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УВОД 

 

• Дрвопрерађивачки сектор на подручју општине има дугу традицију.У периоду послије 

другог свјетског рата дрвна индустрија је била носилац развоја општине због лако 

приступачне и квалитетне сировине 

• Тренутно на подручју општине послују привредни субјекти чија је дјелатност претежно 

примарна прерада дрвета 

• Сировинска база је помјерена према сортиментима нижих дебљинских разреда и нижег 

квалитета трупаца. 

 

Основне предности ове индустријске гране су: 

Висок ниво квалитета производа и услуга, 

Квалификованост и ниски трошкови радне снаге, 

Географски положај који омогућује брзо реаговање на тржишне и друге захтјеве, 

Значајни производни капацитети територијално добро позиционирани, 

Производна традиција, индустријска култура и добар углед у свијету. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 

 

 

Табела бр. 1: Финансијски показатељи пословања у области прераде дрвета 2018 година 

Година Број привредних 

друштава 

Укупан приход(КМ) Број радника 

2018 17 15.704.449,00 221 

Учешће у 

прерађивачкој инд. 

36,9% 34,20% 33,70% 

Учешће у укупном 

пословању 

10,75% 7,13% 12,95% 

Извор: АПИФ 

 

Табела бр. 2: Финансијски показатељи пословања у области прераде дрвета 2019 година 

Година Број привредних 

друштава 

Укупан приход(КМ) Број радника 

2019 17 17.567.792,00 248 

Учешће у 

прерађивачкој инд. 

36,9% 39,46% 31,73% 

Учешће у укупном 

пословању 

10,8% 7,14% 12,73% 

Извор: АПИФ 

 

Табела бр. 3: Финансијски показатељи пословања у области прераде дрвета 2020 година 

Година Број привредних 

друштава 

Укупан приход(КМ) Број радника 

2020 21 14.953.220,00 253 

Учешће у 

прерађивачкој инд. 

44,68% 32,70% 33,42% 

Учешће у укупном 

пословању 

14,29% 6,12% 13,84% 

Извор: АПИФ 

Према подацима Агенције за посредничке, информатичке и финансијске послове (АПИФ) 

у 2020. години је било 21 привреднo друштво са 253 радника и укупним приходом од 



   

14.953.220,00 КМ. По броју запослених, учешће овог сектора у укупном броју запослених у 

привредним друштвима износио је 13,84 %. По оствареном приходу, учешће  овог сектора у 

укупном приходу износило је 6,12%. 

Посматрајући по годинама, дрвопрерађивачки сектор не исказује значајне разлике по свим 

посматраним параметрима али је примјетна тенденција раста према свим посматраним 

показатељима. 

Овај сектор позитивно послује, али су његова стопа добити и поврат на имовину прилично 

ниски, а нешто више од половине од укупне производње се пласира на страно тржиште. 

 

Табела бр. 2.: Преглед оствареног прихода привредних друштава из области прераде дрвета и 

дрвних производа 

 

Р. 

бр. 

Назив привр. 

субјекта 

Област дјелатности Укупан приход 

2018. г. 

Укупан приход 

2019. г. 

Укупан приход 

2020. г. 

1. 

Д.О.О. “LIGNO-

PROGRES”         

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); 

импрегнација дрвета 

3.184.957,00 3.896.446,00 4 122 434,00 

2. 

“BRAĆA 

STJEPANOVIĆ“ 

д.о.о. Нови Град                                                                   

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); 

импрегнација дрвета 

2.932.467,00 2.788.523,00 1.742.306,00 

3. 

“LIGNO TEHNA CO” 

д.о.о.                                                                               

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од 

плута, сламе и плетарских 

материјала 

1.690.274,00 1.741.091,00 1.324.036,00 

4. 

ДОО “JANјETOVIC 

COM”                                                                              

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); 

импрегнација дрвета 

726.361,00 881.763,00 632.472,00 

5. 

ДОО “ROGA 

KOLOR” 
Производња осталог намјештаја 20.106,00 23.270,00 7.994,00 

6. 
Д.О.О.”Abies Alba”                                                                             

Производња остале грађевинске 

столарије и елемената 
44.822,00 0,00 0,00 

7. 
ДОО “APIS” Производња амбалаже од дрвета 461.091,00 542.485,00 522.811,00 

8. 
ДОО “DRAGOS” 

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); 

импрегнација дрвета 

757.821,00 583.070,00 276.452,00 

9. 

ДОО “ZLATNA 

PČELA” 
Производња амбалаже од дрвета 1.114.271,00 1.283.991,00 1.308.881,00 

10. 

“DEPAL”             

д.о.о. Нови Град                                                                              

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); 

импрегнација дрвета 

726.048,00 653.794,00 0,00 



   

11. 

“FAVIS”              

д.о.о. Нови Град 

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од 

плута, сламе и плетарских 

материјала 

166.169,00 199.391,00 191.702,00 

12. 

