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Увод

Имајући у виду значај промоције домаћих
производа Министарство трговине и туризма
наставља са издавањем билтена „Најбоље из
Српске“.
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Поносни смо на, сада већ, шести број билтена
„Најбоље из Српске“, који, у овом броју, на
једном мјесту обухвата већину најзначајнијих
произвођача из дрвне индустрије, од којих
неки баштине традицију дугу преко 150
година.

"ФАБРИКА НАМЈЕШТАЈА И МАСИВНИХ
ПЛОЧА БОКСИТ" а.д. Милићи

Дрвна индустрија за Републику Српску има
посебан стратешки значај и представља једну
од најважнијих индустријских грана, остварује
преко 16% укупно остварене производње
прерађивачке индустрије Републике Српске.
Запошљава око 20% радника прерађивачке
индустрије, а преко 50% производње дрвне
индустрије пласира се на инострана тржишта.
Примјера ради, само у 2016. години из
Републике Српске извезено је око 500 милиона
КМ различитих производа од дрвета, од чега
се скоро половина односи на намјештај.

Сагласно томе, дрвна индустрија остварује
највећи суфицит у спољнотрговинској
размјени прерађивачке индустрије Републике
Српске. Такође, важно је напоменути да дрвна
индустрија за сировину користи искључиво
домаће природне ресурсе и представља
еколошки
прихватљиву
дјелатност,
а
капацитети дрвне индустрије лоцирани су у
свим дијеловима Републике Српске.
У намјери да промовишемо домаће производе,
вјерујемо да ће и овај шести билтен „Најбоље
из Српске“ садржајно и тематски
дати
информације како потрошачима, тако и
пословним партнерима и потенцијалним
инвеститорима.
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„НОВА ДИ ВРБАС“ д.о.о.
Бања Лука
Као почетак прераде дрвета на просторима
бањалучке регије, сматра се оснивање Дрвне
индустрије "Врбас", која од 01.01.1949. године
послује под овим именом. Тада је изграђена
и прва парна пилана и то на мјесту гдје је и
данас лоцирана фабрика у којој су се поред
пиланске прераде производили и одређени
финални производи. На простору бивше
Југославије осамдесетих година прошлог
вијека Дрвна индустрија "ВРБАС" постаје лидер
у производњи трпезаријских сетова, плочастог
намјештаја, столица за америчко тржиште и у
опремању објеката. Распадом СФРЈ предузеће
губи тржиште, транзиција поспјешује процес
урушавања великих система, долази до
драстичног пада производње и лаганог
гушења ДИ "Врбас" што за крајњу посљедицу
има престанак рада и покретање стечајног
поступка који се десио 2006. године.
Имовину на стечајној лицитацији купила
је "Нискоградња" д.о.о. Лакташи, тако да је
фебруара 2008. године регистровано предузеће
"Нова ДИ Врбас" д.о.о. Бања Лука. Нови власник,
даје ново лице Врбасу и враћа га на тржиште,
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као лидера са својим препознатљивим дизајном
и квалитетом производа у складу са новим
захтјевима тржишта уз стално улагање у нову
и савремену опрему, маркетинг и инжињеринг.
"Нова ДИ Врбас"д.о.о. данас представља
заокружену цјелину од прореза трупаца до
готових производа.
У саставу "Нове ДИ Врбас" налазе се сљедећи
производни капацитети:
- Фабрика масивног намјештаја,
- Фабрика фурнираног намјештаја,
- Фабрика тапацираног намјештаја,
- Фабрика примарне прераде,
- Тапетарија и ентеријери,
- Фабрика масивних плоча,
- Фабрика брикета.

Основни производи по којим је "Нова ДИ Врбас"
данас препознатљива су:
- Програм стилског намјештаја „Јелена“,
- Трепезаријски сетови „Јелена“,
- Стилска клуб гарнитура „Јелена“,

- Спаваћа соба „Јелена“,
- Програм комода „Јелена“,
- Програм витрина „Јелена“,
- Програм „Тереза“,
- Регалски састави и комоде „Тереза“,
- Трепезаријски сетови и комоде „Нова“,
- Угаоне гарнитуре „Нова“,
- Канцеларијски програм „Јелена“,
- Гарнитура „Анжелик“.

бидермајера, одликује префињена композиција
равних и њежно закривљених линија,
која простору даје елеганцију и дух вјечне
класике. Широка палета производа из овог
програма омогућава индивидуалну концепцију
ентеријера и функционално опремање простора различитих намјена са намјештајем
врхунског дизајна и квалитета. Намјештај је
израђен од природних материјала, масивног
дрвета и фурнира, површински обрађен
Као најважнији програм, у предузећу "Нова полиутеранским лаком.
ДИ Врбас" д.о.о. програм „Јелена“ у стилу
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Програм „Јелена“ обухвата: клуб гарнитуре,
трпезаријске сетове, програм витрина, програм
комода, спаваће собе, канцеларијски програм и
кухиње по мјери.

Поред набројаног, широка палета производа
из програма канцеларијског намјештаја "Нова
Ди Врбас", може да задовољи све захтјеве
одређеног простора. Овај програм обухвата
радне столове, конференцијске столове, клуб
С друге стране програм „Тереза“ синоним столиће, комоде, плакаре, мобилни елемент
је за класични намјештај интерпретиран као и остали пратећи комадни и уградни
на савремени начин, а при том и врхунског намјештај.
квалитета. Идеалан је за опремање домова
као и простора кафеа, ресторана, хотела, а "Нова Ди Врбас" д.о.о. предстваља извозно
појединачни комади могу дати нову димензију оријентисано предузеће, примарно оријентипостојећем животном простору. Намјештај је сано на земље њемачког говорног подручја
израђен од природних материјала, масивног (Њемачка, Аустрија). Извозни програм предрвета и фурнира. Топлина дрвета, перфектан дузећа представља програм савременог
дизајн, врхунски квалитет и широка палета намјештаја који обиљем масива и фурнира
производа прави су избор за креирање представља сву природну топлину дрвета.
елегантног и хармоничног животног простора. Производња се заснива у природној боји
заштићеним ланеним уљем, но на захтјев купца
Програм „Тереза“ обухвата: трпезаријске могућ је и посебан израз у некој другој боји.
сетове, столове, столице, барске столице, клуб
фотеље, регалске саставе и комоде, те кухиње На крају, извозни програм предузећа "Нова ДИ
по мјери.
Врбас" обухвата: трпезаријске сетове, столове,
столице, регалске саставе, комоде, предсобља
На крају, програм „Нова“ представља спој и спаваће собе.
модерног дизајна и изузетног квалитета. Чиста
форма, јасне линије, препознатљиви детаљи
и адекватан избор боја, учиниће да било који
простор постане оаза уживања. Програм
обухвата трпезаријске столове и столице,
комоде, клуб столиће и угаоне гарнитуре са
фотељама и табуреима.
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„НОВА ДИПО“ д.о.о.
Горњи Подградци
,,Дрвна индустрија Подградци", ове године прославља 162 године свог постојања. С обзиром на
тако дугу традицију производње намјештаја за ову компанију слободно се може рећи да је прво
такво предузеће у Босни и Херцеговини у области индустријске прераде дрвета. До 2008. године
предузеће се звало “Дрвна индустрија Подградци”, да би након успјешно проведене приватизације
промијенило име у “Нова ДИПО”.
Од момента приватизације (крај 2008.године), односно од почетка 2009. године, па све до данас,
“Нова ДИПО” је сав свој развој и планирање капацитета радила у сарадњи са страним производнопродајним купцем. У том периоду значајно су повећани капацитети предузећа. За илустрацију
развоја компаније и повећања капацитета најбоље ће послужити чињеница да је рецимо те
2009. године на тржиште изручено 90.000 производа, а крајем 2016. године направљен је план
за фискалну 2017. годину, по којем се планира производња око милион столица. Поред набавке
опреме која је „заслужна“ за овако велико повећање капацитета, у овом периоду запослено је
нових 150 радника различитих квалификација, што најбоље говори о повећању продуктивности
предузећа. Предузеће “Нова ДИПО” данас броји 380 радника и за свој дугогодишњи рад добитник
је многих признања и награда од који је посебно потребно издвојити награду „Привредне комора
РС“ на традиционалној манифестацији „Избор најуспјешнијих у привреди РС за 2013. годину“, за
освојено треће мјесто у категорији великих привредних друштава.
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Основна дјелатност предузећа “Нова ДИПО” је
израда намјештаја, паркета и резане грађе од
букве са циљем стопостотне финализације. На
основу пословне политике предузећа, усвојеног
знања и умијећа, те потпуно заокруженог
процеса производње у предузећу (од властитог
довоза основне сировине-трупаца, преко
сушења, кројења и финалне израде), ове године
се “Нова ДИПО” д.о.о. примакла том циљу, са
процентом од 95%.
На годишњем нивоу у компанији се преради
око 25 хиљада метара кубних трупаца, иза којих
остаје тзв. дрвни остатак. Сагласно томе у “Нова
ДИПО” планирају да потпуно искористе овај
нус-производ настао у процесу прераде. Како
је дрво обновљив извор енергије у предузећу
планирају да у скоријој будућности дрвни
остатак искористе за производњу електричне
енергије, инвестицијом у когенерацијско
постројење.
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Да би сарађивала са било којим иностраним
купцем, “Нова ДИПО” морала је имплементирати све стандарде који дефинишу ову
производњу, а то су: FSC COC, ISO 9001:2008,
ISO 2014 као и посебне стандарде појединих
купаца (QWАY, IWАY).
Као што смо већ нагласили, “Нова ДИПО”
тренутно располаже са потпуно заокруженим
технолошки опремљеним простором за производњу милион столица на годишњем нивоу.
Као конкурентна предност, може се навести
податак да је сва технолошка опрема новијег
датума, инсталисана од 2013. до краја 2016.
године. Такође, потребно је нагласити да су
главни партнери предузећа у смислу набавке
репроматеријала, реномиране домаће или
регионалне комапније, али и реномиране
компаније из Италије, Њемачке, Шведске
и других земаља са производно-продајним
ланцима, преко којих се производња “Нове

ДИПО” пласира по цијелом свијету. Захваљујући таквом пласирању робе пословање Нове ДИПО”
д.о.о је стабилно, са сигурним и обезбијеђеним тржиштем, што омогућава перманентан развој
предузећа и осигурава завидан квалитет производа, што су купци већ одавно препознали.
На крају рецимо да се производи ове комапније могу пронаћи у малопродајном салону у склопу
фабрике у Горњим Подградцима или у малопродајном салону НДИ „Врбас“ који се налази у
Бања Луци.
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„ФАГУС“ д.о.о. Котор Варош
„Фагус“ д.о.о., односно Фагус група, представља
једну од водећих компанија у дрвопрерађивачкој области и једног од највећих извозника
из Босне и Херцеговине. У склопу групе послује
осам фирми чланица: „Врбања шуме“, „Бор
Петрол“, „Абис“, „Силватика“, „Хајдучке Воде“,
„Арбореко“, „Fagus Haus“ и „Номар“.
Компанија је основана у јулу 1991. године
у Котор Вароши, са жељом да се настави
породична традиција обраде дрвета која
је започета 20-их година прошлог вијека.
Захваљујући убрзаном развоју, од некадашње
мале пилане са неколико запослених, данас
смо добили истинског привредног гиганта,
који је као такав и носилац развоја регије.

Данас „Фагус“ д.о.о. највећим дијелом
представља извозно орјентисану компанију

10
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чији се производи пласирају на тржишта
широм Европске уније али и свијета.

Основна дјелатност компаније „Фагус“ је
прерада тврдог и меког дрвета, производња
прозора и врата, еуроблокова, пелета и брикета,
те експлоатација шума и изградња шумских
путева, а кроз чланицу групације „Хајдучке
Воде“, „Фагус“ представља и битно предузеће
у области туризма Републике Српске. Када је
основна дјелатност у питању, ова успјешна
компанија од окрајчених дасака у четинарима
и лишћарима, до прозора, врата и пелета
као финалних производа, годишње преради
преко 100.000 кубних метара различитих
дрвних култура, константно уводећи нове
производе чији се портфолио повећава из
дана у дан. Такав пословни резултат „Фагус
група“ може захвалити стратешким приступом

послу, људским ресурсима, инвестицијама,
технолошком развоју и маркетингу.

Од свог оснивања компанија има визију да
се константно развија, расте, прихвата нова
сазнања и улаже у унапређење пословања и
процеса. Сагласно таквој визији, у посљедњих
десет година, инвестирана су значајна
финансијска средства у примарну производњу,
а посљедње три године покренуто је пар
великих пројеката којима се подиже ниво
конкурентне спремности, како на домаћем,
тако и на иностраном тржишту. С обзиром
на наведено, посебно се истичу улагања у
нове радне машине у појединим члановима
групације, као примјера радију: „Врбања
шумама“, „Абису“ и „Силватици“, реновирање
и ребрендирање пословног центра „Бор
Петрол“, технолошка унапређења и изградња

електране на биомасу у „Номару“ у Кнежеву,
која је још у току, и изградња планинског wellness & spa центра на „Хајдучким Водама“ по
европским стандардима. У блиској будућности
на „Хајдучким Водама“ планира се и изградња
етно селa са бунгаловима, покретање производње фурнираних плоча у „Силватици“,
изградња Центра за прозоре и врата у „Fagus
Hausu“ и још многи други пројекти.
Сва ова улагања и ширење производње,
омогућили су константан раст предузећа,
јер се једино на тај начин могло одговорити
на захтјевну тражњу иностраних тржишта
попут Аустрије, Италије, Словеније, Њемачке,
Швајцарске, Француске, Белгије и сл. Увођењем
високо захтјевних сертификата у пословање,
попут FSC и ТÜВ стандарда, у „Фагус-у“ д.о.о.
ускладили су квалитет својих производа са
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свјетским захтјевима, а тиме и омогућили брже и лакше пословање са иностранством ,што је
надаље омогућило широк портфолио готових и полуготових производа који се извозе.

Овакво виђење менаџмента предузећа представља једну од најзначајнијих ставки корпоративних
вриједности сагласних са максимом „Фагус“ д.о.о. која гласи: „Премијум квалитет производа и
услуга чини нас најбољима“. Основни циљ „Фагус групе“ је да у очима клијената, запослених и
партнера буду јака регионална компанија, препознатљива по својим квалитетима и вриједностима. У овом успјешном предузећу визију остварују мисијом и мишљу да са ентузијазмом и
страшћу стварају нове компаније које унапређују и уљепшавају живот у друштву у којем живе и
раде.
Да би постигли наведено, били су потребни изузетно квалитетни људски ресурси, тако да данас
у компанији „Фагус“ ради око 400 високо мотивисаних професионалаца, који сарађују са више од
500 пословних партнера, градећи код обе групе, односе засноване на разумијевању и повјерењу.

