
 

 

  



 

 
 

 

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ,,Слободно грађевинско земљиште и вишенамјенска       

хала у насељу Добрљин“  

   

2. СЕКТОР: Производне дјелатности и трговина  

 

3. ЛОКАЦИЈА: Општина Нови Град, насеље Добрљин, 16 км удаљености  од 

административног центра општине. Насеље Добрљин се налази на 

југоисточној граници Европске уније са Републиком Хрватском. Има веома 

добру повезаност са регионом ЕФТА у погледу саобраћаја (путна и 

жељезничка мрежа). Објекат и земљиште се налазе у близини границе са 

Републиком Хрватском и жељезничког прелаза за међународни транспорт 

путника, возила и робе. Локација је добро повезана с остатком Босне и 

Херцеговине и сјеверним дијелом Републике Хрватске (ЕУ), као и са 

средњом Далмацијом и лукама на Јадранском мору. Најближи међународни 

аеродроми се налазе у Бања Луци (вријеме путовања: 1 сат), Загребу (вријеме 

путовања: 2,5 сата), Сплиту (вријеме путовања: 5 сати), Сарајеву (вријеме 

путовања: 5 сати) и Београду (вријеме путовања: 4 сата). 

 

 
 



 

 
 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА: 

Предузеће „COMP ASTOR“ д.о.о. Нови Град нуди на продају индустријско 

грађевинско земљиште површине од 17.000 м² и вишенамјенску халу 

површине 2.700 м².  Предметна некретнина се налази на магистралном путу 

Нови Град – Костајница - Сисак, у мјесту Добрљин, на грађевинском 

земљишту у потпуно развијеној индустријској зони и тренутно је у изградњи. 

Објекат је у фази изградње, према договору може се продати или изнајмити у 

овoј фази или по завршетку радова. 

Тренутно је завршена армирно-бетонска конструкција, а по пројектној 

документацији  остају да се заврше  кровопокривачки радови (предвиђен је 

кров од панела), лимарски радови, браварски и фасадерски радови,  

хидроинсталације и  електроинсталације. Очекује се да ће грађевински 

радови бити завршени до краја 2020. године.  

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

Назив објекта: Вишенамјенска хала и грађевинско земљиште   

Година изградње: 2020. 

Употребна дозвола: Објекат је у фази изградње 

Парцела: Површина парцеле на којој се налази објекат износи 2748 м², дужина    

90,40 м, ширина 30,40 м  

Спратност: 1 - приземље 

Вањски габарити објекта: Објекат је правилног облика, површине 2748 м²,  

дужине 90,40 м и ширина 30,40 м  

Грађевинско земљиште: Површина грађевинског земљишта које је понуђено на   

продају износи 17.000 м² 

Власништво:  COMP –ASTOR д.о.о., Ракани бб, 79220 Нови Град 

Инсталације објекта: Објекат је у фази изградње. 

 



 

 
 

Очекивани резултати реализације пројекта:   

 

 Стављање у пословну функцију вишенамјенске хале, 

 Искориштавање слободног грађевинског земљишта,  

 Повећање обима пословних активности и броја запослених на подручју 

општине Нови Град.  

 

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?  

Инвестициона могућност подразумјева продају вишенамјенске хале површине  

2748 м² и грађевинског земљишта површине 17.000 м² који су у власништву 

предузећа „COMP –ASTOR” д.о.о. Нови Град.    

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА  

Вишенамјенска хала и грађевинско земљиште су понуђени на продају. Захтјеви 

за евентуално проширење објекта могу се размотрити уз консултацију с купцем.  

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ  
 

 вишенамјенска хала је погодна за производне и трговачке дјелатности 

или као складишни простор, 

 слободних 17.000 м² грађевинског земљишта на магистралном путу Нови 

Град – Костајница - Сисак,    

 атрактивна локација, на граници са Републиком Хрватском, 

 веома добра повезаност са регионом ЕФТА у погледу саобраћаја (путна и 

жељезничка мрежа),  

 добра повезаност с остатком Босне и Херцеговине и сјеверним дијелом 

Републике Хрватске, 

 релативна близина међународних аеродрома у окружењу.  
 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

 

6.1. ПРОЦИЈЕЊЕНA ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА 

Цијена објекта: На упит, у договору са власником. 

Цијена земљишта: На упит, у договору са власником. 

 

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

Продавац хале и земљишта нема посебне услове који се односе на изворе 

финансирања за куповину некретнина.  



 

 
 

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА 

Општина Нови Град  свим потенцијалним инвеститорима пружа свеобухватну 

подршку у реализацији планиране инвестиције путем контакт особе, која је 

задужена за сервисирање информацијама и организацију састанака између 

надлежних органа и инвеститора у циљу поједностављења и брзе реализације 

планиране инвестиције. Општинска администрација је на услузи и у потпуности 

на располагању потенцијалним инвеститорима 24 сата на дан, кроз убрзану 

процедуру за  обезбјеђење грађевинске и употребне дозволе, као и помоћ код 

регистрације предузећа и добијања потребних одобрења за рад што у многоме 

олакшава улагање и почетак успјешног пословања. 

Општина Нови Град пружа бројне повољности при инвестирању и добијању 

свих потребних дозвола и докумената што у многоме олакшава улагање и 

почетак успјешног пословања: 

 Финансијске повољности у виду смањења општинских накнада за 

изградњу производних објеката. 

 Процедура за добијање грађевинске дозволе је унапријеђена што 

скраћује вријеме потребно за добијање локацијских услова и одобрења за 

грађење. 

 Општина додјељује подстицаје за пословање привредних субјеката у 

виду субвенције за унапријеђење и модернизацију производног процеса, 

те нова запошљавања. 

 Општина је увела брзу процедуру за издавање рјешења -за обављање 

предузетничке дјелатности траје један дан, а за регистрацију привредних 

друштава-три дана,  

 Формиран је Привредни савјет као вид формализованог дијалога 

између општинске управе и приватног сектора, чиме је постигнута већа 

укљученост привреде у рад локалне управе, 

 Општина има међународни стандард ИСО 9001:2008 за управљање 

квалитетом јавних услуга у локалној управи. 

 Општина има сертификат општине са повољним пословним 

окружењем - Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) 

  

ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА 

Предметни вишенамјенски објекат (хала) и грађевинско земљиште се искључиво 

нуде на продају.   

 



 

 
 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА  

Објекат као и грађевинско земљиште се налазе на подручју општине Нови Град, 

насеље Добрљин, 16 км удаљености од административног центра општине.  

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ 

ЗАПОЧЕЛЕ  

Вишенамјенска хала је у завршној фази изградње. 
 

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

 

 

 

 

 

  

„COMP –ASTOR” д.о.о. Нови Град   

Директор: Раде Драча 

Адреса: Ракани бб, 79220 Нови Град 

Телефон: 065 514 562, 052 768 444 

E-mail: info@comp-astor.com  

             draca.rade67@gmail.com  

WEB:   http://comp-astor.com/  

 

                   

Општина Нови Град 

Одсјек за управљање развојем 

 

Адреса: Општина Нови Град, Петра Кочића 2,           

79220 Нови Град 

Телефон/Факс:+387 52 720-466, 720-901 

Контакт особа: Весна Ђукановић 

E-mail: vesna.djukanovic@opstina-novigrad.com  

WEB: www.opstina-novigrad.com , 

www.investnovigrad.com  
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