
 

 

  



 

 
 

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Развој индустријске зоне „Пољавнице“ у Новом 

Граду- пословна понуда  СЗР „Изолатер“ 
 

2. СЕКТОР: Грађевинарство  

 

3. ЛОКАЦИЈА: Подручје индустријске зоне „Пољавнице“ налази се 4 км 

удаљено од центра града. Поред саме зоне пролази жељезничка пруга у 

једном правцу, Нови Град – Добрљин- Загреб, и другом правцу Нови Град – 

Бања Лука – Добој, као и магистрални пут Нови Град – Костајница -Сисак, 

Нови Град- Бања Лука- Сарајево и Нови Град- Бихаћ-Сплит. СЗР „Изолатер“, 

Нови Град је 25-годишња специјализована изолатерска фирма за хидро,термо 

и звучне изолације, које се налази у склопу индустријске зоне. 

 

 

 

 



 

 
 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА: 

СЗР „Изолатер“, Нови Град је 25-годишња специјализована изолатерска фирма за 

хидро,термо и звучне изолације, које се налази у склопу индустријске зоне 

„Пољавнице“. Предузеће активно послује од 1998.године и има богато искуство у 

области грађевинарства и металне индустрије.  Тренутно запошљава 4 радника.  

У пословном објекту је планирано покретање производње нове врсте изолационих 

материјала за утопљавање објеката,  дораде за звучне изолације, термо панеле и 

полупанеле за израду намјенских комора за хлађење и чување  (воћа,меса.рибе), те  
погона за производњу стиропор полупанела и панела за израду комора.  За покретање 

ове  производње, са намјером да се сва производња усмјери за извоз,  потребно је 

партнерство са страним инвеститором у виду заједничког улагања и размјене добре 

праксе и техничко-технолошких иновација. 

Пословна понуда предузећа се односи на заједничко улагање (joint venture) од 

стране страног партнера у циљу развоја извозних потенцијала предузећа. Детаљи 

заједничког подухвата ће се регулисти уговором. 

Инпути од стране инвеститора се односе на унапријеђење и модернизацију 

производног процеса (набавка машина) и модернизацију и руковођење 

маркетиншким активностима предузећа. Инпути власника предузећа се односе 

на запослене раднике и производни простор. Намјера власника предузећа је 

производњу потпуно усмјерити на извоз.  

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

Назив предузећа: СЗР „Изолатер“  

Година изградње производног простора: 2008.године 

Досадашња намјена објекта:Производња лимарских производа-панела и 

полупанела 

Спратност: П+1  

Површина објекта: 393,75  м
2
 ( дужина: 37,5 м, ширина: 10,5м) 

Површина парцеле: 3.000 м
2
 ( дужина: 73м, ширина: 41м) 

Власништво: Костадиновић Рајко 

Инсталација објекта: У објекту су постојале све инсталације: електро, водовод, 

канализација, централно гријање, ПТТ, против пожарна дојава, вентилација итд. 

Објекат је монолитно грађен, са трафостаницом која припада објекту (400 kV-

далековод високог напона) 



 

 
 

Потребна реконструкција: Објекат је ограђен, уз објекат постоји и складишни 

простор (250 м
2
)-покривен и затворен. Величина дворишта- 20х70м. Нису 

потребна додатна улагања у објекат. 

 

О предузећу:  

СЗР "Изолатер" је предузеће које се бави услугама изолације у грађевинартву. 

Области грађевинарства у којима ради су вискоградња и нискоградња. Посједује 

добре референце за обављене послове – хидроизолација 15 мостова, израда 

преко 450.000м² равних кровова и др. послови.  Посједује технолошко знање и 

потребне лиценце за обављање послова.   

 

Ужа специјалност предузећа је: 

 Израда равних кровова-(подлоге- А-Б,дрвене, лимене), и то: 

         а)Топли (затворени)равни проходни и непроходни кровови 

         б)Хладни (обрнути)равни проходни и непроходни кровови, 

         ц) Вентилитајући (коси) непроходни кровови, 

         д) Зелени с компастом. 

