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САДРЖАЈ

Увод
Билтен “Најбоље из Српске“, представља
промоцију домаће производње, која је
приоритет дјеловања Министарства
трговине
и
туризма.
Куповином
производа, произведених у Републици
Српској, доприносимо, не само развоју
домаћег предузетништва, него и развоју
економије и цјелокупне привреде у
Републици Српској. Издавањем оваквог
билтена желимо да пружимо подршку
произвођачима по чијим производима
Српска може да постане препознатљива
у свијету. Већа потрошња домаћих
производа корак је напријед у настојању
креирањa бренда, што је такође један
од циљева Министарства предвиђених
Стратегијом развоја трговине. Поносни
смо на сада већ четврти број билтена
“Најбоље из Српске“, који овај пут на
једном мјесту обухвата и представља
најзначајније произвођаче текстила и
коже. У жељи да промовишемо домаће
произвођаче, вјерујемо да ће билтен
“Најбоље из Српске“ садржајно и тематски
успјети да пружи довољно информација
потрошачима, пословним партнерима
као и потенцијалним инвеститорима.
Важно је нагласити да производњом и
куповином домаћих производа јачамо
привреду Републике Српске.
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“EXCLUSIV LINGERIE” Бања Лука
Приватна компанија “Exclusive lingerie”
основана је 1988. године са сједиштем у
Бањалуци. Анализа тржишта, те одређени
пословни и други фактори довели су стручни
тим овог предузећа на идеју да свој развој
усмјере у правцу производње женског интимног
рубља. То ће убрзо, поред производње женских
купаћих костима, постати основна дјелатност
“Exclusive lingerie”, која је и до данас задржана.
На почетку потребно је нагласити да се
све фазе планирања и пословања у овом

основна дјелатност дистрибуција производног
асортимана матичног предузећа на територији
Републике Србије.
Данас је “Exclusive lingerie” једно од
ријетких предузећа на простору Босне и
Херцеговине, које се може похвалити сталним
праћењем технолошких и модних трендова,
усавршавањем производње, повећањем броја
запослених, те испуњавањем очекивања
купаца, њихових производа.

Квалитетно и јасно дефинисана пословна
политика и њено досљедно спровођење
допринијели су дугогодишњем опстанку
компаније на тржишту. Таква политика
постала је један од основних услова за

успјешном предузећу одвијају у властитом
савременом пословном објекту са комплетном
инфраструктуром. Сам објекат лоциран је
непосредно уз саобраћајницу која има излаз
на магистрални пут Бања Лука – Градишка.
У фирми је тренутно запослено 65 радника,
највећим дијелом женске радне снаге. На
основу оствареног пословног успјеха и
одлуке да се прошири производња, почетком
2008. године, компанија “Exclusive lingerie”
формирала је у Београду огранак фирме, чија је
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даљи квалитативни развој овог предузећа у
свим правцима. Од 2002. године предузеће
посједује сертификате ISO 9001:2008, издате
од стране SGS-Zurich што представља најбољи
доказ спремности и опредјељености фирме
“Exclusive lingerie” да крене у сусрет потребама
савремене и модерне жене.

Оваква пословна политика могућа је само
ако су сви запослени усмјерени ка успјеху.
А у овом предузећу је баш тако. Наиме, уз
добру мотивацију производни резултати су
бољи, а тиме и осјећај задовољства, који је
истовремено подстицај за даље доказивање у
свим производним и управљачким процесима.
Стога у овој, данас већ, реномираној
и позиционираној компанији раде на
стварању препознатљивог идентитета, као
и на постизању осјећаја припадности радној
породици. У њој се сви, као што ће рећи
управљачки дио “Exclusive lingerie”, помажу и
теже колективном и личном успјеху.
Занимљиво је напоменути да се велепродаја
готових производа врши непосредно уз
просторије гдје се налази и производња. Ово
има за предност да потенцијални купци имају
могућност прегледа комплетне колекције,
цијена и информација о роковима испоруке.
Сва роба се испоручује купцу без додатних
трошкова на простору читаве Босне и
Херцеговине и Србије.

С друге стране малопродајна мрежа се
простире широм читаве БиХ и Србије, тако
да се у свим већим градовима ове двије
државе могу набавити квалитетни производи
предузећа “Exclusive lingerie”. Врхунски дизајн
и квалитет допринијели су да се робна марка
“Exclusive lingerie” лако препознаје на
продајном мјесту јер су артикли изложени
на висећим сталцима, и сортирани према
препознатљивом
идентитету
колекција
“Cotton line”, “Micro line” и “Swimwear line”.

У сагласности са пословном политиком
предузећа, у 2015. години, отворен је први
брендиран малопродајни објекат у Бања Луци,
како би се на најлакши могући начин купцима
понудио комплетан асортиман на једном
мјесту.
Производња у предузећу организована је на
три производне линије, „Cotton line“, „Micro
line“ и „Swimwear line“.

„Cotton line“ производи намијењени су првенствено жени која, прије свега, цијени додир
њежности. Интимно рубље настало у оквиру ове линије израђено је од најфинијег памука, са
додатком дискретних детаља чипке.

С друге стране, „Micro line“ производи пажљиво се израђују за жену која прије свега жели квалитет,
удобност, али и модеран и секси изглед. Ова линија производа од микрофибера комбинована је
са различитим детаљима од чипке и финог тила.

На крају, „Swimwear line“, односно линија купаћих костима, обухвата женске купаће костиме,
мушке купаће гаће, те тинејџерске и дјечије купаће костиме. Поменути купаћи костими израђују
се од најквалитетнијих материјала реномираних италијанских произвођача. Пратећи свјетске
трендове дизајнери предузећа “Exclusive lingerie” бирају боје материјала и штампане дезене за
израду колекције. С тим у вези, у овој компанији прецизно разрађују различите форме модела и
аплицирају украсне детаље најбољег квалитета.
Визија менаџмента ове компаније је да “Exclusive lingerie” доведу у сам врх успјешних домаћих
предузећа, и да квалитетом и разноликошћу понуде заузму једну од лидерских позиција у региону
када су интимно рубље и купаћи костими у питању. Континуиран развој, улагање у модерне

информационе технологије и нове материјале, те оптимална
примјена научних и технолошких сазнања, дају овој компанији
за право да вјерује у остварење постављених задатака.

Наравно, у предузећу су свјесни захтјева савременог тржишта и
карактеристика успјешних свјетских компанија, те са посебном
пажњом обликују идеје које ће ову компанију довести до
позиције регионалног лидера у домену производње женског
интимног рубља и женских купаћих костима.
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„SANA LINEA“ а.д.
Костајница
Акционарско друштво „Sana Linea“ има дугу
традицију у производњи модне конфекције.
Фирма је основано давне 1947. године, а од 1958.
започиње њен развојни пут, када је саграђена
нова производна хала, ремонтиран стројни
парк и отворено осам сопствених продавница.
Потпуну трансформацију предузеће започиње
1970. године интеграцијом у тадашњи СОУР
«Сана» Нови Град да би се 2001. године
регистровала као самостална фирма и добила
назив „Sana Linea“. Ово предузеће је на тај начин
успјешно завршило својинску трансформацију
у складу са законом и данас послује као
акционарско друштво.
Свакако, потребно је напоменути, да све
од оснивања па до данас „Sana Linea“ није
престајала са радом. С тим у вези задржан је
предратни ниво производње, унапријеђен
технолошки процес и настављена извозна
оријентација. Све ово допринијело је да током
свог, вишедеценијског пословања, предузеће
није пословало са губитком.
Надаље, властитим инвестицијама изграђена
је нова и адаптирана стара производна хала
чиме су се створили услови за повећањем броја
запослених. Усвајањем нових технологија
створени су услови за производњу модне
одјеће а нарочито женских блуза, по чему је ово
предузеће познато на иностраном тржишту а
посебно на тржишту Њемачке.

Данас „Sana Linea“ упошљава 150 радника, с
тим да 70% капацитета запошљава кроз „лон
послове“. за њемачко тржиште. Та чињеница
представља најбољи показатељ да је одличним
квалитетом израде, поштивањем рокова,
као и свих других уговорених обавеза „Sana
Linea“ привукла интерес многих великих и

познатих европских модних кућа. Преосталих
30% својих капацитета користе за израду
властите колекције и ангажмана за потребе
предузећа попут: МУП РС, УИО, Поште Српске,
Електропривреде итд.

Опште познато је да је „Sana Linea“ у свијет
моде ушла са женским блузама које и данас
чине највећи дио понуде фирме. Поред блуза
у асортиману предузећа заступљене су и
женске хаљине, сукње, сакои, хлаче, мајице,
капути, спаваћи програм, итд. Захваљујући
квалитетном дизајнерском тиму, који уважава
захтјеве куапаца и тржишта, „Sana Linea“ се два
пута годишње појављује са новим колекцијама:
прољеће/љето и јесен/зима. У изради
поменутих колекција користе се природни
материјали попут свиле, памука, вуне и разних
мјешавина других материјала.
Најбоље из Српске
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Последњих неколико година „Sana Linea“
развија властиту малопродајну мрежу и до
сада је широм БиХ отворено 11 малопродајних
објеката. И то није све, ово предузеће своје
модне новитете пласира и на тржишта
Словеније, Хрватске и Србије гдје је у току
отварање представништва „Sana Linea“.

У току су разговори и са потенцијалним
партнерима из Руске Федерације, тако да
освајање тако великог тржишта представља
будућу визију предузећа.

Оно по чему је а.д. „Sana Linea“ специфична и
препознатљива на тржишту јесу величине
од 38 до 52, а свакако је специфично и то да
комплетан руководећи кадар чини љепши
пол. Женски менаџмент се кроз године
пословања показао и више него успјешан, у
сваком тренутку спреман да се прилагоди
на сва тржишна гибања. Стога, можда баш та
црта женствености која краси „„Sana Linea“
представља фактор успјеха који јој не да да
посустане.
На крају рецимо да „Sana Linea“ већ годинама
своје производе пласира под препознатљивим
слоганом: „Све ријеке теку од извора према
ушћу, само Сана тече према вама“.
8
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„CARMEN LINE“ д.о.о.
Бања Лука
Дионичарско друштво са 100%
приватним капиталом „Carmen Line“
д.о.о. Бања Лука представља друштво
са 22 године дугом традицијом.
Предузеће „Carmen Line““ бави се
дизајном, креацијом, производњом,
велетрговином и трговином на
мало женске модне конфекције са
препознатљивом етикетом „Carmen
Line“.