На крају напоменимо да је краткорочни план менаџмента да у будућности заврше започете
инвестиције и покрену рад електране на биомасу у „Номару“, чиме би се, с једне стране, створила
прилика за додатним запошљавањем радника из Кнежева, а с друге, створила еколошки здрава и
чиста електрична енергија из обновљивих извора као, нус производ у процесу примарне прераде
дрвета.
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„АМ МЕЂУГОРЈЕ“ д.о.о.
Лакташи
Данашње предузеће „АМ Међугорје“ д.о.о.
Лакташи, израсло је из некадашње фирме
под истим именом, која је основана 1989.
године у Босанском Петровцу, а која се у
својим првим годинама постојања бавила
трговином. Непосредно након ратних збивања,
1996. године, сједиште фирме прелази на
данашњу локацију у околини Бања Луке, гдје
је прво отворена продавница грађевинског
материјала, да би се 2001. године, у Великом
Блашком, отпочело са производњом грађевинске столарије. Након петнаестак година
успјешног рада „АМ Међугорје“ израста у једног
од водећих произвођача собних врата, не само
у Републици Српској, него и у цијелој Босни и
Херцеговини.
Оно што данас посебно карактерише „АМ
Међугорје“ д.о.о. Лакташи, и на што су
посебно поносни у предузећу, су технолошки
напредни производи, комбиновање квалитетних материјала у широкој лепези врата,

која одговорају сваком стилу изградње и
прилагођавање захтјевима купца, што се
поклапа са постављеним циљевима компаније.
Да би се остварили постављени циљеви,
вршена је едукација кадрова и праћење
нових трендова у производњи грађевинске
столарије, пошто израда напредних производа
захтијева иновативност у индустријским
процесима. Поменуто је у сагласности са
стратегијом менаџмента, по којој је неопходно
континуирано инвестирати значајна средства
у производњу, јер се само на тај начин може
сврстати у технолошки напредне компаније
у овом пољу, али и позиционирати и
диференцирати на тржишту.
Оно што је посебно карактеристично за „АМ
Међугорје“ д.о.о. Лакташи је ослањање на
нова софтверска рјешења и ексклузивно
дизајниране процесе и технологију, која се
користи при стандардизацији производа по
тржишним захтјевима, посебно за прилагођене
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производе. Оно што је такође веома значајно је да при таквим производним процесима „АМ
Међугорје“ обраћа велику пажњу на очување и заштиту човјекове околине.

По замисли менаџмента, у скоријој будућности, један од битнијих циљева предузећа је даљи
прогрес, који би се остварио употребом најнапреднијих технологија у свакодневној производњи.
Овакав приступ, по мишљењу руководећег кадра, требао би да омогући производњу већег дијела

14
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прилагођених производа на индустријском нивоу, што би требало да одговори потребама готово
сваког појединачног купца.
На крају, осврнимо се на годишњу производњу предузећа „АМ Међугорје“ д.о.о. Лакташи, која
се састоји од преко 11.000 собних врата, 2.500 дрвених грађевинских отвора и 4.000 ПВЦ
и алуминијумских грађевинских отвора, што с обзиром на обим, ову успјешну фирму чини
респектабилним произвођачем грађевинске столарије, бар у нашим оквирима, што су одавно
препознали и купци.
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„ЕЛГРАД“ д.о.о.
Теслић
Дуга традиција прераде дрвета у теслићком
крају, а у складу с тим, стручно оспособљена
радна снага, те пространства квалитетних
шума на планинама у ближем окружењу
допринијели су 1977. године да „Елград“, од
мале радионице, израсте у предузеће, које се
бави прерадом дрвета. Без обзира на почетне
успјехе може се рећи да обимније пословање
Елград“ д.о.о. започиње тек 1991. године, да би
1997. године предузеће прерасло у Друштво
са ограниченом одговорношћу. Упоредо с
трансформацијом предузећа у „Елград-у“
д.о.о. прате и усвајају нова индустријскоинформатичка достигнућа, што доводи до
осавремењивања свих дијелова процеса
прераде и производње. Овакав приступ ову
реномирану компанију доводи на лидерску
позицију у дрвопреради на овом подручју.
Наиме, „Елград“ д.о.о. Теслић је међу првима
у БиХ добило престижни FSC цертификат -
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цертификат одговорног шумарства.
Предузеће „Елград“ д.о.о. просторно захвата
130.000 квадратних метара са тенденцијом
ширења обима производње и услуга и тренутно
запошљава око 340 радника различитих
профила и занимања. Производни ланац
овог предузећа обухвата многе дјелатности,
од којих су најбитније: сјеча и извоз дрвних
шумских сортимената, примарна прерада
дрвета, финална прерада, те производња био
горива. У компанији су посебно поносни на
2.000 кубних метара сушара, и најмодернијих
машина за производњу љепљеног фурнира.
Такође, потребно је рећи да „Елград“ д.о.о.
има регистроване и издвојене двије пословне
јединице, у Добоју и Броду, и регистровану
пословну јединицу „Транспорт“ са основном
дјелатношћу: међународни и унутрашњи
друмски превоз робе и путника.

У д.о.о. „Елград-у“ , зависно о наруџбама
и дизајнерским рјешењима, елементи за
производњу пролазе кроз технолошке фазе
потребне за финални производ. Те фазе
подразумијевају третирање елемената на
машинама за кројење резане грађе, затим
на машинама за фину обраду дрвета, па све
до момента монтаже елемената, лакирања у
специјалним коморама као и уљења елемената,
зависно о потребама наруџбе и захтјевима
купаца.
Оно што је такође специфично за „Елград“ д.о.о.
Теслић је то, да су у предузећу оспособљени
за производњу масивних столова и столица
од пуног дрвета, претежно од храста, букве,
ораха и других племенитих лишћара, зависно
од потреба и захтијева наручиоца. Захваљујући
тренутним капацитетима „Елград“ д.о.о. стиже
да одговори на захтјеве тржишта, али с обзиром
на повећање тражње за њиховим производима
и на тенденцију раста продаје, и надаље
константно улаже у проширење капацитета,
увођења нових технолошких рјешења као и у
запошљавање квалитетне и едуковане радне
снаге. Сагласно томе, производи Елград“ д.о.о.,
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нарочито намјештај, столови и столице, налазе се у многим продајним центрима земаља региона,
Европске уније, Швајцарске као и далеког Јапана. Квалитет и задовољство купаца су најбитнији
атрибути који воде и усмјеравају ову компанију, а исти су уједно и гарант успјешности и опстанка
на тржишту.

Осим дрвених елемената за даљу производњу, и масивног најмештаја, као главне дјелатности
„Елград“ д.о.о., као споредну дјелатност нуди и огревно дрво, углавном буково, те термоизолационе панеле, одличне за градњу производних хала, али и других објеката.
Када је „Елград“ д.о.о. у питању, веома битно је похвалити и еколошки приступ предузећа.
Наиме, да би искористили максимум од добијене сировине, и избјегли стварање непотребног
индустријског отпада, у компанији су увели производњу био горива, тј. производњу пелета и
брикета. То значи да се сав „отпад“ настао у процесу дрвопрераде даље прерађује и до максимума
искориштава. Брикет произведен у „Елград-у“ у потпуности потиче од тврдог дрвета, дрвене
сјечке и пиљевине, и у њему храст учествује са 20%, а буква са 80% сировине. Пречник брикета
је 75 mm, а калорична моћ је 5,3 kWh/kg и тврдо је пресован на механичкој ексцентричној преси.
С друге стране састав пелета је 100% буква, од пиљевине без коре. На крају додајмо да се брикет
и пелет овог предузећа може набавити у паковањима од 10 и 20 kg, с тим да постоји и могућност
редизајна паковања с обзиром на захтјеве купца.
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„МЕГА ДРВО“ д.о.о.
Бијељина
„Мега дрво“ д.о.о. Бијељина је породично
предузеће, основано 1996. године, чија је
основна дјелатност производња намјештаја.
На почетку животног циклуса предузећа,
производња је била више усмјерена на
примарну прераду дрвета за потребе грађевинске индустрије, али су временом стечени
услови за проширење дјелатности, тако да
производни асортиман предузећа данас чине:
масивни намјештај, масивне плоче од букве
и храста, грађевинска столарија, брикети и
резана грађа.

„Мега дрво“ д.о.о. Бијељина тренутно запошљава око 300 радника, који се у производном
процесу
користе
модерном
техничкотехнолошком подршком. Годишња производња
износи око 6.000 m3 дрвених масивних
љепљених плоча, дебљине од 18 до 45 mm,
које се у највећој мјери користе у сопственој
производњи намјештаја, властитог дизајна и
по идеји наручиоца. Предузеће је доминантно
извозно оријентисано, највећи дио производа
извози се на тржиште западне Европе
(Њемачка, Швајцарска, Луксембург, Француска
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и др.) и улажу се континуирани напори у
унапређење и развој спољнотрговинских
односа друштва.

Извозну компоненту пословања предузећа
чине масивне љепљене плоче израђене у букви
и храсту, затим брикети, те подврсте масивног
намјештаја (столови, кревети, комоде, ормари,
клупе и др.), које заједно са грађевинском
столаријом, имају значајан пласман и на домаћем тржишту.
Производња је организована у шест
производних погона:
1) погон за производњу намјештаја,
2) погон за производњу плоча,
3) погон за производњу грађевинске
столарије,
4) погон за производњу брикета,
5) парионица и сушара,
6) пилана и децимирница.
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„Мега дрво“ д.о.о. усвојило је модерне принципе пословања, уз свеприсутну бригу за очување
дрвних ресурса и природе у цјелини, те примјену еколошки прихватљивих технологија прераде
дрвета. У складу с тим, предузеће је цертификовано према стандардима ISO 9001:2008, а од
2010. године носилац је цертификата за успјешну одбрану и задовољење FSC CoC стандарда за
контролисано управљање прерадом дрвета, што чини најзначајнију међународну цертификацију
у дрвној индустрији. Наиме, FSC стандарди, настали као одговор на глобални проблем нестанка
шума, подразумијевају гаранцију да дрво до крајњег корисника долази строго праћеним ланцем
продаје, производње и прераде дрвета (енг. Chain of Custody – ланац надзора).
Тржишни положај предузећа указује на стабилну репутацију и кредибилно пословање
организације у земљи и иностранству, чему свједочи низ признања: освојена 2. награда
Привредне коморе Републике Српске за најуспјешније предузеће у категорији средњих предузећа
у 2012. години, затим награда за препознатљив квалитет и развој домаћег производа у оквиру
манифестације „Избор најуспјешнијих у привреди Републике Српске за 2013. годину“, и бројне
друге, заједно са почасним признањем Града Бијељина у текућој години, Златном медаљом „Кнез
Иво од Семберије“, за дугогодишњи успјешан рад у области дрвне производње и запошљавање
великог броја радника.
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„СТАНДАРД“ а.д.
Прњавор
Данашњи „Стандард“ а.д. Прњавор основан је
далеке 1943. године, као столарско-коларска
и самарска радња, са десет запослених, која
је активно помагала народни устанак. Непосредно након рата, ова радња мијења име у
„Среско столарско предузеће“ које је призводило
дијелове намјештаја и грађевинску столарију.
Каснијим организационим трансформацијама
„Стандард“ а.д. постаје дио СОУР „Шипад“ и до
1985. производи претежно школски намјештај
по којем постаје познат широм бивше државе.
Средином деведесетих година „Стандард“
а.д. своју дјелатност све више усмјерава на
производњу намјештаја за домаћинство из
мијешаних материјала, чиме се претежно бави
све до 2000. године.

За златно доба „Стандарда“ сматрају се
одмадесете године прошлог вијека, када је
ово предузеће, захваљујући беспријекорном
квалитету и успјешном дизајну својих производа, израсло у фабрику са 300 запослених,
која је пласирала своје производе и на домаће
и страно тржиште. У вријеме ратних дешавања
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у БиХ, „Стандард“ је радио са смањеним
капацитетом, али је ипак успио да преживи као
предузеће, тако да је почетком 2000. године
успоставио сарадњу са познатом шведском
фирмом „Ikea“. У том тренутку „Стандард“
Прњавор имао је 90 запослених радника.

Исте године „Стандард“ је регистрован као
акционарско друштво, што је био предуслов
да отпочне се продајом акција предузећа.
Током 2004. године „Daccomet AG“, иначе
швајцарска фирма из Цириха, купила је
већи броја акција „Стандарда“ (тренутно
посједује 84,5% акција). Остали дио акција
посједују државни фондови (14,6%), односно
мали дионичари (0,9%). Након успјешно
проведене приватизације, спроведена су
три инвестициона циклуса у опрему, објекте
и за обуку радника са циљем побољшања
квалитета и повећања капацитета. Тренутно
„Стандард“ запошљава преко 300 радника и
недавно је отпочео четврти инвестициони
циклус, који би требао да донесе проширивање производње и повећавање броја запослених. На овом мјесту, потребно је нагласити да је „Стандард“ а. д. поред улагања у
унапређења технолошких и организационих
процеса,
доста тога урадио и на пољу
заштите животне средине која је, свакако,
од кључног значаја за успјешан и савремен
начин пословања. Наиме, у овом предузећу су
одавно постали свјесни да технолошки развој
има све већи утицај на заштиту животне
средине. У складу са таквим размишљањем, а
у циљу очувања природног водног богатства,
одлучили су се за изградњу савременог,
компактног и преносивог уређаја за
биолошко-аеробно прочишћавање отпадних
вода - „Biorotori Tehnih“.

Надаље, потребно је нагласити да „Стандард“
а.д послује у складу са „Ikea“ захтјевима од
којих је „IWАY“ стандард један од најстрожијих
еколошких и социјалних стандарда. „IWАY“
стандард односи се на минималне захтјеве за
животну средину, социјалне и радне услове
при набављању производа, робе и услуга.
Кад су стандарди у питању предузеће се
тренутно налази у фази имплементације ISO
50001 стандарда, који представља стандард за
енергетску ефикасност.
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Менаџмент предузећа „Стандард“ а.д увјерен
је да само одрживи развој у овом послу може
омогућити дугорочан приступ кључним
сировинама, јачању конкурентности и
повећању
продуктивности.
Осим
тога,
одрживи развој, сматрају у „Стандарду“ а.д.,
једино може помоћи компанији да остане
испред будућих потенцијалних конкурената
на тржишту, на коме се ово успјешно предузеће
позиционирало као специјалиста за плочасти
фурнирани намјештај као и за намјештај из
мијешаног материјала.

Сагласно таквој визији предузећа и улагању
у модерну технологију посљедњих неколико
година, повећан је обим производње и
унапријеђен квалитет производа. С тим у вези,
одабране су и инсталисане најоптималније
варијанте машина за производњу. Истовремено
са модернизацијом производње плочастог
намјештаја, у предузећу су извршена и одређена
инвестициона улагања у погон масивног
намјештаја. Набављена је нова широкотрачна
брусилица и четверострана блањалица, тако
да је знатно повећан капацитет производње у
овом производном погону.
Производња у компанији базирана је на
нумерички контролисаним машинама, које
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омогућавају велику брзину, флексибилност и
квалитет. Површинска обрада врши се на двије
модерне линије за лакирање УВ акрилним
лаковима. Ова технологија обезбјеђује велику
брзину, висок квалитет и високу површинску
отпорност лакираних површина уз поштовање
најстрожијих еколошких норми. Такође,
потребно је нагласити да у погону за обраду
масивног дрвета, постоји
могућност за
израду дијелова за столове разних облика,
израђених на неком од CNC обрадних центара,
као и токарене дијелове израђене у властитом
погону. Надаље, у погону за обраду фурнира
„Стандард“ а.д. може се спојити лист фурнира
било којих димензија техником “цик-цак” или
љепљеним спојем. На ласерским машинама
за резање може се израдити било каква врста
интарзија од фурнира.
На крају додајмо, да у „Стандарду“ а.д.
Прњавор добро знају да сва улагања у
технологију представљају улагање у квалитет
производа. Таквим приступом „Стандард“
а.д. још једном потврђује неписано правило
“да је препознатљив квалитет неодвојив од
технологије која га ствара”.

