
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ПОЉАВНИЦЕ - ВЛАСНИЦИ ОБЈЕКАТА И ЗЕМЉИШТА

Редни 

број Назив предузећа Дјелатност Контакт особа Претежна дјелатност Стање Инвеститор

1.

Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, 

промет, услуге и импорт-

експорт "SMS Industrie 

Engineering" d.o.o.

Прерађивачка 

инд. Gunter Scholz

25.11 Производња 

металних конструкција и 

њихових дијелова регистован страни (Аустрија)

2.

"SIMPROMAX" д.о.о. за 

производњу, инжењеринг и 

консалтинг

Прерађивачка 

инд. Драган Башић

23.61 Производња 

проивода од бетона за 

грађевинарство регистован

страни 

(Швајцарска)

3.

"ZOMIKS-INŽENJERING" 

д.о.о. за производњу, промет, 

трговину и услуге

Прерађивачка 

инд. Здравка Шљокавица

16.29 Производња 

осталих производа од 

дрвета, производња 

предмета од плута, сламе 

и плетарских материјала регистован домаћи

4.

"FABRIKA PELETA" д.о.о. за 

производњу и услуге

Прерађивачка 

инд. Михајло Рађеновић

16.29 Производња 

осталих производа од 

дрвета, производња 

предмета од плута, сламе 

и плетарских материјала регистован страни (Србија)

5.

Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, 

промет и услуге "HS-INVEST" 

D.O.O.

Прерађивачка 

инд. Ибрахим Хамзић

20.510 Производња 

осталих производа од 

дрвета регистован домаћи

6.

"PROMIT" д.о.о. за 

производњу, промет и услуге у 

земљи и иностранству

Прерађивачка 

инд. Лидија Стевановић

20.510 Производња 

осталих производа од 

дрвета регистован страни (Италија)

7.

Mатично привредно друштво 

"Kozaraprevoz" акционарско 

друштво Нови Град, Зависно 

привредно друштво Друштво 

са ограниченом одговорношћу 

за ремонт и сервис возила 

"Kozaraprevoz Remont i servis" 

д.о.о.

Трговина на 

велико и на 

мало; поправка 

моторних возила 

и мотоцикала Зоран Кукавица

45.20 Одржавање и 

поправка моторних 

возила регистован домаћи

8.

"CO LES-TRADE" д.о.о. за 

унутрашњу и вањску трговину

Саобраћај и 

складиштење Бранко Голубовић

49.41 Друмски превоз 

робе регистован домаћи

9.

"COLORTEX" д.о.о. за 

производњу , трговину и 

услуге

Прерађивачка 

индустрија Бошко Томић

13.92 Призводња готових 

текстилних производа, 

осим одјеће регистован страни (Италија)

10.

"NEW SANATRON" 

инжењеринг Нови Град, д.о.о.

Стручне, научне 

и техничке 

дјелатности

Жељка Крпић, Андреа 

Крпић Вујановић

71.12 Инжењерске 

дјелатности и са њима 

повезано техничко 

савјетовање регистован домаћи

11.

"DE GO" Сенић (Гојка) Мирко 

с.п.

Трговина на 

велико и на 

мало; поправка 

моторних возила 

и мотоцикала Мирко Сенић

47.52 Трговина на мало 

робом од метала, бојама 

и стаклом у 

специјализованим 

продавницама активан домаћи

12.

"GAČIĆ INTERCOP" д.о.о. за 

производњу, трговину и услуге 

Саобраћај и 

складиштење Дражен Гачић

60.240 Превоз робе у 

друмском саобраћају регистован домаћи
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13.