“bioConcept”          

д.о.о. Нови Град 

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од 

плута, сламе и плетарских 

материјала 

2.107.452,00 2.438.830,00 1.256.084,00 

13. 

“APOIDEA”         

д.о.о. Нови Град 
Производња амбалаже од дрвета 381.140,00 364.400,00 373.805,00 

14. 

“LUNA NUKLEUS” 

д.о.о. 
Производња амбалаже од дрвета 650.017,00 862.451,00 778.597,00 

15. 

“MELLIFERA“    

д.о.о. Нови Град                                                                    
Производња амбалаже од дрвета 232.991,00 349.738,00 353.713,00 

16. 

“EKO-PCELA”    

д.о.о. Нови Град                                                                           
Производња амбалаже од дрвета 87.095,00 78.524,00 72.101,00 

17. 

“RENGA KOMERC” 

д.о.о. Нови Град                                                                       

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); 

импрегнација дрвета 

441.473,00 

 

519.278,00 470.618,00 

18. 

“DERMA-Fire sticks” 

д.о.о 
Производња осталих производа од 

дрвета 

 384.017,00 1.056.026,00 

19. 

“KSB”                   

д.о.о. Нови Град                                                                                 

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од 

плута, сламе и плетарских 

материјала 

 - 0,00 

20. 

„ZOMIKS 

INŽENјERING“ д.о.о. 

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од 

плута, сламе и плетарских 

материјала 

- - 270.497,00 

21. 

„DRVO-ZEC CO“ 

д.о.о. 
Сјеча дрвета - - 

 

192.691,00 

УКУПНО ДРВНИ СЕКТОР 15.724.555,00 17.591.062 14.953.220,00 

УКУПНО ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 45.925.381,00 44.525.906,00 45.728.002,00 

УКУПНО ПРИВРЕДА 
220.281.667,00 245.993.506,00 

244.358.109,00 

Извор: АПИФ 

 

 

 



   

 

 

 

 

Табела бр. 3. Преглед броја запослених привредних друштава из области прераде дрвета. 
Р. Бр. Назив привр. Субјекта Област дјелатности Број 

запослених 

2018. г. 

Број 

запослених 

2019. г. 

Број 

запослених 

2020. г. 

1. 

Д.О.О. “LIGNO 

PROGRES”         

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); импрегнација 

дрвета 

46 52 53 

2. 

“BRAĆA 

STJEPANOVIĆ“ д.о.о. 

Нови Град                                                                   

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); импрегнација 

дрвета 

21 22 19 

3. 

“LIGNO TEHNA CO” 

д.о.о.                                                                               

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од плута, 

сламе и плетарских материјал 

20 
24  

4. 

ДОО “JANјETOVIC 

COM”                                                                              

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); импрегнација 

дрвета 

12 
11 11 

5. 
ДОО “ROGA KOLOR” Производња осталог намјештаја 1 

1 1 

6. 
Д.О.О.”Abies Alba”                                                                             

Производња остале грађевинске 

столарије и елемената 
1 

0 0 

7. 
ДОО “APIS” Производња амбалаже од дрвета 13 

11 
 

11 

8. 
ДОО “DRAGOS” 

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); импрегнација 

дрвет 

10 
10 9 

9. 

ДОО “ZLATNA 

PČELA” 
Производња амбалаже од дрвета 16 

19 19 

10. 

“DEPAL” д.о.о. Нови 

Град                                                                              

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); импрегнација 

дрвета 

10 
9 0 

11. 

“FAVIS”              д.о.о. 

Нови Град 

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од плута, 

сламе и плетарских материјала 

5 
4 5 

12. 

“bioConcept”  д.о.о. 

Нови Град 

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од плута, 

сламе и плетарских материјала 

25 
25 20 

13. “APOIDEA”  д.о.о. 
Производња амбалаже од дрвета 6  

7 

 

7 



   

Нови Град 

14. 

“LUNA NUKLEUS” 

д.о.о. 
Производња амбалаже од дрвета 15 

16 16 

15. 

“MELLIFERA д.о.о. 

Нови Град                                                                    
Производња амбалаже од дрвета 12 

8 14 

16. 

“EKO-PCELA” д.о.о. 

Нови Град                                                                     
Производња амбалаже од дрвета 2 

3 3 

17. 

“RENGA KOMERC” 

д.о.о. Нови Град                                                                       

Тестерисање и блањање дрвета 

(производња резане грађе); импрегнација 

дрвета 

6 
2 6 

18. 

“DERMA-Fire sticks” 

д.о.о Производња осталих производа од дрвета 
 

16 20 

19. 
“KSB” д.о.о. Нови Град                                                                                 

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од плута, 

сламе и плетарских материјала 

 
0 6 

20. 

„ZOMIKS 

INŽENјERING“ д.о.о. 