За аутентичност робне марке „Carmen Line“
задужен је креаторски тим под стручним
вођством гђе др. Пламенке Стојић.
Материјали од којих се израђују модели, за
колекције „Carmen Line“, у потпуности потичу
из Италије, одликују се високим квалитетом
и представљају плод рада врхунских
италијанских дизајнера.

Поменуте чињенице дају колекцијама „Carmen
Line“ ноту актуелности и представљају
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гаранцију да се све оно што се тренутно дешава
на модним пистама Милана, Париза, Лондона,
дешава и у производним погонима „Carmen
Line“ преточено у властиту колекцију.

Најбоље из Српске
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Модна кућа „Carmen Line“ данас има 55
запослених и 14 сопствених брендираних
бутика, са усвојеним стандардима ISO
9001:2008, препоруком Спољнотрговинске
коморе БиХ, као и међународним печатом
пословног
повјерења
познатијим
као
ChamberTrust.
Стога, свака нова колекција „Carmen Line“
носи нешто ново, али и један препознатљив
стил и упечатљиву ноту која се проналази у
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свим колекцијама ове модне куће, као и гаранцију
да се овдје заиста говори о јединственом,
препознатљивом производу. Визија ове успјешне
модне куће у будућности је планирано ширење
на регионална тржишта, уз смјену генерација
и увођење младих, образованих људи жељних
изазова у менаџмент фирме.
Модна кућа „Carmen Line“ добитник је бројних
награда и признања, а такође се може похвалити
чињеницом
да
је
помогла
реализацију
многобројних пројеката хуманитарног, културног
и научног карактера. Такође, већ
пуних тринаест година „Carmen
Line“ је официјелна модна кућа
избора MISS БиХ за избор MISS
of the World.

“GLORIA LINE” д. о. о. Бања Лукa
Дионичарско друштво “Gloria Line” д. о. о.
Бања Лука основано је 1996. године као
породична фирма са 100% приватном
власничком структуром. Основна дјелатност
новооснованог предузећа је била, али је
и данас, производња високо квалитетних
чарапа и штрампли. Сама идеја о оснивању
производног предузећа чарапа и штрампли
датира с краја 80-их година прошлог вијека, али
су се тек десетак година касније, прецизније
завршетком рата, створили услови за почетак
производње, и то из овог угла, у прилично

скромним условима. Почетни, скромни услови
се, међутим нису показали као препрека, јер су
прво оснивачи, а касније и запослени, са пуно
воље и ентузијазма кренули у даље освајање
нових технологија и стварање властитог
бренда.

Данас предузеће “Gloria Line” запошљава преко
70 радника и цјелокупан процес производње
се одвија у властитом производном погону.
Између осталог располаже са 60 плетаћих
машина нове технологије и пратећом опремом
за дораду свих врста чарапа и штрампли. О
успјешности, ове већ позициониране фирме,

понајбоље свједоче бројне посјећене колекције
на којима се представљају производи који
су резултат споја традиције и квалитета, уз
Најбоље из Српске
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праћење свјетских модних
трендова. Примјера ради,
колекција женских производа
потенцијалним купцима нуди
врхунски дизајн и моделе
исплетене од најфинијих
материјала, у којима се свака
жена осјећа посебном и
лијепом.

С друге стране, колекција
мушких
и
спортских
производа нуди разноврсне
моделе
различитих
боја,
те врхунску израду за све
мушкарце који се у свакој
прилици желе осјећати угодно
и модерно.
На крају, дјечија колекција
намијењена је дјеци свих
узраста. Досадашња пракса
показала је да удобни модели
и атракивни узорци могу
привући свако дијете, а да
ни родитеље не оставља
равнодушним.
Када се говори о “Gloria Line”
д. о. о. Бања Лука потребно
је нагласити да се ради
14
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о предузећу које је међу
првим текстилним фирмима
у РС сертификовано са
сертификатом ISO 9001:2008.
Поменути
сертификат
добијен је 2007. године, а само
неколико мјесеци касније ово
предузеће проглашено је за
најуспјешније предузеће у
Републици Српској у сектору
текстилне индустрије.

Годишња производња чарапа и штрампли у “Gloria Line” износи
2,5 милиона пари, од чега се око 40% извози на захтјевно ЕУ
тржиште. Домаће, тржиште, односно тржиште Републике
Српске и Босне и Херцеговине, покривено је властитом
комерцијалном службом, која са седам доставних возила робу
доставља у све малопродајне објекте великих трговачких
ланаца, као и до малих самосталних и специјализованих
трговачких радњи. И то није све. Наиме, у “Gloria Line” почели су
са развојем властите малопродајне мреже, тако да у Бања Луци
већ имају три малопродајна објекта, у којима се могу пронаћи
најразноврснији и највећи избор чарапа за цијелу породицу
и све прилике. Без обзира што се ово предузеће, тренутно,
може похвалити са око стотињак прихваћених властитих
производа на тржишту, и даље интезивно ради на креирању
нових производа са којима се надају да ће добити и нове купце.
Такав приступ је у складу са визијом да “Gloria Line” у годинама
које долазе, и у којима ће с новим технологијама усавршавати
своје производе, с љубављу, поносом и оданошћу бори за сваког
купца.

Најбоље из Српске
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„MARDI“ д.о.о.
Градишка
Модна конфекција „Mardi“ основана је 2003. године у Чатрњи, општина Градишка. Од оснивања
до данас, предузеће „Mardi“ остварило је значајан раст и развој. Наиме, првих година пословања
основна дјелатност предузећа била је велепродаја и малопродаја женске модне конфекције да
би средином 2007 године предузеће почело са властитом производњом текстилних производа
укључујући и израду народних ношњи за културно-умјетничка друштва. Од тог времана, мисија
предузећа заснива се на врхунском квалитету и дизајну гардаробе за савремену жену, уз идеалне
пропорције цијене и квалитета.
У складу са мисијом и визијом „Mardi“
д.о.о. је 2014. године доградило свој
пословно – производни објекат и
отворило нови погон за производњу
плетенине како би употпунило свој
производни асортиман.

Вишегодишњи развој и усмјереност
према производњи оргиналних и
квалитетних модела, осигуравају
овом предузећу све бољу позицију
на тржишту, како на домаћем, тако
и на иностраном. С тим у вези,
при процесу производње модела,
са знаком модне конфекције

16
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„Mardi“, користе се пажљиво
бирани
висококвалитетни
материјали, који се директно
увозе из Италије, Кине,
Аустрије и Србије у складу са
захтјевима купаца и тржишта.
Специфичност овог предузећа,
односно
диференцираност
од конукренције представља
чињеница да „Mardi“ д.о.о.
производи све величине, од
малих па до изузетно великих,
како би свака жена могла да се
обуче женствено, елегантно,
а прије свега модерно и у

тренду. Овакав приступ подржан је и од купаца
који су све бројнији и све задовољнији.

Надаље, окупљен је и квалитетан стручни тим
састављен од стручњака са дугогодишњим
искуством у шивању. Све ово је омогућило да
дизајнерска екипа пред сваку сезону реализује
колекције које слиједе актуелне модне
трендове.

Производе модне конфекције „Mardi“ д.о.о.
Градишка могуће је наћи у 12 властитих
малородајних објеката широм БиХ (Градишка,
Бања Лука, Сарајево, Мостар, Тузла, Брчко
и Бихаћ). С друге стране предузеће пласира
производе и путем велепродаје у сарадњи
са великим трговачким центрима широм
БиХ, као и путем амбулантне продаје преко
комерцијалиста на терену. Поред пласирања
производа на домаћем тржишту, ова модна
конфекција производи и за извоз, што свакако
потврђује да израда и квалитет производа са
знаком „Mardi“ задовољава високе стандарде.

Процес производње у овом реномираном
предузећу обавља се на најсавременијим
машинама и у радним условима који
задовољавају највише свјетске стандарде.
У ту сврху менаџмент фирме набавио је
високософистициране
плетаће
стројеве
њемачке производње, марке „Stoll“ ознаке
CMS, са великим капацитетом производње.

У „Mardi“ д.о.о. Градишка тренутно je запослено
око 60 радника, и то углавном у производњи
и малопродајним објектима. У краткорочном
плану предузећа је запошљавање нових
двадесетак радника, под условом да се
на тржишту рада пронађе радна снага
квалификована за шивање.
На крају рецимо да у предузећу „Mardi“
дубоко вјерују да ће и у будућности наставити
оснаживати свој позитиван имиџ како би
задовољили и најпробирљивије купце и
тржишта.
Најбоље из Српске
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“DIJANA TEKSTIL“ д. о. о.
Србац
Породична фирма „Dijana tekstil” д.о.о. са сједиштем у
Српцу, основана је сада већ давне 1989. године. Оснивачи
и власници предузећа, брачни пар Ђукић, некада су били
запослени у југословенском текстилном гиганту „Итрис“
а након затварања фабрике одлучили су да у својој
породичној кући у Ситнешима а потом у Робној кући „Сава“
заснују текстилну производњу, засновану на богатом
радном искуству.
Недавно је ова успјешна фирма преселила
комплетну производњу текстилног рубља
из робне куће у некадашњу фабрику „Итрис“,
након што је претходно купила пет хиљада
квадратних метара девастираног пословног
простора.
На тај начин су се стекли сви потребни
услови да се потпуно заокружи властита
производња, од плетења тканине на кружно
плетећим машинама, избјељивању, бојењу,

кројењу, дизајнирању, шивењу и везењу, па
све до паковања за домаће и страно тржиште.
Као потврду успјешног рада и производње
рубља од најфинијег памука, у овом предузећу
сматрају чињеницу да су већ више деценија
присутни на домаћем тржишту.
Један од разлога успјеха ове србачке фирме
свакако лежи у томе да је у све производе „Dijana tekstilа” уграђено дугогодишње искуство
у текстилној бранши, креативност младог
кадра, али и знање и жеља да се врло брзо
18
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заузме мјесто једног од најквалитетнијих
произвођача памучног рубља у Босни и
Херцеговини. С тим у вези, у протеклих
неколико година, фирма успјешно извози
производе у државе региона, а такође се намеће
и као стабилан и поуздан партнер трговачких
ланаца на тржишту Европске уније.

