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Најбоље из Српске

Увод

Билтен „Најбоље из Српске“ представља
резултат стратешког опредјељења Владе
Републике Српске да створи услове за
одрживи развој тржишта Републике Српске.

Билтен „Најбоље из Српске“ постоји са
циљем да се на једном мјесту представе
домаћи производи и домаћи произвођачи, јер
промоција домаће производње представља
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 Српскoj.

Од домаћег предузетништва у великој
мјери зависи будућност Републике Српске.
Куповином домаћих производа новац остаје
у земљи а тиме се чувају радна мјеста и
побољшава стандард. Стога веома je важно
осмислити и провести програме за очување
домаће производње, и у томе треба да
учествују све институције у сарадњи са
домаћим произвођачима и привредницима.
Поносни смо на сада већ пети број билтена
„Најбоље из Српске“, који овај пут на једном
мјесту обухвата најзначајније произвођаче из
намјенске и металне индустрије. У намјери да
промовишемо домаће производе, вјерујемо
да ће билтен „Најбоље из Српске“ садржајно
и тематски успјети да пружи неопходне
информације како потрошачима, тако и
пословним партнерима и потенцијалним
инвеститорима.

Министарство трговине и туризма
Републике Српске
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„ОРАО“ а.д.
Бијељина
Акционарско друштво за производњу и
ремонт “Орао“ Бијељина основано је 1944.
године у Панчеву као радионица за оправке
авионских мотора. Године 1949. предузеће
је дислоцирано са аеродрома ,,Панчево’’ на
аеродром ,,Рајловац’’ код Сарајева. У наредним
годинама “Орао“ је пролазио кроз све
технолошко-техничке степенице у ремонтној
дјелатности, у прво вријеме клипних, а касније
и турбомлазних мотора. Након потписивања
Дејтонског споразума, тачније од јануара 1996.
године, “Орао“ је дислоциран у Бијељину гдје
се и данас налази.

Одлуком Владе Републике Српске донесеном
средином 2004. године, дотадашњи
Ваздухопловни завод “Орао“, постаје
ОДП ”Орао” са посебном одговорношћу, за
производњу и ремонт. Крајем 2005. године, такође на основу одлуке Владе Републике Српске,
успостављен је данашњи облик организовања - Акционарско друштво за производњу и ремонт
“Орао“ Бијељина.
“Орао“ је од свог оснивања прошао кроз све фазе у развоју примарне дјелатности – ремонта
авионских мотора и данас је високо организован систем са најсавременијом опремом високог
технолошког нивоа и снажним кадровским потенцијалом за производњу и ремонт турбомлазних
мотора свих врста. “Орао“ данас запошљава 395 радника, од којих више од стотину са високом
или вишом стручном спремом, а научна звања имају 4 магистра и 4 доктора наука. Искуство,
знање, стручност и обученост кадрова су темељне вриједности, које се системски и континуирано
афирмишу и подржавају.

“Орао“ а.д. налази се на локацији
површине од око 100000 m2.
Радионички и канцеларијски
простори покривају укупно
око 15000 m2. Сједиште
компаније
налази
се
у
Бијељини, а представништво
у Србији - “Орао“ ДОО, налази
се у Београду. Одјељења за
верификацију метролошких
лабораторија налазе се у
Бањалуци и у Источном
Сарајеву. Овако распоређена
представништва омогућавају
лакши контакт са клијентима
4

Најбоље из Српске

3. ЛАБОРАТОРИЈЕ:

― Услуге у области законске метрологије
― еталонирање мјерне опреме и мјерних
средстава;
―Услуге у области испитивања
хемијског састава и физичко-механичких
карактеристика материјала/ производа;
― Развојна истраживања и пројектовање
лабораторијских капацитета.

4. ГАЛВАНИЗАЦИЈА:

― Услуге галванско-хемијске заштите
металних дијелова.

“Орао“ је носилац реализације лиценцне
производње,
ремонта
и
одржавања
турбомлазних мотора Rolls-Royce Viper. Поред
тога, успјешно ремонтује моторе руског
поријекла за авионе МиГ-21 и МиГ-29. Радна
јединица производња производи дијелове
према захтјевима реномираних наручилаца као

и ефикасан одговор на специфичне и хитне
захтјеве тржишта.
Основне дјелатности “Орла“ су:
1. РЕМОНТ:

― Одржавање-оправке-ремонт (МRО),
одржавање према техничком стању
и испитивање турбомлазних мотора,
подсклопова и агрегата;

― пројектовање и опремање ремонтних
капацитета и трансфер технологија.

2. ПРОИЗВОДЊА:

― производња резервних дијелова и
специјалних алата за потребе ремонта
турбомлазних мотора;
― производња према захтјевима
наручилаца.
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што су: Rolls-Royce, General Electric,
МТU, Turbomeca, SKF Actuators.
Данас је тежиште рада на дугорочној
производњи дијелова за Pratt &
Whitney Canada и WSK Rzeszów.
Преко 1000 сталних наручилаца
користи услуге еталонирања мјерне
опреме Метролошке лабораторије.
“Орао“ а. д. прва је компанија на
територији Српске и БиХ која је
још 1998. године успјешно прошла
сертификацију према захтјевима
стандарда ISO 9001. Потврђено је
кроз систем редовних надзорних
провјера и ресертификација да
“Орао“
досљедном
примјеном
процедура у свакодневном раду

успјешно одржава захтјеве стандарда
и данас посједује сљедеће сертификате
система квалитета: ISO 9001 (BVC, из
Париза), АS ЕN ЈISQ 9100 (BVC, из Париза),
BAS ISO/IEC EN 17025 (BATA, из Сарајева),
ЕASA Part 145 (BHDCA, из Бањалуке). Мото
система квалитета гласи: „Квалитетом
задовољити захтјеве будућности“.

“Орао” а.д. такође посједује одобрења
специјалних технологија и процеса
компаније Pratt & Whitney Canada за
термичку обраду у вакууму, фузионо
заваривање,
анодну
оксидацију
и
испитивања на пукотине методама без
разарања: флуоресцентним пенетрантима
(FPI), магнетним честицама (MPI) и
радиографском методом (X-Rays).
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У периоду 2012-2016. године “Орао“ а.д. заокружио је и подигао на виши технолошки ниво
ремонтне капацитете на локацији у Бијељини изградњом и опремањем нових објеката: погона
за галванско-хемијску заштиту, испитне станице за испитивање турбомлазних мотора и
погона за испитивање моторских агрегата. Такође, машински парк Радне јединице производња
осавремењен је са три нове високопродуктивне CNC глодалице и програмским стругом. Изграђен
је мјерни кабинет контроле квалитета производње који је опремљен са двије нове програмске
трокоординатне мјерне машине.
Стратешки циљеви “Орла“ су:

- производња и одржавање резервних дијелова за турбофенске и турбомлазне
моторе најновије генерације, према PMA одобрењу;

- проширење ремонтног програма најновијим типовима мотора, компоненти и агрегата;
- освајање ремонта хеликоптерских мотора (Климов ТВ3-117, Аllison 250C и сл.)
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„ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“ а.д. Братунац
Данас „Технички ремонт“ Братунац представља
модерну, респектабилну и успјешну фирму.
Пројектовање,
производња,
одржавање,
поправка и надоградња копнених система
националне
одбране
чине
деценијско
непроцјењиво знање и вјештине које се у
предузећу “Технички ремонт“ Братунац преносе
са генерације на генерацију кроз континуиране
обуке, професионални развој и менторство.

Основна карактеристика овог предузећа, од
његовог оснивања па до данас, је чињеница
да се призводња највећим дијелом заснива на
иновацијама и развоју нових производа. На тај

Акционарско друштво за производњу и ремонт
„Технички ремонт“ Братунац (ТРБ) представља
предузеће са вишедеценијском историјом и
традицијом у области националне одбране
и безбједности. Основано 1955. године као
државно предузеће са, у том тренутку, само
двије војне радионице за одржавање, поправку
и ремонт наоружања и моторних возила, током
година прераста у главно складиште Оружаних
снага Југославије са преко 1.500 запослених,
производним погоном и простором за
складиштење на површини од 22.000 m2.