Производња осталих производа од 

дрвета, производња предмета од плута, 

сламе и плетарских материјала 

- 
- 5 

21. 
„DRVO-ZEC CO“ д.о.о. Сјеча дрвета  

 4 

Укупно дрвопрерађивачи 221 240 253  223,78 

УКУПНО ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 654 705 757 31,73% 

УКУПНО ПРИВРЕДА 1.731 1.757 1.828 12,73% 

Извор: АПИФ 

 

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА 

 

Према подацима Вањскотрговинске коморе БиХ, учешће укупног извоза дрвета ,дрвних 

производа и сл. у односу на укупан  извоз општине у 2020. години  износио је 19,43%. Учешће 

укупног увоза дрвета ,дрвних производа и сл. у односу на укупан остварени увоз у 2020. години 

износио је 0,09 % из чега је видљиво да је овај сектор готово искључиво извозно орјентисан.  

 

Табела бр.6: Преглед спољнотрговинске размјене дрвета,дрвних производа и сл. 

СЕКТОР Извоз Извоз Извоз  Увоз Увоз Увоз 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Дрво и 

производи од 

дрвета;  

8.089.139 7.809.339 6.730.701 76.456 62.027 

 

78.132 

УКУПНО 

остварена 

спољнотрговинс

ка размјена 

36.878.347 38.106.222 34.623.737 

 
79.456.324 78.972.487 81.929.405 

Учешће % 21,93 20,49 19,43 0,16 0,08 0,09 

Извор: Вањскотрговинска комора БиХ 



   

 

Посматрајући по годинама, дрвни сектор  биљежи константан раст  извоза за посматрани 

период,док је увоз производа  готово занемарив . 

 

 

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОСТИ И НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

 

Према подацима Пореске управе РС за 2020. годину, привредни субјекти са подручја општине 

Нови Град из области дрвног сектора имају 347 запослених радника, односно учествују са 

9,05% у укупном броју запослених.   

 Посматрајући по годинама, дрвни сектор биљежи благи пад броја запослених радника.У 

2019 години је забиљежен пад броја запослених у односу на 2018 годину за 2,8%. У 2020. години, 

дрвни сектор биљежи пад броја запослених радника за 0,86% у односу на 2019. годину.   

 

Табела бр.7: Преглед броја обавезника и запослених у дрвопрерађивачком сектору 

  

ДЈЕЛАТНОСТ Број 

запослених 

2018 

Број 

запослених 

2019 

Број 

запослених 

2020 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 4.080 3.875 3.835 

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 877 829 842 

ДРВНИ СЕКТОР 360 350 347 

Извор: Пореска управа РС 

 

Према подацима Завода за запошљавање Републике Српске од 31.12.2020. године, на 

евиденцији је било укупно 12 активно незапослених лица дрвне струке. На евиденцији активно 

незапослених је 2 лица са високом стручном спремом, 5 са средњом стручном спремом,5 са КВ 

струцном спремом.. 

На евиденцији ЗЗРС- Биро Нови Град има и значајан број пасивно незапослених лица 

дрвне струке, који се воде на евиденцији ради остваривања других права, а прије свега права на 

здравствено осигурање. 

 

Табела бр. 8: Преглед броја активно незапослених дрвне струке и укупно запослених у 2020. 

години   

ЗАНИМАЊЕ СТАЊЕ АКТИВНЕ 

ПОНУДЕ НА ДАН 

31.12.2020. Г. 

ЗАПОСЛЕНО У 2020. Г. 

Дрвна- КВ 5 0 

Дрвна - ССС 5 7 

Дрвна - ВКВ  0 

Дрвна - ВСС 2 6 

Дрвна - УКУПНО 12 13 

УКУПНО НЕЗАПОСЛЕНИХ 912 386 

Извор: ЗЗРС 

 

Стратегија даљњег развоја ове индустријске гране је у преласку на послове вишег степена 

финализације, са већим учешћем рада домаћег становништва, чиме би позитивни ефекти 

дјеловања овог сектора били значајно повећани. 

 

 

 



   

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКАТ 

 

Најзначајнији привредни субјекат је компанија „ЛИГНО-ПРОГРЕС“ д.о.о. која је почела са 

радом почетком 1996. Године. Главна дјелатност предузећа је производња и прерада 

различитих врста дрвета гдје је највише заступљена буква, те израда букове самице, 

полусамице, оквајчене даске, паркетних фриза и елемената за израду намјештаја. У 

понуди нуде и програм израде цијепаног дрвета. Посједује камион са дизалицом за 

властити транспорт трупаца. Током година улагања у технологију обраде дрвета значајно 

су проширили производни програм и повећали производне капацитете. Производе 

пласирају на домаће и инострано тржиште од чега се више од 70 % пласира на инострано 

тржиште. У „ЛИГНО-ПРОГРЕС“ д.о.о.  запослено је 53 радника. 

 