Производњу рубља обавља тренутно четрдесетак запослених,
с тендецијом раста, а производни процеси обављају се на
најсавременијим машинама које су тренутно доступне у свијету
текстила. Поред производње најфинијег текстилног рубља
фирма је недавно почела са производњом памучног плетива
од фино чешљане памучне пређе, тако да је крајњи производ
израђен од 100% природног памука. Оно што је такође
потребно напоменути, када се говори о овом предузећу, је то да
су се у „Dijana tekstilu” специјализовали за израду веза на својим
производима као и за услугу веза за потребе купаца. Надаље,
ово предузеће нуди услугу плетења памучног предива свих
нумерација на кружно плетаћим машинама познатих свјетских
произвођача као што су „Meier“, „Albi“, „Jumberka“ и др.
У овом тренутку „Dijana tekstil” д.о.о. посједује
4 малопродајна објекта у
Српцу у којима се може наћи
широка понуда намјештаја,
бијеле
технике,
кућних
потрепштина и текстила
са око 20.000 различитих
артикала
у
малопродаји.
У овим објектима може се
наћи и комплетан асортиман

предузећа који тренутно чини
160 различитих артикала.
Производи су разврстани
у четири категорије: беби,
дјечија, мушка и женска
колекција и производе се у
свим бојама и величинама.
Поред производње рубља
у понуди се издваја и
производња
и
продаја:
памучних предива, памучних
плетива, пуцвала и отпадних
крпа.

На крају, додајмо, да је за
допринос развоју привреде у
општини Србац, „Dijana tekstil”
добила општинско признање
2009. године а уз то, фирма је
препознатљива по пружању
помоћи за разне хуманитарне
акције и спортске и културне
манифестације.
Најбоље из Српске
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„PČELICA MAJA“ д.о.о. Билећа
“Pčelica Maja” д.о.о представља
породично предузеће основано
1998. године у Билећи. Недуго након
оснивања у предузећу започињу
са производњом опреме за бебе и
одјеће за дојенчад, са жељом да се
задовоље потребе ове, вјероватно,
најзахтјевније популације. Сагласно
томе створен је, и што је још битније
од тржишта прихваћен, нови бренд
“Pčelica Maja”.

20
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Пратећи свјетске трендове у фирми “Pčelica Maja”
д.о.о Билећа, сами дизајнирају оригиналне и модерне
производе за бебе. Поред тога, ослушкују и анализирају
потребе тржишта, те брзо и ефикасно реагују на све
сугестије крајњих купаца. Тренутно, ово успјешно
предузеће представља једно од изузетно ријетких

произвођача, поготово на простору региона,
текстилне тетра пелене, која је од стране
стручњака препоручена бебама до пет мјесеци.
Таква пословна политика је у складу са визијом
- направити препознатљив домаћи производ
врхунског квалитета, модерног дизајна и
приступачне цијене.		

„Pčelica Maja“ д.о.о Билећа има преко 240
производа проиведених по сопственом
дизајну и креацији, израђених од најбољих
материјала, на бази чешљаног памука. На све
ове производе у д.о.о „Pčelica Maja“ више су
него поносни, јер су сви рађени са великом
пажњом и у сарадњи са крајњим купцима на

основу чијих информација, жеља и потреба су
и креирани. Додатни импулс, али и квалитетни
помак значило је увођење ISO стандарда u
производњу, koja je по мишљењу купаца на
врло високом нивоу.

“одјећа за дојенчад”. У д.о.о. „Pčelica Maja“
Билећа посебно су поносни и на освојено пето
мјесто најуспјешнијих привредних субјекта
у категорији малих привредних друштава за
2014 годину.

Један од главних стратешких циљева предузећа
јесте пласман производа на домаће тржиште
посредством великих тржних центара, али
и тражење поузданих пословних партнера
широм Европске уније. Овдје је потребно
нагласити да је “Pčelica Maja” д.о.о Билећа
путем Привредне коморе Републике Српске,
остварила одређене контакте са парнером из
Русије, што је први корак ка успостављању
привредне сарадње. С тим у вези, очекивања
овог предузећа су велика, јер би излазак на
ино тржиште значио проширење производње
и капацитета као и нова радна мјеста.

Тренутно у овом херцеговачком предузећу
запошљавају двадесетак радника, прецизније
радница, јер се искључиво ради о женској
радној снази, које раде у двије смјене.
Надаље, у фирми вјерују да би се планираним
Овакав приступ није остао незапажен, тако да проширењем производње и увођењем линије
је Привредна комора РС, 2010. године, овом дјечијег веша могло запослити још 5-6 радника
уваженом предузећу додијелила Посебно који би се могли едуковати и оспособити за
признање за препознатљив квалитет и развој рад у самој фирми.
домаћег производа, за линију производа
Успјешан рад овог преузећа препознала
је и Влада Републике Српске, односно
Министарство за индустрију, енергетику и
рударство, које је са 11.200 КМ неповратних
средстава, у оквиру владиног програма
за побољшање ефикасности производних
предузећа, подржало д.о.о. “Pčelica Maja”. Ова
средства, удружена са сопственим средствима,
искориштена су за набавку одређеног броја
специјалних машина за фину обраду памучних
материјала. Резултат би ускоро требао бити
видљив, пошто се до краја 2015. године очекује
старт пробне производње, а убрзо и појава
линије дјечијег веша на тржишту.
Најбоље из Српске

21

„FATES“ а. д. Соколац

Фабрика тепиха „Fates“ Соколац
послује од 1975. године, у почетку
као радна јединица матичног
предузећа „Ткаоница ћилима“
Сарајево - Илиџа, да би од 1989.
године, у складу са одредбама
тадашњег Закона о предузећима,
постала самостално предузеће.
Тренутни
својински
облик
власништва
је
акционарско
друштво са 85% приватног
капитала, а преостали дио
је власништво фондова и то
Пензијског
резервног
фонда
(ПРЕФ) и Фонда за реституцију.
Пролазећи
кроз
различите
облике својинске трансформације
власништва, од држаног, преко
друштвеног, до акционарског, ово
предузеће је опстало као једини од
пет произвођача подних облогатепиха на подручју БиХ, а као
други произвођач од десет, на
подручју бивше Југославије.

„Fates“ а. д. Соколац у овом тренутку запошљава 49
радника од чега највећим дијелом женску радну снагу
различите старосне структуре. Континуирани природни
одлив радне снаге усљед пензионисања, пружа могућност
пријема млађе радне снаге и поправљања веома лоше
квалификационе и старосне структуре.
Основна дјелатност предузећа представља производња
машинско-тканих
тепиха
високих
перформанси
квалитета, док су споредне дјелатности: производња
тепиха ручне израде (ручно чвораних и ручно
тафтиваних тепиха), те производња прекривача за
намјештај. Основну дјелатност „Fates“ а. д. Соколац
обавља у серијској производњи, а споредну искључиво
по наруџби за познатог купца.
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Машинско ткани теписи, тзв. перзијског дизајна, високе
чвораже од 520.000 чворова по м2, уз могућност одабира
различитих дезена и разних величина, израђени су
од 100% природних влакана (вунена, памучна, јутана
влакна) и пружају велике могућности у опремању

објеката различитих намјена. Велики избор дезена и боја даје овим теписима потпун угођај
кућног амбијента уз дугогодишњу експлоатацију и једноставно одржавање.

Четердесетогодишња традиција и квалитет овог предузећа гаранти су успјешне борбе на све
пробирљивијем и захтјевнијем тржишту и све јачој конкуренцији компанија из земаља са
најјачом текстилном индустријом (Кина, Белгија, Турска, Индија).

Акционарско друштво „Fates“ Соколац специфично је по могућности
израде тепиха у ролни дужина до 25 м, који налази примјену у
опремању објеката јавних и државних институција. Своје квалитетне
производе ова фирма углавном пласира на тржиште БиХ, мада из
године у годину постоји континуирани пораст реализације на инотржишту, првенствено у државе настале на тлу бивше Југославије.
На крају, визија овог предузећа је да провјереним квалитетом
и дугогодишњом традицијом, праћењем модерних свјетских
токова, као и све озбиљнијем приступу унапређењу квалитета
и приближавању дизајна захтјеву крајњег купца, дођу до нових
тржишта, што би свакако допринијело развоју предузећа и
стабилности у пословању.
Најбоље из Српске
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„MILTEX“ д.о.о. Бања Лука

Друштво са ограниченом одговорношћу „Mitex“ Бања Лука основано је 1991. године од
стране господина Милована Кнежевића, дипл.
инж. текстила, који је на тај начин желио
да искористи своје вишегодишње (преко
35 година) радно искуство у текстилној
индустрији.

чија реализација је допринијела побољшању
квалитета њихових производа.
Без обзира што предузеће „Mitex“ производи
радну одјећу, за готово све типове послова
у различитим дјелатностима ипак се мора
Првих година рада основна дјелатност друштва
била је производња модне и радне женске и
мушке одјеће, да би се од 1995. године предузеће
специјализовало за производњу личне, односно
радне, заштитне одјеће.

„Mitex“
д.о.о. Бања Лука од 2004. године,
посједује своју властиту зграду са комплетном
инфраструктуром површине 750 м² корисног
простора, која представља један од најважнијих
предуслова за врхунски квалитет производа.
У поменутој хали одвија се заокружен процес
производње, који почиње припремом, а завршава
се испоруком готових производа купцима.
Модернизацијом и инвестирањем у производњу
и опрему, те увођењем стандарда за квалитет
управљања (ISO 9001:2008), од 2007. године
менаџмент предузећа „Miltex“ д.о.о. Бања Лука
поставља нове циљеве за унапријеђење пословања
24
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рећи да је посебан акценат стављен на: радна
одијела, комбинезоне и прслуке у тешкој
и лакој индустрији, одијела за медицинске

раднике, затим одјећу за службене раднике,
јакне, панталоне за обезбјеђење, полицију и
др. те на одјећу намијењену службеницима у
јавном сектору. У посљедње вријеме покренута
је и производња намјенске одјеће за трговачке
центре, првенствено мантила, туника, мајица,
дуксева и др.

посебну пажњу издвајају обиљежавању
униформи са логотипом купца, сито штампом и
машинским везом, који је један од натраженијих
детаља када су у питању униформе за познате
купце. Тренутно се производи „Mitex“ д.о.о.
Бања Лука углавном могу наћи на домаћем
тржишту. Међутим, менаџмент предузећа
већ увелико ради на планирању наступа на
тржишту Европске уније што представља и
визију овог друштва.

