стратегијом, као и оцјена динамике
реализације активности на имплементацији Стратегије у поређењу са планом.
То подразумијева успостављање организационе структуре, која се са стоји од тијела или
Одбора за мониторинг и Оперативне групе за спровођење Стратегије. Одбор за мониторинг
имплементације Стратегије сачињавају најодговорнија лица за њену имплементацију, а
Оперативну групу за мониторинг је потребно креирати у оквиру општинске администрације,
од особа које су инволвиране и упознате са проблематиком израде Стратегије и које имају
компетенције у области стратешког планирања. Одбор за мониторинг и евалуацију делегира
задатке Оперативном тиму. Ова тијела треба да буду формирана непосредно након усвајања
Стратегије.

11.6. Одбор за мониторинг имплементације Стратегије
Одбор за мониторинг и евалуацију Стратегије сачињавају: оправа општине - начелник
општине, његови помоћници и замјеници и предсједавајући општинског вијећа.
Предсједавајући Одбора је актуелни начелник
или његов изабрани и именовани
представник. Начелник именује и Координатора Одбора за мониторинг и евалуацију
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Стратегије. Поред тога, у Одбор би требало делегирати координатора за стратешко
планирање, који би уједно био и Секретар Одбора, као и компетентне особе из иоштинске
администрације, упосленици адјељења за пољопривреду, те по једна особа за свако од
дефинисаних приоритетних подручја и за питања буџета. Одбор за мониторинг и евалуацију
би требало да се формира одмах по усвајању стратегије. У процесу мониторинга Одбор за
мониторинг Стратегије обавља сљедеће дужности:
-

усваја Стратегију и оперативне планове и просљеђује је на усвајање Општинском
Вијећу;
врши мониторинг спровођења оперативног плана,
усваја годишње извјештаје о напретку и спровођењу,
доноси одлуку о евентуалним корективним мјерама;
уколико постоји потреба одобрава измјене Стратегије или Оперативног плана.

Начелник Општине, или његов именовани замјеник врше сљедеће послове:
- предлаже Стратегију и оперативне планове за усвајање,
- организује функцију Мониторинга и Евалуацију у оквиру општинске администрације;
- организује активности евалуације,
- подноси на усвајање годишњи извјештај о спровођењу,
- предлаже корективне мјере и накнадне активности,
- предлаже измјене Стратегије и оперативног плана,
- комуницира са Одбором за мониторинг и Координатором одбора,
- управља спровођењем Стратегије,
- упознаје јавност са резултатима и ефектима Стратегије.
Координатор мониторинга и евалуације Стратегије обавља сљедеће дужности:
- успоставља мониторинг систем укључујући и сет индикатора,
- управља одбором за мониторинг и евалуацију,
- комуницира са члановима Одбора за мониторинг и евалуацију и Оперативног тима
- прикупља и врши свеобухватну анализу података из мониторинга,
- припрема годишњи извјештај о спровођењу са приједлогом препорука,
- операционализује корективне мјере,
- организује активности евалуације.
Члан Одбора за мониторинг и евалуацију – одговоран за одређену приоритетну област
- усмјерава напредак и координира спровођењем активности у оквиру своје
приоритетне области,
- комуницира са Координатором и особом задуженом за буџет,
- комуницира са Оперативним тимом за имплементацију Стратегије,
- савјетује и усмјерава планирање имплементације и извјештавањ;
- прикупља и анализира податке из мониторинга на нивоу приоритета користећи
стандардизоване обрасце за мониторинг,
- даје допринос припреми годишњег извештаја о спровођењу,
- сарађује у активностима евалуације,
- сарађује у активностима промоције и дисеминације.
Члан одбора за мониторинг и евалуацију – задужен за питања везана за буџет:
- координира израду акционих планова и програмског буџета,
- управља финансијама за имплементацију Стратегијом дефинисаног Оперативног
плана.