„DRVOPRODEX“ д.о.о.
Бања Лука
„Drvoprodex“ д.о.о. је породична фирма која
је основана 1992. године. Првих година рада
производња је била базирана на резану грађу,
а од 1999. године, фирма се проширује и
почиње са производњом паркета. Данас „Drvoprodex“ има најновију линију за производњу
паркета у регији и представља једног од
највећих произвођача паркета. Од 2001.
године, предузеће почиње са производњом
масивних сељачких подова, и то у складу са
жељама и захтјевима купаца. Производња
масивних сељачких подова у „Drvoprodex-у“
подразумијева завршну обраду методом
уљења, четкања и старења и испоруку готовог
производа. Године 2009. у „Drvoprodex-у“
почињу производњу вишеслојних подова
и паркета који се углавном продају на
западноевропском тржишту, а који су
нарочито погодни за подно гријање. Поред
наведеног, у овом предузећу посједују и линију
за производњу ламела и погон за производњу
брикета. Овакав развој предузећа захтијевао
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је и већи број стручних радника, тако да
данас „Drvoprodex“ броји нешто више од сто
заспослених.

Стално улагање у савремене технологије,
као и континуирано стручно усавршавање
запослених кључни су за изврстан квалитет
„Drvoprodex-ових“ производа.

Предузеће „Drvoprodex“ позиционирало се
на тржишту као извозно оријентисано
предузеће, највише захваљујући квалитету
својих производа. Наиме, више од 80% укупне
производње ове фирме извози се у земље
Европске уније и то у: Њемачку, Италију,
Шведску, Француску, Аустрију, те у земље бивше
Југославије. Константан раст продаје и успјешан
пласман производа, првенствено на инострано
тржиште, само потврђује исправност приступа
на коме се базира пословање „Drvoprodex-а“. По
мишљењу менаџмента предузећа, кључ успјеха
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„Drvoprodex-а“ представља задовољство купаца, који у могућности избора из широког спектра
производа, направљених у хармонији са природом, виде главну предност овог предузећа.

Као предузеће, које је највећим дијелом оријентисано на извоз „Drvoprodex“, већ шесту годину
заредом излаже на „Домотекс Хановер сајму“, као једном од најважнијих професионално
организованих сајмова у Њемачкој, посвећеном искључиво подним облогама. На овом престижном сајму, који годишње посјети преко 40.000 посматрача „Drvoprodex“ својим асортиманом
и квалитетом производа, већ годинама привлачи велику пажњу. Поред разноликости, већ
постојећих производа, сваке године презентују се и нови производи (примјера ради, површинске
и завршне обраде уљењем и лакирањем) који изазвају позитивне критике посјетиоца. „Drvoprodex“ је својим залагањем, едукацијом и технолошким развојем потврдио сарадњу са већ
постојећим клијентима, а иновацијама и професиионалним приступом добио велики број нових
конаката са којима ће се убудуће развијати сарадња.
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„ФАБРИКА НАМЈЕШТАЈА И
МАСИВНИХ ПЛОЧА БОКСИТ“ а.д.
Милићи
„Фабрика намјештаја и масивних плоча“ послује као посебан сектор у склопу компаније „Боксит“
а.д. Милићи и као такав представља један од профитних центара овог предузећа.

У предузећу тренутно ради око 120 запослених, са сталном тенденцијом раста и континуираним
пријемом квалификоване радне снаге. „Фабрика намјештаја и масивних плоча“ наставља
традицију старих заната и односа према раду уз примјену најсавременијих технологија. У фа-

брици посебну пажњу посвећују људском потенцијалу и усвајању нових знања и технологија. У
прилог овој тврдњи иде и податак, да од школске 2017/18. компанија „Боксит“ стипендира све
ученике који упишу новоосновани дрвопрерађивачки смјер у СШЦ „Милутин Миланковић“ у
Милићима.
У фабрици су посебно поносни на FSC (The Forest Stewardship Council) сертификат, који добијају
предузећа која се по строгим европским стандардима одговорно и рационално односе према
експлоатацији шумског богатства. То даље значи да компанија, из свог окружења, пажљиво бира
сировину коју даље обрађује, свјесна да је само позајмљује и потпуно биоразградиву враћа назад
у природу.
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Успјех „Фабрика намјештаја и масивних плоча“ базира се на томе да се првенствено задовоље
потребе купаца и партнера и да се у односу на конкуренцију увијек буде корак испред.

Производни асортиман „Фабрика намјештаја и масивних плоча“ „Боксит“ а.д. Милићи обухвата
висококвалитетне производе од пуног дрвета. При производњи доминантни су тврди лишћари:
буква и храст, а за израду појединих комада намјештаја користи се и орах, јела, јасен, јавор и
трешња. Производно-продајни асортиман предузећа чине: готови елементи за намјештај,
масивне плоче (тзв. „finger-džoint“ и ширинске), намјештај од пуног дрвета у серијској
производњи, дизајнерски намјештај са доминантним учешћем ручног рада и израда намјештаја
по жељи и дизајну купаца. У фабрици инсистирају на високом степену квалитета, што се огледа
кроз завршну обраду, гдје се употребљавају уља, воскови и лакови најбољег квалитета, те кроз
употребу окова најпознатијих свјетских произвођача.
Из асортимана „Фабрике намјештаја и масивних плоча“ потребно је посебно издвојити:
• канцеларијски намјештај (столови, полице, комоде, витрине),
• намјештај за спаваће собе (кревети, ноћни сточићи, ормари, тоалетни столови),
• трпезаријски намјештај (столови, клупе, комоде),
• намјештај за дневне собе (клуб и кафе сточићи, ТВ гарнитуре, полице),
• намјештај за дјечије собе,
• намјештај по жељи купца.
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Производни погон „Фабрика намјештаја и масивних плоча“ компаније „Боксит“ простире се на
око 70.000 m2, од чега око 10.000 m2 заузимају производне хале. Фабрика посједује комплетно
заокружен технолошки процес (линија прореза, парање и сушење грађе, савремену линију за
кројење суве грађе, најсавременију линију за производњу масивних плоча и погон за производњу
масивног намјештаја). Намјештај се обрађује на модерном 5-осном CNC обрадном центру, у
савременим линијама за брушење и лакирање, као и на другој модерној опреми.
Да би пратили владајуће трендове на свјетском тржишту намјештаја, у компанији „Боксит“
опредијељени су за стално унапређење производних процеса, о чему говоре и непрестана
улагања у опрему и технологију, као и континуирана едукација и усавршавање кадрова. Сагласно
томе битно је истаћи податак да су до краја 2017. године планиране инвестиције у нову линију
за производњу масивних плоча и термо-енергетска постројења, од преко 2.200.000 КМ, што је
процес, који је увелико у току.
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„EXPORT-CITY“ д.о.о.
Прњавор
У Фојници 2003. године, основано је предузеће
„Export - city“ д.о.о. , као породична фирма у
приватном власништву и у моменту оснивања
запошљавало је свега пет радника.. Након
годину дана рада, због бољих услова пословања,
предузеће прелази на нову локацију смјештену
у Прњавору. Пресељењем из Фојнице у Прњавор
2005. године „Export - city“ је у почетку радио у
изнајмљеном простору површине непуних 750
квадрата. Неадекватни услови производње, све
већи захтјеви пословних партнера, закупнина,
планови и пројекција развоја, опредијелили су
менаџмент предузећа да инвестира у градњу
властититог производно-пословног објекта.
С тим у вези, захваљујући средствима ИРБ
РС, 2008. године, почела је градња пословнопроизводног објекта, који је завршен сљедеће
године, тако да је већ у фебруару 2009.
године отпочела производња у властитом
производном објекту површине 1.560 m2 с
пословним дијелом од 130 m2.
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Захваљајући успјешном пословању током 2013.
године, и добијеним кредитним средствима
ИРБ Републике Српске, предузеће је изградило
нову производну халу површине 4.300 m2 у
којој се такође одвија процес производње, али
у којој је смјештен и складишни простор.
У наредне три године предузеће је инвестирало
у још једну производну халу, површине 2.500 m2
у вриједности око 1.600.000,00 КМ као и у опрему вриједну 654.656,00 КМ. У свом производном
погону „Export - city“ д.о.о. посједује савремену
опрему за кројење коже, текстила и спужве и то:
• CNC за кројење спужве 2 ком,
• CNC за шнитање спужве 2 ком,
• CNC за кројење текстила и еко коже 2 ком,
• CNC за кројење природне коже 3 ком.
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Сагласно визији „Export - city“ д.о.о Прњавор у
2016. години инвестирао је значајна средства
у куповину земљишта и приступног пута.
Oбзиром да су све већи захтјеви купаца за
повећањем испорука, започела је изградња
нове производне хале, површине 10.000 m2,
која би требала бити у функцији до краја 2017.
године, као и увођење нових технологија
у производни процес. Са завршетком ове
инвестиције, предузеће ће посједовати 19.000 m2
производно пословног простора.
Основна дјелатност предузећа је производња
тапацираних столица. У свом производном
процесу
предузеће
има
организовану
кројницу, шиваоне, обрада дрвета, обрада
спужве, љепљење и тапацирање, тако да је
заокружен комплетан производни процес. Оно

што је такође битно напоменути, да је набавка
репроматеријала око 90% са БиХ тржишта.
Предузеће своје производе продаје купцима из
Италије, Њемачке, Швајцарске и Шведске. „Export - city“ д.о.о Прњавор посједује цертификат
ISO 9001:2008, као и FCV ТÜV NORD CERT.

колектив, позитивну радну климу и тимски
рад, који ће дати најбоље резултате.

Поред бриге о сопственом персоналу,
потребно је нагласити да „Export - city“ д.о.о
Прњавор, представља и друштвено одговорну
фирму која, како кроз разне позиве, тако и
самоиницијативно брине о појединцима и
локалној заједници. Сагласно томе, „Export
city“ д.о.о подржава велики број спортских,
културних и хуманитарних дешавања.

Оно што је можда и најбитније је чињеница,
да из године у годину, предузеће биљежи
значајан раст прихода. Примјера ради, у 2016.
години остварен је приход од 20.000.000,00
КМ и то око 96% од извоза готових производа.
Предузеће тренутно запошљава 245 радника. На крају треба рећи да „Export - city“ д.о.о
Нарочита пажња стављена је на заштиту на Прњавор, засигурно представља добар примјер
раду и стварању услова, који омогућавају здрав успјешне домаће инвестиције.
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„ДРИЊАЧА“ д.о.о.
Тишча
Предузеће за производњу унутрашњу и
спољну трговину и услуге "Дрињача" д. о. о.
са сједиштем у Тишчи, општина Шековићи,
основано је далеке 1986. године, када почињу
активности на изградњи објеката и инсталацији
производних постројења. Предузеће је од свог
оснивања, па до данас, континуирано улагало
средства у проширење и модернизацију, тако
да данас посједује модерну фабрику за прорез
грађе и фабрику за производњу масивног
намјештаја. У претходних 20 година постојања
у овом предузећу ослушкују и прате захтјеве
тржишта, тако да се од некадашње занатске
радње са десет запослених, дошло до предузећа
у коме је тренутно запослено 115 радника.

Предузеће „Дрињача“ данас послује у
сопственим производно пословним објектима
који се простиру на 15.000 m2 површине.
Конкретније, предузеће посједује погон за
прераду и прорез грађе, погон за производњу
намјештаја, сушаре, парионице, магацине,
изложбени салон намјештаја, брикетару као и
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управну зграду. У власништву „Дрињаче“ д. о.
о. налази се и возни парк у ком се налазе и два
камиона за транспорт робе, комби, виљушкари,
аутобус за превоз радника, службена возила
итд...

Основна дјелатност предузећа је производња
масивног намјештаја, те производња резане
грађе. У „Дрињачи“ се, користећи буково и јеласмрча дрво као сировину, производе одређени
модели
масивног
намјештаја:
кревети
(брачни, самци, дјечији), ноћници, столови

(трпезаријски, клуб), клупе, витрине, итд.
Захваљујући високом квалитету и дизајну, као и
високој стручности и обучености менаџмента и
власника највећи дио производног асортимана
„Дрињача“ д.о.о. пласира на инострано
тржиште.
У погону примарне производње производи
се букова резана грађа, различитих дужина и
дебљина, и један мањи дио ситних сортимената
– фриза, четвртача. У погону финалне
производње израђују се букови кревети и
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столови типова и димензија према захтјеву
ино купца. У „Дрињачи“ су недавно почели
и са производњом храстовог намјештаја
(клуб и трпезаријски столови) такође по
налогу иностраног купца, а набављена је
опрема и изграђена хала за производњу врло
квалитетног буковог брикета.

тржишту, али и због великог задовољства
домаћих купаца. То су и најпрофитабилнији
производи из програма овог предузећа и управо
ти производи заузимају већи дио производног
и продајног програма „Дрињаче“.

Највећи
дио
производног
асортимана,
захваљујући високом квалитету и дизајну,
У предузећу „Дрињача“ д. о. о., посебно истичу "Дрињача" д.о.о. извози из Босне и Херцеговине,
људске ресурсе као важан стратешки сегмент, а извозна тржишта су: Њемачка, Италија,
који ствара нове вриједности и представља Словенија, Аустрија, Србија и Швајцарска.
носиоце развоја предузећа. Управо због
стручности запослених, богатог радног Предузеће за производњу унутрашњу и
искуства и високог степена одговорности, спољну трговину и услуге „ДРИЊАЧА“
предузеће „Дрињача“ може се похвалити д.о.о. добитник је награде у категорији за
високим квалитетом и конкурентношћу својих иновативност – примјене нове технологије, у
производа. У предузећу постоји континуирана избору најуспјешнијих у привреди Републике
едукација која прати свјетске трендове Српске за 2010. годину, под покровитељством
пословања и сталне промјене на тржишту. Привредне коморе Републике Српске.
Креативним и флексибилним концептом
едукације, Дрињача“ д. о. о. одговара на сталну Предузеће „Дрињача“ и у будућности планира
потребу за новим знањима и вјештинама да прати и константно уводи иновације у
својих запослених. За високу мотивисаност свој производни програм. Поспјешивање
запослених
веома
је
важна
интерна производње као и имплементација досадашњих
комуникација и добра информисаност.
производа, такође је један од циљева предузећа.
На крају, један од стратешких циљева предузећа
Улагања и интезивирање производње довели је смањење производње примарног производа
су до тога да је продаја свих врста кревета и а повећање производње финалног производа
столова произведених у „Дрињачи“ у сталном (кревета, столова, комада, клупа).
порасту, због велике тражње на Европском
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ДИ „ШИПОВО“ д.о.о.
Шипово
Дрвна индустрија „Шипово“ д.о.о., као
предузеће примарне прераде дрвета, основано
је давне 1972. године а у садашњем облику и
власничкој структури дјелује од 2003. године.
Групацију ДИ „Шипово“ д.о.о. Шипово тренутно
чине сљедећа привредна друштва: ДИ „Шипово“
д.о.о. као носилац групације; „Дрво - емдеx“
д.о.о. Шипово; „Емдеx“ д.о.о. Шипово и „Čajavec
Company“ а.д. Шипово.

