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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.) 

Дрвопрерађивачки 

сектор 



Најзначајнији привредни субјекат  

Најзначајнији привредни субјекат је 

компанија ,,SANI GLOBAL“ д.о.о. Бихаћ, Подружница 

Нови Град која је почела са радом почетком 2015. године 

у индустријској зони Пољавнице, у погонима бившег 

привредног субјекта ,,Лигношпер“. Основна дјелатност је 

производња плоча од дрвета.  

 ,,SANI GLOBAL“ је фирма из Босне и 

Херцеговине која  има више од 17 година дугу  традицију 

у преради дрвета. Данас је ,,SANI GLOBAL“ пословни 

систем који обухвата два профитна центра, то јест 

производњу букових и специјалних шперлоча и 

производњу букових масивних плоча те намјештаја од 

масивног дрвета.  

Сједиште фирме се налази у Бихаћу, гдје се налази и 

производња масивних плоча и финалних производа, док 

се производња букових шперплоча и специјалних 

шперплоча налази у Новом Граду. 

 Привредно друштво ,,SANI GLOBAL“ данас 

запошљава 150 радника и једна је од већих 

дрвопрерађивачких фирми у Босни и Херцеговини, која 

све своје производе извози на тржиште ЕУ.  

Привредно друштво ,,SANI GLOBAL“ је 

еколошки орјентисана фирма која све инвестиције и 

производне процесе прилагођава постојећим еколошким 

стандардима. Производни програми посједују бројне 

цертифицате као што је FCS, BUREAU VERITAS, DET 

NORSKE VERITAS и LTM CERTIFIKAT за отпорност 

према пожару. 

 

Финансијски показатељи пословања у области 

прераде дрвета 2019. година 

 

 17 привредних друштава  

 238 запослених радника 

 17.567.792,00 КМ укупан приход 

 

________________________________________________ 

 

,, Дрвопрерађивачки сектор позитивно послује, 
али су његова стопа добити и поврат на имовину 
прилично ниски, а нешто више од половине од 
укупне производње се пласира на страно тржиште 
(7 954 953,00 КМ) или 53,66% „ 
________________________________________ 

 

Спољнотрговинска размјена 

Посматрајући по годинама, дрвни сектор  

биљежи константан раст  извоза за посматрани период, 

док је увоз производа  готово занемарив. 

Стратегија даљњег развоја ове индустријске 

гране је у преласку на послове вишег степена 

финализације, са већим учешћем рада домаћег 

становништва, чиме би позитивни ефекти дјеловања 

овог сектора били значајно повећани. 

Д 
рвопрерађивачки сектор на подручју општине 

Нови Град има дугу традицију.  

У периоду послије другог свјетског рата дрвна 

индустрија је била носилац развоја општине 

због лако приступачне и квалитетне сировине 

 Тренутно на подручју општине послују 

привредни субјекти чија је дјелатност претежно 

примарна прерада дрвета, а сировинска база је помјерена 

према сортиментима нижих дебљинских разреда и 

нижег квалитета трупаца. 

 

Основне предности ове индустријске гране су: 

 Висок ниво квалитета производа и услуга, 

 Квалификованост и ниски трошкови радне снаге, 

 Географски положај који омогућује брзо реаговање 

на тржишне и друге захтјеве, 

 Значајни производни капацитети територијално 

добро позиционирани, 

 Производна традиција, индустријска култура и 

добар углед у свијету. 