Након одлуке Владе Републике Српске из
2013. године, завршен је процес приватизације
„ТРБ-а“, на основу које је Влада Републике
Српске задржала мањински удио у власништву,
и тиме се и обавезала да пружа подршку
приликом склапања комерцијалних уговора
са циљем јачања националних одбрамбених
способности и безбједности.
8
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начин развој нових производа, модернизација
постојећих капацитета и стално присуство на
свјетском тржишту, представљају приоритет
пословне стратегије компаније.

Захваљујући таквом приступу ,,Технички
ремонт“ Братунац одавно се показао као
поуздан партнер за сарадњу и трансфер
технологија, те се веома брзо позиционирао
као интегратор свеобухватних рјешења из
области националне одбране и безбједности.
Све ово допринијело је да „Технички
ремонт“ Братунац већ дуги низ година
остварује успјешну сарадњу са предузећима
и иностраним представницима власти из
сектора одбране у циљу развоја, промовисања
и реализације извоза својих производа и
услуга.

С обзиром на специфичности производње,
битно је нагласити да „Технички ремонт“
Братунац представља предузеће битно
за националну безбједност. С тим у вези,
пружањем подршке заштити националне
безбједности и имовине, „ТРБ“ производи
и услуге унапређују и јачају националне
одбрамбене способности. Из тог разлога у
,,Техничком ремонту’’ ријешени су да граде
локалне капацитете и способности кад год
је то могуће, било да је ријеч о трансферу
знања и вјештина, производњи ватреног
оружја, муниције, експлозива, или изградњи
производних погона фабрика одбрамбене
индустрије.

Широки спектар производа и услуга „Технички
ремонт“ Братунац усавршавао је кроз деценије
искуства и континуираног истраживања и
развоја. Комбинујући достигнути ниво знања
и интеграцију технологија Истока и Запада, у
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„ТРБ-у“ блиско сарађују са клијентима и партнерима од повјерења како би развили, пројектовали,
произвели и одржавали производе и интегрисана рјешења, прилагoђена специфичним
захтјевима клијената.
Између осталог у „Техничком ремонту“ Братунац баве се:

• развојем одбрамбене и безбједносне способности (инжењеринг и интеграција система);
• кооперацијом и трансфером знања и вјештина;

• производњом и сервисирањем борбених и неборбених возила (ремонт, одржавање
и преправка, намјенска надоградња, оклопна заштита; интегрисана логистичка подршка;
истраживање, пројектовање и развој).
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• производњом и сервисирањем система наоружања (истраживање, пројектовање и развој;
ремонт и адаптација система наоружања, намјенска надоградња; интегрисана логистичка
подршка):
• системима за хуманитарно деминирање (истраживање, пројектовање и развој система
за деминирање; одржавање, поправка и ремонт система за деминирање; интегрисана
логистичка подршка и намјенска надограња система за деминирање).

Без обзира што се успјешност предузећа заснива на вишегодишњем искуству и снажном наслијеђу,
у „Техничком ремонту“ Братунац непрестано настоје да буду још бољи и конкуретнији. У складу
с тим је и поклањање изузетне важности друштвено одговорном пословању, те посвећеност
највишим етичким стандардима у случају када се проводе одређене активности или се доносе
важне одлуке.

У предузећу располажу са завидним људским потенцијалом предвођеним високо квалификованим професионалцима инжењерског и техничког знања, који су најзначајнија подршка
укупном пословању и спровођењу у праксу друштвено одговорног пословања. Већ одавно се
пословна оријентација предузећа заснива и на улагању у обуку и развојне програме запослених
с циљем да достигну свој пун потенцијал. Оваква подршка помаже унапређењу неопходних
конкурентних вјештина, усклађених са технолошким развојем. Наиме, у „Техничком ремонту“
сматрају да само способност разумијевања глобалног, националног и регионалног технолошког
окружења може предузећу помоћи да остане глобално конкурентно и да му омогући дапривуче,
развије и задржи најбоље кадрове.
На крају рецимо да су у „Техничком ремонту“ Братунац истински посвећени највишим
стандардима квалитета у пружању услуга и подршке животног циклуса сваког производа и
рјешења која нуде, јер само тако могу опстати на тржишту, које је све захтјевније.

Најбоље из Српске
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„ФАБРИКА МОТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ
НАМЈЕНЕ“ а.д.
Пале

”Фабрика мотора специјалне намјене” а.д.
Пале основана је 1982. године, са циљем
обезбијеђења капацитета за производњу
специјалних дизел мотора за тенкове и друга
борбена возила.

У складу са Законом о друштвеном капиталу,
уписом интерних дионица радника 1991.
године, започета је власничка трансформација
овог предузећа. Процес приватизације
је настављен у складу са Законом о
приватизацији Републике Српске и другим
прописима о приватизацији, тако да је од
06.02.2003. године предузеће организовано
као акционарско друштво. Највећи акционар је
Акцијски фонд РС а.д. Баља Лука, који посједује
52,499% капитала, а већи акционари су и
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Бијељина, (10,624%), Фонд здравственог
осигурања (7,003%), ПРЕФ а.д. Бања Лука
(6,742%) те Фонд за реституцију РС а.д. Бања
Лука (3,371%).
Ради успјешног остваривања мисије и основних
пословних циљева у оквиру Друштва
организована су три сектора: Сектор
производње, Сектор развоја и Сектор
управљања квалитетом.

Најважнији производи
”Фабрике мотора
специјалне намјене“ а.д. Пале су дизел
мотори снаге 574 kW (V46-6) и 735 kW
(V46-TK) са вишенамјенском примјеном.
Ради се четворотактним вишегоривним
моторима са директним убризгавањем
горива, дванаестоцилиндричним моторима
у изведби В - 60, прехрањиваним помоћу
механички
погоњеног
центрифугалног
компресора, хлађеног течношћу.
Модели В46-6, В46-6-1, В46-ТК су успјешно
примијењени на тенковима, тешким војним
возилима, грађевинским машинама већих
габарита и у бродској намјени.
12
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Основне спецификације мотор V46-TK
Максимална снага 735 кW
Број обртаја при макс.снази 2000 min-1
Максимални обртни момент 4300 Nm
Пречник цилиндра 150 mm
Ход клипа 180 mm
Степен компресије 14 : 1
Радна запремина 38,88 dm3
Маса сувог мотора 1090 kg
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Основне спефицикације мотора V46-6:
Максимална снага 574 кW
Број обртаја при макс.снази 2000 min-1
Максимални обртни момент 3090 Nm
Пречник цилиндра 150 mm
Ход клипа 180 mm
Степен компресије 14 : 1
Радна запремина 38,88 dm3
Маса сувог мотора 990 kg

Фабрика мотора специјалне намјене осим дизел мотора снаге од 574 kW до 735 kW са
вишенамјенском примјеном, производи резервне дијелове, те обавља разне врсте услуга, од
којих су најзначајније услуге ремонта (оправке) мотора.
Захављујући знању, техничкој опремљености и флексибилности, а у складу са жељама купаца,
могу бити понуђене и верзије са појачаном снагом мотора.
14
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Такође, потребно је нагласити да
поред производње мотора, резервних
дијелова и ремонта, флексибилни
машински парк фабрике нуди и услуге
механичке обраде, термичке обраде,
пјескарења, специјалних мјерења и
контроле, те испитивања мотора.
Основни процеси термичке обраде
у ”Фабрици мотора специјалне
намјене“ су: гасна цементација,
високо и нискотемпературно каљење,
побољшање и индукционо каљење.

Термичка обрада врши се у
високотемпературним пећима са
корисним простором пречника 1500
mm и дубине 2500 mm.
На крају додајмо да „Фабрика мотора
специјалне намјене“ посједује и
модерну мјерну опрему, на првом
мјесту
трокоординатну
мјерну
машину “Маузер” тачности 0,001 mm
максималне дужине 1500 mm.