• двије линије бренти (пилана) које
производе букову даску за инострано
тржиште;
• линија децимирнице за производњу
букових елемената за паркет и столице;

• линија за производњу еко горива-пелета
базирана на искоришћавању нус производа
и пиланског отпада;

ДИ „Шипово“ д.о.о. представља велики
• котловница (4,5 mW) за производњу
индустријски комплекс, површине од око
технолошке паре за све погоне и резервни
50.000 m² од чега је oko 70% инфраструктурно
котао од 7,5 mW;
уређено са асфалтираним површинама,
производним халама и погонима смјештеним
• базени за парење трупаца и сушаре за
на површини од око 15.000 m². Предузеће
сушење полупроизвода и готових производа.
тренутно ради у двије смјене и тренутно
запошљава 145 радника. Дјелатност предузећа
је примарна и секундарна прерада дрвета, са У наведеним погонима, годишње се преради око
25.000 m³ трупаца букве, што дуги низ година
акцентом, на преради трупаца букве.
чини ДИ „Шипово“ д.о.о. једним од водећих
Производња у ДИ „Шипово“ д.о.о. организована произвођача фурнира у БиХ и окружењу.
је кроз сљедеће производне линије и погоне:
Производи производног програма ДИ „Шипово“
• четири линије љуштеног фурнира које д.о.о. у цјелости директно, путем посредника
на бази трупаца букве производе букови или прерадом у вишим фазама повезаних
предузећа завршавају на иностраном тржишту.
фурнир;
С тим у вези, два предузећа из групације:
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„Дрво-емдеx“ д.о.о. и „Čajavec Company“ а. д. преузимају око 50% производа, док се остали дио
пласира путем сталних и дугогодишњих купаца: „Smart Eskargo“; „Sodimex“ д.о.о.; „Lamiles“
д.о.о. (сви из Словеније), „АМЗ“ Босански Петровац; „Roze wood“ Горњи Вакуф, „Drvo-emdex“
д.о.о. Шипово.

Пошто је ДИ „Шипово“ д.о.о. сложена организација у даљем тексту, осврнућемо се и на поједине
чланице групације.
ДИ „Шипово“ д.о.о. 2008. године купила је Творницу дјечије трикотаже „Шипово“ (тада
у стечају) и основала „Дрво-емдеx“ д.о.о Шипово. Предузеће „Дрво-емдеx“ лоцирано је у
индустријској зони Шипова, са уређеном комплетном инфраструктуром. На површини од
20.000 m² лоцирани су производни објекти, површине од око 6.500 m², који су у власништву
предузећа, док остали дио земљишта у власништву омогућава даље ширење и изградњу
нових погона. Од свог оснивања компанија „Дрво-емдеx“ д.о.о имала је тенденцију раста
и развоја и захваљујући улагањима у модернизацију постројења, врло брзо израсла је у
модерну фабрику за производњу елемената за намјештај, првенствено столица и фотеља.
„Дрво-емдеx“ мјесечно произведе око 300 m³ отресака (сједала, наслони, руконаслони)
што ову реномирану компанију сврстава у водеће произвођаче ове врсте намјештаја у
регији. Предузеће запошљава око шесдесетак радника, који раде у двије смјене. Комплетна
производња, базирана на квалитетној улазној сировини-фурниру, који се производи у
матичном предузећу ДИ „Шипово“ д.о.о., завршава код сталних и дугогодишњих купаца на
иностраном тржишту.

„Čajavec Company“ а.д. Шипово је привредно друштво од 2011. године у власништву ДИ
„Шипово“ на основу куповине већинског пакета акција некадашње војне фабрике, која
је радила у систему „Руди Чајавец“ Бањалука. Предузеће је лоцирано у индустријској зони
Шипова, са урађеном комплетном инфраструктуром. На површини од 22.000 m² лоцирани су
производни објекти површине од око 6.900 m². „Čajavec Company“ а. д. у протеклим годинама
имао је стални раст прихода и броја запослених радника, уз континуирано технолошко
опремање и набавку опреме. Данас је то модерна фабрика, која се бави производњим
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столица и елемената за намјештај и која мјесечно произведе око 200 m³ елемената за столице и
фотеље разних облика и димензија, креираних према захтјевима купаца и тржишта. Предузеће
запошљава око шездесетак радника који раде у двије смјене а чија производња је базирана на
квалитетној улазној сировини - фурниру, набављеној у матичном предузећу ДИ „Шипово“ д.о.о.

Привредно друштво „Емдеx“ д.о.о. Шипово, основано је 1990. године и до 2003. године успјешно
је радило у примарној преради дрвета, односно све до формирања групације ДИ „Шипово“, када
постаје дио сложеног предузећа. У интересу комплетирања производног циклуса, снижавања
трошкова производње и транспорта као и остваривање додатних прихода и добити групације,
управа ДИ „Шипово“ се у марту 2016. године одлучила на пословни потез куповине бензинске
пумпе на магистралном путу Мркоњић Град-Кључ, лоциране на потезу извора сировине и превоза
готових производа, за купце на домаћем и иностраном тржишту. Куповином пумпе „Емдеx“ д.о.о.
поново је покренуло своје пословне активности и тренутно запошљава 6 (шест) радника.
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„DINECO“ д.о.о.
Требиње
уговоре опремања установа јавног
и приватног карактера које је ово
привредно друштво на задовољство
купаца и пословних партнера успјешно
реализовало.
Привредно друштво “Dineco” д.о.о.
Требиње,
захваљујући
врхунској
технологији, механизацији и квалификованој радној снази производи
све врсте намјештаја за животни и
пословни простор од кухиња, спаваћих
и дјечијих соба, америчких плакара до
конференцијских сала.

Иновативним и модерним приступом
у “Dineco” д.о.о.
нуде савремено
дизајниран, еxтра квалитетан и
економичан намјештај који животни и пословни простор чине
функционалнијим и угоднијим амбијентом за живљење.

Основна дјелатност, привредног друштва “Dineco”
д.о.о. Требиње, основаног 2006. године. је производња
намјештаја од разних врста плочастих материјала
и то првенствено од иверала, акрила, медијапана
из широких палета декоративних материјала,
различитих боја и површинских обрада реномираних
произвођача.

Као привредно друштво које успјешно послује више
од десет година и своје производе и услуге пружа на
територији цијеле БиХ, али и шире, „Dineco” је постао
препознатљив бранд на тржишту понуде намјештаја
од плочастих материјала. Ове наводе потврђује и
дугачка референцна листа, која обухвата бројне
40
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У својој понуди „Dineco” д.о.о. Требиње користи окове најпознатијих свјетских брендова: Blum,
Hettich, Rehau, Solido, Teka, Franke …

Привредно друштво “Dineco” д.о.о. Требиње данас запошљава 20 радника, а пословне процесе
обавља у сопственим производним погонима уз ангажовање најсавременије опреме и постројења
за обраду плочастих материјала. Оно што је такође потребно нагласити да у овом предузећу
располажу возним парком са намјенским возилима за превоз намјештаја до купца и комплетну
сервисну службу.
Визија предузећа је да сталним усавршавањем и прилагођавањем тржишним околностима
настави стварати атрактивне производе у складу са најстрожијим захтјевима купаца, те да се
на тај начин успјешно диференцира од конкуренције а тиме створи већу додатну вриједност
својим производима. У складу са таквим стремљењима у производном процесу, друштво “Dineco”
примјењује стандардне квалитета и система управљања према ИСО 9001:2008.

Главни циљ и мото друштва “Dineco” д.о.о. јесте задовољавање различитих потреба многобројних
купаца, проналажење увијек нових, креативнијих идејних рјешења уз неодступање од врхунског
нивоа квалитета уграђених материјала и пружених услуга. Као потврда таквог приступа “Dineco” д.о.о. Требиње, те квалитета и успјешног пословања, стоје задовољњи купци, који се увијек
враћају овом успјешном предузећу.
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Квалитетан наступ на тржишту и успјешпо позиционирање није остало незапажено, тако да је
привредно друштво “Dineco” д.о.о. Требиње добитник значајних домаћих и иностраних признања
за пословни успјех од којих су најважнији ″Златна круна за квалитет″, коју додјељује агенција
„Business Initiative Directions“ из Мадрида, те награда Привредне коморе Републике Српске, као
трећепласираном најуспјешнијем малом привредном друштву у Републици Српској.
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„БУДУЋНОСТ“ а.д.
Шамац
Почетак индустријске производње намјештаја
у посавском дијелу Босне и Херцеговине
датира од 1. јануара 1954. године, када се
оснива предузеће “Будућност”. Предузеће је
у тим почетним годинама постигло завидне
пословне успјехе, повећавајући производњу
из године у годину. Упоредо са повећавањем
производње
тапацираног,
масивног
и
плочастог намјештаја, „Будућност“ а.д. Шамац
развијало је и властиту трговачку мрежу, па
је убрзо израсло у познатог и респектабилног
произвођача намјештаја и то не само у
Босни и Херцеговини него и на просторима
цјелокупног западног Балкана. Користећи се
традиционалним искуствима и способношћу
запослених радника и стручњака, те пратећи
свјетске токове у производњи намјештаја,
компанија “Будућност” модернизовала је
технолошке линије за обраду трупаца,
производњу столица, столова и другог намјештаја из масива, производњу плочастог
намјештаја, производњу тапацираног намјештаја и душека, производњу намјештаја од
стакла у комбинацији са дрветом и металом
итд. Надаље, у складу са модерним кретањима,
али и са жељом да се још чвршће позиционирају
на тржишту креативни тим „Будућности“ а.
д. од 1997. године развија бренд који и данас
успјешно послује под називом „Нова Форма“.
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Планирани развој предузећа накратко су
зауставиле природне непогоде. Наиме, у
прољеће 2014. године Будућност“ а.д. Шамац
претрпјела је милионске губитке након
поплаве, али се уз огромне напоре вратило
на тржиште са препознатљивом палетом
производа. Прецизније, само годину дана након
катастрофалне поплаве, фабрика намјештаја
“Будућност” а. д. из Шамца, са брендом
“Нова Форма”, враћа се на тржиште. Тада су
покренуте све производне линије и обновљена
производња. Ово је било могуће тако што је, у
једном од највећих производних предузећа у
Шамцу, већи дио поплављене опреме саниран,
те што је набављен репроматеријал и створени
услови за израду најсложенијих производа. На
тај начин се предузеће, које је прије само годину
дана претрпјело штету од око четири милиона
КМ, на тржиште вратило производњом већ
познатог старог асортимана у масиву, који се
по дизајну и квалитету пореди са најбољим
свјетским произвођачима тог типа намјештаја.

запошљава око 130 радника, намијењен извозу,
Оно што је такође потребно истаћи је док се остали асортиман намјештаја продаје
чињеница, да је највећи дио производног посредством
сопствених
малопродајних
програма „Будућност“ а.д. Шамац, која данас објеката. Посебно значајан простор, на којем
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ова компанија пласира своје производе, је Њемачка али и неке друге западне земље. Наиме, на
европском тржишту све више преовладава потражња за намјештајем у храсту и “керн букви”, тако
да и у том сегменту “Будућност” а.д. Шамац настоји да задовољи потребе тог посебно захтјевног
тржишта.
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„UNICOOP TRADE“ д.о.о.
Лакташи
Предузеће
“Unicoop-trade” д.о.о. Лакташи
је трговачка фирма, која је основана 1993.
године, односно у вријеме ратних дејстава на
територији Босне и Херцеговине, тако да је
пословање новоотворене фирме првих година
рада било изузетно отежано. Завршетком
рата, 1996. године, предузеће покушава да се
позиционира на тржишту, па складно томе
почињу послови обнове, санације и изградње
објеката. У том периоду “Unicoop-trade” д.о.о.
почиње са продајом грађевинских материјала
и захваљујући одличном пословању убрзо
постаје једна од водећих фирми. која се бави
трговином грађевинским материјалом, али и
свим оним другим, што је потребно за изградњу. Године 2002. “Unicoop-trade” д.о.о. изградио
је свој пословни објекат, прилагођен намјени,
С временом, односно са ширењем предузећа, који се налази на главној трговачкој улици
менаџмент “Unicoop-trade” д.о.о. је поред у Трну, недалако од Бањалуке. Површина
грађевинског
материјала,
проширивао објекта је 1.500 m² и комплетна је прилагођена
асортиман, тако да се данас у понуди налазе потребама пословања (складиштење, паркинг.
и керамика, санитарије, опрема за купатила, итд.).
расвјета и намјештај. Оваква понуда, у складу
је са визијом менаџмента компаније, да створи Десетак година касније, односно 2013. године
један центар, гдје би купци на једном мјесту завршена је изградња новог модерног салона
могли да купе све што им је потребно за намјештаја, расвјете и кућних декорација,
изградњу и опремање кућа и станова и слично. у којем су изложени производи из широке
лепезе “Unicoop-trade” производног програма
као и производи дугогодишњих добављача ове
фирме. Готово истовремено са усељавањем у
нови салон у комапнији почињу са властитом
производњом плочастог намјештаја по мјери,
као и са производњом завјеса декора, такође по
мјери. Пошто је једна од девиза “Unicoop-trade”

46

Најбоље из Српске

задовољан купац, дизајнери и архитекте компаније на квалитетан начин баве се свим потребама
купаца за опремање комплетног ентеријера. У прилог квалитету производа ове компаније иде и
дугачка референцна листа предузећа и хотела у којима су уграђени “Unicoop-trade” производи.
Иако је производња намјештаја најмлађи сегмент у фирми, менаџмент “Unicoop-trade”
жели да у скоријој будућности ова дјелатност буде примарна. Да би то постигли, у предузећу
настоје да њихови производи буду израђени од најквалитетнијих репро материјала и да имају
препознатљив и допадљив дизајн. Наравно, главни стратешки циљ је проширивање производње,
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а да би у томе успјели у “Unicoop-trade” ускоро имају намјеру да почну изградњу новог и већег
производног погона, опремљеног најсавременијим производним машинама као и да додатно
едукују запослене и прошире њихов број, који средином 2017. године износи око четрдесетак
запослених.
Рецимо на крају, да осим производње предузеће “Unicoop-trade” нуди и комплетну услугу превоза
и монтаже својих производа.
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„ТЕСЛА“ д.о.о.
Модрича
Приватно предузеће „Тесла“ д.о.о. Модрича
основано је 1994. године и то прво, као
самостална занатска радња, у ком облику је
пословало до 1999. године, када је промијенило
облик организовања у друштво са ограниченом
одговорношћу. Данас „Тесла“ послује у складу
са међународно признатим стандардима ISO
9001:2000 и ISO 14001:2004. и главна дјелатност
предузећа је производња намјештаја. Квалитет
производа предузећа „Тесла“ д.о.о. потврђен је
атестом од цертификоване куће за провјеру
квалитета производа и огледа се у модерном
дизајну, високом нивоу завршне обраде,
која се остварује на савременој производној
опреми и на задовољавању захтјева купаца у
погледу квалитета, рокова испоруке и цијена
производа. „Тесла“ д.о.о. Модрича тренутно има
50 запослених радника, чија квалификациона
структура задовољава процес производње,
продаје и сервисних услуга.
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Прва дјелатност предузећа била је трговина
електро и водо материјалом, опремом за
гријање, санитаријом, те пружање услуга
електро и водо инсталација, уградње и сервиса.
Године 2004. менаџмент предузећа доноси
одлуку о проширењу дјелатности, и у складу
с том одлуком врши инвестициона улагања у
производни простор, опрему за пројектовање
и производњу купатилског и кухињског
намјештаја. Резултат такве одлуке био је, да
је већ 2005. год., готов производ чинио око
20% од укупног прихода предузећа, што се
из године у годину повећавало, тако да данас
готов производ чини 70% од укупног прихода.
Процес модернизације предузећа довео је и до
производње намјештаја по мјери, намјештаја
за купатила, лавабоа, кухињских судопера и
радних плоча од композитних материјала (solid surface), те до производње радних кухињских
плоча од природних материјала.

„Тесла“ д.о.о. Модрича данас посједује модеран
властити производни и пословни простор
величине 5.000 m2, у ком се налази производни
погони, изложбени салон и складиште. Процес
производње обавља се на најквалитетнијим
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машинама последње генерације: петоосним
CNC обрадним центрима, и са CNC бушилицама
реномираних свјетских произвођача, као и
процес лакрања, од припреме до завршног
премаза.