У овом, на домаћем тржишту, већ поодавно
позиционираном и диференцираном друштву,
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“AUSTRONET” д. о. о.
Козарац
Компанија „Austronet“ д.о.о Козарац основана је средином 2007.
године са 100% страним, прецизније аустријским, капиталом.
Након што је у Козарцу, у мају 2008. године, изградила властите
производне погоне, компанија креће са производњом.
Одлична процјена менаџмента фирме довела је до
тога да „Austronet“, од самог почетка производње,
прате позитивни финансијски резултати, односно
јасна узлазна линија, како у производном дијелу,
тако и у освајању нових купаца широм Еуропе.
Овакав успјех не чуди ако се зна да је „Austronet“
д.о.о. с обзиром на дјелатност јединствена фирма
на цијелом територију Босни и Херцеговини,
а слободно се може рећи и Балкана. Наиме,
ова већ одавно реномирана фирма бави се

производњом заштитних мрежа у пољопривреди
и грађевинству, затим заштитних мрежа на
тениским теренима, израдом заштитних сунчаних
једара („Soliday“) за хотеле, ресторане и друге
угуститељске објекте, штампањем билборда на
различитим материјалима и у неограниченим
димензијама и др.
Иако се ради о релативно младој фирми, врло
мало предузећа у региону може се похвалити
сличним пословним успјесима. Ова фирма је са
својим рекламним производима била присутна
на Европском првенству у фудбалу 2008. године,
које је одржано у Аустрији и Швајцарској, као
и једним дијелом на отварању Oлимпијаде у

Пекингу 2008. год, затим на отварању „Свјетског
првенства у фудбалу“ у Јужноафричкој Републици
2010. год. те „Европског првенству у фудбалу“ у
Пољској и Украјини 2012. године.
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У компанији „Austronet“ д.о.о производе и
израђују тзв. тенис бленде за све познате брендове
тениске опреме у свијету као што су: „Head“,
„Penn“, „Wilson“, „Adidas“, „Babolat“, „Dunlop“,
„Yonex“, „BNP Paribas“ и многи други. Надаље,
кад је грађевинарство у питању „Austronet“ је на
тржишту присутан, са мрежама за грађевинске
објекте које се углавном раде за познате купце
као што су: „Baumit“, „STO“, „Strabag“, „Porr“,
„Alpina“, „Lederer“, „Lorencic“, „Weber“, итд.

Један од производа, на који су у овој фирми
посебно поносни, су сунчева једра „Soliday“ која
сем њих нико више не производи на Балкану,
а у Европи тек малобројне специјализоване
компаније. Комплетна производња истих одвија
се у новој савременој хали, на машинама које
се сврставају међу најмодерније и најскупље у
свијету.
Најбоље из Српске
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Оно што „Austronet“ чини посебно занимљивим
је чињеница да је своју производњу базирао на
извоз, тако да преко 95% производње пласира
на европско тржиште и унапријед познатог
купца. Стога се производња ове фирме базира
искључиво по наруџби која је већ продана, а не за
складиште и неизвјесну продају.

Такав начин продаје био би упитан под условом
да се квалитет производа који излазе из погона
„Austronet-а“ не би могао мјерити са страном
конкуренцијом али то није случај. О квалитету
производа козарачке фирме најбоље говоре
многобројне награде, које показују да је ова
фирма, за релативно кратко вријеме, скренула
пажњу на себе (прво мјесто у конкуренцији малих
предузећа у БиХ по извозним резултатима, прво
мјесто на нивоу БиХ по оствереној нето добити;
Плакета Општине Приједор за „ изузетне резултате
у области привреде“ и др.)

Оно што такође диференцира „Austronet“ од
осталих домаћих фирми је схватање доба у којем
послује и схватање предности глобалних мрежа.
Пратећи модерне токове у овом предузећу,
опредијелили су се и за мрежну продају преко
више интернет шопова, који у посљедње двије
године лагано преузимају интензитет свеукупне
понуде и продаје (shop.soliday.at,
solidaysonnensegel.de, shop.plaspack.at).

Занимљиво је напоменути да је на почетку
пословања „Austronet“ имао визију производње
једног мањег дијела производа из прилично
велике палете артикала матичне куће из Аустрије,
али да је убрзо квалитетом надмашио матичну
кућу, што је довело до тога да се већина производа
са знаком „Austronet“ ради у Козарцу.
„Austronet“ започео је производњу са свега
пет радника да би данас, осам година касније,
достигао бројку од 75 радника. Тамо гдје су 2007.
године биле ливаде данас се, на површини од
15.000 м², налази један од најсавременијих
погона за израду заштитних мрежа и заштитних
сунчаних једара.
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„VETEKS“ д. о. о.
Лакташи

Република Српска, односно
Босна и Херцеговина, има дугу
традицију и добар међународни
углед када је ријеч о сектору
текстила. Дионичарско друштво
“Veteks” д. о. о. Лакташи својим
дугогодишњим
пословањем
труди се да одржи ту традицију
и рејтинг.
Предузеће “Veteks” основано
је 1988. године. Од првих дана
пословања па све до данас у
Ветексу се труде да изграде
бренд чије ће главне предности
бити квалитет и удобност. Да
би се то постигло и да би се
постигао тржишни успјех било је
неопходно уважити и испунити
и најсложеније захтјеве и
жеље већине потенцијалних
клијената. Сагласно томе, у више
од двије деценије постојања, у
овој фирми свакодневно улажу
напоре како да побољшају
своје производе. С тим у вези,
руководство предузећа створило
је најбољи могући тим у датим
околностима који ће, даљим
усавршавањем и сарадњом,
на крају дати максималан
резултат. У предузећу “Veteks”,
које тренутно запошљава 70
радника, итекако су свјесни да
се до максималног резултата
може доћи под условом да се
свакодневно прати технолошки

развој, те да се константно врши производња јастука, јоргана,
унапређивање и модернизација штеп дека, дека, постељине,
стољњака, крпа, пешкира...
производних погона.
Производња кућног текстила
Предузеће “Veteks” купцима је дјелатност са којом је фирма
нуди широку палету производа почела своје пословање, и за
разврстану у три сегмента: кућни коју је из тог разлога и емотивно
текстил, неткани текстил и услуге везана, те се посебно труди да у
штепања. У кућни текстил спада том сегменту да и лични печат.
Најбоље из Српске
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Прецизније, у д.о.о. “Veteks” Лакташи труде се да
буду водећа компанија на пољу кућног текстила,
бар кад је тржиште Босне и Херцеговине у питању.
С друге стране када је производња кућног текстила
у питању предузеће је присутно и на тржишту
Европске уније.
Пратећи потребе домаћег и иностраног тржишта,
у производну понуду предузећа уврштен је и

неткани текстил. Од нетканог текстила у д.о.о.
“Veteks” производе полиестерску вату, силиконску
куглицу, филц и геотекстил. Да би задовољили све
већи број купаца, у овој компанији труде се да
прате убрзани ток модернизације производних
погона у нетканом текстилу тако да већ могу да се
похвале изузетним квалитетом нетканог текстила.
На крају свакако треба напоменути да се услуге
штепања, раде на вишеигловским машинама.
О квалитету робе и услуга ове реномиране фирме
могу посвједочити и многи значајни произвођачи
намјештаја и ХТЗ опреме у региону и шире са
којима годинама предузеће остварује успјешну
сарадњу. Главно тржиште предузећа “Veteks” д.
о. о. Лакташи је ипак домаће тржиште (65%), док
се око 35% производа извози у земље региона и у
земље Еуропске уније.
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„TOPLET“ д.о.о.
Нова Топола

„Toplet“ д.о.о. Нова Топола почело је са радом 1985. године као
занатска радња за производњу памучног плетива. У почетку
производња се одвијалала на једној кружно плетећој машини
типа интерлок (interloch). Квалитет производа и преданост
послу убрзо су препознати од стране купаца што је допринијело
повећању повјерења у предузеће. Овакав приступ омогућавао
је ширење асортимана и производње, малтене из године у
годину.
Данас „Toplet“ д.о.о. Нова Топола посједује 35 кружно плетаћих
машина на којима се плете најфиније чешљано, памучно
предиво нумерација: Ne 24/1, Ne 30/1, Ne 36/1, Ne 40/1. На
њима се израђују памучна плетива: фајнрип (feinrip), интерлок
(interloch), синг (single), жакард (jacquard), пике (piquet)
различитих ширина (од 12 zoll до 30 zoll) и рендер са ликром.

Карактеристика плетива израђеног на кружно-плетаћим
машинама је да има облик „цријева“ и да се за сваку величину
у конфекцији користи одговарајућа ширина плетива, што
технологију израде готовог производа чини специфичном, јер
се на крају добија производ без бочног шава.
У овом тренутку „Toplet“ д.о.о. Нова Топола има четири стално
запослена радника са којим достиже мјесечну производњу од
десетак тона памучног плетива. Памучна плетива употребљавају
се за производњу мушког, женског и дјечијег рубља, те пиџама,
спаваћица, мајица, дуксева, и сл. Своје производе „Toplet“

пласира на домаће и инострано тржиште познатим купцима.
Сваки такав купац, надаље, у својој производњи, прерадом
„Toplet“ плетива, запошљава од десет до педесет радника.

Менаџмент дионичарског друштва „Toplet“ вјерује да су,
тридесетогодишње искуство у производњи, традиција,
квалитетне сировине, врхунски производ, брзо прилагођавање
тржишним условима и тачни рокови испорука, највећа
гаранција за даље успјешно пословање предузећа.
Најбоље из Српске

31

„SADAGOZI“ д.о.о.
Бања Лука

Као мало породично предузеће 1996. године
основана је бањалучка компанија „Sadagozi“. Већ у првим данима рада постављена
су и основна начела пословања – врхунски
квалитет готових производа и задовољан
купац. Поштивање тих начела дало је жељени,
али и очекивани резултат тако да данас
компанија „Sadagozi“ има своје мјесто и углед,
како у регији, тако и шире.

производи и столни и постељни програм,
као и опремање љетних и зимских башти,
пресвлака за столице, јастучића и др. У склопу
компаније налази се и везионица за израду
везених апликација, тако да је и у том смислу
заокружена понуда израде радне одјеће,
униформи и осталих текстилних производа.

У посљедње вријеме властиту производњу
компанија је употпунила и квалитетном
Основна дјелатност компаније је производња
радне одјеће и униформи за широки спектар
занимања као и текстила за угоститељство.
У овом предузећу радна одјећа ради се за
потребе радника у здравству, угоститељству,
прехрамбеној и месној индустрији, нафтној и
металној индустрији, грађевинарству и другим
производним и услужним дјелатностима.
Потребно је нагласити да се у компанији „Sadagozi“ за потребе угоститеља, поред униформи,
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понудом ХТЗ опреме: обуће (кломпе, боросане, ципеле, чизме
и др.), заштитних рукавица, кишних гумираних одијела и
кабаница, кацига, заштитних наочала, сигурносних опасача и
сл., којом лагано осваја тржиште.