86

11.7. Извјештавање
За квалитетан систем мониторинга потребно је организовати редовно праћење и
биљежење напретка у имплементацији свих мјера и активности предвиђених Оперативним
планом Стратегије кориштењем индикатора, временских оквира и буџета дефинисаних у
Стратегији. На основу тога сачињава се годишњи извјештај о напретку. Напредак се односи
на остваривање зацртних циљева на свим нивоима. Поред тога, минимум информација које
би требало да садржи годишњи извјештај о напретку за сваку мјеру предвиђену Стратегијом
укључује:
 Информације о томе да ли ће се све активности везане за мјеру завршити према
року одређеном у акционом плану, а ако то није случај, када ће се завршити;
 Информације о свим важнијим промјенама садржаја и/или буџета за конкретну мјеру,
са наведеним разлозима који су довели до промјене;
 Уколико је нека мјера отказана или одложена то треба назначити, уз образложење.
Мониторинг ће се ослањати на базу података која је креирана из Оперативног плана, а његов
резултат ће бити формални годишњи извештај о мониторингу. Координатор треба
направити листу активности базираних на листи у Оперативном плану Стратегије, те листу
свих индикатора која ће Одбору за мониторинг пружити основ за извјештавање. Да би се
процес извјештавања квалитетно организовано потребно је предузети сљедеће кораке:
 Направити попис свих података које је потребно пратити уз навођење могућег извора
(секундарни извори) ии које је потребно утврдити на терену.
 У оквиру Оперативног тијела идентифицирати особу задужену за извјештавање за
сваку приоритетну област дефинисану Стратегијом.
 Креирати обрасце за прикупљање података
 Дефинисати периоде извјештавања и рокове (извјештај о напретку квартално, а о
извршењу буџета годишње)
Активности за израду годишњег извештаја о спровођењу ће бити покренуте благовремено
да би биле окончане у последњем кварталу претходне године. Практичан приступ припреми
извештаја о спровођењу је коришћење структуре постојећег Оперативног плана у који се
додају нформације о достигнућима. На овај начин се корисницима омогућава да прате
напредак на структуиран начин.
Годишњи извјештај о напретку мора садржавати:
- Информације о свим промјенама у законодавном и финансијском оквиру које су
утицале на спровођење Стратегије уз објашњење на који начин се тај утицај одразио
на Стратегију.
- Информације о измјенама процеса планирања или мониторинга које су имале утицаја
на спровођење Стратегије,
- Извјештај о напретку - главни дио у коме се презентирају подаци о оствареном
напретку на нивоу цијеле Стратегије на нивоу приоритетних области,
- Ажурирање индикатора за праћење Стратегије,
- Извјештај о активностима и финансијама (поређење реализованих вриједности са
планираним),
- Закључци и препоруке који укључују
o
o
o
o

Шта је било добро у имплементацији Стратегије и што треба задржати и ојачати,
Идентификовани проблеми и приједлози корективних мјера,
Идентификовани области које не напредују добро,
Идентификовани дијелови Оперативног плана које је потребно промијенити и
утврђивање одговорних за спровођење предложених промјена.
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На основу извјештаја о напретку, Одбор за имплементацију Стратегије сачињава и годишње
извјештаје о спровођењу активности и мјера унутар сваког приоритетног циља и, као
посебно важан дио, укључиват ће наводиће све евентуалне потребне ревизије и корективне
акције које је потребно извршити. Одговорне за корективне акције је потребно јасно
идентификовати, а Одбор за мониторинг треба да прати процес како би се увјерио да су
предузете потребне корективне радње. Годишњи извјештај који ће водити ка годишњој
ревизији стратешког плана ће одобравати општинско вијеће. Одбор за мониторинг ће се
састајати на свака три мјесеца да врши привремени мониторинг, о чему се подноси извјештај
који је значајно мањег обима од годишњег, али се изводи с циљем неометане
имплементације Стратегије и спречавања значајнијих застоја у имплементацији. На свом
главном годишњем састанку, и у редовном годишњем извјештају Одбор за мониторинг ће
такођер разматрати питање да ли евентуално настале веће промјене у околностима
захтијевају ревизију Стратегије.
Закључна интерна евалуација се ради у години прије истека Стратегије с циљем припрема за
наредну Стратегију. Након три године, на основу резултата добијених мониторингом и
евалуацијом, Стратегија се може, допуњавати, кориговати и мијењати у случају нових
изазова, проблема који су се јавили у имплеметацији и сл.
За евалуацију утицаја Стратегије која се ради након завршетка имплементације Стратегије
потребно је ангажовати независну институцију или тијело, а налази евалуације ће бити
инкорпорирани у наредну Стратегију.
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