Најбоље из Српске

15

„МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА
ПРИЈЕДОР“ д.о.о.
Приједор
Предузеће „Метална индустрија Приједор“ основано је 1957.
године. Од 2001. године, односно након успјешно извршене
приватизације послује као акционарско друштво под именом
„Метална индустрија Приједор“, да би од 23. 01. 2014. када је
извршена промјена правне форме друштва пословало, и данас
послује, као друштво са ограниченом одговорношћу.
На основу визије предузећа – заузимање позиције препознатљивог и респектабилног добављача заварених склопова
водећим европским и свјетским компанијама, постављен је
захтјев за праћење, увођење и поштовање савремених захтјева у
области квалитета. С тим у вези, „Метална индустрија Приједор“
усагласила је своје водеће системе са захтјевима међународног
стандарда за квалитет ISO 9001:2008, што представља израз воље
руководства и запослених да квалитет постане кључно обиљежје
препознатљивости овог респектабилног предузећа.
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Данас д.о.о. „Метална индустрија Приједор“, првенствено захваљујући својој шездесетогодишњој
пракси производње заварених челичних конструкција и склопова, представља поузданог
добављача купцима из области машиноградње, бродоградње, хидроградње, грађевинарства,
рударства и других привредних области.

У предузећу „Метална индустрија Приједор“ располажу са 7.500 m2 намјенских производних
хала подијељених према фазама израде, од пјескарења и сјечења до финалног фарбања у
савременој аутоматизованој комори за фарбање. Са мосним крановима капацитета до 100
тона носивости компанија има могућност израде великогабаритних и тешких конструкција. У
овом тренутку у предузећу ради 130 стално запослених који, зависно од структуре производа,
могу да произведу до 4000 тона заварених челичних конструција и склопова годишње.

Најбоље из Српске
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„Метална индустрија Приједор“ нуди широк дијапазон производа изграђених према захтјевима
и припадајућим стандардима и нормама. Главно обиљежје квалитета производа „Металне
индустрије Приједор“ јесте у потпуности поштовање захтјева техничких спецификација и рокова
испоруке купцима. Основна производна дјелатност усмјерена је на производњу заварених
челичних конструкција од угљичних челика за разноврсне индустријске области. Посебно треба
нагласити производе из домена стројоградње (израда заварених челичних конструкција дијелова
машина и индустријских постројења); електро индустрије (израда кућишта мотора и редуктора,
израда челичних конструкција система усисно-испусних цијеви за хидроелектране, израда
дијелова вјетрогенератора); бродоградње (израда заварених конструкција бродских кормила и
стабилизатора; израда заварених конструкција сепаратора); рударства (израда дијелова опреме
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за рударство) и грађевинарства (производња и монтажа заварених челичних конструкција за
производне хале, спортске дворане, ауто-салоне, бензинске станице и друге пословне објекте).

Када је квалитет производа у питању потребно је нагласити да „Метална индустрија Приједор“
д.о.о. послује према захтјевима EN ISO 9001:2008 и да посједује сертификате: за заваривање
челичних конструкција (према EN ISO 3834-2), за израду посуда под притиском (према AD 2000
Merkblatt HP O), за израду заварених челичних конструкција (према DIN 18800-7:2008-11); за
израду заварених челичних конструкција према EN 1090-1:2009/AC:2010, те GL одобрење погона
за заваривање бродских лимова.
Позитивна искуства пријема производа од стране класификацијских друштава GL, DNV, BV, LR,
RINA, ABS , као и представника QА наших купаца потврда су наше стручности и досљедности
поштовања захтјева квалитета.
На крају наведимо најпознатије производе „Металне индустрија Приједор“:

• Производња и монтажа заварених челичних конструкција за производне хале,
складишта, спортске дворане, ауто-салоне, бензинске станице и друге пословне објекте;
• Израда заварених челичних склопова дијелова машина;
• Израда заварених челичних склопова дијелова индустријских постројења;
• Израда челичних мостова;
• Израда дијелова система за отпрашивање;
• Израда челичних конструкција за кранове;
• Израда бродских кормила и стабилизатора;
• Израда транспортера;
• Израда посуда под притиском.
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„R-S SILICON“ д.о.о.
Мркоњић Град

“R-S Silicon” д.о.о. Мркоњић Град, новоизграђена
фабрика за производњу силицијум метала, своје
почетке биљежи од 2012. године. Саграђена је
у мјесту Бјелајце код Мркоњић Града, од стране
италијанске групације Metalleghe из Бреше
која се дуги низ година бави производњом,
продајом и прерадом силицијум метала и феро
легура и као таква представља у потпуности
модернизовано индустријско постројење
које до сада није виђено у Републици Српској.

“R-S Silicon” д.о.о. Мркоњић Град основан
је са идејом реализације пројекта greenfield инвестиције изградње фабрике за
производњу силицијум метала. Први корак
у том процесу био је изналажење погодног
терена за изградњу фабрике. Фабрика је
саграђена на некадашњем комплексу објеката
Транспортног предузећа “Ударник”, који је
једно вријеме након рата користио “СФОР” и
који је у тренутку преузимања у потпуности
био девастиран. Сам пројекат фабрике и
помоћних постројења замишљен је са циљем
постизања што погоднијих пројектантских
рјешења у смислу технолошког процеса

20

Најбоље из Српске

и заштите животне средине, те добијања
потребних дозвола у свим фазама остварења
инвестиције, и као такав наишао је на
несебичну
подршку
Владе
Републике
Српске, локалне заједнице, те других
бројних институција у државној управи.

Поред главне производне хале, комплекс
сачињавају још: филтерско постројење,
управна зграда, платои за складиштење
сировина, складиште силицијум метала,
постројење за омекшавање воде, које служи
за хлађење дијелова пећи и друге опреме
изложене високим температурама, трафостаница 110/20 kV и остали помоћни објекти
који су у служби фабрике за производњу
силицијум метала.

Срж фабрике за производњу силицијум метала
чини 36 MVA SAF електролучна пећ са зароњеним
луком, гдје се у процесу карботермије добија
финални производ. Силицијум метал је основни
производ и карактерише га ниска специфична
тежина (2,33 g/cm3), која се појављује у
макрокристалној структури сјајне сиво-свјетле

боје. Углавном се употребљава у производњи
легура необојених метала, нарочито лаких
легура, бронзе и месинг силицијума. Основне
сировине за добијање поменутог производа
су: кварц високе чистоће, камени угаљ са
ниским садржајем пепела и дрвена сјечка.
Сама реакција одвија се захваљујући главном
енергенту – електричној енергији. Мијешањем
поменутих сировина, а на основу унапријед
планираних рецептура, добија се одговарајући
квалитет силицијум метала, који према
односним карактеристикама бива пласиран на
тржишта од интереса.
Поред силицијум метала, “R-S Silicon”
производи и споредни, тзв. нус-производ,

силикатну прашину (микросилику) која се
издваја из димних гасова производног процеса,
захваљујући модернизованом филтерском
постројењу, које је пројектовано према
највишим европским еколошким стандардима
са примарним циљем очувања животне
средине.

Силикатна прашина настаје редукцијом кварца
високе чврстоће и угља у електролучној пећи.
Састоји се од сићушних зрна сферног облика
који садрже најмање 85% аморфног силицијумоксида и као таква представља материјал
који се додаје у цемент и бетонске адитиве
ради добијања високог степена чврстоће
и водоотпорности, те је врло заступљен у
грађевинској индустрији.
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У
склопу
фабрике
налази
се
лабораторија опремљена са уређајима
најмодерније технологије, гдје се
приликом сваке испоруке сировина
врши анализа истих, а такође се
анализирају и финални производи. У
настојању да се задовоље специфични
захтјеви купаца, свакодневно се прате
сви битни показатељи квалитета
производа и самог производног
процеса.
Визија, односно намјера руководства
ове компаније је да фабрика годишње
производи 15.000 тона силицијум
метала и 4.000 тона силикатне
прашине. Оно што је битно напоменути
је чињеница да се комплетан
производни асортиман фабрике “R-S
Silicon” д.о.о. извози на захтјевно
европско тржиште. Силицијум метал
је производ који своју велику примјену
налази у алуминијумској индустрији,
производњи
силикона,
соларних
панела и електронских уређаја.