 "IZOLATER"  Костадиновић 

(Mилош) Рајко с.п. Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне срединеРајко Костадиновић

43.99 Остале 

специјализоване 

грађевинске дјелатности 

д. н. (искључиво 

обављање сљедећих 

послова:  радови на 

заштити од влаге и воде - 

хидроизолациони 

радови; уклањање влаге 

из зграда; зидање и 

поплочавање каменом; 

монтажа и демонтажа 

скела и радних 

платформи, искључујући 

изнајмљивање скела и 

радних платформи; 

чишћење паром, 

пјешчаним млазом ои 

сличне радове на 

спољашњим дијеловима 

зграде; остали радови за 

потребе грађења 

индивидуалних стембено-

послних објеката бруто 

грађевинске површине 

до 200 m2, као и објеката 

за које није потребна 

грађевинска дозвола) активан домаћи

14.

ДОО за промет и промет 

"Nova Forma"  ПЈ "Lignošper" 

Нови Град

Прерађивачка 

индуст. Маријан Мишић

36.140 Производња 

осталог намјештаја регистован домаћи

15.

"EKO-PČELA" д.о.о. за 

производњу и трговину

Прерађивачка 

инд. Бојан Каран

16.24 Производња 

амбалаже од дрвета регистован домаћи

16. "GRUPA FORTIS" д.о.о.

Стручне, научне 

и техничке 

дјелатности

Драган Чорокало, Миле 

јањић

70.22 Савјетовање које се 

односи на пословање и 

остало управљање регистован домаћи

17.

ДОО за производњу и 

трговину "VASTIL" 

Прерађивачка 

инд.

Vasco Fagari; Мирослав 

Станковић

14.13 Производња остале 

спољашње одјеће активан страни (Италија)

18.

ДОО за производњу, 

инжењеринг и консалтинг, 

експорт-импорт "SIMPROLIT 

NG" 

Прерађивачка 

индустрија Драган Башић

23.61 Производња 

проивода од бетона за 

грађевинарство регистован

страни 

(Швајцарска)

19.

"PIN" Шкондић (Мирко) Зоран 

с.п.

Трговина на 

велико и на 

мало; поправка 

моторних возила 

и мотоцикала Зоран Шкондрић

45.20 Одржавање и 

поправка моторних 

возила активан домаћи

20. "DEPAL" д.о.о. за производњу

Прерађивачка 

индуст. Дино Делић

16.10 Тестерисање и 

блањање дрвета 

(производња резане 

грађе); импрегнација 

дрвета регистован домаћи

21.

"SANI GLOBAL" д.о.о, ПЈ 

Нови Град

Прерађивачка 

индуст. Бекир Накић

16.10 Тестерисање и 

блањање дрвета 

(производња резане 

грађе); импрегнација 

дрвета регистован домаћи



22. ПЗ "Strižna" 

Трговина на 

велико и на 

мало; поправка 

моторних возила 

и мотоцикала Љубан Трнинић

47.76 Трговина на мало 

цвијећем, садницама, 

сјемењем, ђубривом, 

кућним љубимцима и 

храном за кућне 

љубимце у 

специјализованим 

продавницама. регистован домаћи

23.

ДОО за производњу и услуге 

"NOVOBIOGAS MWK R.E.B."

Производња и 

снабдјевање 

електричном 

енергијом, 

гасом, паром и 

климатизација Горан Врсајко

35.11 Производња 

електирчне енергије регистован домаћи

24. "TRANSPORTER" д.о.о.

Саобраћај и 

складиштење Милан Сладаковић

49.41 Друмски превоз 

робе регистован домаћи

25.

 Д.о.о. за производњу, 

транспорт, трговину и услуге, 

експорт-импорт "АPOIDEA"

Прерађивачка 

индуст. Зоран Башић

16.24 Производња 

амбалаже од дрвета регистован домаћи

26.

"bioConcept" д.о.о. за 

производњу, трговину и 

услуге, експорт-импорт

Прерађивачка 

индуст. Предраг Илић

16.29 Производња 

осталих производа од 

дрвета, производња 

предмета од плута, сламе 

и плетарских материјала регистован домаћи

27. "SMART TEXTILES" d.o.o.

Прерађивачка 

инд.

"PREVENT & DELOZA" 

d.o.o.

14.12 Proizvodnja radne 

odjeće регистован страни (Словенија)


