
 

 

  



 

 
 

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Развој инфраструктуре у Индустријској зони 

„Пољавнице“ 

 

2. СЕКТОР: Сектор индустрије и малих и средњих предузећа 

 

3. ЛОКАЦИЈА:  
 

Општина Нови Град географски је смештена у сјеверозападном дијелу Босне и 

Херцеговине, односно Републике Српске, на самој граници са Републиком 

Хрватском. Административно граничи са 5 сусједних општина  и градова 

Републике Српске - Приједор, Козарска Дубица, Оштра Лука, Крупа на Уни и 

Костајница, те са општином Босанска Крупа - Федерација БиХ. Њен цјелокупни 

простор је везан за средњи и доњи ток ријеке Уне и доњи ток ријеке Сане, гдје 

сјеверни дио општине захвата обронке планин Козара, а јужни се простире под 

падинама планине Грмеч.   

 

Иако је Нови Град релативно удаљен од главног града Босне и Херцеговине 

Сарајева (320 км), ипак је веома добро повезан са централном Босном и 

Херцеговином и њеним окружењем, кроз мрежу друмских и жељезничких 

саобраћајница. Најближи већи градови су Бања Лука (89 км) и главни град 

Републике Хрватске, Загреб (135 км).  

 

Удаљеност између Новог Града и границе са Словенијом је 140 км, границе са 

Аустријом 246 км, границе са Мађарском 220 км. Нови Град је такође мрежом 

друмских и жељезничких саобраћајница  веома добро повезан са осталим 

дијелом Босне и Херцеговине и сјеверним дијелом Републике Хрватске, као и са 

Централном Далмацијом и лукама на Јадранском мору. 

 

Најближи међународни аеродроми се налазе у Бањој Луци (вријеме вожње: 1 

час), Загребу (вријеме вожње: 2,5 часа), Сплиту (вријеме вожње: 5 часова), 

Сарајеву (вријеме вожње 5 часова) и Београду (вријеме вожње 4 часа) 

 

 



 

 
 

Подручје индустријске „Пољавнице“ зоне је смјештено на рубном дијелу града, 

између ријеке Уне и магистралног правца М14 Нови Град – Костајница, а 

удаљено је 4 км (узводно ријеком Уном) од центра Новог Града. Налази се 

непосредно уз значајни путни правац, магистрални пут М14 (дионица Нови Град 

– Костајница). Са западне стране дуж магистралног пута налази се значајни 

жељезнички правац Нови Град - Суња. Као прилазни пут до споменуте локације 

искориштена је стара траса пута Нови Град – Костајница која се налази са 

западне стране магистралног пута М 14. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА: 

Регулационим планом Индустријске зоне „Пољавнице“  утврђено је подручје за 

индустријске и пословне намјене укупне површине 17 ха. Планом су дефинисани 

сви релевантни урбанистичко-регулативни елементи за будућу изградњу, 

реконструкцију и планско уређење простора који он обухвата. Простор 

обухваћен Регулационим планом налази у периферном дијелу Новог Града, 

сјевероисточно од центра, 4 километара узводно ријеком Уном. За ово подручје 

урађена је Студија изводљивости која предвиђа изградњу модерне индустријске 

зоне на земљишту површне 75 ха. Пројекат укључује улагања у дуготрајну 

материјалну имовину (припремне активности, водовод, ЕЕ инфраструктура, 

канализација, пречистач, саобраћајна инфраструктура, ТТ инфраструктура, 

заштитни зид поред ријеке Уне, надзор), те улагања у краткотрајну имовину 

(одржавање и маркетинг). 



 

 
 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

Подаци о Индустријској зони „Пољавнице“: 

 

 Тип зоне: Индустријске и пословне зоне 

 Назив зоне: Индустријска зона „Пољавнице“ 

 Површина: Индустријска зона „Пољавнице“ је површине 75  ha, од чега је 40 ha у 

власништву физичких лица, а 35 ha у власништву приватних пословних субјеката 

Регулационим планом је обухваћен дио зоне површине 17 ха.  