Такође, потребно је нагласити да предузеће
„Тесла“ д.о.о., на основу одличних пословних
односа са добављачима (најчешће из Словеније,
Италије и Аустрије), остварује посебне
погодности за набавку репроматеријала
(иверица, медијапан, лакови, окови), што битно
утиче на ниже продајне цијене производа и
услуга.
Главни купци производа и услуга предузећа
су трговачка предузећа специјализована
за трговину
купатилским и кухињским
намјештајем, те друга правна и физичка лица.

На крају нагласимо, да из еколошког угла
„Тесла“ д.о.о. послује у складу са законским
регулативама о заштити животне средине
константно контролишући утицаје који би
могли довести до загађења. Када је у питању
складиштењу хемијског отпада, компанија у
складу са законом послује са специјализованим
фирмама за одлагање истог.
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„АГРОФЛОРА“ д.о.о.
Козарска Дубица
Предузеће „Агрофлора“ д.о.о. послује од 1996.
године. Основна дјелатност компаније је
финализација у примарној преради дрвета.
Најзаступљеније врсте дрвета, које се прерађују
у „Агрофлора“д.о.о. Козарска Дубица су: храст,
буква, јасен, липа, багрем, бријест и др.

Предузеће данас броји преко 80 запослених
који производе вишеслојне и сељачке подове,
термо-паркете и подове, плоче од масивног
дрвета, спојене дужински и ширински,
љепљено ламелирано дрво - носаче, децкинг,
(производ од дрвета који термичком обрадом
добија нова својства – већу отпорност на влагу и
штеточине), дрвене облоге за базене, паркове,
и слично, дјечије креветиће и колијевке и
пелет.
Процес производње у „Агрофлори“д.о.о. обавља
се у властитој пилани и погонима за финалну
прераду дрвета. Такође, потребно је нагласити
да предузеће располаже одговарајућом
опремом за прераду дрвета, и транспортним
средствима за екстерни и интерни транспорт,
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са капацитетима опреме за сушење дрвета од
1.000 m3, опреме за парење 60 m3 и опреме за
термотретирање 20 m3. Најзначајнији сегмент
производње је систем за термалну обраду
дрвета на високим температурама тзв. „Termo
Wood“, што представља једну од најнапреднијих
технологија, које се користи у овој бранши.

У погонима пилане првенствено се ради прорез
букве и храста. Из разноврсне понуде пиланских
производа купци могу изабрати: даске, фосне,
летве, штафле, греде, гредице, фризу за паркет
и грађу за кровну конструкцију
Такође, потребно је напоменути да се компанија
„Агрофлора“ д.о.о. бави и израдом свих врста
дрвених ограда по наруџби и с обзиром на
захтјеве купца, те израдом веома квалитетних
и поузданих креветића и колијевки.

Оно што ову компанију чини специфичном, али
и конкуретнијом су тзв. децкинг производи.
С тим у вези, захваљујући иновативној
технологији термичког третирања дрвета
готови производи „Агрофлоре“ д.о.о. сада су
много отпорнији на воду, односно влагу, али и
на штеточине.

„Агрофлора“ д.о.о., захваљујући квалитету
својих производа, већ одавно се позиционирала
на тржишту тако да се данас њени производи
пласирају на тржишта Аустрије, Словеније,
Италије, Шпаније, Белгије, Србије, Хрватске,
Кине, Јапана, Ирана, Уједињених Арапских
Емирата и Турске.
На крају поменимо, да се осим производње
„Агрофлора“ д.о.о. Козарска Дубица, бави и
услужном дјелатношћу коју чине сљедеће
услуге: услуге резања, обраде паркета, обраде
бродских подова, услуге превоза, услуга
сушења елемената и фризе.
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„АРДОР“ д.о.о.
Бања Лука
Предузеће „Ардор“ д.о.о. основано је 1996.
године, са сједиштем у Бањалуци. Основна
дјелатност предузећа је продаја и дистрибуција
намјештаја.

Од оснивања до данас у „Ардор-у“ су развили
мрежу поузданих пословних сарадника и
задовољних клијената којима, из стручног
угла, помажу да свој животни простор
оплемене, уљепшају и употпуне намјештајем
из њиховог продајног асортимана. Захваљујући таквом приступу ова комапнија
постаје посебно препознатљива по продаји
намјештаја у бањалучкој регији, гдје је већ
годинама позиционирана као један од водећих
дистрибутера. У складу са потребама клијената
али и жељом да унаприједе квалитет рада и
понуду намјештаја, предузеће „Ардор“, 2007.
године, отвара први дистрибутивно-продајни
центар у Бањалуци, површине 6000 m2, који се
налази у насељу „Обилићево“.
Визија „Ардор-а“ је праћење најновијих
технолошких иновација и препорука водећих
стручњака из области индустрије намјешта,
те да на најприступачнији начин жеље и
идеје купаца спроведу у дјело, на обострано
задовољство. Надаље, у овој реномираној
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компанији сматрају да спавање и квалитетан
сан чине веома битан дио човјековог живота
и основни предуслов здравог, квалитетног,
активног и испуњеног живота појединца, па су
у оквиру своје понуде посебан акценат ставили
на тзв. „студио спавања“.

У прилог оваквом пословном размишљању,
иде и чињеница да су истраживања стања
сна, проведена крајем прошлог и почетком
овог вијека, потврдила да је спавање једна од
основних биолошких потреба за оптимално
функционисање виталних функција организма,
малтене попут хране и ваздуха. Осим те, веома
битне чињенице, у „Ардор-у“ су свјесни да
избор лежаја увелико утиче на стање мишића
и коштаног система у организму, па тако,
избором неквалитетног кревета, претврдог
или премеканог, свако појединачно ризикује
болове, у првом реду, у леђима, кичми или
пак ризикује напетост и грчење доброг дијела
мишића. Наиме, како би се осигурао оптималан
сан и одмор, лежај мора имати савршено
прилагођен систем за постепено опуштање
организма, те индивидуалну удобност.
Надаље, у предузећу посебно наглашавају свој
труд и жељу да клијентима пруже највећи и

најквалитетнији асортиман мадраца и јастука,
у сарадњи са водећим произвођачима из тих
области.

Да би оставрило такве циљеве предузеће
„Ардор“ је оформило тим стручњака који
се кроз дугогодишњи рад труди да што
квалитетније, брже и професионалније
одговори на захтјеве купаца, ослушкујући
притом кретања и промјене на тржишту.
У складу са тим, у „Ардору“ континуирано
улажу у едукацију радника, настојећи да их
оспособе до те мјере да самостално проналазе
најоптималнија рјешења за све захтјеве које
купац може поставити. И не само то, већ су се
у компанији, водећи рачуна о индивидуалним
потребама и могућностима својих клијената,
потрудили да осигурају набољи однос цијене
и квалитета својих производа, што није остало
непримјећено код потрошача.

Зависно о жељама својих муштерија, у „Ардор-у“
су, однедавно, у могућности понудити израду
плочастог намјештаја уз употребу сљедећих
материјала:
Оплемењена иверица - 18 mm, 25 mm, 36 mm

• оплемењавање сирове иверице
декоративним папиром,
• широк асортиман декора и завршне
површине,
• висока издржљивост, отпорност и висока
стабилност

„Ардор“ д. о. о. Бања Лука својим купцима
Сјајна иверица - 18 mm
нуди бројне услуге, међу којима се издавајају:
достава и монтажа, гаранција и понуда више
• низак ниво сјаја,
начина плаћања. С друге стране у понуди се
• висока стабилност,
издваја: тапацирани програм, понуда кухиња,
• механичка, хемијска и топлотна
спаваћих, дрвених и радних соба, трпезарија,
отпорност,
предсобља, комода и др.
• лака обрада и чишћење

Захваљујући, сада већ дугогодишњој традицији
Акрилна иверица - 18,6 mm
у продаји намјештаја, „Ардор“ д. о. о. је почетком
2016. године одлучио проширити домен свога
• акрилна фолија на иверици,
пословања покренувши лични производни
• влакнасте плоче средње густоће (сирова
погон у склопу пројекта „Намјештај по мјери“.
иверица) прекривене с горње стране
Ово из разлога што су у „Ардор-у“, захваљујући
акрилним слојем дебљине 1,4 mm и мат
висококвалитеним материјалима и искусном
слојем на задњој страни,
производном кадру, у прилици својим купцима
• интензиван (висок) ниво сјаја,
понудити
израду
врхунског
плочастог
• влагоотпорна, УВ отпорна (постојана на
намјештаја (кухиње, амерички плакари, косвјетлу).
моде...), произведеног по њиховим мјерама и
жељама.
Медијапан (Ин МДФ) - 18 mm

• меламинска фолија,
• већи сјај од иверице,
• акрилна фолија на МДФ (18,6 mm),
• лакирни медијапан у мат структури или у
високом сјају.

Оно што је такође специфично за „Ардор“
је, да приликом израде намјештаја постоји
могућност уградње расвјете, додатака за
кухиње (жичани програм), а могућ је и избор
окова.
Најбоље из Српске

55

„БОР“ д.о.о. Градишка
Предузеће "Бор" д.о.о. основано је 1993. године,
мада је привредна активност фирме започела
још 1987. године, када је регистрована
столарија "Врховац" С.З.Р., која је пословала до
почетка рата. Оснивач и власник предузећа
"Бор" Младен Врховац успјешно је наставио
дугогодишњу породичну традицију везану
за прераду и обраду дрвета. Предузеће
се до 2000. године бавило производњом
улазних врата и балконских ограда, а од тада
мијења производни програм, не прекидајући
производњу, у произођача трпезаријских
столова и столица. Ова трансформација десила
се у складу са схватањем менаџмента да је
намјештај веома битан елеменат ентеријера
сваког простора, те са визијом предузећа
да намјештај који се произведе у „Бору“,
унутрашњем простору подари душу, створи
осјећај топлине, удобности и сигурности.

производних капацитета, што је произвело
позитивне ефекте. Наиме, модернизацијом
производних капацитета предузеће је значајно
побољшало економске ефекте, те створило
економски основ за успјешан будући развој. С
тим у вези, изграђене су нове производне хале
са новом опремом која је омогућила знатно
проширење обима производње.

Све ово довело је до тога да се, уз висок
квалитет рада, добро осмишљене промотивне
активности и повољне цијене производа,
предузеће „Бор“ д.о.о. Градишка може успјешно
носити са конкуренцијом те пласирати
производе како на домаће, тако и на инострано
тржиште. Основни циљ ове фирме је креирање
производа који могу задовољити критерије
везане за квалитет и модеран изглед, те
захтјеве купаца и може се рећи да је остварен
јер се „Бор“ већ одавно доказао на тржишту
Оно што је карактеристично за ову компанију квалитетом. Квалитет производа потврђен
је да је сав расположиви капитал и остварена је атестом цертификоване куће за систем
добит континуирано улагана у модернизацију управљања према ИСО 9001:2008, подручје

56

Најбоље из Српске

специфичним захтјевима се у предузећу
„Бор“ приступа са максималном пажњом и
креативном озбиљношћу.

Производни
програм
овог
предузећа,
највећим дијелом чине трпезаријски столови
и столице, као и столице и столови који се
користе у опремању угоститељских објеката
осмишљених кроз заједничку сарадњу с
клијентима.

На крају, додајмо да је жеља менаџмента
предузећа, да радом, и професионалним
односом према послу „Бор“ остане поуздан
партнер досадашњим клијентима, да стекне
повјерење нових клијената, као и да из
производње „Бор-а“ изађе још много лијепих и
квалитетних модела столова и столица.

примјене, пројектовање и производња столица
и столова од пуног дрвета. Данас „Бор“
запошљава 20 радника и око 60% производње
извози на инострано тржиште, прецизније ова
компанија извози око 1600 столица мјесечно.

Такође, потребно је напоменути да је фирми
„Бор“, 24. априла 2011. год. додијељена
повеља Скупштине општине Градишка, за
посебне заслуге у развоју општине Градишка,
и значајна остварења у области привреде.
Поменуто признање засновано је на високом
квалитету производног програма, богатој
понуди
разноврсних
артикала,
високо
професионалном нивоу услуге производа, као
и бригом за сваког појединог купца, чијим
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„DRVO-COMMERCE“ д.о.о.
Теслић
„Drvo-Commerce“ д.о.о. је предузеће које је 1984.
године основано као самостална занатска
радња за прераду дрвета. Десетак година
касније, прецизније 1993. године, предузеће
је пререгистровано у друштво са ограниченом
одговорношћу, са сједиштем у мјесту Прибинић,
општина Теслић. Континуираним развојем ова
компанија данас представља реномираног и
регионално важног произвођача букове резане
грађе, са годишњом производњом од око
40.000 m3 прерађених букових трупаца.

„Drvo-Commerce“ д.о.о. Теслић тридесетак
година континуирано послује у области
прераде дрвета, кроз праћење и перманентно
увођење нових технологија у производњи
букових производа. По мишљењу менаџмента
предузећа, континуиране инвестиције су
својеврсна гаранција високог квалитета
производа овог предузећа. С тим у вези,
током свих година пословања предузеће
је инвестирало у савремене технологије за
прераду дрвета, као што су аутоматске сушаре
и парионице, CNC пресјекачи и CNC блањалице,
те остала савремена опрема за производњу
дужинско ширинских плоча.
Данас „Drvo-Commerce“ д.о.о. Теслић запошљава
185 радника који имају дугогодишње
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искуство у области прераде дрвета, тако
да квалификована и искусна радна снага,
уз
савремену
технологију
представља
гаранцију квалитета производа ове компаније.
Захваљујући квалитету производа редузеће
успјешно послује на домаћем и иностраном
тржишту и то највише на тржишту Кине и
дијела Западне Европе.
Основна дјелатност предузећа је тестерисање
и блањање дрвета и импрегнација дрвета.
Сагласно томе предузеће има широк
производни асортиман који је резултат
успјешног пословања и ширења предузећа, а
који се креће од производње букове резане
грађе, букових елемената до производње

букових масивних плоча и дрвеног еколошког
пелета. Букова резана грађа и букови елементи
се у „Drvo-Commerce-у“ производе у различитим
димензијама, дебљини, ширини и дужини, а
сами производи могу се разврстати у сљедеће
групе:
• букова даска сува, парена и окрајчена,
• букови елементи суви, парени и блањани,
• буков брикет,
• еколошки пелет,
• букове и храстове масивне плоче и
стубови.

Као што смо већ нагласили, предузеће се
бави производњом букове резане грађе свих
димензија, дебљине, ширине и дужине, а на
захтјев купаца производња се врши по наруџби
и жељама купаца. Уз адекватну технолошку
обраду и квалитетну сировину, „Drvo-Commerce“ д.о.о. одговара високим захтјевима
купаца са Далеког истока и Западне Европе.
Предузеће производи сљедеће врсте букове
резане грађе: свјеже парена и непарена самица
и полусамица, сува парена самица и полусамица
и окрајчена грађа, благо парена грађа, те сува
грађа са садржајем влаге 8-10% и просушена
18-20%.

вањских фасадних површина, елемената за
израду дрвених типли и елемената за намјештај.
Букови елементи се производе као: свјеже
парени и непарени елементи, суви парени
елементи, блањани суви парени елементи,
термотретирани елементи за израду вањских
фасада, парковских клупа и подова око базена
и елементи – ламеле за израду намјештајских
типли.
Еколошки пелет и брикет се у „DrvoCommerce-у“ производе од остатка дрвене
масе, која се уситњава и меље на постројењима,
а затим пресује без додатака - везивних
хемијских средстава. О квалитету ових
производа најбољу оцјену дају задовољни
купци широм западне Европе, из Италије,
Аустрије, Њемачке и Словеније. Еколошки
пелет и брикет овог предузећа своју примјену
нашао је и у домаћинствима и малим занатским
радњама, а користи се и у термоелектранама за
производњу електричне енергије.

