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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.) 

Сек�ор �р�овине  
Во�ич за инвес�и�оре 



Спољнотрговинска размјена  

 

Најзначајнији извозни производи у 2019. години су: 
текстил и производи од текстила , дрво и производи од 
дрвета; производи од сламе, еспарта и других материјала 
за плетење; корпарски и плетерски производи и прости 
метали и прозводи од простих метала  
Најзначајнији увозни производи у 2019. години су: 
производи хемијске индустрије или сродних индустрија, 
текстил и производи од текстила, производи прехрамбене 
индустрије; пића, алкохол и сирће; дуван и пр.замјене 
дувана, машине; апарати и механички уређаји; 
електр.опрема; њихови дијелови; апарати за снимање и 
репродукцију звука, тел.апарати за снимањеи 
репрод.слике и звука, дијелови и прибор за те производе,  
као и возила, ваздухоплови, пловила и пратећа 
транспортна опрема . 
Најзначајније земље спољнотрговински партнери су: 
Словенија, Хрватска, Србија и Италија. 
 
Успјешна прича - ,,INTERPROMET“ д.о.о. 
 
„Interproмet“ д.о.о. Нови Град је једна од три водеће 
велепродаје фармацеутских производа на територији 
Босне и Херцеговине. Одликујe их широк асортиман, 
брза и поуздана достава, свеобухватна услуга и 
квалитетни односи које су изградили са реномираним 
свјетским произвођачима и купцима широм Босне и 
Херцеговине. 
Захваљујући успјешном пословном моделу базираном на 
знању, искуству и великој посвећености запослених, ово 
привредно друштво биљежи константан раст укупног 
обрта и тржишног учешћа у области дистрибуције 
лијекова, медицинских средстава, дијететских производа, 
козметике, хербалних производа и беби хране и опреме.  

Финансијски показатељи у области трговине  

 35 привредних друштава 

 518 запослених радника 

 171.437.189,00 КМ укупан приход  

 

 Најзначајнија привредна друштва: 

  „ INТERPРOMEТ” д.о.о. ,  

 ЗУ Апотеке “B PHARM”,  

 „EURO FANY“ д.о.о. и  

 „FELIX TRADE“ д.о.о.  

 

_____________________________________________ 

 
,, Ова привредна друштва са 146.575.489 
КМ учествују са 96,68% у укупном приходу 
сектора трговине.“  
_____________________________________ 

Т 
рговина спада у једну од водећих привредних 
грана у Новом Граду. Према доступним 
подацима, процјењује се да ће се наставити 
раст овог сектора са повећањем обима и 

вриједности промета. 
Трговински сектор  заузима важно мјесто у привреди 
Републике Српске и један је од најзначајнијих сектора 
чији се значај рефлектује у његовом учешћу у укупном 
приходу, стопом раста, бројем запослених у односу на 
друге секторе као и нивоом инвестиција. Запошљава 
већи проценат радне снаге и доприноси ублажавању 
проблема незапослености.  

 Сектор трговине према Сратегији развоја 
трговине Републике Српске до 2022. године треба да 
постане једна од најзначајнијих компоненти бруто 
друштвеног производа поред сектора производње. 

 
Основне предности овог сектора су: 
 
 Убрзан развој трговинске дјелатности, 
 Значајно учешће сектора у структири БДП РС и 

броја запослених, 
 Значајни пољопривредни ресурси, 
 Изграђена инфраструктура, 
 Повољан географски положај. 

 


