
 

 

Нови Град 

 
Мјесто гдје Ваше 

пословне идеје постају 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД 

Одјељење за привреду и пољопривреду 

Контакт особа: 

Дамир Шевић, Начелник Одјељења ;  

E-mail: ozp@opstina-novigrad.com 

Telefon:  (+387) 52/ 720-460 

 

Милан Жујић, Шеф Кабинета Начелника Општине 

E-mail: sef.kabineta@opstina-novigrad.com 

Telefon: (+387) 52/ 720-454 

 

 

Улица Петра Кочића број 2  

79220 Нови Град 

Службени назив: Општина Нови Град 

Држава Босна и Херцеговина 

Ентитет Република Српска 

Координате 45°2'45” N 16°22'49” E 

Површина 470 km² 

Становништво 24 023  

Временска зона Средњоевропска  

Степен развијености Неразвијена општина 

Клима Умјерено континентална  

Поштански број 79 220 

Позивни број (+387) 52 

Транспортна повезаност 

Приједор 33 km 

Бања Лука 86 km 

Козарска Дубица 50 km 

Бихаћ  68 km 

Удаљеност аеродрома  

Бања Лука 98 km 

Загреб 111 km  

Београд 352 km 

Зашто инвестирати у Нови Град ?  

 Близина границе са ЕУ  

 Дугогодишња традиција у текстилној индустрији 

 Убрзане процедуре регистрације и издавања дозвола 

 Природни ресурси (шуме, воде, руда и минерали итд.) 

 Повољни општински подстицаји 

 Ниски трошкови пословања (струја, коминалије, таксе 

итд.) 

Прехрамбени сектор 
Водич за инвеститоре 



Увоз и извоз прехрамбеног сектора 

 

У 2019. години прехрамбени сектор биљежи пораст 

извоза за 77,23% у односу на 2018.годину и пад увоза за 

24,81%.  

Најзначајнији извозни производи у 2019. години били 

су производи прехрамбене индустрије, пића; алкохол и 

сирће и  дуван.  

Најзначајнији партнер у извозу је Хрватска.  

Најзначајнији партнери у увозу били су Србија, 

Словенија и Хрватска.  

 

Успјешна прича ПЗ ,, АГРОЈАПРА ” Доњи Агићи 

 

Задруга ПЗ ,,АГРО ЈАПРА“ је основана 2000. године у 

циљу обнове и модернизације пољопривредне 

производње, сопствене прераде и пласмана на тржиште, 

на бази постојећих природних ресурса и локалне 

незапослене радне снаге, тј. одрживог руралног развоја 

Подгрмеча. Предузеће запошљава 29 радника.  

Циљеви предузећа су:  

 повећавање запошљавања 

 обнова, развој и откуп пољопривредне производње, 

као и развој малих 

 прерађивачких капацитета 

 стварање услова да људи раде заједно, да 

квалитетније и боље живе 

 очување и заштита природе - воде, земљишта, 

ваздуха и шуме Подгрмеча, као и сеоске 

архитектуре, старих заната, обичаја и вриједности 

 развој сеоског, риболовног и ловног туризма 

 квалитетније образовање, информисање и 

Производни програм прехрамбеног сектора  

 Производња прехрамбених производа  

 Производнја пића 

 Производња хлјеба, свјежих пецива и колача 

 Производња макарона, резанаца и кускуса и 

сличних производа од брашна 

 Производња уља 

 

Најзначајнија привредна друштва у овом сектору 

су  

 

 ,, COMP– ASTOR ” Д.О.О. 

 ,,ВИНО ПРОДУКТ” Д.О.О.  

 ,,ДАШИЋ ПРОДУКТ “ Д.О.О. 

 

____________________________________________ 

"По оствареном приходу, учешће овог сектора у 

укупном пословању износило је 7,59% " 
____________________________________________ 

 

Карактеристике сектора 

 

 5 привредних друштава  

 11 самосталних предузетника  

 72 запослениа радника  

 Укупан годишњи приход 18.690.673 КМ  

 Већим дијелом оријентисана на домаће тржиште. 

 

С 
ектор прехрамбене индустрије, посједује велике 

потенцијале, солидне људске и природне ресурсе 

и дугу традицију. 

Прехрамбена индустрија има потенцијал за значаајно 

повећанје продаје, извоза и запослености. Прилично 

добро послује и ако је мањим дијелом оријентисан на 

извоз, а већим дијелом на домаће тржиште.  

 

Основне предности ове индустријске гране су:  

 Потенцијали за одличну сировинску базу ( плодно 

пољопривредно земљиште, климатски услови и 

добри производни капацитети у прехрамбеној 

индустрији). 

 Природни ресурси ( структура земљишта, 

водотокови , биолошки диверзитет и тд.) 

 Људски ресурси  

 

 Прехрамбена индустрија требала би да у циљу раазвоја 

иде у правцу:  

 Јачања њихове производне и економске 

ефикасности. 

 Примјене свјетских стандарда и технологија 

 Производње здравствено сигурне хране 

 Већим и оперативнијим финансијским средствима 

за новооснована предузећа. 