На крају производња букових и храстових
плоча врши се на савременој технологији
„Weinig-Dimter-Grecon“. На поменутој линији
врши се производња, завршна обрада и
паковање дужинско-ширинских плоча, као
и ширинских (масивних) плоча. Тржиште
за наведене производе углавном је Западна
Букови елементи имају најчешћу примјену у Европа (Аустрија, Њемачка и Белгија).
производњи столова, столица, масивних плоча,
трослојних паркета, елемената за израду
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„Дрвосервис“ д.о.о. Србац
Предузеће „ДРВОСЕРВИС“ д.о.о. Србац у
почетку је формирано као мала радионица,
да би се 2008. године, проширивањем
капацитета, трансформисало у дионичарско
друштво. Овакав вид
трансформације
извршен је имајући у виду дугу традицију
прераде дрвета у србачком крају, а у складу с
тим и стручно оспособљену радну снагу, те
непрегледна пространства квалитетних шума
на планинама у ближем окружењу. Овдје је
потребно напоменути да су још прије више
од једног вијека, аустро-угарски стручњаци
запазили огромна пространства квалитетних
шума, посебно лишћарског дрвета, на подручју
данашње општине Србац и већ тада кренули у
експлаоатацију истих.
Након организационе трансформације „Дрвосервис-а“ дошло је до одређених пословних
успјеха али је обимније пословање започело
тек 2010. године. Паралелно с тим, у компанији
се усвајају индустријско-информатичка достигнућа, осавремењују се дијелови процеса
прераде и производње, што предузеће доводи
до добре позиције у дрво-преради у региону,
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па и шире. Добро позиционирање праћено је
квалитетним производима, који су запажени,
како од стране купаца, тако и од стране
стручњака, те није изненађење чињеница
да је „Дрвосервис“ д.о.о. Србац међу првима
у БиХ, добило цертификате ISO 9001:2008 и
FSC - цертификат одговорног шумарства и
господарења природним ресурсима.

Дјелатност „Дрвосервиса“ д.о.о. Србац, највећим дијелом заснива се на производњи
отпреска од буковог љуштеног фурнира. С тим
у вези, у предузећу су поносни на велики број
коопераната, који надограђују и оплемењују
њихове полупроизводе и са којима заједнички,
и са успјехом, наступају на пробирљивом и
захтјевном иностраном тршишту.

Данас предузеће „Дрвосервис“ д.о.о. Србац
захвата 3.900 квадратних метара, са
тенденцијом ширења обима производње и
услуга. У овом тренутку у предузећу ради 20
радника различитих профила и занимања, а
пошто се ради о највећим дијелом извозно
оријентисаној фирми Дрвосервис“ д.о.о. Србац,

представља једног од главних ноислаца развоја локалне заједнице. С тим у вези треба, нагласити
да Дрвосервис“ д.о.о извози око 80% укупне производње на годишњем нивоу.

Без обзира, што са тренутним капацитетима Дрвосервис“ д.о.о. стиже да одговори на захтјеве,
тржишта визија менаџмента предузећа је стална тенденција пораста у смислу проширења
капацитета, увођења нових технолошких рјешења као и повећањe броја запослених, првенствено
квалитетне и едуковане радне снаге.
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„ГАЛИЋ С КОМПАНИ“ д.о.о.
Рибник
Предузеће „Галић С. Компани“ д. о. о. Рибник
основано је 03.02.1998. године и у почетку се
углавном бавило услугама у експлотацији шума
и транспортом обловине. Изградњом мини
пилане 2002. године, предузеће је почело и са
примарном прерадом дрвета, запошљавајући
четрдесет и седам (47) радника у два погона,
услуге у експлотацији шумских дрвних
асортимената, сјеча, израда, привлачење, износ
и транспорт.

На основу позитивног пословања и пројекције
менаџмента 2004. године, у склопу погона
примарне прераде дрвета, на површини
од 10.000 m², изграђени су нови објекти: производна хала димензија 12 x 36 m, надстрешица
димензија 12 x 24 m и савремена сушара капацитета 120 m³.

У производној хали смјештене су двије хоризонталне бренте Wood Mizer, два штуцера, крајцер,
вишелистна пила и двије мале бренте ТП-9. Сви поменути стројеви повезани су транспортном
опремом и системом отпрашивања. Капацитет погона је 17.000 m³ годишње са пуним радним
временом у двије смјена од по осам часова дневно.
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Оно што је специфично за предузеће „Галић С. Компани“ је одвајање крупног и ситног технолошкога
отпада, на начин да се крупни технолошки отпад слаже у палете док се ситни (пиљевина)
системом отпрашивања, транспортује у силос капацитета 60 m³. У објекту настрешице врши се
сортирање и складиштење резане грађе.
Визија предузећа „Галић С. Компани“ је заокруживање производног процеса од сјече дрвета до
израде финалних производа (ламперија, бродски под, букови елементи, паркет), јер би на тај
начин, по мишљењу менаџмента, били много конкурентнији.

На крају рецимо да се предузеће „Галић С. Компани“ већ успјешно позиционирало на тржишту
и да своје производе, највећим дiјелом (око 90%) извози на тржиште Србије, те једним мањим
дiјелом на тржиште Аустрије.
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„ГОД“ д.о.о. Зворник
Основано 2007. године као резултат вишедеценијског искуства и љубави према дрвету, предузеће
“Год” д.о.о. из Зворника представља породичну фирму са 100% приватним капиталом. Основна
дјелатност предузећа је производња грађевинске столарије и елемената од дрвета, те резане
грађе, првенствено од jеле и смреке. Фирма се налази на магистралном путу Зворник-Бијељина
у мјесту Челопек на површини од 10.000 m2, од чега производни простор чини 3.000 m2 (три
производне хале и три сушаре). У предузећу “Год” д.о.о. тренутно је запослено 30 радника.

Од свог оснивања, фирма биљежи значајан раст и развој. Првих година предузеће “Год” д.о.о.
бавило се производњом грађевинске столарије и елемената од дрвета, да би 2011. године
проширило своје капацитете и инсталирало линију за прераду трупаца. Од тог тренутка , у три
сушаре, укупног капацитета 250 m3 врши се сушење резане грађе. На тај начин заокружен је
комплетан процес стварања готовог производа.
Оно што је специфично за “Год” д.о.о. је чињеница да производњу ламелираних елемената
чини израда трослојних елемената, свих димензија ламелираних плоча, фриза и летви,
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као и ламелираних облица. Надаље, производња грађевинске столарије обухвата линије за
производњу вањске и унутрашње грађевинске столарије. Вањска дрвена столарија, односно
прозори и балконска врата, израђује се од профилисаних трослојних ламелираних елемената,
фарбаних врхунским Еко-бојама на воденој бази. Собна и улазна врата чини шток врата са
крилом. Штокови се израђују од ламелираних плоча из властите производње, а за крило постоје
двије опције: фурнирано или од пуног дрвета. Фарбање се врши квалитетним полиуретанским
бојама реномираних произвођача.

Сви производи “Год” д.о.о. Зворник у потпуности су прилагођени захтјевима купаца, а њихово
задовољство је основни циљ предузећа. За комплетан производни асортиман, фирма посједује
цертификате “FSC-100%” и “PEFC”
Компанија “ГОД” д.о.о. је извозно оријентисана фирма. Око 80% од укупне продаје производа
чини извоз у земље: Француску, Словачку, Италију, Њемачку, Хрватску, Србију, а остатак чини
пласирање производа на домаћем тржишту.

Досадашњи успјеси предузећа креирали су и визију како би “Год” д.о.о. требао да изгледа у
будућности. Иста се заснива на доказаним предности дрвета у односу на друге материјале (Алу/
ПВЦ) као природног термоизолационог материјала, могућности да се фарба у жељену боју,
чињеници да се савршено слаже, како са традиционалним, тако и са модерним стиловима, те да
сваком простору даје топао домаћински утисак.

Сагласно таквој визији, руководство предузећа чврсто вјерује да ће вишедеценијско искуство у
обради дрвета утицати на даљи раст и развој, да ће као и до сада из производних процеса излазити
производи врхунског квалитета, те да ће потенцијални купци препознати све предности и
благодети материјала, које нам је природа тако великодушно понудила.
Најбоље из Српске
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„MASTERWOOD“ д.о.о.
Приједор
Фирма „Masterwood“ Приједор основана је
2005. године као занатска радионица. Првих
неколико година своју производњу обављала
је у изнајмљеном простору, да би након
неколико година успјешног рада прерасла
у дионичарско друтво „Masterwood“, које
се 2009. године преселило у свој властити
објекат, који се налази на магистралном путу
Приједор-Бањалука у мјесту Козарац. Основна
дјелатност предузећа „Masterwood“ д.о.о. је
серијска производња свих врста кревета од
пуног дрвета.

Производни програм овог предузећа садржи:
кревете за једну особу (самци), брачне кревете,
кревете на спрат, кревете играонице са
тобоганом, креветиће дјечији и др.
Предузеће тренутно има 44 запослена радника
и производња се одвија у двије смјене. Оно што
је посебно потребно истаћи је, да Masterwood“
д.о.о. Приједор комплетан репроматеријал за
израду кревета набаваља на домаћем тржишту.
Поменута чињеница је у складу са визијом,
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да се са комплетним домаћим производом предузеће појави на иностраном тржишту, што је
и остварено. Наиме, сталним усавршавањем опреме, увођењем CNC технологије и стручним
оспособљавањем запослених у предузећу Masterwood“ д.о.о. успјели су да један дио својих
квалитетних производа пласирају и на захтјевно европско тржиште, првенствено на тржиште
Њемачке, Аустрије, Швајцарске, Словеније и Хрватске, што довољно говори о квалитету
производа ове реномиране фирме.
На крају додајмо да су у предузећу посебно поносни на бројне цертификате за квалитет, укључујући
и FSC, а такође је потребно нагласити да је фирма „Masterwood“ партнер АНК - Представништва
њемачке привреде у Босни и Херцеговини.
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„STECO CENTAR“ д.о.о.
Бијељина
Компанија „Steco centar“ из Којчиновца
(Бијељина) већ више од двадесет година
успјешно наступа на свјетском и домаћем
тржишту монтажних и дрвених објеката,
градећи објекте површине, од 10 до 5000 m2
у потпуно новом свјетлу савремене градње. У
складу с тим,данас је у предузећу „Steco centar“ запослено више стотина едукованих и
врхунско оспособљених стручњака из свих
сфера монтажне и брзе градње, који раде у
најсавременијим производним погонима са
опремом за припрему и израду свих елемената
монтажне
градње.
Тренутна
величина
производних погона је нешто преко 8.000 m2,
а у складу са великом потражњом, започета је
и изградња нове фабрике додатне површине
4.500 m2. Садашњи капацитет пројектовања,
производње и монтаже је око 200 m2 објеката
дневно, што ову фабрику чини једним од
највећих произвођача монтажних кућа у
окружењу.

Монтажне куће су грађевине које се не граде
на лицу мјеста, већ се дијелови производе у
фабрици у виду панела или модула, а затим
се транспортују до мјеста изградње. Пошто су
куће саграђене из дијелова, власнику је лако
да монтира додатне просторије или соларне
панеле на кровове. Многе од ових кућа могу
бити лако прилагођене специфичностима
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локације изградње, чинећи овакав облик
конструкције далеко флексибилнијим и
модернијим него раније. Сагласно с наведеним
компанија „Steco centar“, монтажне куће
производи у производном погону у Бијељини,
а пласира их из више регионалних центара:
Аустрија, Швајцарска, Словенија, Србија,
Шведска, Француска као и у Африци (Ангола
и Нигерија). Избор материјала који се користи
у припреми и градњи објеката искључиво су
најквалитетнији материјали који имају све
потребне цертификате о квалитету.
Такође, потребно је нагласити да „Steco
centаr„ пројектује и гради објекте савршено
прилагођене свим индивидуалним потребама
и жељама купаца комбинујући технологију и
функционалност, пратећи савремене трендове
и оптимално користећи простор.

Монтажни објекти „Steco centra“ граде се од
префабрикованих панела, чија је основна
конструкција дрво. Уз дрвену конструкцију
материјали који се користе у производњи
панела и других елемената су: изолациони
материјали (минералне вуне, стиропор,
стиродур..), плочасти материјали (OSB, QSB,
fermacell, гипсане табле...), спојна средства.
Сви материјали, које у фабрици Steco centar“ уграђују у монтажне куће, јавно су

категоризовани као „негориви“ и „слабо гориви“, а дрво као основни елемент додатно се облаже
ватроотпорним гипс или фармацел плочама, што додатно умањује опасност од пожара.
Када је тржиште у питању, компанија је у посљедње вријеме највећи напредак остварила
на захтјевном њемачком тржишту, гдје су потписани стабилни и вишегодишњи уговори са
стратешким партнером, те уговори о континуираној испоруци великог броја различитих
објеката, од породичних кућа до вишеспратница.

Стратегија којом се руководе у овом успјешном предузећу заснована је на тзв. „Steco fast konceptu 5E“ - Ефикасност, Екологија, Енергија, Ергономија и Естетика. Прецизније, еколошки и
квалитетни материјали, примјена најновијих технологија, високо стручна и мотивисана екипа
професионалаца, естетика и функционалност уз стриктно поштовање рокова и жеља купаца
основни су принципи приликом стварања „Steco кућа“. Овакав приступ препознат је и од стране
купаца, што је подигло потражњу за монтажним кућама произведеним у „Steco centru“, а то даље
значи, да ова фирма има одличне развојне могућности и шансу да постане лидер у производњи
монтажних кућа, не само у региону, већ и шире.
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„БУКОМ-ПРОМ“ д.о.о.
Власеница
Предузеће „Буком-пром“ д.о.о. Власеница основано је 1996. године и бави се производњом
букове и храстове резане грађе и производњом масивног намјештаја од букве и храста, као и
квалитетног пелета, као нус производа фабрике. Квалитет производа, ове реномиране фирме,
највећим дијелом је утицао да се компанија, упркос финансијској кризи, која ју је погодила и
која је највећим дијелом утицала да се одређене конкурентске фирме угасе, одржи на тржишту.
У сврху одржавања и још бољег позиционирања на тржишту у предузећу „Буком-пром“ д.о.о.
Власеница направљен је стратешки план пословања, који је између осталог садржавао увођење
нових производа и примјену одређених иновација. Сагласно томе у компанији су отпочели са
финалном производњом кревета, а касније и другог намјештаја, што се показало као квалитетно
рјешење.

Из широке палете производа, које производи ова успјешна фирма посебно треба издвојити:
кревете, ноћне ормариће, клуб столове, трпезаријске столове, клупе, комоде, итд. Компанија
„Буком-пром“ д.о.о. највећим дијелом је извозно оријентисана фирма тако да се већина њихових
производа пласира на захтјевно европско тржиште што понајбоље говори о квалитету истих.
Када је квалитет у питању, потребно је нагласити да „Буком-пром“ д.о.о. Власеница посједује ISO
9001 и FSC стандарде, који су синоним за еколошко пословање и одговорност према околини и
који као такви, значе и одређену компаративну предност.
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Захваљујући тако осмишљеном пословању, компанија „Буком-Пром“ је 2008. године у избору
„Српских шума“ уврштена у ужи круг најуспјешнијих дрвопрерађивачких фирми у Републици
Српској. Предузеће тренутно запошљава 80 радника, али с обзиром на повећану потражњу, која је
иницирала план проширења призводње, у плану је, у будућем периоду запошљавање двадесетак
нових радника и заокруживање производње.
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„ВЛАДРАГ“ д.о.о. Мокро
Предузеће „Владраг“ д.о.о. основано је 1998. године у Мокром (Источно Сарајево) гдје му се и данас
налази производни погон. Основна дјелатност предузећа је производња: резане грађе (греде,
даске, летве, штафле), бродског пода, ламперије, вањске грађевинске столарије (дрвена улазна
врата, дрвени прозори, као и комбинација дрво – алуминујум), унутрашње столарије (врата од
пуног дрвета (јела. смрча, бор, буква, храст, фурнирана врата, фолија врата у разним декорима),
ламелираних елемената, ламинат лајсни, пелета и брикета (комбинација буква и смрча). Сви
набројани производи су врхунског квалитета и задовољавају високе европске стандарде, тако да
се углавном извозе у Србију и друге европске државе.