Фабрика тренутно запошљава око 140
радника који су претходно обучавани
за рад за такву врсту индустријске
дјелатности. Радници “R-S Silicon”
д.о.о. Мркоњић Град, знања и вјештине
у овој врсти посла, стицали су у
сестринској компанији “B.S.I.” д.о.о., са
сједиштем у сусједној општини Јајце,
која има дугогодишњу традицију у
овој дјелатности. Нарочита пажња у
овој већ познатој компанији усмјерена
је према заштити на раду и стварању
услова
који
омогућавају
здрав
колектив, позитивну радну климу
и тимски рад, који ће дати најбоље
резултате. Поред тога, компанија је
усмјерена на континуирану едукацију
и усавршавање запослених, како кроз
опште обуке дефинисане законским
регулативама, тако и кроз специфично
усавршавање, које се односи на посебне
услове рада за свако појединачно
мјесто унутар фабрике. Из тог разлога,
може се рећи да радници “R-S Silicon”
рукују савременом опремом и алатима
који пружају максималну безбједност
на раду.
22

Најбоље из Српске

Поред бриге о сопственом персоналу,
потребно је нагласити да “R-S Silicon” д.о.о. представља и друштвено
одговорну фирму која, како кроз разне
позиве, тако и самоиницијативно,
брине о појединцима и локалној
заједници. Својим дјеловањем ово
предузеће утиче на развој локалне
заједнице кроз ангажовање локалних
компанија за набавку роба и пружање
услуга. Сагласно томе, компанија
учествује и подржава велики број
спортских, културних и хуманитарних
дешавања, а у плану су и инвестиције
које ће допринијети друштвеном
развоју локалне заједнице. Као примјер
једног таквог ангажовања наведимо да
је “R-S Silicon” био један од спонзора
недавно одржаног „Економског форума
Јахорина 2016“.
Осим наведених учешћа, у “R-S Silicon” поносни су на бројне награде и
признања. С тим у вези, фабрика је
награђена од стране Привредне коморе
Републике Српске за најзначајнију
инвестицију и допринос запошљавању.
Такође, фабрика је одликована
Oрденом Његоша првог реда. Награду
у част и име предсједника групације
Guido Dusi, примио је прокуриста
компаније Gianmichele Foglia. Свакако,
једно од најистакнутијих признања
је престижна награда “Капетан Миша
Анастасијевић”, за најбољу greenfield
инвестицију.

На крају рецимо да “R-S Silicon” д.о.о.
представља истински примјер успјешне
стране инвестиције, која улагањем у
развој индустријског сектора остварује
добре пословне резултате. Тенденција
инвеститора је остати дио привреде
Републике Српске, те постати њен
изузетно важан привредни субјекат,
што ће се остварити кроз будуће
пословне визије и инвестиције, које
ће додатно учврстити позиционирање
фабрике на територији Републике
Српске.
Најбоље из Српске
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„КОСМОС“ а.д. Бања Лука
Предузеће “Космос” а.д. Бања Лука основано
је 1958. године као „35-ти технички ремонтни
завод“ који се превасходно бавио ремонтом
радара и радарско рачунарских система као и
ракетних система као основном дјелатношћу.
Већ 1962. године предузеће мијења име у
Ваздухопловни технички ремонтни завод
„Космос“, да би од 1976. године пословао под
називом Ваздухопловни завод „Космос“. Под
именом Ваздухопловни завод „Космос“ био
је у саставу Војске СФРЈ и Војске Републике
Српске, а под именом Ремонтни завод
„Космос“ у саставу Војске Републике Српске.
У овом тренутку „Космос“ је организован
као акционарско друштво које се налази у
власништву Републике Српске.

Развојни пут “ Космос ” а. д. Бања Лука одвијао
се паралелно са потребном модернизацијом
оружаних снага, са увођењем нових техничких
средстава у наоружање. У почетном периоду су,
уз увозну технологију и опрему, ремонтовани
пионирски радари за осматрање и припадајући
рачунари. Увођењем у наоружање више
врста радара: нишанских, висиномјера,
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метеоролошких, радара за аеродромску
контролу лета, рачунарских средстава,
ракетних система, те многобројне и разноврсне
електронске мјерне опреме, овладавало се и
технологијом њиховог ремонта. Изванредним
достигнућима у организационом, техничкотехнолошком,научно-истраживачком
и образовном раду, створено је низ
генерација властитог кадра. Данас је Космос
високоорганизовани систем са савременом
опремом и кадровским потенцијалом у области
ремонта, одржавања, оправке, модификације и
производње најсавременије технике и опреме
која се налази у експлатацији у оружаним
снагама и привреди.
У склопу ремонта, предузеће се бави и системима аутоматизације, електронском опремом,
борбеним и неборбеним возилима као и
новом области електроенергетиком. „Космос“
има могућности пројектовања, производње,
ремонта и испитивања са лабараторијама за
баждарење мјерних инструмената, хемијском
лабараторијом и испитном станицом за
електро енергетска испитивања. У оквиру
нових послова предузеће се бави ремонтом и
поправкама противексплозионо заштићених
електричних уређаја и опреме. У саставу
“Космос” а.д. Бања Лука налази се и одјељење
за пројектовање информационих система
и израду апликативних софтвера као и
аутоматску обраду података.

Предузеће “Космос” а.д. Бања Лука, у овом
тренутку, располаже са техничком подршком
коју чини 270 запослених, од којих преко 60 има
факултетску диплому; савременим погонима
и радионицама размјештеним на простору
од 80.000 m2; властитом производњом преко
20.000 различитих врста резервних дијелова;
метролошком лабораторијом за електричне
величине (напон, струја, отпор, капацитивност,
итд.) у фрекветном опсегу до 40 GHz; лиценцама
за специфичне дјелатности, те међународно
признатим системом квалитета.
„Космос“ има и свој развојни тим, било да се ради
о развоју потребних резервних дијелова или о
развоју нових производа. У оквиру развојног
сектора постоји тзв. електромагнетна глува
Најбоље из Српске
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соба у којој се обављају микроталасна мјерења
разних склопова, а посебно тачна и прецизна
мјерења свих антенских карактеристика.

„Космос” а.д. Бања Лука посједује сљедеће
сертификате: ISO 9001:2008, издат од стране
TÜV SÜD Menagment Service GmbH, те лиценце
надлежних органа за област метрологије,
енергетике, рударства и грађевинарства. У
складу са ISO 9001:2008 у „Космосу“ се врши
успостављање, одржавање, стално побољшање
и међународна сертификација система
менаџмента квалитетом.
Овакав приступ
посебно се односи на рационализацију
пословања
кроз:
смањење
трошкова
пословања на свим нивоима, рационализацију
и побољшање структуре и компетентности
радне снаге, коришћење информационих
технологија у циљу повећања ефективности
и
ефикасности
трансформационих
и
управљачких процеса. Да би се поменуто
постигло планирано је обезбјеђење обуке
кључних кадрова у циљу упознавања са новим
трендовима, технологијама и техникама, а
све у циљу повећања квалитета производа,
те побољшање квалитета улазних сировина и
компонената што ће се обезбиједити набавком
материјала искључиво од реномираних и
међународно признатих произвођача.
Наиме, намјера менаџмента „Космоса“ је
да се квалитет готових производа и услуга
обезбијеђује кроз програме надзора, контроле
и преиспитивања над сљедећим битним
карактеристикама:
конкурентност цијене
коштања; испуњење уговорених рокова;
смањење накнадних трошкова проистеклих
из неусаглашености у систему; смањење
грешака на финалним производима, и сл. У
вези с тим обезбјеђење сталног побољшања
битних карактеристика производа и услуга,
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а тиме и опште успјешности пословања
врши се сталним повећањем способности
пословних процеса: развојем нових и иновираних производа и услуга, ефективнијим
маркетингом и продајом, те ефикаснијим
управљањем ремонтом и производњом.

Мисија „Космос-а“ је да клијентима обезбиједи
најбољу услугу, те да добрим пословањем
побољша квалитет живота запослених,
док је визија да „Космос“ постане модерна
и профитабилна компанија, технолошка
окосница развоја Републике Српске. У
предузећу ту визију имају намјеру остварити коришћењем модерних технологија,
динамичним процесом пословања, уз
образоване и задовољне запослене, а све то у
складу са ЕУ стандардима и најбољом праксом
у областима којима „Космос“ послује.

