
 

 

  



 

 
 

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Продаја погона дрвне индустрије предузећа „Нова 

форма“ доо  Шамац у индустријској зони „Пољавнице“ 

 

2. СЕКТОР: Дрвопрерађивачка индустрија 

 

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. Некретнина  

предузећа „Нова форма“ доо  Шамац  се налази на простору бившег 

комплекса „Лигношпер“. 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА: 

Пројекат се односи на некретнине предузећа  „Нова форма“ доо Шамац у Новом 

Граду, над којима је покренут извршни поступак ради наплате новчаног 

потраживања које ЗП „Електро Добој“ има према овом предузећу. С обзиром да 

ЗП „Електро Добој“ ад Добој нема интереса ову некретнину узимати у 

власништво, једини начин прометовања некретнином је провођење извршног 

поступка гдје би потенцијални инвеститор могао исту стећи кроз извршни 

поступак који се води пред Окружним судом у Приједору. 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

На основу уговора о заснивању хипотеке број ОПУ-1181/2010 од 

23.11.2010.године, ради обезбијеђења споразума о начину измирења дуга за 

електричну енергију (790.797,06 ЕУР+ 69.836,41 ЕУР затезна камата),  укњижено 

је право залога  и подвргавање непосредном принудном извршењу на 

некретнинама предузећа „Нова форма“ доо Шамац, и то: 

 

- К.ч. број 432/4- зграда канцеларијског намјештаја и складиште 

полуфинала  површине 1352 м
2
,  

- К.ч. 432/7- Зграда пумпе за проћишћавање вода површине 10 м
2
,  

- К.ч. 432/1- Зграда производне хале канцеларијског намјештаја, радиона  и 

припрема са фабричким кругом, површине  17 655 м
2
. 

 

Предмет споразума је  измирење дуга за испоручену и утрошену електричну 

енергију у корист ЗП „Електро Добој“ ад Добој. С обзиром да ЗП „Електро 

Добој“ ад Добој нема интереса ову некретнину узимати у власништво, једини 

начин прометовања некретнином је провођење извршног поступка гдје би 

потенцијални инвеститор могао исту стећи кроз извршни поступак који се води 

пред Окружним судом у Приједору. Објекат је тренутно девастиран и потребно 

је извшити комплетну санацију објекта. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 

 
 

 

 
5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?  

Ради се о brownfield инвестицији. Објекти се воде као власништво привредног 

друштва ДОО „Нова форма“ Шамац, међутим  над њима је покренут извршни 

поступак ради наплате новчаног потраживања које ЗП „Електро Добој“ ад Добој 

има према овом предузећу, те је ЗП „Електро Добој“ ад Добој уписано као први 

хипотекарни повјерилац на предметним некретнинама. 

 

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА  

С обзиром да ЗП „Електро Добој“ ад Добој нема интереса ову некретнину 

узимати у власништво, једини начин прометовања некретнином је провођење 

извршног поступка гдје би потенцијални инвеститор могао исту стећи кроз 

извршни поступак који се води пред Окружним судом у Приједору. 

 

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ  

 

 Изузетно атрактивна локација, у склопу индустријске зоне, 

 Објекат посједује сву потребну инфраструктуру,  

 Дуга индустријска традиција, квалитет и доступност високостручне радне 

снаге, уз конкурентну цијену рада. 

 Слободни производни капацитети, који се могу ставити у функцију. 

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

 
6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА 

Дуг према ЗП „Електро Добој“ ад Добој:  860.633,47 ЕУР 

 

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

Финансирање од стране улагача. 

 

 

 



 

 
 

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) 

 
6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА 

Од потенцијалних инвеститора се очекује улагање у реконструкцију и 

адаптацију постојећег објекта и изградња новог пословног комплекса. 

 



 

 
 

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 

 

 

 

 

 

„Нова форма“ ДОО 

 

Директор: Маријан Мишић 

Адреса: Цара Душана 45,  

               76230 Шамац 

Телефон: +387 54/611-953 

e-mail: info@novaforma.ba  

WEB: http://www.novaforma.ba/  

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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