Као примјер квалитетног производа који се производи у „Владраг“ д.о.о. Мокро, узећемо прозоре,
који се праве од црногоричног дрвета ламинирано и трослојно и чија се влажност готовог
производа креће од 8-12%. Премазивање ових прозора врши се темељном заштитом која у
себи садржи и заштиту од инсеката и гљивица премазима који су на воденој бази и отпрони на
атмосферске прилике. Оваквом обрадом и сушењем, те складиштењем у адекватно направљеним
просторијама у „Владраг“ д.о.о. су у могућности понудити производ, који је високо рангиран и
већ препознатљиви на иностраном тржишту.
Предузеће, „Владраг“ д.о.о. Мокро посебно је познато по производњи облица и полуоблица, које се
користе при изградњи викендица. У стандардној понуди у „Владрагу“ имају полуоблице дебљине
42 mm са тзв. мушко-женским нутом. Полуоблица дебљине 72 mm има дупли мушко-женски нут.
Такође, америчка облога дебљине 42 mm посједује мушко-женски нут. Облице и полуоблице
су стандардне дужине 3, 4 и 5 m. Користећи поменуте облице ово предузеће је, захваљујући
специјалним машинама, у могућности да ,,скроји,, било какав објекат сразмјерно жељи купца.
Такође, полуоблицама је могуће било који постојећи објекат који је направљен од неких других
материјала прекрити и дати му нови изглед. Захваљујући већ урађеним нутовима и прецизности
којом је сјечена ова грађа, веома једноставно је њихово уклапање и рад. Полупроизводи
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изашли из „Владраг“ д.о.о., небитно од дужине
материјала, отпрони су на деформације, зато
што је сва улазна грађа подвргнута сушењу у
сопственој сушари.

Предузеће “Владраг” посједује сопствени возни
парк са транспортним возилама и специјалним
машинама
за
експлотацију
сировине,
транспорним машинама у самој производњи и
намјенским возилима за испоруку производа.
Када је будућност предузећа у питању, потребно
је наглaсити да је компанија „Владраг“ д.о.о.
почела 2016. године са изградњом стамбенопословног објекта у Источном Сарајеву, што
ће омогућити проширивање производње
и повећавање броја запослених. Надаље, у
скоријој будућности у предузећу имају намјеру
покренути линију за производњу буковог
намјештаја.
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„ДИ ФАЧО“ д.о.о. Челинац
Фабрика за производњу паркета
"ДИ ФАЧО" из Челинца, успјешно
послује већ више од 15 година, а свој
рад заснива на професионалном
и квалитетном пружању услуга
у производњи паркета и избору
материјала за рад. Изградња фабрике,
која данас запошљава 65 радника
почела је 20.05.1997. године и прво
је предузеће на овим просторима,
које се бави производњом и продајом
класичног и ламелног паркета и
сељачког пода. Те, 1997. године
предузеће је започело производњу
са свега три радника, да би данас
представљало привредни комплекс
са више сушара, котловницом,
савременим машинама и пиланом у
Брезичанима код Приједора, која је
започела са радом 15.10.2007. године
и чиме је у потпуности заокружен
производни циклус

Од
самог
оснивања,
основно
опредјељење овог предузећа било је производња паркета од
најквалитетнијих
врста
дрвета
из очуваних шума у окружењу,
првенствено од храста китњака
који се истиче особинама које су
потребне за производњу паркета
врхунског квалитета. Из тог разлога
и након двије деценије успјешног
рада "Ди Фачо" производи остају и
даље препознатљиви по природној
сировини са ових простора. Производи овог предузећа уграђени
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су у многобројне стамбене и пословне објекте у
земљама регије, али и осталим дијеловим Европе.
Паркет произведен у „Ди Фачу“ представља потпуно
природан производ, са изузетним експлоатационим
карактеристикама: користи се дуг временски период,
постиже значајне уштеде енергије, даје уочљив и
природан изглед стамбеним и пословним објектима,
лако се уклапа у разнолика стилска окружења, са
једноставним одржавањем и др.
Поред услуге уградње и одржавања паркета, "Ди Фачо" у
понуди има и богат избор љепила и лакова од доказаних
свјетских произвођача. Такође, потребно је напоменути
да се у предузећу пиљевина и други отпадни материјали
не бацају, већ се користе за загријавање просторија
и у сушарама, док се од вишкова производе изузетно
квалитетни брикети и пелети.
Фабрика за производњу паркета "Ди Фачо" из Челинца,
у савременим производним погонима, изводи све

потребне радове, од прераде полазне сировине до израде и паковања готовог производа.
Производња се одвија на простору од 9.000 m², а у оквиру фабрике се налазе објекти за
производњу, складишта и сушаре. У својој понуди "Ди Фачо" има класични и ламелни паркет,
сељачки под – масивни паркет, који се производе од храста изузетног квалитета, док у оквиру
паркетарских радова пружа услуге: постављање паркета, брушења, полирања и других радова на
уградњи; реновирања паркета, те израду мозаика и постављање паркета према наруџби, као и
друге услуге по наруџби купца.
Фабрика годишње произведе:

• око 80.000 m² најквалитетнијег ламелног паркета;
• око 60.000 m² класичног паркета;
• око 50.000 m² сељачког пода.

Заокружени процес производње у „Ди Фачо“ Челинац, одвија се на сљедећи начин: Примарна
обрада дрвета изводи се у погонима пилане у Брезичанима, код Приједора, одакле се изрезана
сировина довози у производне погоне у Челинцу, гдје се суши. Након природног сушења на
сунцу, сушење се наставља у коморама за сушење. Савремене сушаре су аутоматски вођене, са
капацитетом од 350 m³ храста у једном турнусу. Сировине се суше у најбољим аустријским и
италијанским сушарама на топлу воду. Процес сушења траје од 17 дана у љетном периоду, до
45 дана у зимском периоду. Сушење се одвија у пет комора, а дневни пад влаге износи од 2 до
2,5%. Потом, дрво се машински обрађује и добија се димензије паркета - дужину, дебљину и
ширину. Након машинске обраде паркет се класира. Прије паковања изводе се редовне контроле
квалитета. На крају процеса производње, паркет "Ди Фачо" пакује се у прикладну амбалажу,
отпрема у складишта, а одатле до купаца широм Европе. Код паковања, користи се искључиво
термо скупљајућа фолија, како не би дошло до апсорбовања влаге или деформације паркета.
Пилански производи у „Ди Фачу“израђују се уз пуно поштовање савремених стандарда за ову
област. Захтјевно европско тржиште и строги прописи о квалитету подразумијевају врхунски
квалитет производа, који се пласира на тржиште европских земаља. Контроле квалитета почињу
са уласком трупаца у пилану и завршавају се одласком готових производа до купца. Запослени
радници добри су познаваоци дрвета, са дугогодишњим искуством, који својим одговорним
радом и знањем дају пуни допринос препознатљивом квалитету "Ди Фачо" производа. Сагласно
наведеном, искусни паркетари пажљиво припремају подлогу, наносе одговарајуће слојеве
изолације и љепила, која се бирају према врсти подлоге, након чега се поставља паркет и то уз
потпуно уважавање жеља купаца.
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„ДРВОРЕЗ“ д.о.о. Бања Лука
Предузеће „Дрворез“ д.о.о., бави се производњом, транспортом и трговином дрвних
сортимената и налази се у Љубачеву, Бања
Лука, гдје посједује 1.841 m2 покривених
индустријско-производних простора, односно
28.155 m2. уређеног индустријског круга,
сасвим довољних за садашњи ниво и величину
производње. Предузеће располаже са свом
одговарајућом опремом за прераду дрвета
и транспортним средствима за екстерни и
интерни транспорт.

„Дрворез“ д.о.о. основан је 1990. године у
Карловцу (Република Хрватска), а у Бањалуци
је регистрован 1993. године, мада се почеци
рада везују за 1986. годину када је основан као
обртничка задруга, тј. самостална занатска
радња за услуге у сјечи и извлачењу производа
из шуме. Од 1995. године „Дрворез“ д.о.о.
почиње да се бави примарном прерадом дрвета,
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а затим и експлоатацијом у шумарству што је
допринијело развоју, који је био интезиван све
до 2009. године када је компанија имала чак
73 запослена. Након тога, дошло је до свјетске
економске кризе и смањивања производње,
тако да је данас у „Дрворезу“ д.о.о. запослено
педесетак радника.

Основна дјелатност предузећа је производња
финалних производа у примарној преради
дрвета и то: производња резане грађе, сирових
и сувих обрађених елемената, дијелова палета и
готових палета. Готови квалитетни производи
пласирају се на тржиште Њемачке, Италије,
Аустрије, Србије, Хрватске и БиХ. Потребно
је нагласити, када је квалитет у питању, да
предузеће од 2011. године посједује и FSC
сертификат за управљање производима.

У склопу предузећа „Дрворез“ д.о.о. налазе се три савремене сушаре. Све три сушаре имају
капацитет између 40 и 60 m3 дрвних сортимената и у њима се поред сушења властитих производа
врше и услуге сушења. И не само то, у предузећу „Дрворез“ д.о.о. врше и услуге термичке обраде
палета уз сву одговарајућу документацију издату од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске.
Сагласно пројекцији развоја, од новембра 2012. године „Дрворез“ д.о.о. покренуо је производњу
дебљинског и дужинског спајања љепљених елемената. Од тог времена у понуди компаније
налазе се све димензије љепљених елемената сагласно жељи купаца. Надаље, такође сагласно
жељи купца, у „Дрворезу“ д.о.о. производе и све димензије палета Дневна производња је до 300
палета, с тим да су најтраженији производ палете за једнократну употребу.

Оно што је карактеристично за ово предузеће је, да се поред основне дјелатности баве и продајом
грађевинског материјала и продајом палетираног јеловог шкарта, који се користи за производњу
иверице и у производњи папира. С тим у вези, купци у „Дрворез“ д.о.о. осим резане грађе, могу
наћи и широк асортиман "крупног" грађевинског материјала одличног квалитета: цемента,
креча, блокова, жељеза, али и палетираног јеловог шкарта.
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„ИСКРА“ д.о.о. Мркоњић Град
Предузеће „Искра“ д.о.о. Мркоњић Град
основано је 1994. године у Дрвару, да би због
ратних дешавања 1996. године регистровано
у општини Мркоњић Град, гдје се и данас
налази и гдје је у сталном успону и тежњи за
проширењем производног асортимана.

Првих година рада „Искра“ д.о.о. бавила се
искључиво трговином, посебно дрветом и
производима од дрвета, да би се од 1997.
године, бавила прерадом дрвета као главном
дјелатношћу. Конкретније, од 1997. године
предузеће „Искра“ д.о.о. бави се производњом
резане грађе, сигурносних и собних врата,
подова и паркета, као и производњом
намјештаја.

искључиво по потребама купаца. Сагласно
жељама купца, материјали од којих се
производе готови производи пажљиво се
бирају и врхунског су квалитета. Код такве
производње, која није серијска, сви детаљи и
све фазе тока производње подједнако су важни.
Да би направили производ, који ће задовољити
купца, у „Искри“ д.о.о. воде се принципима
квалитета, али се труде и да имају најбољи
однос цијена производа и квалитета израде
на тржишту, што су купци знали препознати.
Сагласно таквом приступу, предузеће „Искра“
д.о.о. данас послује у складу са међународним
стандардима ИСО 9001, а такође посједује и
FSC цертификат, којим се доказује одговорност
у управљању шумским дрвним сортиментима.

Оно што је карактеристично за „Искра“ д.о.о. Производни погон предузећа чине четири
је да производе не израђују серијски, већ производна објекта, укупне површине 1.450 m2,
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као и управна зграда површине 150 m2, а
предузеће тренутно запошљава 34 радника
који раде углавном за извоз. Наиме, компанија
„Искра“ д.о.о. извози преко 90% својих
производа, и то највећим дијелом на тржишта
Србије,
Аустрије,
Румуније,
Словеније,

Сједињених Америчких Држава, итд. На крају
наведимо, да је визија и настојање компаније
„Искра“ да пружи што бољи квалитет купцима,
као и проширење производних капацитета и
асортимана производа.
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79

„КМК“ д.о.о. Бања Лука
На темељу дугогодишњег искуства и са модерном технологијом „КМК“ д.о.о. Бања Лука
израђује собна врата и вратна крила. Предузеће је такође специјализовано за производњу
висококвалитетних собних врата природним фурнирима, МДФ фолијама и craftmaster.

Материјали, које ово предузеће користи у производњи, су врхунског квалитета испитани од
европских установа за издавање европски признатих цертификата. Квалитет и дизајн производа,
гаранција и рокови испоруке су оно што ову фирму препоручује купцима, којих је сваким даном
све више
Врата произведена у „КМК“ д.о.о. одликују се:

• врхунским препознатљивим квалитетом,
• израдом од најквалитетнијих природних и постојаних репроматеријала,
• привлачним дизајном,
• најповољнијим цијенама,
• препознатљивом робном марком,
• топлотном и звучном изолацијом,
што их чини препознатљивим и примјећеним од стране потрошача.

Из разнолике палете производа „КМК“ д.о.о. Бања Лука купци могу изабрати моделе који им
највише одговарају а који су урађени у:
• природним фурнирима (храст, буква, махагониј, орах, јасен, јавор),
• у стандардној варијанти и у различитим интарзијама,
• вјештачким фурнирима (финелине храст, махагониј),
• МДФ фолијама (у боји храста, букве и трешње),
• Сraftmaster облогама (у питању су врата 3Д профилисаних облога),
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На крају, потребно је нагласити да предузеће „КМК“ д.о.о. сва поменута врата испоручује са
стандарним, класичним и заобљеним штоковима и лајснама (луксузна класа), да су лајсне
штелујуће, те да се при склапању користи тзв. суви систем уградње.
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„МАХАГОНИ“ д.о.о.
Источно Сарајево
Привредно друштво „Махагони“ д.о.о. Источно
Сарајево, представља једно од водећих
предузећа у преради дрвета у сарајевскороманијској регији и источном дијелу
Републике Српске. Предузеће послује већ
дуги низ година, тачније од 1986. године,
прво као занатска радња, затим као приватно
предузеће и на крају као дионичарско друштво
са ограниченом одговорношћу, под именом
„Махагони“. Потребно је нагласити, да су
купци убрзо препознали квалитет производа
са знаком „Махагони“, што је је свакако
помогло да се предузеће и данас успјешно
бави производњом столарије и намјештаја од
дрвета.
Важно је напоменути, да све од оснивања па до
данас предузеће није престајало са радом и да
тренутно запошљава двадесет (20) радника,
који раде у складу са високим стандардима који
се примјењују у области прераде дрвета. Све
ово допринијело је да током вишедеценијског
пословања предузеће биљежи завидан
пословни успјех.
„Махагони“
д.о.о.
посједује
властити
производни простор, који се састоји од двије
хале и складишног простора, опремљених
савременом опремом познатих европских
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произвођача: Holzner, Schahermayer и других.
У питању су нове, савремене - CNC- машине,
компјутеризоване и производи израђени
таквим машинама су високог квалитета и
задовољају критерије Европске уније.