Поред стручности и знања квалитет производа компаније „Sadagozi“ додатно гарантује и избор добављача. Наиме, добављачи
основног материјала за израду униформи у овом успјешном
предузећу су свјетски познати
произвођачи тканина („Klopman“, „Lauffenmuhle“ и др.),
што је гаранција веома доброг
квалитета готовог производа.

Један од квалитета овог
предузећа је и флексибилност,
производе
израђујемо
са
жељом да се у њима осјећате
удобно и сигурно, а да уз то
будете препознатљиви по
имиџу и елеганцији!“ Сходно
моту у компанији „Sadagozi“
непрекидно раде на усвајању
нових идеја, модела и дизајна,
јер је то једини начин да се
држи корак са европским и
свјетским кретањима на пољу
текстилне индустрије.

пошто одређени производи
могу да се раде по стандардима
или по мјери у зависности од
потребе и жеље купца. На крају
представљања
компаније
„Sadagozi“ навешћемо и мото
ове фирме који гласи: „Наше
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„FARSTAR OGIS MEDICAL“
D.O.O. SRBAC
Предузеће за производњу, промет и
услуге „FarStar OGiS medical“ д.о.о. Србац
првенствено се бави производњом
медицинских средстава Класе I.

Фирма је основана 2000. године као
приватно предузеће „OgiS“ д.о.о.
СРБАЦ. У почетку се бавила услужном
и трговинском дјелатношћу а са
озбиљнијом производњом почиње
2005 године. Увођењем производње
у властиту дјелатност, у „FarStar OGiS
medical“ су се опредијелили за пласман
производа искључиво на инострано
тржиште. Наиме, у сарадњи са страном
фирмом „FarStar medical Barsbüuttel“

(Хамбург) успостављена је пословна сарaдња
по принципу да је „OgiS“ Србац задужена за
производњу, а „FarStar medical Barsbüuttel“ за
пласман производа превасходно за захтјевно
њемачко тржиште.

Као што смо већ нагласили предузеће се
превасходно бави производном дјелатношћу.
Основна палета производа садржи медицинска
средства класе I. У овом тренутку „FarStar OGiS
medical“ у свом производном програму има
хируршке капе и маске за једнократну употребу.
Поменути производи се раде од нетканог
материјала влиселина (филц) холандске
производње и пласирају се у најпрестижнијим
(универзитетским) клиникама и болницама у
Њемачкој. Дакле, фирма „FarStar OGiS medical“
је 100% извозник. Један дио сировина за своје
производе увози тако да је однос увоза према
извозу 1:3.

У овако постављеној организацији посла долази
до увођења заједничког стандарда квалитета
DIN EN ISO 9001 и EN ISO 13485, и до још тјешње
и садржајније сарадње што је резултирало
промјеном имена из „OgiS“ у „FarStar OGiS medical“, д.о.о. СРБАЦ.
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Такође, значајно је истаћи да је захваљујући
ригорозној контроли постигнут завидан
квалитетет производа, односно да су
производи „FarStar OGiS medical“ у свему (и
цијеном и квалитетом) постали конкурентни
на захтјевном тржишту Њемачке. Тренутно
фирма запошљава 46 добро обучених и
оспособљених сарадника за ову врсту посла и са
савременом производном опремом. Годишња
производња хирушких капа тренутно износи
око 6.000.000 комада, док производња маски
зависи од тренутне потражње на тржишту.

постигли завидну продуктивност и тиме
добили вишак производних капацитета.
У складу с тим у п FarStar OGiS medical“ се
надају да ће у сарадњи са страним партнером
убрзо повећати обим продаје, посебно маски.

У предузећу „FarStar OGiS medical“ веома
су задовољни досадашњом сарадњом са
партнером из Њемачке преко кога извозе све
своје производе, а и њемачки партнер има све
похвале за производе ове србачке фирме. Ово
поготово након што су у „FarStar OGiS medical“ д.о.о. Србац након увођења савремене
производне
опреме
и
континуираног
оспособљавања
производних
сарадника

Једна од жеља руководства предузећа представља све реалнија могућност
пласмана производа на тржиште Блиског истока и Русије што би подигло
производњу за додатних 5 до 10 милиона капа и 6 милиона маски за
једнократну употребу.
На крају додајмо, да слиједећи визију „FarStar OGiS medical“ д.о.о. Србац
планира даљи развој постојеће производње у два правца: проширење обима
постојеће производње, те увођење нових производа (хируршких мантила и
одјела за једнократну употребу).
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„GALTEKS“ д. о. о. Пале
Као почетак рада дионичарског друштва
“Galteks” д.о.о. Пале узима се 1965. година
када је у Палама основана мала кројачка
радионица Паја Пекића. С обзиром на ову
чињеницу може се рећи да се ради о предузећу
са педесетогодишњом традицијом. Од почетка
дјеловања па до данас ова фирма развијала се
и расла као типично породично предузеће, да
би се 2000. године трансформисала у друштво
са ограниченом одговорношћу. “Galteks” д.о.о.
Пале у овом тренутку запошљава 31 радника.

У понуди овог, на домаћем тржишту већ одавно
позиционираног предузећа, налази се израда
мушких и женских мајица, затим радних
униформи за медицинско особље, радних
одијела за раднике у пекари, угоститеље,
разне врсте занатлија, те опремање радника
у грађевинској, дрвној и металној индустрији.
Захваљујући великом искуству у производњи
Примарну дјелатност дионичарског друштва
“Galteks” представља обрада и продаја
текстила намијењена, како обичним, тако и
професионалним корисницима.
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наведених артикала, постигнутом квалитету,
те дугогодишњој традицији поменути
артикли су веома тражени. Потребно је
такође нагласити да посљедњих година битан
сегмент понуде друштва чини и опремање
угоститељских објеката.

“Galteks” д.о.о. Пале данас у понуди има робу
из сопственог асортимана, али и понуду робе
својих пословних партнера углавном из Босне
и Херцеговине, Србије, Турске и Италије.
У сагласности са захтјевима тржишта сви
понуђени производи израђени су од материјала
високог квалитета, тако да у потпуности
задовољавају и најпробирљивије купце.

текстилну индустрију, како би се побољшао
асортиман и квалитет производа, али и
проширили производни капацитети.

Предузеће се у овом тренутку највећим дијелом
тржишно ослања на источни дио Републике
Српске, односно Босне и Херцеговине. С тим
у вези формирана је и мрежа коју данас чини
девет продајних објеката: три у Палама, и по
један у Сокоцу, Рогатици, Источном Сарајеву,
Фочи, Вишеграду и Горажду.

У складу са пословном политиком предузећа
у “Galteks” д.о.о. Пале пажљиво планирају
даљи развој и раст фирме тако да су започете
активности на изградњи новог пословног
објекта у Палама. Поменути објекат ће бити
изграђен сагласно најновијим технолошким
стандардима, пратећи иновације везане за

Власничка структура “Galteks” д.о.о. Пале и
даље је највећим дијелом везана за породицу
Пекић, а тренутна управљачка гарнитура има
визију да тако остане и у будућности, односно
да породица као основни стуб друштва
буде и основни стуб ове породичне фирме.
Претходно потврђује и намјенско школовање
треће генерације Пекића на коју би у времену
које долази требали бити пренијети главни
послови. Наиме, млада генерација Пекића своје

образовање прилагодила је потребама фирме,
тако да полако улази у посао надајући се да ће
својим знањем у будућности помоћи даљем
развоју предузећа.

Све ово је у складу са визијом директора
и власника предузећа Galteks” д.о.о. Пале,
господина Раденкa Пекићa, који има намјеру
да у скоријој будућности, ослањајући се на
младе и образоване породичне снаге, прошири
и побољша производњу, те квалитет својих
производа.
Најбоље из Српске
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„BILKON“ БИЛЕЋА
Привредно друштво „Bilkon“
Билећа основано је крајем
2013 године.
Основна дјелатност друштва
је производња заштитне,
радне и модне конфекције.
Тренутно ово предузеће
запошљава
83
радника,
од којих су 79 припаднице
љепшег
пола,
старосне
структуре између 22 и 62
године. Друштво је 100% у
приватном власништву и
углавном запошљава радника
који су повучени са Завода за
запошљавање.
Тренутно ПД „Bilkon“ Билећа
тпроизводњу обавља у пословном простору фирме НикПром д.о.о. Билећа која је и
власник цјелокупне производне опреме.
Пословање друштва се заснива већим дијелом (70-80%)
на принципу тзв. Лон (Lohn)
посла на основу којег се за
страног налогодавца врши
унутрашња обрада будућег

производа, а мањим дијелом (20-30%) на производњу властитих модела намијењених за домаће тржиште.

У Лон пословима остварена је значајна сарадња са партнерским
фирмама из Словеније и Италије, али је ипак најзначајнија са
предузећем „Trendtex“ Добој Југ која представља посредника
између ПД „Bilkon“ Билећа и компаније „HMT“ из Њемачке. Када
је пословање ПД „Bilkon“ у питању такође је потребно поменути пословну сардању са свјетски
познатом комапнијом “STIHL”. Ова
сарадња се састоји у производњи заштитне одјеће за дрвосјекаче, такође
по принципу Лон послова.
О квалитету производа пословног
друштва „Bilkon“ најбоље говори пословна сарадња са страним партнерима.
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Наиме, ригорозни прописи из заштите на раду у ЕУ су допринијели томе
да код заштитне одјеће конструкција,
врста и избор материјала од којих се
производе, захтијеви којима морају
удовољити, као и квалитет израде, у
правилу буду ригорознији него код
производње модне одјеће. Стога, да би

уопште наступила на страном тржишту фирма „Bilkon“, односно
њени производи, морају задовољити све те прописе. Тренутно
је у прозводњи модел заштитних панталона састављен од преко 70 саставних дијелова и 8 различитих тканина међу којима
посебно мјесто има антирезна заштита.
У „Bilkon“ су свјесни да је текстилна индустрија, а у оквиру ње
посебно конфекција, која ради Лон послове, ниско акумулативна
тако да су задовољни што је до сада исказиван позитиван
пословни резултат и што су благовремено измиривали све
обавезе према фондовима, пореској управи, добављачима и
запосленима.