,,БОСНАМОНТАЖА“ а.д.
Приједор

”Боснамонтажа” а. д. Приједор основана је 1957. године као производно, монтажно услужно
предузеће у области израде и монтаже челичних конструкција, процесне опреме и ремонтних радова индустријских постројења. Данас је ”Боснамонтажа” акционарско друштво које континуирано запошљава 120 сталних радника, што у производној хали, што на терену, те педесетак повремено ангажованих радника, посебно у току ремонтних радова по термоелектранама, цементарама,
шећеранама и пиварама.

У производном погону овог успјешног предузећа могуће је производити тешку челичну конструкцију,
резервоаре, цјевоводе, силосе, димњаке и цистерне и то првенствено захваљујући сљедећој опреми:
великој резачици за профиле, CNC машини за бушење рупа на профилима и лимовима, CNC резачици
лимова дебљине од 1 до 100 mm са једним плазма гориоником и два гасна горионика и радним столом 2x12 m, рол машини за мотање лимова дебљине до 30 mm и ширине до 3 m, маказама, пресама
и сл.
У погону за антикорозивну заштиту (АКЗ) инсталирана је аутоматска сачмара за сачмарење профила и лимова, те одговарајућа опрема за наношење АКЗ премаза.
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У производној хали између осталог врши се:

• заваривање (ручно, полуаутоматско) најсавременијим поступцима и опремом
конструкционих, нерђајућих и топлотно отпорних челика, те обојених метала;
• израда челичних конструкција;
• хладно обликовање лимова, израда опреме и дијелова опреме, челичних силоса, посуда
под притиском, складишта, циклона, те израда челичних конструкција за разне намјене;
• израда технолошке опреме;
• израда котлова на биомасу (10MW и већи);
• израда резервоара и цистерни;
• израда мосних дизалица – кранова;
• аутоматско резање лимова CNC машином резачицом – плазма;
• аутоматско резање профила;
• аутоматско сачмарење;
• роловање;
• антикорозивна заштита;
• израда топлотних измјењивача;
• испитивања заварених спојева методама НДТ;
• обука и атестација заваривача.

Као што смо већ нагласили, запослени у „Боснамонтажи“ су оспособљени и за специфичне монтаже
на терену, од којих је нарочито потребно издвојити:
• монтажу челичних конструкција;
• монтажу технолошке опреме за: пиваре, винарије, мљекаре (обрада нерђајућих
челика), шећеране, рафинерије уља, рафинерије нафте;
• радиографску и ултразвучну контролу заварених спојева, у радионици и на терену, те
контролу непропусности са вакумом и течним медијем;
• ремонт индустријских постројења;• монтажу резервоара и цистерни;
• монтажу разних цјевовода (прокром и црни материјал);
• монтажу мосних дизалица – кранова;
• монтажу топлотних измјењивача;
• транспорт и механизацију.
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Као изузетно оперативно предузеће „Боснамонтажа“ а. д. Приједор располаже са властитим аутодизалицама носивости од 8 до 80 тона (6 комада), и специјалним возилом за превоз вангабаритне
конструкције, док у кооперативним смислу има могућност кориштења дизалица носивости 250 и
500 тона.
Такође, „Боснамонтажа“ а. д. Приједор важи и за веома флексибилно предузеће, тако да на основу
захтјева купаца конструише и израђује, сачмари, фарба, транспортује и монтира опрему. У склопу
производне хале налази се кабинет са седам кабина у којима се врши обука заваривача у свим врстама поступака заваривања, а предузеће посједује и властиту лабораторију за испитивање завара у
хали и на терену (пенетранти, ултразвук, ренгенско снимање).

Складно свом реномеу „Боснамонтажа” а. д. Приједор посједује све потребне лиценце издане од надлежних министарстава за извођење радова у области производње и монтаже челичне конструкције
и технолошку опрему за скоро све врсте индустрије. Такође, посједује и међународне сертификате
везане за послове управљања менаџментом квалитета ISO 9001: 2008 и оспособљености погона за
обављање заваривачких дјелатности по EN 3834-2, а сертификована је и класификована по њемачком
стандарду за произвођаче челичних конструкција DIN 18800-7 класе Е (производња статичких и динамичких челичних конструкција).
Тренутно у предузећу убрзано раде на увођењу стандарда заштите животне средине ISO 14001 и
стандарда за безбједност и заштиту здравља на раду OHSAS 18001, што ће им омогућити нове извозне послове и проширење сарадње са фирмама у Данској, Аустрији и Србији на чијим тржиштима
најчешће и завршавају производи из „Боснамонтаже“.
На крају рецимо, да је структура радне снаге у „Боснамонтажи“ разнолика и креће се од квалификација
бравара, цјевара, заваривача, возача, дизаличара и електричара до инжењера и економско-административних радника.
Акционарско друштво „Боснамонтажа“ Приједор је 2011. године проглашена за најуспјешније
предузеће у Републици Српској, у категорији средњих предузећа.
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,,ФАБРИКА ЗА ПОЦИНЧАВАЊЕ’’

Сребреница

‘’Фабрика за поцинчавање’’ д.о.о. Сребреница
почела је са радом давне 1968. године у
склопу
тадашњег
привредног
гиганта
‘’Енергоинвеста’’ и на основу пословних
резултата сматрана је једним од најуспјешнијих
предузећа у саставу поменутог привредног
дива. Основна дјелатност фабрике је
површинска антикорозивна заштита методом
врућег поцинчавања челичних конструкција.
Ова услуга, услуга површинске антикорозивне
заштите челичних конструкција методом
топлог
поцинчавања
у
‘’Фабрици
за
поцинчавање’’ Сребреница, изводи се у складу
са стандардом EN ISO 1461.

челика у свијету. Природа процеса топлог
поцинчавања је таква да је поцинчани челик
спреман за употребу одмах, те да се дебљина
слоја цинка лако контролише током и након
процеса поцинчавања.

Приватизација ‘’Фабрике за поцинчавање’’
Сребреница (ФПС) извршена је 2002. године
и након неопходног ремонта „Цинкара“ је
успјешно обновила производњу у августу
2003. године. О успјешности фирме, набоље
говори податак да је те 2003. године „Фабрика
за поцинчавање“ почела производњу са
једном смјеном и са 32 запослена радника,
док данас фарбика запошљава 75 радника у
Топло поцинчавање представља најефикаснију четвoробригадном систему рада.
и еколошки најприхватљивију заштиту
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На овом мјесту, потребно је нагласити да
је у циљу побољшања квалитета и потребе
одржавања конкурентности, „ФПС“ од 2004.
отпочела са унапређивањем технолошке
опреме, подизањем продуктивности и сталним
побољшањем процеса, што је резултирало
увођењем стандарда ISO 9001:2008 – систем
менаџмента квалитетом.
‘’Фабрика за поцинчавање’’ д.о.о. Сребреница у
овом тренутку, опремљена је свом потребном
савременом опремом за обављање дјелатности,
а посједује и погонску лабораторију.
Из еколошког угла, а у оквиру заштите
животне средине, фабрика има и погон за
неутрализацију отпадних вода и систем за
пречишћавање отпадних гасова.

Пројектовани капацитет фабрике на годишњем
нивоу је 12.800 тона. Као радна енергија,
при поступку поцинчавања, користи се
електрична енергија, уз температуру цинка од
400 – 450 ̊C и у кадама димензија 7000 x 2200
x 1800 mm.
С обзиром на резултате постигнуте у овој
области, може се слободно рећи да ‘’Фабрика за
поцинчавање’’ д.о.о. Сребреница заузима веома
значајно мјесто, како у БиХ, тако и на тржишту
Србије. Поцинчане конструкције из ‘’ФПС’’ које
се извозе у већину европских земаља као и у
земље Америке и Канаде, су важна референца
за даље послове.

