
ГРАД ТРЕБИОЕ 
БПСНА И ХЕРЦЕГПВИНА 
 
ПСНПВНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
42.712°Н 18.346°Е 
Лпкација: Требиое је 
смјещтенп у југпистпшнпм 
дијелу  Бпсне и Херцегпвине, 
Републике Српске. На трпмеђи 
Бпсне и Херцегпвине, Црне 
Гпре и Хрватске. 
Ппвршина: 904 км

2
 

Станпвништвп: 31.433 
 
Надмпрска висина: 245 м  
Клима:  Медитеранска - 260 
суншаних дана 
Рељеф: Динарски крщ 

Прпсјечна температура:  
јули 26,5 °Ц, зими 8 °Ц 
Временска зпна:  
 ЦЕТ (ГМТ + 1 сат) 

 
Валута: БАМ 
Курс (везан за €): 1 € = 1,95583 
БАМ 
ПДВ: 17% 
Ппрез на дпбит: 10%  

 
ТРАНСППРТНА ППВЕЗАНПСТ 
Магистрални путеви: М20, М6 
Међунарпдни аерпдрпми:  
БиХ: Мпстар 114 км, Сарајевп 
198 км, Мпстар 305 км. 
Хрватска: Чилипи 41 км, Црна 
Гпра: Тиват 93 км 
Мпрске луке: Хрватска: 
Дубрпвник 31 км, Плпше 130 
км, Црна Гпра: Бар 120 км, 
Ппдгприца 117 км 
 
КПНТАКТИ 
Град Требиое 
Вука Карачића 2  
Требиое 
Тел: +387-59-273-460  
Фаx: +387-59-260-742  
Емаил: град@требиое.рс.ба  

www.требиое.рс.ба 

ПРЕГЛЕД СЕКТПРА ППЉППРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ 
ИНДУСТРИЈЕ  

 
Ппвпљне климатске прилике ппгпдују узгпју впћа, ппврћа а ппсебнп 
винпве лпзе. Јабука, вищоа и щљива су најзаступљеније впћарске 
културе, а пд ппврћа је најзаступљенији крпмпир. Ппдрушје града је 
јединп винпгпрје у РС, а ппзнатп је пп прпизвпдои меда, дувана, 
љекпвитпг и арпматишнпг биља, и квалитетним спртама смпкава  
Типишнп традиципнални прпизвпди за град Требиое су винп и мед. 
Требиое ппсједује незагађенп земљищте, задпвпљавајући квалитет 
впде, щтп представља услпв за прпизвпдоу екплпщки исправне 
хране (сир, прщут, грах ппљак, ранп ппврће) 
 
ППВПЉНИ КЛИМАТСКИ УСЛПВИ 

 Клима медитеранска, кап и варијанта благе примпрскп-
кпнтиненталне 

 Вепма дуга и тппла љета, блага, кратка и кищпвита зима 

 Прпсјешнп гпдищое 260 суншаних дана  

 Средоа вриједнпст трајаоа суншевпг сјаја: 2006 шаспва  

 Прпсјешна гпдищоа температура 14,5 Ц 

 Гпдищоа кплишина падавина: 1800-2700 мм   

 Брпј трппских дана: 48  
 
ПСНПВНЕ ЧИОЕНИЦЕ 

 9 кпмпанија 

 73 уппсленика 

 793 КМ прпсјешна нетп плата 
 

БИЉНИ ППТЕНЦИЈАЛИ 

 Кращкп ппдрушје прекривенп већинпм кращким растиоем 

 Пптенцијал квалитетне виспке щуме пкп 750 000 м3 

 Љекпвитп  биље: 

 2000 биљних врста  

 пкп 300  интересантнп за фармакплпгију  
 
РЕГИСТРПВАНЕ ЗАДРУГЕ 

 Ппљппривредна задруга “Петрпвп ппље”, пснпвна дјелатнпст 
је винпградарствп, кап и прпизвпдоа свих традиципналних и 
типишних прпизвпда на прганскпј пснпви. 

 Пшеларска задруга “Жалфија”, ппкрива прпстпр регије Истпшне 
Херцегпвине. Има за циљ развпј пшеларскпг сектпра са 
ппдстицаоем прпизвпдое, пласмана и прпдаје пшелиоих 
прпизвпда са пвпг ппдрушја. 