Досадашњи пословни успјеси, овог релативног младог
колектива, успоставили су стратешке циљеве тако да се може

рећи да се визија будућег
развоја
друштва
„Bilkon“
може посматрати из три
угла. Из технолошког угла:
модернизација
кројачнице
и
увођење
аутомата
у
производњу, из тржишног
угла: развијање властитих
модела
за
специјалну
заштитну одјећу са посебним
нагласком на дрвосјекачку,
те у капацитетном смислу:
повећање обима производње
и броја упослених за 10-20%.
Све ово говори да у овој
фирми
желе
спремно
дочекати скорашњу измјену
прописа везаних за заштиту
на раду за раднике шумске и
сличних дјелатности, те на
тај начин учврстити позицију
најзначајнијег произвођача
ове одјеће на просторима
региона.
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„SPARTA“ д.о.о.
Бањалука

Предузеће „Sparta“ д.о.о. Бања Лука основано
је 2005. године са
идејом да се бави
производњом војно – полицијских униформи
и опреме. Овај вид производње, као основна
дјелатност, задржан је до данас тако да је
„Sparta“ д.о.о. препознатљива по изради
тактичких униформи (панталоне, кошуље,
јакне, комбинезони), али и пратеће опреме
(тактички и заштитни балистички прслуци,
опасачи, футроле, ранчеви, вреће за спавање
и друго) израђене од најквалитетнијих
материјала према стандардима ЕУ и НАТО-а.
Производи предузећа „Sparta“ д.о.о. Бања
Лука плод су, у најмању руку занимљивих,
дизајнерских идеја и сталних иновативних
активности властитих моделара и менаџмента.
Специфично креирани производи ове фирме
корисницима
омогућавају
ефикасно
и
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безбједно извршење најсложенијих послова
и задатака у свим просторним и климатским
условима.
Један од разлога успјешног позиционирања
„Sparta“ д.о.о. Бања Лука свакако је и тај што
у овој фирми уважавају приједлоге, мишљења
и потребе потенцијалних купаца који су
неријетко уграђени у дизајн производа. Наиме,
у предузећу „Sparta“ д.о.о. сматрају да се никако
не смије занемарити вишегодишње искуства
крајњих корисника.

Надаље, менаџмент друштва сматра да битан
фактор успјешности представља и спремност
на брз одговор на захтјеве купца у смислу
флексибилности
дизајнирања
појединих
производа, израде мањих серија специфичних
производа, прилогођавање рокова испоруке,

те начин и динамика плаћања. Ово поготово
ако се узме у обзир укупни привредни и
финансијски амбијент у БиХ и региону који је у
посљедње вријеме прилично неповољан.

Када смо већ поменули менаџмент рецимо
да је управљачка гарнитура дионичарског
друштва „Sparta“ оспособљена за тимски рад,
уважавање конструктивних сукоба мишљења
из којих настају нове идеје и одлуке које битно
унапређују процес призводње, квалитет и
иновативни сегмент производа.
Такође, битно је напоменути да је, а с обзиром
на чињеницу, да предузеће у властитим
капацитетима израђује крајње производе,
претежно
од
сировина
реномираних
произвођача текстила из Европске уније, за
све што се произведе у погонима предузећа,

дата је одговарајућа гаранција, која укључује
и претходну гаранцију произвођача сировина
уграђених у крајњи производ. У складу са
наведеним је и чињеница да је обезбијеђен
постпродајни сервис и могућност репарације
за све спартине производе.

Додајмо на крају, да је цјелокупна пословна
политика предузећа везана за мисију и жељу
да „„Sparta“ д.о.о. Бања Лука постане лидер
на домаћем тржишту у области иновирања,
креирања и производње војно-полицијских
униформи и заштитне опреме на тржишту
БиХ, са перспективом изласка на тржишта
земаља Европске уније. Сан је већ почео
да се остварује. Наиме, „Sparta“ д.о.о. своје
призводе излаже већ трећу годину за редом
на реномираном сајму IWA који се одржава
у Нирнбергу.
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„NENO“ д.о.о. Теслић
Предузеће у приватној својини „Neno“ д.о.о.
Теслић своју дјелатност започело је још
давне 1989. године. У свом, сада већ може се
рећи, вишедеценијском постојању ова фирма
прошла је пут од производње уских плетених
позамантеријских производа па све до
производње уских жакард тканина. Тренутно,
ово предузеће важи за најкомплетнијег
произвођача текстилне позамантерије на
простору бивше Југославије, са годишњим
капацитетом производње од преко пет
милиона дужних метара.
У свом производном асортиману уских
тканина „Neno“ д.о.о. Теслић има неколико
стотина различитих производа који своју
примјену налазе као полупроизводи у
различитим индустријама. Један од таквих
производа је и сатенска трака коју графичка
индустрија користи у процесу производње
акредитационих трака. Само прошле, 2014.
године, предузеће је произвело преко два
милиона дужних метара ове траке, а више од
95% овог производа је пласирано на тржиште
ЕУ.
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Осим сатенске траке, ту су још и трака
за мадраце, која своју примјену налази
у производњи намјештаја, затим разне
еластичне и нееластичне траке које се користе

Предузеће крајем 2015. године у свом
производном погону смјештеном у Теслићу
запошљава око тридесет радника и важи
за једно од најуспјешнијих теслићких
предузећа.
Са оваквом запосленом
структуром спада спада у ред малих
и средњих предузећа чија је тржишна

у производњи доњег рубља и текстилне
конфекције, те разне врсте гуртни које
своју примјену налазе у прозводњи
војне опреме и аутомобилској, електро и
металопрерађивачкој индустрији.

Уз уске тканине „Neno“ д.о.о. Теслић
производи и уске плетене позамантеријске
производе. Један од тих производа су пертле
за обућу, за које је тржиште показало и
највећи интерес, те се највише и производе.
Поред пертли, ту су још и канапи, како
еластични, тако и нееластични, који своју
широку примјену налазе од производње
вјерских сувенира па све до бродоградње.

оријентација везана, како за домаће, тако и
за страно тржиште. Наиме, „Neno“ д.о.о. око
45% својих производа извози на тржиште ЕУ
и Србије, а визија му је да своју производњу
додатно прошири у најскоријем времену.

Најбоље из Српске

43

„BEMA“д.о.о. Бања Лука

Творница обуће „Bema“ д.о.о. Бања
Лука основана је августа 2004.
године од стране Мартина Жилника
и Бењамина Фугине, држављана
Републике
Словеније.
Поменута
господа присутна су као произвођачи
обуће на територији Републике Српске
још од 1997. године и то са творницама
обуће „Одеса“ Котор Варош и „Санино“
Дервента.

Потписивањем уговора о закупу пословних просторија
са тадашњом фабриком обуће „Босна обућа“ а. д. Бања
Лука, започета је санација девастираног објекта и
набавка машина како би се створили услови за почетак
производње. „Bema“ д.о.о. Бања Лука, с производњом
обуће започиње почетком августа 2004. године,
првенствено заслугом господина Маринка Умичевића
који се од самог оснивања налази на функцији
техничког директора. У том тренутку у творници
обуће било је запослено 147 радника.
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Данас, након једанаест година успјешног рада у д.о.о.
„Bemа“ запослено је 1.250 радника чиме је ова фабрика

постала једна од водећих фабрика производње обуће
на подручју Босне и Херцеговине.

Захваљући искуству оснивача, већ у првим мјесецима
рада у Bemi производили су обућу за познате свјетске
купце као што су: “Shoe@Shirt“ и „Paul Green“. Најбоља
потврда, да су оправдали повјерење реномираних
свјетских произвођача, је чињеница да је та сарадња
и данас актуелна. Поред поменутих компанија „Bema“
д.о.о. Бања Лука данас производи обућу и за сљедеће
купце: „LOWA“, „Rohde“, „Ara“, „Fidelio“, „Itturi“. С друге
стране, дугачка је листа значајних купаца са којима су
остваривали сарадњу током досадашњег рада, те ћемо
навести само најзначајније: „Alpinestars“, „Ciciban“, „Kopitarna“, „Ara“, „Rems“, „Hanwag“, „Legero“.
Поред производње за инострано тржиште, на којој се
предузеће и базира, значајна призводња остварена је и
на тржишту Босне и Херцеговине. С тим у вези креиран
је властити бренд у сфери производња свечане обуће
и то намјенски за потребе Војске Босне и Херцеговине.
По основу овог пројекта, од 2009. године до данас, у
Беми су произвели око 20.000 пари обуће. Поред тога,
рађена је и обућа за Полицију Републике Српске.

Ово је могуће из разлога што је током дугогодишњег
искуства, у овом успјешном предузећу створен
кадровски и технолошки капацитет да производе
све врсте обуће (високомодну женску, мушку, дјечију
и спортску обућу, трекинг програм, кућне папуче и
бризгану обућу).
Специфичност Беме је и у томе што менаџмент значајне
напоре улаже у редовно прикупљање информација о
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Лука. Као пословни успјех у „Bema“ сматрају
и недавно, а у складу са захтјевима купаца,
отварену продавницу у фабричком кругу,
гдје је на полицима нашла мјесто обућа из
властитог производног програма.

Визија менаџмента је да у наредном периоду
креирају властити бренд са којим ће изаћи,
најновијим трендовима у призводњи обуће.
Тако прикупљене информације користе се за
израду пословних планова и осавремењивање
производње како би се испоштовали све
захтјевнији критерији купаца у погледу
квалитета и рокова испоруке на њемачко,
словеначко, аустријско, словачко и талијанско
тржиште.

Надаље, а с обзиром на хроничан недостатак
школованог кадра недавно је упућено десет
радника на школовање у Београд, како би
по завршетку образовања стекли звање
инжењера обућарске технологије. С друге
стране у циљу осавремењивања производње,
а у сарадњи са њемачком фирмом „Rohde“,
2010. године набављене су двије роботизоване
машине вриједне 500.000 евра које омогућавају
бризгање ТР ђонова за све врсте обуће. Ова
инвестиција најсавременија је линија овог типа
у Босни и Херцеговини и омогућава бризгање
1.500 пари обуће дневно. Током 2012. и 2013.
године набављене су још двије десма машине,
тако да данас у „Bemi“ располажу са укупно 8
робота, по чему су јединствени у овом дијелу како на тржиште Босне и Херцеговине, тако
Европе.
и на инострано тржиште. На крају, кад је
пословна политика у питању „Bema“ има и
У складу са потребом проширења производње, своје основне принципи на којима заснива
јуна 2007. године отворена је
Пословна производњу - производити удобну обућу,
јединица БЕМА број 2 у Мркоњић Граду. Током од природних материјала, водећи рачуна да
осам и по година рада на подручју општине цијене буду приступачне за домаће купце.
Мркоњић Град „Bema“ је постала један од
најзначајних привредних субјеката и са 300
упослених радника значајно је допринијела
развоју ове општине и смањењу броју
незапослених радника.
Као друштвено одговорна компанија „Bema“
д.о.о. Бања Лука је генерални спонзор
Кошаркашког клуба инвалида „Врбас“ Бања
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„SANINO“ д.о.о.
Дервента
Друштво са ограниченом одговорношћу „Sanino“ д.о.о. Дервента основано је 1999. године
удруживањем домаћег и страног капитала,
а исте године започиње и са производњом.
Почетна идеја предузећа била је наставак
изузетно богате традиције производње обуће
у Дервенти. Наиме, на подручју општине
Дервента занатлијска производња обуће
датира још од почетка двадесетих година

прошлог вијека. Након другог свјетског рата, на
основу препорука тадашње власти, дервентске
занатлије се удружују и настаје прва озбиљнија
производња обуће.

