
 

Нови Град 

 
Мјесто гдје Ваше 

пословне идеје постају 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД 

Одјељење за привреду и пољопривреду 

 

Контакт особа: 

Мирослава Пашић, Начелник Одјељења ;  

E-mail: miroslava.pasic@opstina-novigrad.com  

Telefon:  (+387) 52/ 720-460 

Адреса:  Петра Кочића број 2 , 79220 Нови Град 

Службени назив: Општина Нови Град 

Држава Босна и Херцеговина 

Ентитет Република Српска 

Координате 45°2'45” N 16°22'49” E 

Површина 470 km² 

Становништво 24 023  

Временска зона Средњоевропска  

Степен развијености Неразвијена општина 

Клима Умјерено континентална  

Поштански број 79 220 

Позивни број (+387) 52 

Транспортна повезаност 

Приједор 33 km 

Бања Лука 86 km 

Козарска Дубица 50 km 

Бихаћ  68 km 

Удаљеност аеродрома  

Бања Лука 98 km 

Загреб 111 km  

Београд 352 km 

Зашто инвестирати у Нови Град ?  

 Близина границе са ЕУ  

 Дугогодишња традиција у текстилној индустрији 

 Убрзане процедуре регистрације и издавања дозвола 

 Природни ресурси (шуме, воде, руда и минерали итд.) 

 Повољни општински подстицаји 

 Ниски трошкови пословања (струја, коминалије, таксе 

итд.) 

Пољопривредни 

сектор 
Водич за инвеститоре 



Задружни сектор  

Према податцима Агенције за посредничке, 

информатичке и финансијске услуге активно је 11 

задруга које врше пословне активности у већем или 

мањем обиму. Задружни савез Републике Српске посебну 

сарадњу одржава са ПЗ ,,Агро Јапра” из Доњих Агића  

која је пословно активна и послује у складу са задружним 

принципима. 

 

 

ПЗ ,, АГРОЈАПРА ” Доњи Агићи 

 

Задруга ПЗ ,,АГРО ЈАПРА“ је основана 2000. године у 

циљу обнове и модернизације пољопривредне 

производње, сопствене прераде и пласмана на тржиште, 

на бази постојећих природних ресурса и локалне 

незапослене радне снаге, тј. одрживог руралног развоја 

Подгрмеча. Предузеће запошљава 29 радника.  

Циљеви предузећа су:  

 повећавање запошљавања 

 обнова, развој и откуп пољопривредне производње, 

као и развој малих 

 прерађивачких капацитета 

 стварање услова да људи раде заједно, да 

квалитетније и боље живе 

 очување и заштита природе - воде, земљишта, 

ваздуха и шуме Подгрмеча, као и сеоске архитектуре, 

старих заната, обичаја и вриједности 

 развој сеоског, риболовног и ловног туризма 

 квалитетније образовање, информисање и 

комуницирања. 

 

Сточарска производња 

Мљекарство је 

најзначајнија грана 

сточарства на подручју 

општине јер има највећи 

удио у приходима 

пољопривредних 

газдинстава. Квалитетна исхрана и добра генетика 

основни су предуслов за постизање добрих 

резултата у овој грани сточарства. Она се развија 

захваљујући постојању откупљивача и подстицајних 

мјера. Висина премије за кориснике стандардног 

квалитета износи 0,25КМ/L, а у 2020. години 

откупљено је 4.706.158,00 литара од 132 кооперанта 

са 56 активних откупних 

станица.  

 

Пчеларство 

Пчеларство представља 

један од сектора у 

оквиру пољопривреде 

који значајно доприноси побољшаној економској 

активности, руралном развоју и очувању еколошке 

равнотеже.  Пчеларство је једна од 

најперспективнијих грана наше општине, док 

климатски и географски услови погодују 

организовању и развоју пчеларства. На подручју 

општине послује 10 фирми које се баве 

производњом пчеларске опреме. Већина фирми је 

извозно оријентисана, а у евиденцији пчелара и 

пчелињака евидентирано је 62 пчелара и 3.547 

кошница. У циљу промоције ове гране 

пољопривреде почетком септембра одржава се 

манифестација ,, Дани пчеларства, воћарства и 

нашег села– Нови Град”  на којој пчелари 

представљају своје производе. За подршку 

пчеларској производњи Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде у 2020. 

години исплатило је 18.487,00 КМ .  На основу 

Правилника о подстицајима у пољопривредној 

производњи на подручју општине Нови Град у 2020. 

П 
ољопривредни сектор је важан сегмент 

домаће економије коју карактеришу 

одређене компаративне предности са 

становишта добре комбинације 

природних и климатских ресурса што погодује 

готово свим врстама производње.  

Ратарска производња 

На подручју наше општине ратарска производња се 

одвија на око 9.000 ha, а у структури засијаних 

површина најзаступљенија култура је кукуруз са 

површином од око 2.100 ha, затим слиједе јечам и 

зоб на површини од око 600 ha, пшеница 400 ha , 

тритикал 260 ha и  сточно крмно биље на око 5.500 

ha. Ратарски произвођачи остварују право на 

подстицаје путем општинских и републичких 

подстицаја. Вриједност 

остварених подстицаја за 

ратарску производњу износи 

76.274,00 КМ.  

 

Повртарска производња 

На подручју општине Нови Град поврће је засијано 

на око 1.500 ha. Најзаступљеније културе које се 

узгајају су паприка, пасуљ, купусњаче, лук, 

краставац, диње, лубеница и кромпир. Општина 

Нови Град на 

основу ,,Правилника о 

подстицајима у 

пољопривредној 

производњи” одобрава 

подстицајна средства за 

производњу поврћа на 

отвореном.  

 

Воћарска производња   Представља 

најпрофитабилнију грану пољопривредне 

производње.  

Захтјева највећа улагања у нове технологије 

производње, а нарочито у стандарде квалитета. 