 Оперативне/неоперативне: Оперативна 

 Оснивачи (власници):  

На простору на којем се сада налази Индустријска зона Пољавнице је за вријеме 

бивше Југославије  пословао одређен број великих привредних субјеката 

(Лигношпер, Унаметал, РК Неимар и др.), и остали су неискориштени објекти тих 

субјеката, као и велика количина неискориштеног земљишта погодног за градњу 

објеката. Ово земљиште је било у власништву Општине Нови Град и истицало се 

по том што се на једном мјесту налазила већа површина земљишта којим 

Општина располаже, а да су при том ријешена нека инфраструктурна питања - 

приступни пут, електро мрежа, телефонски прикључци и др.  Вријеме 

успостављања и развоја индустријске зоне „Пољавнице“, као засебне цјелине, 

сматра се 29.12.2004. година, кад је скупштинском одлуком број 02-022-107/04, 

додјељено неизграђено општинско земљиште привредницима за градњу 

привредних објеката. Од тада до данас је донесено је низ одлука везаних на 

стварање предуслова за развој зоне: Регулациони план Индустријске зоне 

Пољавнице , Одлука о оснивању "Индустријске зоне Пољавнице" и Студија 

изводљивости за Индустријску зону Пољавнице. Зоном управља Општина Нови 

Град. Више података доступно је ОВДЈЕ.  

 Инфраструктура: Сва инфраструктура која је потребна за привредно дјеловање, а 

то је комунална, саобраћајна, енергетска и телекомуникацијска, је доведена до 

простора Индустријске зоне „Повљанице“, али није ријешена у самој зони. 

Паралелно уз зону је магистрални пут Нови Град-Костајница. Приступ 

индустријској зони се остварује преко магистралног пута према Костајници на 

удаљеност од цца 3 км од центра града и пута према Приједору, Бихаћу, 

Републици Хрватској ( Двор и Хрватска Костајница). У Индустријској зони нема 

изграђене канализације нити пречиштача отпадних вода. У непосредној близини 

зоне (око 700 м) се налази главна трафостаница ЈП Електродистрибуције Нови 

Град, ТС Пољавнице 110/20/10 kV, од које је потребно изградити нови електро 

вод и нову трафостаницу, како би се квалитетно ријешило питање 

електроснабдијевања привредних субјеката лоцираних у новом дијелу 

Индустријске зоне. 

 Основне дјелатности: текстилна, дрвопрерађивачка и метална индустрија, 

грађевинарство, саобраћај и складиштење. 

 

http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/01/Plan-prostorne-organizacije-industrijske-zone-Poljavnice-Novi-Grad.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/01/Plan-prostorne-organizacije-industrijske-zone-Poljavnice-Novi-Grad.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2018/12/1.Odluka-o-osnivanju-Industrijske-zone-Poljavnice-Slglasnik-14-09.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2018/12/3.Studija-izvodljivosti-za-Industrijsku-zonu-Poljavnice.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2018/12/3.Studija-izvodljivosti-za-Industrijsku-zonu-Poljavnice.pdf
http://investnovigrad.com/?page_id=249&lang=lat


 

 
 

 Предузећа која дјелују у зони: 
Редни 

број 

Назив предузећа Дјелатност Претежна дјелатност Инвеститор 

1. Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, 

промет, услуге и импорт-експорт 

"SMS Industrie Engineering" d.o.o. 

Прерађивачка 

инд. 

25.11 Производња металних 

конструкција и њихових 

дијелова 

страни 

(Аустрија) 

2. "SIMPROMAX" д.о.о. за производњу, 

инжењеринг и консалтинг 

Прерађивачка 

инд. 

23.61 Производња 

производа од бетона за 

грађевинарство 

страни 

(Швајцарска) 

3. "ZOMIKS-INŽENJERING" д.о.о. за 

производњу, промет, трговину и 

услуге 

Прерађивачка 

инд. 

16.29 Производња осталих 

производа од дрвета, 

производња предмета од 

плута, сламе и плетарских 

материјала 

домаћи 

4. "FABRIKA PELETA" д.о.о. за 

производњу и услуге 

Прерађивачка 

инд. 

16.29 Производња осталих 

производа од дрвета, 

производња предмета од 

плута, сламе и плетарских 

материјала 

страни (Србија) 

5. Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, 

промет и услуге "HS-INVEST" 

D.O.O. 

Прерађивачка 

инд. 

20.510 Производња осталих 

производа од дрвета 

домаћи 

6. "PROMIT" д.о.о. за производњу, 

промет и услуге у земљи и 

иностранству 

Прерађивачка 

инд. 

20.510 Производња осталих 

производа од дрвета 

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 

45.20 Одржавање и 

поправка моторних возила  

домаћи 

8. "CO LES-TRADE" д.о.о. за 

унутрашњу и вањску трговину 

Саобраћај и 

складиштење 

49.41 Друмски превоз робе домаћи 

9. "COLORTEX" д.о.о. за производњу , 

трговину и услуге 

Прерађивачка 

индустрија 

13.92 Призводња готових 

текстилних производа, осим 

одјеће 

страни (Италија) 

10. "NEW SANATRON" инжењеринг 

Нови Град, д.о.о. 