Захваљујући квалитету производа и освојеном
тржишту ова привредна грана постаје, ако
не најбитнији, онда веома битан фактор
економског развоја Дервенте. Није требало дуго
да град постане препознатљив по обућарској
дјелатности, односно да представља један од
највећих центара индустријске производње
обуће у бившој Југославији. У вријеме највеће
продуктивности оснива се СОУР „Демос“ који је
имао одређене облике производње и у околним
Најбоље из Српске

47

градовима (Модрича,Тешањ,Теслић)
запошљавајући у једном тренутку
преко 4500 радника. На таквој
традицији израстао је „Sanino“ д.о.о.,
који је до почетка рада у Дервенти
под истим именом, преко шест
година, пословао у Мађарској.

На почетку рада предузећа „Sanino“
д.о.о. Дервента производња се
одвијала у изнајмљеним просторима
стручне
школе
за
радничка
занимања. Услови у поменутом
простору нису били у складу са
захтјевима савремене производње
па менаџмент предузећа доноси
одлуку о изградњи новог простора
у којем ће се обављати производња
која испуњава захтјеве веома
пробирљивог тржишта.
У складу са том одлуком изграђена
је нова хала у индустријској зони
Дервенте са 2650 m2 корисног
простора у којој ће 2002. године

започети производња. Све ово
позитивно је утицало на квалитет
производа тако да фирма убрзо
постаје препознатљива, како по
врхунском квалитету израде, тако
и по испуњењу уговорених рокова
испоруке.

Средином
прошле
деценије
„Sanino“ д.о.о. Дервента започиње
пословну сарадњу са великим
свјетским произвођачима обуће. С
тим у вези веома захтјевне свјетске
компаније долазе у Дервенту са
намјером да се прошири пословнотехничка сарадња, односно да се
један дио процеса производње
познатих свјетских брендова врши
у „Sanino“ д.о.о.
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Нови послови, нови партнери, те
повећан број радника иницирао
је менаџмент предузећа да донесе
одлуку о започињању производње
у сусједном Прњавору, поготово
што и ова општина има богату
традицију у производњи обуће.
Тренутно у „Sanino“ д.о.о. ради

око 900 радника, с тим да је само у Прњавору
запослено више од 420 радника.

Као што смо већ нагласили ова успјешна фирма
има посебно развијену сарадњу са свјетски
познатим компанијама као што су: „Adidas”
за коју je до сада урађено близу 9.000.000
пари горњих дијелова копачки, или њемачки
„Meindl” који ради специјалну обућу за потребе
војске и веома захтјевну тренинг обућу у
којој је уграђен тзв. „gore-tex“ материјал који
не пропушта воду. Уградња
овог материјала захтјевала је
добијање посебног сертификата
који подразумијева провјеру
поштовања правила уградње
која се обавља од стране
страних експерата једном у
два мјесеца. На крају развијена
је и сарадња са познатом
аустријском фирмом „Lagero”
која израђује све врсте обуће.

Годишња производња у „Sanino“
д.о.о. Дервента у овом тренутку
прелази цифру од 1,600,000
пари обуће, а од тога је око
200,000 пари готове обуће.
Остало су горњи дијелови.
Један од већих проблема са
којим се ово предузеће среће
представља недостатак квалификованих радника, што би
се, по мишљењу управљачке
структуре предузећа могло
ријешити
трансформацијом

школства, односно формирањем одјељења
специјализованих за производњу обуће, али и
организовањем праксе у предузећима која се
баве овом дјелатношћу.

Основни циљ „Sanino“ д.о.о. Дервента је да у
будућности заокружи процес производње, те
да на тај начин добије производ који је потпуно
домаћи. Међутим, у садашњим тржишним
условима то је веома тежак задатак, јер
захтијева обучене и талентоване дизајнере.

Поред тога велики проблем представља и недостатак
сировина на домаћем тржишту.

На крају потребно је рећи да фирма подржава културне,
спортске, вјерске, хуманитарне и друге друштвено корисне
манифестације у општини и шире. Тако је, примјера ради,
„Sanino“ д.о.о. Дервента генерални спонзор рукометног
клуба Дервента.
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SPORTEK д.о.о.
Котор Варош

Творница обуће „Sportek” д.о.о. као дио
групације „Diamant S. R. L. Bonferraro di sorga“
из Вероне, постоји од септембра 1997. године,
додуше у том тренутку под именом „Odesa“
д.о.о. Котор Варош. Производња у властитим
погонима започета је 2001. године када је
направљена и прва фабрика површине од 2800
м2. Те, 2001. године друштво је имало око 200
запослених и радило је само горње дијелове
обуће за компаније „Nike“ (САД) и „Diamant“
(Италија). Двије године касније, 2003. године,
изграђена је друга фабрика (површине 3200
м2) и од тог момента је тадашња творница

обуће „Odesa“ почела са монтажом готове
обуће (копачка „Nike“). Под данашњим
називом друштво постоји од априла 2005.
године, а од 2006. године и тренутка када
је извршена инкорпорација „Odesa“ д.о.о. у
Творницу обућу „Sportek“ д.о.о. налаз се и у
100% власништву „Diamant S. R. L.“ Од те године
почиње интензивнији развој предузећа праћен
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изградњом нових производних погона што је
омогућило и запослење великог броја нових
радника. Данас привредно друштво „Sportek”
посједује шест производних хала са укупном
површином од 24.000 м2 (Sportek 1, 2, 3, 4, 5,6)
и запошљава преко 1.800 радника, од чега је
највећи дио женска радна снага.

модели и да „Sportek”, поред фирме „Diamant“,
једини у Европи производи ову врсту обуће за
компанију „Nike“.

Надаље, дневни капацитет производње за
компанију „Crocs“ износи 10.000 пари папуча
и 300 пари чизмица, док дневни капацитет
производње за компанију „Dechatlon“ износи
3.000 пари дневно.
Основна дјелатност друштва је серијска
производња обуће. Друштво има интезивну
сарадњу са три велике и реномиране свјетске
мултинационалне компаније: „Nike“, „Crocs“ и
„Dechatlon“. Дневна производња за компанију
„Nike“ износи 3.000 пари готове обуће (копачке),
те 800 пари горњих дијелова обуће. Такође,
важно је истаћи да су то високо професионални

Поред серијске производње обуће, привредно
друштво бави се и производњом дијелова од
карбонских влакана за бицикле, мотоцикле
и ауто индустрију. У овом случају „Sportek”
сарађује са познатим свјетским брендовима
из те бранше: „Duccati“, „Mercedes“, „Cipolini“ и „McLaren“. Важно је напоменути да је
ова фирма, у производњи производа од
карбонских влакана по квалитету производа,
те по опремљености производних постројења,

једна од најбољих компанија у овом
дијелу Европе. Пошто се ради о
врло софистицираној индустрији
са јаком конкуренцијом у западној
Европи на овај вид производње
нарочито су поносни у „Sportek-у“.

Поред дјелатности везаних за
производњу обуће и за производе
од карбонских влакана, друштво
се бави и производњом металних
дијелова, тачније производњом
носача стубова електричне расвјете
(„Sportek” д.о.о. је откупио права

на ову лиценцу од компаније „Atlantech“ из Вероне). Компанија „Atlantech“ носилац је италијанских
и међународних патената у вези
постављања расвјетних стубова,
јавних и приватних, те је „Sportek”
(кроз откупљена права) једини у
региону овлаштени произвођач и
дистрибутер истих. С тим у вези,
менаџмент тим вјерује да ће ова
технологија („Atlantech“) изазвати
својеврсну револуцију на тржишту
носача стубова, будући да су њене
предности у односу на стандардна
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рјешења, која се тренутно
користе у свијету огромна.
Наиме, ова технологија не
само да је еколошки много
прихватљивија од стандардних
рјешења него осигурава и
економске бенефиције (у
виду директне уштеде на
материјалима
и
времену
неопходном за постављање),
те осигурава и максималну
безбједност радника, али и
свих осталих који се могу
затећи у близини мјеста, гдје
се врши постављање нових
(или замјена старих) стубова.

Друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу и промет роба производа од коже и
текстила „Dermal R“ основано је у јануару 2002.
године. Првих година пословања, односно
у периоду од 2002. до 2004. године, „Dermal
R“ бавио се искључио малопродајом обуће и
велепродајом коже и обуће. Средином те 2004.
године, а на основу прецизне анализе потреба
тржишта за значајним количинама одређене
спортске обуће, управни одбор друштва донио
је одлуку да се покрене сопствена производња
обуће.
Слиједећи поменуту одлуку, производња
је отпочела у закупљеном производном
простору, са закупљеном опремом, са десетак
радника. У другој половини 2005. године
сједиште предузећа се сели у производну халу
у Котор Варош, гдје се и данас налази. Убрзо,
запошљава нових 50 радника, с обзиром да је
менаџмент предузећа договорио са страним
партнером отпочињање производње за извоз.

да је у 2007. години купљена и санирана
производна хала величине 1.760 м2.. Од тог
тренутка „Dermal R“ у континуитету шири
производни програм, повећава производњу
и упошљава нове раднике. Изузетак чини,
једино, 2012. година, када је због рефлексија
свјетске економске кризе дошло до значајнијег
смањења обима производње.

Захваљујући одличним пословним потезима,
Значајно повећање производње резултирало заснованим на темељу детаљне анализе узрока
је и повећањем призводних капацитета тако кризе, али и тржишта ЕУ, овај кризни период је
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превазиђен. Наиме, убрзо су пронађени нови
пословни партнери и потписани дугорочни
извозни уговори, што је иницирало значајно
повећање производних капацитета, видљив
раст економских параметара пословања, те
повећање броја радника.
У овом тренутку, основна дјелатност предузећа
представља производња готове обуће и вршења
услуга израде обуће (првенствено за компаније
„HAIX“ Њемачка и „GABOR“ Словачка). Такође,
потребно је нагласити да је „Dermal R“ д.о.о.
Котор Варош једно од ријетких предузећа у
окружењу, поготово из бранше производње
обуће, које има властиту колекцију, односно
властити производни програм.
Ова компанија специјализована за производњу
радне и заштитне обуће, која не подлијеже
модним трендовима и која представља највећег
произвођача те врсте обуће на подручју
БиХ. Неки од познатијих купаца производа
предузећа „Dermal R“ су Министарство одбране
Босне и Херцеговине, БХ Телеком, МУП Ливно,
Управа за индиректно опорезивање БиХ,
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Електрокрајина а.д. Бања Лука, ЗЕДП Електро Бијељина, МУП Републике Српске, МУП Србија
итд., што предузећу даје одличне референце.