 
РЕГИСТРПВАНА УДРУЖЕОА 

 Удружеое “Винпс” винпградара и прпизвпђаша вина на 
ппдрушју Херцегпвине, кпје има за циљ направити свјетски 
преппзнатљив бренд, али истп такп искпнтрплисати самп 
ппријеклп грпжђа те на пснпву тпга и гепграфски защтитити 
вина настала у пвим крајевима. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Trebinje&params=42.712_N_18.346_E_type:city(25.589)_region:BA


 Удружеое привредника 
града Требиоа, 
удружеое са циљем 
бржег и транспарентнпг 
рјещаваоа  насталих 
прпблема у 
привредним 
прпцесима.  

ППВПЉНП ППСЛПВНП 
ПКРУЖЕОЕ  
 

 800 регистрпваних правних 
лица и предузетника 

 1-3 дана пптребна за 
регистрацију фирме  

 15 дана пптребнп за 
издаваое урбанистишке 
дпзвпле  

 Дп 30 дана пптребнп за 
издаваое грађевинске 
дпзвпле  

 5 дана пптребнп за 
затвараое фирме  

 Град у прпцесу 
цертификација лпкалне 
заједнице са ппвпљним 
ппслпвним пкружеоем 
(БФЦ СЕЕ) 

 Офпрмљенп Привреднп 
вијеће какп би се у 
сарадои са ппслпвнпм 
заједницпм бпље 
планирап развпј града 

 
ППТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИТПРЕ  
Кредити за стимулативнп 

заппшљаваое: 

 Мпгућнпст кприщтеое 
кредитних средстава у 
изнпсу: 
пд 30.000 КМ (за 
ппрпдишна 
ппљппривредна 
газдинства) дп 
1.000.000.КМ (за 
предузетнике и привредна 
друщтва)  

 Каматна стпп пд 1,5%  

 Рпк птплате пд 7 дп 10 
гпдина 

 Грејс перипд пд 24 дп 36 мјесеци и мпгућнпсти ппнпвнпг приступа 
кредитнпј линији.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДУГПРПЧНИ ЦИЉЕВИ И ПРАВЦИ РАЗВПЈА  

 Развпј впћарства на ппврщинама кращких ппља  

 Винпградарствп (Ппппвп ппље, Требиоскп ппље и Ластва) 

 Узгпј дувана у рејпну Требиоске щуме 

 Прпизвпдоа ранпг ппврћа 

 Пшеларствп и прпизвпдоа пшелиоих прпизвпда 

 Гпведарствп, мини фарме и мљекара 

 Сакупљаое, пткуп и прерада љекпвитпг биља 

 Прпизвпдоа кпнзумне рибе 

 Прпизвпдоа аутпхтпних врста ппврћа из Херцегпвине (грах 
ппљак) – прганска прпизвпдоа 

 
УСПЈЕШНА ПРИЧА 
 

 
 

 

 Оснпванп 1977. гпдине, Ппппвп ппље А.Д. је акципнарскп 
друщтвп кпје се бави прпизвпдопм впћа.  

 Прпизвпдоа је заснпвана на примјени мпдерних технплпгија, а 
п квалитету брине тим агрпнпма кпји прате свјетске стандарде.  

 Впћоаци се налазе у плпднпј равници Ппппвп ппље између 
Требиоа и Љубиоа.  

 На плантажама се узгајају јабуке, трещое и грпжђе, и 
прпизвпди се пласирају на дпмаће и странп тржищте. 

 Мпдерна пакирница пбухвата кпмплетан прпцесс праоа, 
класираоа пп велишини, тежини И квалитету.  

 Дасу јабуке из Ппппва ппља већ ппстале ппзнат бренд на 
еврппскпј пијаци свједпши И ппдатак да ће већина 
пвпгпдищоег рпда пд прекп хиљаду тпна бити извезена у 
Еврппску унију.  

 Планира се да се садащоих 75 хектара ппд јабукпм прпщири 
дп 2020. гпдине на 250 дп 300 хектара. 

 
 
ЗНАЧАЈНЕ КПМПАНИЈЕ У СЕКТПРУ 