Стручне, научне и 

техничке 

дјелатности 

71.12 Инжењерске 

дјелатности и са њима 

повезано техничко 

савјетовање 

домаћи 

11. "DE GO" Сенић (Гојка) Мирко с.п. Трговина на 

велико и на мало; 

поправка 

моторних возила 

и мотоцикала 

47.52 Трговина на мало 

робом од метала, бојама и 

стаклом у 

специјализованим 

продавницама 

домаћи 

http://bizreg.esrpska.com/Home/PregledPoslovnogSubjekta/10428
http://bizreg.esrpska.com/Home/PregledPoslovnogSubjekta/10428
http://bizreg.esrpska.com/Home/PregledPoslovnogSubjekta/10428
http://bizreg.esrpska.com/Home/PregledPoslovnogSubjekta/10428
http://bizreg.esrpska.com/Home/PregledPoslovnogSubjekta/10428
http://bizreg.esrpska.com/Home/PregledPoslovnogSubjekta/10428
http://bizreg.esrpska.com/Home/PregledPoslovnogSubjekta/10428


 

 
 

12. "GAČIĆ INTERCOP" д.о.о. за 

производњу, трговину и услуге  

Саобраћај и 

складиштење 

60.240 Превоз робе у 

друмском саобраћају 

домаћи 

13.  "IZOLATER"  Костадиновић 

(Mилош) Рајко с.п. 

Снабдијевање 

водом; 

канализација, 

управљање 

отпадом и 

дјелатности 

санације 

(ремедијације) 

животне средине 

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) 

домаћи 

14. ДОО за промет и промет "Nova 

Forma"  ПЈ "Lignošper" Нови Град 

Прерађивачка 

индуст. 

36.140 Производња осталог 

намјештаја 

домаћи 

15. "EKO-PČELA" д.о.о. за производњу и 

трговину 

Прерађивачка 

инд. 

16.24 Производња амбалаже 

од дрвета 

домаћи 

16. "GRUPA FORTIS" д.о.о. Стручне, научне и 

техничке 

дјелатности 

70.22 Савјетовање које се 

односи на пословање и 

остало управљање 

домаћи 

17. ДОО за производњу и трговину 

"VASTIL"  

Прерађивачка 

инд. 

14.13 Производња остале 

спољашње одјеће 

страни (Италија) 

18. ДОО за производњу, инжењеринг и 

консалтинг, експорт-импорт 

"SIMPROLIT NG"  

Прерађивачка 

индустрија 

23.61 Производња проивода 

од бетона за грађевинарство 

страни 

(Швајцарска) 

19. "PIN" Шкондић (Мирко) Зоран с.п. Трговина на 

велико и на мало; 

поправка 

моторних возила 

и мотоцикала 

45.20 Одржавање и 

поправка моторних возила  

домаћи 

20. "DEPAL" д.о.о. за производњу Прерађивачка 

индуст. 

16.10 Тестерисање и 

блањање дрвета 

(производња резане грађе); 

импрегнација дрвета 

домаћи 

21. "SANI GLOBAL" д.о.о, ПЈ Нови Град Прерађивачка 

индуст. 

16.10 Тестерисање и 

блањање дрвета 

(производња резане грађе); 

импрегнација дрвета 

домаћи 



 

 
 

22. ПЗ "Strižna"  Трговина на 

велико и на мало; 

поправка 

моторних возила 

и мотоцикала 

47.76 Трговина на мало 

цвијећем, садницама, 

сјемењем, ђубривом, 

кућним љубимцима и 

храном за кућне љубимце у 

специјализованим 

продавницама. 

домаћи 

23. ДОО за производњу и услуге 

"NOVOBIOGAS MWK R.E.B." 

Производња и 

снабдјевање 

електричном 

енергијом, гасом, 

паром и 

климатизација 

35.11 Производња 

електирчне енергије 

домаћи 

24. "TRANSPORTER" д.о.о. Саобраћај и 

складиштење 

49.41 Друмски превоз робе домаћи 

25.  Д.о.о. за производњу, транспорт, 

трговину и услуге, експорт-импорт 

"АPOIDEA" 

Прерађивачка 

индуст. 

16.24 Производња амбалаже 

од дрвета 

домаћи 

26. "bioConcept" д.о.о. за производњу, 

трговину и услуге, експорт-импорт 

Прерађивачка 

индуст. 

16.29 Производња осталих 

производа од дрвета, 

производња предмета од 

плута, сламе и плетарских 

материјала 

домаћи 

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

инд. 