Најбоље из Српске

31

На крају додајмо, да поред основе дјелатности, површинске антикорозивне заштите методом
топлог поцинчавања, ‘’ФПС’’ се успјешно бави продајом и уградњом заштитне путне ограде по
стандарду EN 1317 и стандарду JUS.U.S4.108, поцинчане заштитне жичане ограде, округлих,
правоугаоних, квадратних цијеви, стубова за саобраћајне знакове, поцинчане траке за уземљење,
свих врста хладно обликованих профила (HOP профила), те топло и хладно ваљаних лимова.
Из тог разлога, може се рећи да је једна од важнијих референци, битних за ово друштво у области
путне привреде, испорука и уградња заштитне путне ограде на ауто-путу Бања Лука – Градишка
и ауто-путу Добој – Бања Лука, дионица Добој – Прњавор.
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,,МЕТАЛНО“ а.д.
Зворник

Данашње предузеће „Метално“ а. д. Зворник
основано је давне 1959. године под именом
„Универзал“ Зворник
као металско,
монтажно и инсталатерско предузеће.
Приватизацијом дијела државног капитала
23.08.2001. године дошло је и до промјене
својине тако да од тог датума „Метално“
послује као акционарско друштво и као
такво је уписано у судски регистар код
Основног суда у Бијељини.
Преостали државни капитал приватизован
је 21.01.2003. године и од тада су већим
дијелом власници капитала у предузећу
акционари (86,64%), те мањим дијелом
(13,36%) фондови (Пензиони фонд и
Фонд за реституцију). Основни капитал
предузећа премашује 10 милиона КМ.

„Метално“ а.д. Зворник регистровано је за обављање сљедећих дјелатности:

• Производњу и монтажу лаких, средњих и тешких челичних конструкција, распона до 50m,
годишњег капацитета до 3000 t. У производњи металне конструкције врши се улазна контрола материјала, контрола заварених спојева изотопом, те антикорозивна заштита. Монтажа се обавља мобилним телескопским дизалицама носивости од 6 до 80 t;
• Пројектовање и извођење свих врста инсталација: црпне станице, водоинсталације и канализације у индустријским и стамбено-пословним објектима, топловоде, развод калориферског гријања у производним објектима, монтажа подстаница, инсталације у стамбенопословним објектима, монтажа електроинсталација јаке и слабе струје, те громобранске
инсталације на објектима различите намјене;
• Производњу елемената који се примјењују у изградњи тунела за жељезнички саобраћај;

• Производњу сушара за воће, поврће, дуван и љековито биље, затим производњу контејнера
чија конструктивна рјешења омогућавају неограничен број комбинација за брз и савремен
смјештај, пословни простор, малу привреду и рекреацију;

• Производњу система за наводњавање “кап по кап”, а посебно производњу “мини сета” погодног за индивидуални сектор, гдје корисник може самостално да изврши монтажу;
• Производњу подземних резервоара са дуплим плаштом капацитета од 30 до 100 m3, те стојећих резервоара већих капацитета;

• Пројектовање и извођење свих грађевинских радова;

• Надоградњу стамбено-пословних објеката различитим профилисаним лимовима пo систему “сендвича” или “панела”;

Успјешност ове, као и било које друге фирме, најбоље се мјери кроз реализоване пословне и
финанијске резултате, те остварену позицију на тржишту. С тим у вези, предузеће „Метално“ а.д.
Најбоље из Српске
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Зворник већ деценијама карактерише поузданост квалитета и извршавање послова у роковима,
како у земљи, тако и у иностранству.

Поузданост, квалитет и гаранција потврђени су ангажовањем у изградњи капиталних и сложених
објеката од којих се посебно издвајају изграђени објекти у фабрикама глинице у Зворнику и
Мостару, ,,Алуминијском комбинату’’ у Подгорици, хидроелектранама „Ђердап“, „Мратиње“
и „Перућац“, термоелектранама „Обреновац“ и „Угљевик“, жељезарама „Јесенице“ и „Зеница“,
,,Бродоградилишту’’ у Сплиту, лукама „Бар“ и „Мисурата“ у Либији, „Цинкарни Цеље“ и др... У
предузећу су посебно поносни на изградњу кошаркашке дворане ОКК „Београд“, те већег броја
базниих станица „Мобилне Српске“

Ван наведеног, успјешност и врхунски квалитет извођења инвестиционих радова доказана је
и на великом низу индустријских и пословних објеката, дистрибутивних центара и сервисних
радионица, те објеката у пољопривреди. Овакав приступ и поменуте референце довеле су до тога
да је „Метално“ а.д. Зворник већ дужи низ година присутан на тржишту Русије и Либије. Такође,
значајно је напоменути да је висок степен префабрикације остварен сопственим стручним
кадровима на више савремених технолошких линија у производном простору површине од
преко 10 хиљада km.

34

Најбоље из Српске

Када је производни простор у питању посебно треба истаћи:

• линије за: производњу челичних конструкција и опреме, машинску обраду метала,производњу црне и алуминијске браварије и лимарије (5.000 m2),
• радионички и складишни простор за производњу опреме за цјевоводе (1.500 m2),
• радионички простор са линијом за производњу металних репродукционих елемената (2.000 m2),
• складиште запаљивих и експлозивних елемената (500 m2),
• плинска и компресорска подстаница са инсталацијама до производних погона (500 m2),
• радионички простор за одржавање теретних возила и ауто дизалица (500 m2),
• пословну зграду са канцеларијским простором и мрежом од десет рачунара и контролним
сервером (1.000 m2),
• ненаткривени простор за израду и пробну монтажу челичних конструкција (4.000 m2).

Такође, потребно је нагласити да се у кругу предузећа налази и простор од 63.000 m2 са изграђеним
асфалтираним саобраћајницама до свих објеката и складишних простора.

На крају рецимо, да предузеће „Метално“ а.д. Зворник посједује Лиценцу за изградњу објеката
за које одобрење за грађање издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство
и екологију и лиценцу за пројектовање објеката, те да је у предузећу тренутно запослено 35
радника разних профила.
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,,FERROSTIL-MONT’’ д.о.о.
Прњавор

Друштво „Ferrostil-MONT“ д.о.о. Прњавор
основано је у првој половини 2012. године,
односно у тренутку када је менаџмент
предузећа процијенио да су се створили
одговарајући привредни и друштвени услови за
формирање привредног друштва усмјереног на
организовање и стално унапређење привредне
дјелатности, првенствено индустрије метала.
Из тог разлога основни циљ оснивача био
је задовољење потреба тржишта у области
металне и сличних индустрија на подручју,
како Републике Српске и Босне и Херцеговине,
тако и окружења.

Четири године касније, о успјешности
реализације постављеног циља најбоље говори
податак да „Ferrostil-MONT“ д.о.о. Прњавор у
овом тренутку запошљава преко 80 радника и
већ спада у групу средњих предузећа.
У складу са захтјевима тржишта, постојећи
производни програм „Ferrostil-MONT“ добрим
дијелом представља наставак програма
који је раније развио „Јелшинград ФМД“ а.д.
Прњавор, обогаћен савременим технолошким
рјешењима, уз битну напомену да су развијени
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и нови програми и то посебно у области
грађевинарства. Као примјер можемо навести
производњу стубова за расвјету, стубова за
путну сигнализацију, те машина за обраду
лима хладном деформацијом које су се до 2012
године производиле у предузећу „Јелшингад
ФМД“. Поменуте машине су намијењене
за обраду тањих лимова до 5 mm, а њихов
квалитет је потврђен извозом на западно и
источноевропско тржиште.

Сагласно наведеном, производни програм овог успјешног друштва тренутно чине сљедеће
производне области:
• Пројектовање, израда и монтажа намјенских производних, складишних и пословних објекта од металне конструкције;
• Израда и монтажа челичних конструкција за објекте нискоградње (челичне конструкције
мостова, портала и заштитних ограда) и других конструкција кориштених у тешкој металној индустрији;
• Израда челичне конструкције за транспорт руде и јаловине у рударској индустрији;
• Производња контејнера и контејнерских блокова;
• Производња расвјетних стубова и стубова путне сигнализације;
• Производња машина за обраду лима хладном деформацијом, мосних дизалица и опреме за
унутрашњи транспорт.