 

Услуге предузећа: 

 Санација равних кровова 

 Израда хидроизолација на мостовима,вијадуктима и пасарелама, 

 Израда и набавка хидроизолација у објектима са високим 

темпаратурним разликама (хладњаче,специјални режими,спој хидро и 

термо мостова и заштита термике), 

 Израда хидроизолација на базенима вањским и унутарњим 

 Набвка и израда хидроизолација на објектима у земљи (подземне 

гараже,стамбени објекти,атомска склоништа са тракама за лијеване и 

ваљане асфалте, термоизлоацијама,  дренажне фолије и делитације 

објеката), 

 Набавке материјала и израда звучне изолације,на бази филцева и 

рефлексија 

     

Референце предузећа: 

 Равни кровови: 

- Кровови  „Горења“, Велење 

- Кровови на термо електрани „Соштањ’“, 

- Кровови „Садије“, Марибор 

- Кровови болница „Цеље“,Изола, „Сем Петар“ у Горици 



 

 
 

-  Кровови школа „Копар“,“Бузет“, „Цеље“,итд. 

- Кровови у Републици Српској :5 кровова МУП РС, 2 крова новог 

Торња летења „Маховљани“,  5 кровова на згради министарства 

РС, 4 крова на згради Владе, кров школе на  Петрићевцу у Бањој 

Луци, више кровова у руднику „Митал“, кров ОМВ бензиске 

пумпе,  небодер Нови Град,  кров  хотела „Монумент“ на Козари и 

велик број стамбених и индустријских објеката. 

 

 Базени за питку воду: 

- „Ризана“, Копар, 

- „Канфанар“, Ровињ 

 

 Базени за  купање затворени: 

- Хотел „Пунта“, В.Лошињ 

 

 Базени за купање отворени: 

- Хотел „Еден’“, Ровињ 

 

 Мостовна хидроизолација: 

- Укупно 17 у Словенији и Хрватској 9, а 8 у  Републици Српској: 

- Мост преко Уне Нови Град, 

- Мост преко Сане Нови  Град, 

- Жељезнички Вијадукт у Новом Граду , 

- Мост преко Уне у Костајници, 

- Мост преко Босне у Шамцу и неколико мостића  Оџак и Клакар. 

 Хладњаче: 

Хидро изолације и термо изолације више од 30 објеката. 

 

О производу: 

Годишње се изврши изолатерских послова на грађевинским објектима 200.000м³, 

а на мостовима 50.000м². Уградња подразумијева квалитетне и атестиране 

материјале и гаранцију квалитета. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?  

Ради се о пословној понуди активног предузећа у области грађевинарства. 

Предузеће има богато искуство и референце. Пословна понуда се односи на 

заједничко улагање, односно заједнички подухват са страним инвеститором у 

циљу проширења производног програма и извозних активности предузећа. 

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА  

Пројекат је спреман за реализацију. Сви партнерски односи ће бити регулисани 

уговором. 

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ  

 

 Изузетно атрактивна локација, у склопу индустријске зоне, 

 Објекат је изграђен 2008.године и посједује сву потребну 

инфраструктуру, те не захтјева додатна улагања,   

 Власник објекта има богато искуство и бројне референце у предложеној 

области партнерства и сарадње. 

 

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

 
6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА 

На основу ранијих прорачуна улагање у просторима (у виду унапријеђења 

техничко-технолошког процеса производње)  би износило око  200.000,00 ЕУР, а 

вриједност годишње производње би износила 300.000,00 ЕУР. Број запослених 

би био 8 радника. Годишња добит се процјењује на износ од 100.000,00 ЕУР. 

 

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

Финансирање од стране улагача, што подразумијева потпуно финансирање 

пројекта од стране улагача кроз набавку и инсталацију потребних машина. 

 

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. 

Инпути власника предузећа СЗР „Изолатер“се односе на запослене раднике и 

производни простор. Намјера власника предузећа је производњу потпуно 

усмјерити на извоз. 

 

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА 

Инпути од стране инвеститора се односе на унапријеђење и модернизацију 

производног процеса (набавка машина) и модернизацију и руковођење 

маркетиншким активностима предузећа.  

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА  

Локација објекта се налази 4 км од центра града, у склопу Индустријске зоне 

„Пољавнице“ . Пратећа инфраструктура је доступна. 

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ 

ЗАПОЧЕЛЕ  

Не 

 

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

 

 

 

 

СЗР „Изолатер“, Нови Град 

 

Власник: Рајко Костадиновић 

Адреса: Индустријска зона „Пољавнице“ бб 

               79220 Нови Град 

Телефон: +38765580172 

e-mail: izolatertartufanovigrad@gmail.com  

WEB: http://izolater-novigrad.50webs.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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