У овом предузећу тренутно је запослено 340 радника, међу којима је велики број квалификованих
стручњака (дизајнера, инжињера и техничара) потребних за дизајнирање, технички развој
производа и припрему нових типова производње, како за домаће, тако и за страно тржиште.
Кључни разлози зашто „„Dermal R“ може пословати са великим европским произвођачима су:
• способност да производи обућу врхунског квалитета,
• флексибилност према захтјевима купаца,

• спремност и способност да испоштује кратке рокове испоруке и цјеновну конкурентност
(релативно ниска цијена производа ове реномиране компаније).

На основу постављених циљева може се
закључити да је визија „Dermal R“ да буде
компанија
оријентисана
на
инострано
тржиште, способна за производњу комплетне
обуће врхунског квалитета, флексибилна
према захтјевима купаца и оспособљена да
наруџбе испуњава у кратким роковима и по
конкурентној цијени.
У „Dermal R“ не само да то желе, и не само да
то могу, већ су потпуно предани да то и остваре! Поменуту визију је могуће остварити са
постојећим ресурсима компаније (производни
простор, обучени и квалификовани радници,
те тренутно тржишно учешће) уз улагање у
развој, односно креацију широке лепезе властитих производа.
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“BELT” д.о.о.
Бања Лука

Друштво са ограниченом одговорношћу
“Belt” д.о.о. Бања Лука, иначе познати домаћи
произвођач кожне галантерије, основано је
1991. године у Бања Луци. Поред производње
кожне галантерије, у овој фирми успјешно се
баве и производњом опреме за кућне љубимце,
те опреме за полицију и друге специјалистичке
службе (опасачи са футролама, пилотске капе
и други производи).
Основна политика овог предузећа је да сви
производи који носе ознаку фирме буду
израђен
од високо квалитетне, биљно
штављене коже (говеђи бланк и јунећи бокс).

У производном асортиману друштва
“Belt” д.о.о. Бања Лука у овом
тренутку могуће је пронаћи преко 200
различитих артикала, а такође су, у
овој фирми, у могућности да произведу
и артикле намјенског карактера на
захтјев купца, као и одговарајући жиг.

Опредјељење
овог
бањалучког
предузећа су ослањање на квалитет
и мање, лако контролисане серије.
Таква пословна политика, омогућила
је да “Belt” д.о.о. Бања Лука 2007. год.
стекне сертификат за уведени систем
менаџмента квалитетом према ISO
стандарду 9001:2008.
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Поред домаћег, предузеће “Belt” својим
одређеним високо квалитетниим производима
присутно је и на страном тржишту, и то не само
у државама региона. Наиме, кожна галантерија
са знаком “Belt” може се набавити у Хрватској,
Црној Гори, Аустрији, и Њемачкој. На тај начин,
у овој фирми, остварили су један од битнијих
стратешких циљева - орјентацију на извоз.

У предузећу “Belt” д.о.о. Бања Лука, из
произвођачког угла, посебан акцент стављају
на захтјеве купца тако да су у договору са истима
могућа прилагођавања у погледу материјала,
изгледа производа, боја и слично. Из тог
разлога у овом предузећу благовремено могу
да одговоре на све захтјеве, не само по напријед
наведеним питањима, него и по питању
тражених количина, рокова испоруке и друго.

„МОДА“ д.о.о. Бања Лука
„Moda“ д.о.о. Бања Лука је предузеће
основано 1986. године у општини Лакташи,
да би се 1995. Године, након отварања
малопродајног објекта, премјестило на
нову локацију у Бањалуци гдје се и данас
налази.

„Moda“ д. о. о. Бања Лука од самог оснивања
успјешно послује, превасходно бавећи се
кожном галантеријом и конфекцијом на
тај начин стварајући традицију достојну
поштовања. Под овим предузећем од
самог почетка производње подразумијева
се: производни погон с акцентом на кожну
галантерију (торбе, руксаци, каишеви,
новчаници, и разни други асесоари) и
малопродајни објекат изграђен прије
двадесетак година, а који се налази
непосредно
уз
производни
погон.
Поменути малопродајни објекат који већ
годинама носи епитет локалног бренда
везаног за производе од коже, у свом
склопу има и услужну дјелатност (израда
разних производа од кожне галантерије и

конфекције по наруџби, као и репарација производа
од коже).

У тридесетак година свог пословања, „Moda“ д.о.о.
Бања Лука успјешно и квалитетно реализовала
је све, како велике, тако и мале, пројекте који су
јој били повјерени и то у широком спектру, почевши од намјенске па све до модне индустрије.

Као пријмер, навешћемо податак да је ово предузеће још у
бившој Југославији производило опрему за потребе намјенске
индустрије, и то за војску,
полицију, одређене радне колективе и сл.

Такође, потребно је нагласити да се још од пионирских
дана пословања, значајан дио
производње овог предузећа
односио на модну индустрију
(модну галантерију за жене
и мушкарце). Од постанка па
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до данас, „Moda“ је успјешно пословала, прво у републикама, а касније и државама насталим на тлу бивше Југославије,
као и на иностраним тржиштима (првенствено Њемачка и
Аустрија), базирајући се углавном на послове везане за потребе
разних тржишних центара и страних брендова. Веома важно
је нагласити да је „Moda“ д.о.о. Бања Лука дуго година радила
за потребе разних брендова, активно учествујући у њиховом
настанку или надоградњи, почевши од стандаризације
производа, поставке технолошког процеса, па све до послова
финалне израде и обраде.
Опште познато је, да би се уопште изашло на пробирљиво
страно тржиште неопходна је компетентност и стручност из

области инжењерства кожне галантерије, а то је баш оно по
чему је ово предузеће остало препознатљиво све ове године.

У посљедњих неколико година, у компанији „Moda“ д.о.о. Бања
Лука највише су се базирали на послове везане за тржиште
Швајцарске, радећи искључиво за високо котиране швајцарске
брендове. На тај начин „Moda“ д.о.о успјешно се позиционирала
и постигла завидан успјех на швајцарском тржишту, успјевши
да за потребе тамошњих фирми, развије цјелокупан процес
развоја производа који су креирани у развојној производној
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лабораторији овог предузећа.
У случају који смо навели,
комплетан процес производње
подразумијева:
(1) Дизајн;
(2) Техничку скицу,
(3) Одабир одговарајућих
материјала и репроматеријала за одређени
производ;
(4) Моделирање;
(5) Стандаризацију;
(6) Израду прототипа
(7) Пробну производњу и
(8) Серијску производњу.

Паралелно с тим у предузећу
„Moda“
д.о.о.
Бања
Лука
планирају да се представе домаћем тржишту са новом
линијом
квалитетних
производа, тј. са производима који дизајном, квалитетом материјала, израдом и
технологијом могу парирати
водећим страним брендовима. На тај начин, надају се у
овој успјешној компанији, а
на основу знања, квалитета
и искуства, да ће Бањалука
и Република Српска добити
бренд који може стајати раме
уз раме са водећим свјетским
брендовима из области кожне
галантерије.

Exclusive Lingerie
Srpskih branilaca 186
Banja Luka 78000
051 385 500
boris.tolimir@exclusive-lingerie.rs.ba
SANA LINEA
Ustanička 6
Kostajnica 79 224
052 663 112
sanalineakostajnica@gmail.com
CARMEN LINE
Nikole Pašića bb
Trn 780252
051 585 585
carmenl@inecco.net

GLORIA LINE
Rade Radića 269
Banja Luka 78 000
051 424 065
glorialine@blic.net
www.gloria-line.com

MARDI
Čatrnja bb
Gradiška 78 400
051 847 010
mardi@rskoming.net

DIJANA TEKSTIL
11. Novembra bb
Srbac 78 420
051 740 157
tekstildijana@yahoo.com
www.tekstildijana.com
PČELICA MAJA
Novo naselje 8
Bileća 89 230
059 380 481
pcelica@teol.net
www.pcelicamaja.com

FATES
Marka Ećimovića bb
Sokolac 71 350
057 448 133
fates@teol.net
www.adfatessokolac.com
MILTEX
Knjaza Miloša bb
Banja Luka 78000
051 300 328
miltex@blic.net

AUSTRONET
Kozarusa 2
79 202 Prijedor
052 346 300
info@austronet.ba
www.austronet.ba

VETEKS
Cara Dušana bb
Banja Luka 78 000
051 584 930
veteks@blic.net

TOPLET
Topola 135
Gradiška 78 418
051 892 024
topletnt@yahoo.com
SADAGOZI
Rajka Bosnića 10
Banja Luka 78000
051 438 244
sadagosi@teol.net

FARSTAR OGIS MEDICAL
Marka Čelara 11
Srbac 78 420
051 740 545
info@ogis-medical.com
www.ogis-medical.com
GALTEX
Srpskih branilaca 52
Pale
057 224 685
galtex3@gmail.com

BILKON
Peka Pavlovića bb
Bileća 89 230
065 924 726
gojko.bilkon@gmail.com
SPARTA
Karađorđeva 370
Banja Luka 78000
051 288 808
sparta@teol.net

NENO
Krajiška bb
74 270 Teslić
053 410 510
neno.doo@teol.net
www.nenodoo.com

BEMA
Vojvode Pere Krece 13
78 000 Banja Luka
051 461 450
bema@blic.net
www.bemadoo.com
SANINO
Dubička bb
Derventa 74 400
053 310 110
sanino@doboj.net
www.sanino.eu

SPORTEK
Miloša Obilića bb
Kotor Varoš 78 220
051 783 400
nevena.cumbo@sportekdmt.com
DERMAL
Knez Mihajlova 47
Kotor Varoš 78220
051 783 323
dermal@spinter.net
BELT
Starine Novaka 23
78 000 Banja Luka
051 431 230
belt@blic.net
www.beltdoo.com

MODA
Kralja Petra I Karađorđevića 34
Banja Luka 780000
51 215 168
nikola.surlan@yahoo.com