У процесу производње, поред савремене технологије, користи се и најквалитенија опрема за
производњу челичних конструкција, од чишћења поступком сачмарења, резања, пробијања и
бушења на модерним нумеричким машинама, па до поступка заваривања и антикорозивне
заштите.
Сумирањем постигнутог у релативно кратком вијеку предузећа, може се рећи да су постигнути
одлични резултати у области пројектовања, израде и монтаже намјенских објеката, првенствено
челичних конструкција.

Као конкурентну предност, у односу на друга предузећа исте или сличне намјене, потребно је
навести чињеницу да „Ferrostil-MONT“ д.о.о. Прњавор заједно са кооперантима и пословним
партнерима пружа заокружену услугу у градњи објеката (трговачки центри, складишта,
спортске дворане, стамбени и канцеларијски објекти, школе). Наиме, избором „Ferrostil-MONT“
д.о.о. Прњавор за пословног партнера, инвеститори на једном мјесту рјешавају све фазе градње
од израде пројеката, преко припремних, земљаних и АБ радова, радова на изради и монтажи
челичних конструкција, па до радова на машинским и електроинсталацијама, радова на фасади
и кровопокривању, те завршних радова и радова вањског уређења.

О квалитету послова ове прњаворске фирме свједоче бројни објекти изграђени и стављени у
употребу, на задовољство инвеститора и пословних партнера.
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Поред градње намјенских објеката, значајни резултати постигнути су у области израде и монтаже
челичних кострукција за објекте нискоградње као што су мостови, портали, полупортали за
фискну и измјењиву сигнализацију, заштитне ограде на аутопутевима и др.

Од пословних резулатата посебно треба издвојити радове на објекту Контрола наплате и радове
на оградама и носачима путне сигнализације на аутопуту Прњавор - Добој који су недавно
завршени, те радове на изради и монтажи конструкције моста на ријеци Укрини у мјесту
Драгаловци.
Такође, потребно је нагласити да је „Ferrostil-MONT“ д.о.о. Прњавор узео значајно учешће у
и градњи термоелектране Станари и то у изградњи пратећих објеката за извођача радова
компанију „Dongfang Electric Corporation“. Да би се одрадили поменути послови, неопходно је
било освојити и развити програм израде челичних конструкција опреме за транспорт угља и
јаловине, те друге услужне дјелатности за компанију EFT.
Када су велики пројекти у питању у протеклих неколико година урађено је неколико таквих од
којих су најсложенији: стамбено насеље База „Еуфора“ на Косову, Пословни блок у ТЕ Станари, те
опремање копова угља у Станарима, Угљевику и Гацком.

У почетку, као пратећи програм у грађевинарству а касније вишенамјенски, развијен је програм
израде контејнера и контејнерских блокова. Контејнери који се израђују према намјени могу се
разврсати у неколико група:
• грађевински и канцеларијски,
• стамбени са санитарним чвором,
• санитарни,
• контејнери за трговине и угоститељство,
• контејнери за енергетску опрему,
• контејнерски блокови и насеља.

Набројани контејнери испоручују се мањим дијелом на тржиште у региону, а већим на тржиште
Европске уније и то углавном за смјештај избјеглица.
На крају рецимо да је за успјешно пословање „Ferrostil-MONT“ д.о.о. Прњавор најзаслужнија
стручна радна снага, добра кадровска и техничка опремљеност, те искуство и традиција у
пројектовању, производњи и обради челика.
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„ТВЕК’’ д.о.о.
Приједор

Друштво у мјешовитој својини, Творница експлозива „Твек“ д.о.о Љубија
основана је 2002. године, као друштво за производњу и промет привредних
експлозива, средстава за иницирање, те бушачко минерских радова. У
свом власништву посједује и најмодернију стрељану за ватрено оружје у
Републици Српској.

„Твек“ д.о.о Љубија у овом тренутку запошљава 25 радника, а гаранција
квалитета производа и услуга је цертификат ISO 9001, као и CE знак који
омогућава извоз произведених експлозива на тржиште ЕУ на којем завршава око 30% укупне
производње предузећа. Главни европски партнер предузећа је Храватска.

Овакав пословни успјех довео је до тога да
друштво „Твек“ д.о.о Љубија има свој код на
тржишту експлозива ЕУ под називом HR004,
те да посједује и највећи возни парк у Босни и
Херцеговини, за превоз опасних материја класе
1 (експлозиви). Сагласно томе ово успјешно
предузеће спада у ред водећих компанија у
Босни Херцеговини у области производње и
промета роба посебне намјене.

„Твек“ д.о.о Љубија првенствено се бави
производњом анфо и емулзионих рударских
експлозива, на постројењу капацитета 10.000
тона/годину. Потребно је такође нагласити
да је и производна линија креирана у самом
предузећу, дијелом од домаћих, а дијелом од
увозних компоненти, које се не производе на
домаћем тржишту.
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Главни производи предузећа су експлозиви
Elmex и Elmexal, који представљају класичне
АНФО експлозиве, произведене од најбољих
сировина (специјални амонијум нитрат).
Elmexal садржи алуминијумски прах који
повећава енергију и радну способност
експлозива.

бушотине пречника већег од 35 mm за Elmexal и
пречника већег од 65 mm за Elmex. Иницирање
експлозива врши се бустером или патроном
Elmulex –а, испоручују се у пластичним врећама
по 25 кг, а на захтјев и у патронама од 60 mm, па
навише.

Пословна оријентација предузећа је да
Поменути експлозиви употребљавају се производи експлозиве последње генерације,
непатронирани, а по потреби и патронирани. који задовољавају све еколошке стандарде
Непатронирани се сипају директно у суве и који у свом саставу не садрже отровне

нитроаромате, односно војне експлозиве.
Задовољење еколошких стандарда значи да у
„Твек“ д.о.о Љубија посебну пажњу посвећују
екологији, што даље значи да се при производњи
испуњавају сви захтијеви очувања природне
средине, за што посједују Еколошку дозволу,
издату од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију РС.

Потребно је такође нагласити, да је поред погона
за производњу анфо рударских експлозива, на
стационарном постројењу, у току и припрема
за пуштање у рад и постројења за емулзионе
експлозиве.
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,,МЕТАЛ’’ д.о.о.
Теслић

Предузеће “Метал” д.о.о. Теслић основано је 01.07.1991. године са дјелатношћу пружања услуга
у термоенергетици као главној, те трговином на велико и мало пратећом опремом за потребе
термоенергетике, као споредној дјелатности. У почетку запошљавало је само два радника са
пројекцијом раста али убрзо је дошло до грађанског рата и прекида рада. Након завршетка ратних
дејстава и успостављања мира поново је обновљен процес рада са непромијењеном дјелатности.
Почетни радни успјеси довели су до тога да
је 2003. године започета градња пословног
објекта у Врелима (Теслић) чиме се дошло
до проширивања капацитета у трговини али
је изграђен и погон за производњу. Годину
дана касније, односно 2004. године, започета
је производња више типова електричних,
топловодних котлова за централно гријање
и израда разних конструкција за потребе
тржишта.
Средином 2007. године уведена је нова линија
за производњу котлова и компоненти трафо
котлова за познатог купца “Preis” из Словеније,
те производа који су намијењени за свјетски
познате компаније „Simens“ и ,,Elin„ из
Њемачке, односно Аустрије.
Од тог периода па до данас раст производње
предузећа је константан и креће се око 15% на
годишњем нивоу, што је довело до отварања
нових радних мјеста. Тренутно је у „Метал-у”
д.о.о. Теслић запослено 40 радника, од којих
5 инжињера машинства, задужених да прате
и контролишу процес рада. У укупном обиму
производње чак 95% производа извози се и
то на захтјевно свјетско тржиште. Квалитет
производа ове компаније довео је до тога
да су захтјеви ино-купца за повећање обима
производње константни, тако да из године у
годину, у складу са могућностима, долази до
проширења капацитета. У наредном периоду
у “Метал” д.о.о. Теслић планирају проширити
(доградити) дио производног погона како
би могли испунити захтјеве поменутих ино купаца. Доградњом постојећег производног
погона планирано је запошљавање одређеног
броја радника.
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Предузеће “Метал“ д.о.о. Теслић посједује
сљедеће сертификате: ISO 9001: 2008 и
ISO 3834-2, а тренутно се бави трговином
(водоматеријал, канализација, санитарије,
инсталације центално гријање), пројектовањем, надзором и извођењем инсталација, те
производњом (електро-термо-блок котлови,
топловодни котлови, трафо котлови, металне
конструкције) и услугама металопрераде и
обраде.