14.12 Производња радне 

одјеће 

страни 

(Словенија) 

 

Пројекат развоја инфраструктуре у Индустријској зони „Пољавнице“ 

подразумијева: 

 

1. Улагања у дуготрајну материјалну имовину: 

- Припрема за зону (откуп, пројекти…) 

- Водовод  

- ЕЕ инфраструктура  

- Кишна канализација  

- Фекална канализација  

- Пречистач 

- Саобраћајна инфраструктура 

- ТТ инфраструктура  

- Заштитни зид поред ријеке Уне  

- Надзор  

- Остали радови  

2. Улагања у краткотрајну имовину 

- Одржавање 

- Марктинг 

 

 



 

 
 

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?  

Ради се о brownfield инвестицији.  

 

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА  

 

Реализоване активности: 

 

- Одлука о оснивању „Индустријске зоне Пољавнице“, 2009.г. 

- Усвојен Регулациони план индустријске зоне „Пољавнице“ 2011-2021.g, 

2011.г. 

- Израђена прединвестициона студија изводљивости за ИЗ 

„Пољавнице“,2012.г. 

- Одлука о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана 

Индустријске зоне „Пољавнице“, 2020.г. 

- Реализован пројекат „Изградња водоводног система у Индустријској зони 

Пољавнице“, 2020.г. 

 

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ  

 

 Геостратешки положај и саобраћајна повезаност- граница са Европском 

Унијом, доступност и добра повезаност са главним друмским и  

жељезничким путним правцима, као и са аеродромима, ријечним и 

морским лукама. 

 Природни ресурси-ријеке, шуме, земљиште, чиста вода и ваздух, руде и 

минерали (кречњак, доломит, гипс, угаљ, барит и жељезна троска, 
шљунак и пијесак у ријекама Сана и Уна, оловно цинковна руда и др.) 

 Институционална подршка и проактивна и флексибилна администрација- 

Нови Град је општина са повољним пословним окружењем и посједује 

BFC SEE сертификат, бројне мјере подршке привреди и инвеститорима, 

 Подстицајна пореска политика и приступ међународном тржишту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

 
6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА 

 

Улагања у дуготрајну материјалну имовину: 

- Припрема за зону (откуп, пројекти…) ................................399.500,00 € 

- Водовод ....................................................................................312.00,00 € 

- ЕЕ инфраструктура ...............................................................787.500,00 € 

- Кишна канализација .............................................................631.500,00 € 

- Фекална канализација ...........................................................506.200,00 € 

- Пречистач ...............................................................................200.000,00 € 

- Саобраћајна инфраструктура .............................................. 925.660,00 € 

- ТТ инфраструктура .............................................................. 117.000,00 € 

- Заштитни зид поред ријеке Уне ...........................................150.000,00 € 

- Надзор .....................................................................................125.000,00 € 

- Остали радови ....................................................................... 235.500,00 € 

 

Укупно дуготрајна материјална имовина: ........................4.389.860,00 € 

 

Улагања у краткотрајну имовину 

- Одржавање.................................................................................25.000,00 € 

-  Маркетинг.................................................................................24.030,00 € 

 

Укупно краткотрајна имовина.......................................................... 49.030,00 € 

СВЕУКУПНО: ..................................................................................4.438.890,00 € 

 

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

Средства за трошкове улагања у зону планирају се из слиједећих извора: 

- Влада Републике Српске, 

- Комунална предузећа, 

- ЕУ фондови 

- Властити извори (Буџет Општине Нови Град), 

- Инвеститори/ улагачи 

 

 

 

 



 

 
 

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 изградњу производно-

пословних објеката, те учешће у изградњи инфраструктуре. 

 



 

 
 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА  

Подручје индустријске „Пољавнице“ зоне је смјештено на рубном дијелу града, 

између ријеке Уне и магистралног правца М14 Нови Град – Костајница, а 

удаљено је 4 км (узводно ријеком Уном) од центра Новог Града. Налази се 

непосредно уз значајни путни правац, магистрални пут М14 (дионица Нови Град 

– Костајница). Са западне стране дуж магистралног пута налази се значајни 

жељезнички правац Нови Град - Суња. Као прилазни пут до споменуте локације 

искориштена је стара траса пута Нови Град – Костајница која се налази са 

западне стране магистралног пута М 14. 

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ 

ЗАПОЧЕЛЕ  

Реализоване активности: 

 

- Одлука о оснивању „Индустријске зоне Пољавнице“, 2009.г. 

- Усвојен Регулациони план индустријске зоне „Пољавнице“ 2011-2021.g, 

2011.г. 

- Израђена прединвестициона студија изводљивости за ИЗ 

„Пољавнице“,2012.г. 

- Одлука о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана 

Индустријске зоне „Пољавнице“, 2020.г. 

- Реализован пројекат „Изградња водоводног система у Индустријској зони 

Пољавнице“, 2020.г 

 

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

 

 

 

 

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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