
 

 

Нови Град 

 
Мјесто гдје Ваше 

пословне идеје постају 

стварност !  

  

 

 

 

 

 

 

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.) 

Текстилни сектор 
Водич за инвеститоре 



Спољнотрговинска размјена 

 

Најзначајнији извозни производи у 2019. години  били су: 

одјећа и прибор за одјећу - плетени или хеклани 

производи ( 18.647.212,00 КМ) и Одјећа и прибор за 

одјећу, осим плетених и кукичаних производа  

( 3.376.580,00 КМ) и др.  

Партнери у извозу били су Италија, Њемачка, Словенија и 

Хрватска.  

 

Најзначајнији увозни производи у 2019. години били су: 

одјећа и прибор за одјећу - плетени или хеклани 

производи ( 13.289.537,00 КМ), плетени или кукичани 

материјали ( 2.572.028,00 КМ).  

Најзначајније земље  партнери у извозу биле су Њемачка, 

Италија, Словенија и Хрватска.  

 

Профил ,, Вастил” Д.О.О Нови Град  - Успјешна 

прича  

Текстилни погон „Vastil“основан је 2017.године од стране 

италијанског инвеститора, групације Calzedonia.  

Баве се шивањем плетених текстилних производа за 

италијански бренд Falconeri.   

Производни програм пласира се на тржиште Европске 

уније.  

Тренутно запошљавају 99 радника.  

Циљ компаније је улагање у савремене технологије и 

стварање услова за нова запошљавања те обезбјеђивање 

што бољих услова рада запослених.  

Производни програм текстилног сектора: 

 Производња одјеће 

 Производња текстила 

 Производња рубља  

 Производња кожне одјеће 

 Производња остале спољашње одјеће и  

 Производња готових текстилних производа, осим 

одјеће. 

 

У оквиру овог сектора послују  три већа 

произвођача:  

 

 ,, Сана Елвис” А.Д  

 ,,Вастил” Д.О.О  

 ,,Падрино - БП “ Д.О.О. 

 

____________________________________________ 

"У  текстилном сектору три привредна друштва 

учестувју са 71,31% у укупном приходу текстилне 

индустрије. " 
____________________________________________ 

 

Карактеристике сектора 

 

 11 привредних друштава  

 8 самосталних предузетника  

 335 запослених радника  

 Укупан годишњи приход 5.524.219 КМ  

 Извозно оријентисана  

Текстилна индустрија, коже и обуће је хетерогена 

дјелатност која обухвата различите производе, 

полупроизводе и материјале за даљу производњу и 

обухвата: 

 Производњу текстилних предива и тканина,  

 Производњу одјевних предмета, дораде и бојења 

крзна, 

 Производња коже и предмета од коже и одјеће. 

 

Текстилна индустрија у општини Нови Град има 

дугогодишњу традицију, квалификовану радну снагу, 

препознатљивост и могућност даљег проширења 

производних капацитета.  

 

Основне предности ове индустријске гране су: 

 Висок ниво квалитета производа и услуга, 

 Квалификованост и ниски трошкови радне снаге, 

 Географски положај који омогућава брзо реаговање 

на тржишне и друге захтијеве, 

 Значајни производни капацитети територијално 

добро позиционирани, 

 Производна традиција, индустријска култура и 

добар углед у свијету.  