Стандардан квалитет производа и услуга основ
је пословне стратегије предузећа, којом се
обезбјеђује јединство свих интереса, дугорочни
опстанак на тржишту и сталан развој. Наведено
је сагласно са визијом, да „Метал“ д.о.о. Теслић,
преко квалитета својих производа и услуга,
буде међу водећим произвођачима опреме за
централно гријање, пројектовање и извођење
машинске фазе у БиХ, али и у окружењу.
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Обезбјеђење ефективног управљања и сталног раста квалитета процеса рада менаџмент
„Метал-а“ има намјеру постићи путем остваривања сљедећих политика квалитета:

• Оријентисаност ка купцима (обезбјеђење добрих перформанси производа и услуга највишег квалитета за купце, те стварање задовољства, повјерења, поштовања
и лојалности потрошача);

• Обука кадрова (најмање једном годишње путем семинара или посјета реномираним сајмовима или изложбама у циљу упознавања са новим трендовима и технологијама);
• Квалитет процеса рада (квалитет уграђених материјала обезбјеђивати набавком од реномираних и међународно признатих произвођача, а квалитет пројектованих и израђених
производа, пружених услуга, изведених радова машинске фазе и сервисирања производа
обезбјеђивати кроз опште и посебне планове квалитета, надзор, контролу и преиспитивања);
• Успостављањем, одржавањем, сталним побољшавањем процеса рада и међународном сертификацијом система менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2008;

• Досљедним поштивањем свих законских прописа и регулатива а посебно актуелних издања законских прописа у области дизајнирања и извођења машинске фазе, те пружања
услуга.

На крају, потребно је нагласити да предузеће „Метал“ д.о.о. Теслић проводи сталне активности на
заштити животне средине у складу са законском регулативом и системски контролише утицаје
који значајно могу дјеловати и дјелују на животну средину.
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,,БАДЕР’’ д.о.о.
Шамац

Предузеће “Бадер” д.о.о. Шамац основано
је 2005. године, од стране инвеститора из
Њемачке, с идејом да се бави производњом
металних коснтрукција које ће се првенствено
извозити. Иначе, матично предузеће “Bader
Metallbau GmbX” основао је у Аугзбургу Франц
Бадер давне 1921. године.
Основни циљ предузећа, без обзира да
ли се исто налази у Њемачкој, Републици
Српској или на Филипинима, гдје је такође
“Bader Metallbau GmbX” основао сестринску
фирму, је исти - окренутост ка купцу и његовом

задовољству производима ,,Бадера’’-а. Да би
се дошло до задовољног купца у ,,Бадер’’-у
посебну пажњу посвећују креативности,
флексибилности, и квалитету својих производа
али и тачностима испоруке истих.

Производни програм ове успјешне фирме у
овом тренутку састоји се од производње:
• транспортера, елеватора,
• челичних конструкција,

• вентилационих система, цјевовода,
• силоса,

• посуда под притиском,
• намјенских машина,

те услуга сјечења плазмом са сљедећим
радним и техничким карактеристикима:

• димензија радног стола 3000 x 9000 mm,
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• сјечење плазмом 1-80 mm,
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• гасно сјечење до 120 mm
• бушење до Д = 40 mm

• урезивање навоја до Д =30 mm
• сјечење под углом

• сјечење цијеви и данаца

Предузеће “Бадер” д.о.о. Шамац радило је веома
успјешно све до катастрофалних поплава,
које су посебно тешко погодиле општину
Шамац. Након ове временске непогоде
процијењена штета нанесена предузећу је око
4,5 милиона КМ.

На овом мјесту свакако је занимљиво
напоменути да је производни процес
настављен у Баварској и то тако што је власник
предузећа Бернард Шнајдер раднике из Шамца
привремено преселио у Њемачку. Такав начин
рада трајао је десетак мјесеци, односно све док
није поново оспособљена, а успут и проширена
производна хала.
Све ово говори у прилог чињеници наведеној
у почетку да је фирми “Бадер” д.о.о. Шамац
квалитет производа и испуњење преузетих
рокова на првом мјесту. Након 2015. године
проширени производни погони, нове машине
и новопримљени радници омогућили су
повећање капацитета производње, тако да се
крајем 2016. године производи ове реномиране
фирме могу наћи не само у Баварској, већ и на
читавом њемачком тржишту, те на тржишту
Србије.

Такође, битно је напоменути да су сви
производи, „Бадер-а“ рађени по највишим
европским стандардима и да предузеће
тренутно запошљава 50 радника.
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„MATRA GROUP“ д.о.о. Бања Лука
Друштво са ограниченом
одговорношћу „Matra Group“
је предузеће основано 2014.
године у Бања Луци. Основна дјелатност ове фирме је
производња и промет опреме за стрељачко наоружање.
Највећи извоз ова фирма
остварује са Србијом, првенствено према предузећу „Застава оружје“ Крагујевац,
те Сједињеним Америчким
Државама гдје се извозе производи намијењени за цивилно тржиште.
С обзиром на визију, комапнија
„Matra Group“ ове године
учествује на највећем војном
сајму „Eurosator-у“ који је одржан у Паризу, након којег (и
пословних контаката који су
тамо успостављени) су отворене бројне могућности за извоз на инострано тржиште.
У склопу основне дјелатности
у „Matra Group“ највећим
дијелом баве се производњом
дијелова и склопова лаког
пјешадијског наоружања, конкретно магазина (шаржера)
за разне врсте оружја. Поред
производње у овом предузећу
баве се и прометовањем метака, упаљача и бомби и то као
заступници одређених партнерских фирми, те пружањем
услуга типа жигосања, ковања,
заваривања, машинске обраде
и површинске заштите.
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ORАO BIJELJINA
Šаbаčkih đakа bb
76300 Bijeljinа
+387 55 202 905 и +387 55 202
103 (centrala)
marketing@orao.aero
http://www.orao.aero

TEHNIČKI REMONT BRATUNAC
Podgradačka 11
75420 Bratunac
+387 56 490 463
info@trb.ba
www.trb.ba
FABRIKA MOTORA SPECIJALNE
NAMJENE PALE
Jovana Cvijića 16
71420 Pale
+ 387 57 223 731
fmsn@paleol.net

METALNA PRIJEDOR
Rudnička bb,
79101 Prijedor
+387 52 232 511 +387 52 232 551
office@mip.rs.ba;
http://www.mip.rs.ba
R-S SILIKON MRKONJIĆ GRAD
Bjelajce bb
70260 Mrkonjić Grad
TeL.: +387 50 490 021
+387 50 490 030
info@rssilicon.com
www.rssilicon.com
KOSMOS BANJA LUKA
Cetinjska 1
78000 Banja Luka
+387 51 211-538
office@kosmos.ba
www.kosmos.ba

BOSNAMONTAŽA PRIJEDOR
Rudnička bb.
79101 Prijedor
+387(0)52/234-266
office@bosnamontaza.com
http://www.bosnamontaza.com

FABRIKA ZA POCINČAVANJE
SREBRENICA
Potočari bb,
75430 Srebrenica
+ 387 56 440 300
office@cinkara.net
www.cinkara.net
METALNO ZVORNIK
Karakaj 143/e
75400 Zvornik
056 260 449
metalno@rstel.net

FERROSTIL - MONT PRNJAVOR
Jovana Dučića 6
78430 Prnjavor
051/660 530; 051/660 673
www.ferrostilmont.com
TVEK LJUBIJA
Trg prvog maja 1
79206 Ljubija
052 243 320
METAL TESLIĆ
Vrela bb
Teslić
053/432-387

BADER ŠAMAC
Njegoševa bb
76230 Šamac
+387 54 621 290
Web: www.bader-samac.com
tanja.krstanovic@bader-samac.com
MATRA GROUP BANJA LUKA
Cetinjska 1,
78000 Banja Luka
info@matra.ba
http://matra.ba

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство трговине и туризма