Производни програм предузећа „Махагони“
д.о.о. првобитно је био оријентисан само
на производњу грађевинске
столарије
(прозори и врата), да би током година развоја
и проширивањем асортимана производа
усвојили програм производње намјештаја
и израде ентеријера пословних објеката и
осталих командних предмета од дрвета. Из тог
разлога можемо рећи да је производни програм
овог предузећа и разнолик и опширан. Наиме,
Махагони“ д.о.о. израђује намјештај за пословне
просторе, канцеларијски, хотелски и кухињски
намјештај, спаваће и дјечије собе, намјештај за
дневне собе, уградбене ормаре, намјештај за
угоститељске објекте, степенице, собна врата
и грађевинску столарију. За израду намјештаја
у Махагони“ д.о.о. користе најквалитетније
материјале од иверала, фурнираних иверица,
панел плоча, MDF плоча и масивног дрвета.
Основна визија предузећа Махагони“ д.о.о.
није се мијењала од првих дана пословања
компаније и састоји се у томе да квалитет,
намјена и употребљивост буду увијек саставни
дио њихове понуде јер је задовољство купаца
једини прави резултат и једино право мјерило
успјешности. Да би постигли наведено у
компанији су свјесни да је то једино могуће
сталним праћењем достигнућа у свјетској
индустрији намјештаја.
На крају рецимо, да квалитет производа
предузећа „Махагони“ д.о.о. Источно Сарајево
није препознат само од купаца, о чему говори
и подугачка референцна листа хотела и
пословних центара, већ и од акредитационих
кућа о чему свједочи и престижни IFT Rosenheim цертификат.
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„НАШ ДОМ МБ“ д.о.о.
Градишка
Предузеће „Наш дом МБ“ д.о.о.
основано је 2005. године у
Градишци. Првих година рада
предузеће се бавило производњом
плочастог намјештаја да би константним порастом производње
и повјерењем, које је остварено
код купаца, створена мотивација
за проширењем асортимана што
је и урађено. На тај начин на
тржишту је створена квалитетнија
могућност за пословање и извршено
позиционирање фирме, што је
посебно наглашено током 2009.
године, када је „Наш дом МБ“ уселио
у властите производне погоне и
тако остварио један од стратешких
циљева фирме. Данас ово предузеће,
тржишно оријентисано на извоз,
запошљава десетак радника и око
60% производње извози у Хрватску.
Сагласно проширењу и уласку у нове
производне хале у производњу је
уведена, поред плочастог и линија
тапацираног намјештаја, да би током
2010. године уведена и производња
са одређеним производима од
масива.
Овдје се првенствено
ради о масивном намјештају са
површинском обрадом уљима, тако
да производ задовољава и највише
еколошке стандарде.
ИЗ понуди „Наш дом МБ“ д.о.о.
Градишка посебно треба издвојити:
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• кухиње,
• дневне собе и трпезарије,
• спаваће собе,
• дјечије и радне собе,
• америчке плакаре,
• шибер ормаре и плакаре,
• предсобља,
• купатилски намјештај,
• разни комадни намјештај.
Најбоље из Српске

Све поменуте производе, под најбољим условима, могуће је набавити и у репрезентативном
салону намјештаја предузећа, којег поред производног и пословног дијела такође посједује ова
реномирана компанија.

Надаље, предузеће „Наш дом МБ“ између осталог врши опремање стамбених простора, пословних
и јавних објекта, а посједује и обогаћену понуду намјенског намјештаја за апартмане који су
опремани, како у нашој земљи, тако и у иностранству. Ова компанија специфична је и по томе
што прати све модерне токове, везане за производњу и продају намјештаја. Тако, примјера
ради, приликом дефинисања сваког новог пројекта врши прецизно мјерење, а купцима нуди
и тродимензионални приказ намјештаја и уједно на захтјев пружа комплетну услугу идејног
рјешења, као и помоћ у одабиру врсте материјала, окова, одабиру боје и свих осталих детаља.
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„SAVOX“ д.о.о. Милићи
Компанија “Savox” д.о.о. основана је
1989. године, а основни производни
програм је производња прозора и врата,
монтажних кућа и пелета. Користећи
савремена научна достигнућа и улажући
у развој опреме у овом предузећу, из
године у годину, помјерају границе
квалитета у дрвној индустрији, желећи
да достигну највеће могуће стандарде.
Сагласно томе у погонима компанија
“Savox” данас се стварају производи
међу најквалитетнијим у Европи, што
је резултат вишедеценијског искуства,
најсавременије технике и схватања да се
увијек може боље.

Као што смо већ нагласили, “Savox”
је компанија са вишедеценијским
искуством и експертизом у достизању, од
мање захтјевних до екстремно високих
очекивања клијената широм Европе.
Стога, дијапазон пројеката, који се
налазе у импозантној референц листи
ове компаније, варира од једноставних
и
краткотрајних
до
комплексних
мултидисциплинарних вишегодишњих
пројеката.
Захваљујући квалитетном и стручном
тиму “Savox” је у могућности да реализује
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сваку идеју и замисао перфектног простора,
од израде идејног решења, главних пројеката
ентеријера и 3Д визуелизација, укључујући
координацију, организацију и надзор над извођењем
свих ентеријерских радова и опремања, по систему
кључ у руке. И не само то, у овој реномираној
комапнији настоје да послују на начелима која
одражавају етички кодекс, и колективно као фирма
и као индивидуе запослене у компанији.

“Savox” д.о.о. Милићи носилац је бројних
националних и интернационалних извештаја о
испитивању и цертификата који доказују одличне
перформансе, сигурност и квалитет производног
асортимана. Поменути технички атести издати су од

стране престижних института и акредитованих лабораторија, међу којима су: IFT Rosenheim, SGS,
Еуроинспект дрвоконтрола, CSTB, Југоинспект и други. Надаље, “Savox” д.о.о. има сертификован
Систем управљања квалитетом (ISO 9001: 2008) и Систем управљања заштитом животне средине
(ISO 14001: 2004), који потврђују висок ниво свијести са апекта квалитета производа/пружене
услуге и са аспекта екологије.
Такође, потребно је нагласити да компанија посебну пажњу придаје истаживачко-развојној
функцији, са главним циљем унапређења перформанси и техничких карактеристика производног
асортимана, нарочито на пољу противпожарности, акустике, противпровалности, механичких
карактеристика, различитих климатских услова и других аспеката који су захтјевани за стицање
CE ознаке.

Када је производња у питању у “Savox” д.о.о. Милићи производе нискоенергетске, пасивне и
стандардне монтажне куће, као и монтажне објекте свих намјена, по систему roh-bay (груба
градња), а такође и по систему “кључ у руке”, уважавајући потребе, жеље и могућности купаца.
Општепозната чињеница је да су монтажне куће значајно јефтиније од зидане градње. Монтажне
куће произведене у кругу фабрике “Savox” а затим транспортоване и састављене, смањују
трошкове око саме изградње, повећавају ефикасност радника и драстично смањују вријеме
процеса изградње. Захваљујући таквом приступу, ова већ одавно позиционирана компанија,
тренутно изводи своје радове на подручју Европске уније, Швајцарске, Југоисточне Европе и
Западне Африке. На овом мјесту, набројимо државе у којима је “Savox” д.о.о. тренутно активан
и у којима ради монтажне куће и зграде: Швајцарска, Француска, Њемачка, Аустрија, Италија,
Шведска, Норвешка, Србија, БиХ, Хрватска, Њемачка, Словенија, Кипар и Грчка.
Компанија “Savox” д.о.о. такође производи и дрво и дрво-алуминијум прозоре. Оријентација
предузећа у производњи прозора је производња која ће дати најбоље прозоре у сваком погледу и
највећу могућност прилагођавања купцу и његовом објекту, а по мишљењу менаџмента “Savox-а”
то је производња дрвених и дрво-алуминијум прозора.

На крају додајмо да Savox” д.о.о. Милићи производи и висококвалитетни пелет. Овај пелет
произведен је од квалитетне суве пиљевине, из локалних ресурса домаћих шума. Производња
пелета, који зависи од домаћег репроматеријала, доноси и константну стабилност цијене, што је
једна од конкуретних предности комапније “Savox”. Под притиском пиљевина се претвара у биогориво, које током сагоријевања даје чисту и високо ефикасну термалну енергију.
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„СТОЛАРИЈА РАПИЋ“ д.о.о.
Градишка
"Столарија Рапић" д.о.о. Градишка, представља логичан наставак приватног бизниса покренутог
1972. године од стране садашњег власника, који је на тај начин покушао да своје дугогодишње
искуство у производњи намјештаја приближи већем броју купаца. Тако је од некадашње столарске
радионице 1991. године настало предузеће "Столарија Рапић" д.о.о. које под тим именом послује
и данас.

Предузеће „Столарија Рапић" д.о.о. тренутно запошљава 50 радника. Процес производње у
компанији одвија се на површини од 14.000 m2, од чега је 4.000 m2 покривени производни
простор. Оно што је посебно потребно нагласити је чињеница да „Столарија Рапић" има
могућност заокружене производње тако да у својим радионицама врши обраду дрвета од трупца
до финалног производа. С тим у вези, посједује савремену пилану и погоне за финалну обраду
дрвета са парионама и сушарама. Сама пилана има капацитет обраде 10.000 m3 обловине на
годишњем нивоу.
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Предузеће "Столарија Рапић" д.о.о. првенствено се бави производњом масивне љепљене плоче
од букве, храста, и јасена, затим тзв. енглеског сељачког пода од храста, јеловог бродског пода,
газишта за степенице, ламперија, те разних лајсни и сл.

Као што смо већ нагласили основни финални производ "Столарије Рапић" д.о.о. су масивне
љепљене плоче од букве, храста, и јасена влажности 8-10% у ширинском и дужинско-ширинском
споју, одређених димензија (димензије плоча су: дужина од 500 mm до 6.000 mm, ширина од 10 cm
до 1.200 mm, дебљине од 18 до 50 mm. Класе ових плоча су А/Б, Б/Ц и Ц/Д. Годишњи производни
капацитет масивних плоча износи око 2.500 m3.
Желећи да прошире производњу и понуде ширу палету производа у овом предузећу су прије
неколико година покренули производњу масивног намјештаја (кревети, комоде, столови,
клупе...) са којим су се већ позиционирали на тржишту нашавши сигурне купце. Наиме, све
наведене производе "Столарије Рапић" пласира на тржиште ЕУ и то највећим дијелом у Њемачку
и Аустрију.
Технолошки поступак у "Столарији Рапић" д.о.о. Градишка састоји се из сљедећих седам фаза:
•
пријема и ускладиштења трупаца,
•
прераде трупаца у резану грађу,
•
складиштења и природног сушења,
•
сушење у сушарама,
•
парење у париони,
•
финалне прераде резане грађе.
•
паковања, складиштења и транспорта производа

Оно што је такође потребно нагласити је, да се сушење у овом реномираном предузећу одвија у
четири аутоматске сушаре укупног капацитета 270 m3 (двије сушаре по 83 m3, а двије по 55 m3).
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„ТАНДЕМ-ГД “ ЗТР Србац
Занатско трговинска радња „Тандем - ГД“ Србац основана је у априлу 2002. године, са намјером
да се бави поправком и израдом намјештаја, да би се недуго потом специјализовала за израду
плочастог намјештаја по мјери.

Од самог оснивања па до данас, политика предузећа је производња намјештаја врхунског
квалитета, који ће испунити сва очекивања купаца кроз стално подизање квалитета производа,
праћење трендова на тржишту, набавку нових и савремених технологија и едукацију запосленика.

Производи овог предузећа врло брзо су препознати од стране купаца и прихваћени на тржишту,
а потом и награђени на „Бањалучком велесајму“ наградама „Златни дуб“ за дизајн производа у
2011. години, као и „Златни дуб“, у категорији нови материјали који се користе у производњи
намјештаја, за 2013. годину.
Дјелатност фирме је израда намјештаја од плочастих материјала, посебно: кухиња, дневних соба,
предсобља, канцеларијских намјештаја, дјечијих соба, америчких плакара, плакара са клизним
вратима и купатилског намјештаја. Такође, у предузећу су у могућности купцима понудити
широк спектар боја дезена и врста материјала, праћених и обимном пунудом квалитетних окова
од свих добављача репроматеријала из ужег и ширег окружења.
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Оно што посебно карактерише предузеће ЗТР „Тандем - ГД“ Србац су предан и марљив рад,
дугогодишње искуство, константна посвећеност квалитету производа, као и индивидуални
приступ жељама и потребама сваком појединачном купцу. За овакав приступ предузеће је
награђено највећом наградом, коју једна компанија може добити а то је дугогодишња оданост
и повјерење све већег броја цијењених купаца. Наиме, потрошачи су врло брзо препознали да
предузеће „Тандем - ГД“ настоји да сваком купцу пружи могућност избора различитих врста
материјала, те да са идејним рјешењима и приједлозима везаним за свој производни асортиман:
висећих кухиња, дјечијих спаваћих или радних соба, испуни и задовољи очекивања све
захтјевнијег тржишта.

У ЗТР „Тандем - ГД“ посједују властити производни погон, као и изложбени салон у склопу
којег нуде пројектовање намјештаја у 3Д приказу (програм „Corpus“) . Уз помоћ оваквог начина
приказа идејних решења купцу је омогућен лакши избор производа као и избор боја и дезена, те
врста материјала.
Циљно тржиште овог предузећа донедавно је био шири рејон бањалучке регије, међутим,
повећавањем производње производи овог предузећа могу се наћи и у становима земаља
окружења и Западне Европе.

Основни циљеви ЗТР „Тандем - ГД“ су непрестано развијање и усавршавање, како у погледу
техничке опремљености, тако и у јачању програмске подршке, те развијању и едукацији људских
ресурса, док је визија, развијати се у правцу да се купцима омогући опремање комплетног
интеријера, уз квалитетну подршку у смислу дизајна и идејних решења.
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„ТАПЕТАРИЈА МАТИЋ “ д.о.о.
Градишка
Предузеће „Тапетарија Матић“ д.о.о. почело је са радом 1996. Године, као самостална трговинска
радња, да би 2007. године прерасло у предузеће, које данас запошљава 56 радника. „Тапетарија
Матић“ је породична фирма, која се бави производњом тапацираног намјештаја и нуди велики
избор угаоних гарнитура, ТДФ (тросјед, двосјед, фотеља) гарнитура, каучева, лежајева, кревета,
разних врста табуреа, дјечијих и обичних фотеља.
Главни циљ предузећа „Тапетарија Матић“ је да савременим дизајном и функционалношћу, својим
купцима олакшају избор, како би најлакше пронашли баш онај комад намјештаја који се уклапа
у њихов дом. Стога „Тапетарија Матић“ својој понуди константно додаје нове производе и на тај
начин се труди да прати трендове и поштује жеље купца.
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Предузеће углавном врши велепродају и чак 80% капацитета извози у сусједне земље, као што
су Словенија, Србија, Хрватска и др., а посједује и властити салон у којем нуди велики број својих
производа и то по веома приступачним цијенама.
Оно што је карактеристично за ово предузеће је да сав потребан репроматеријал набавља у
непосредном окружењу.

На крају рецимо да дугогодишња традиција, квалитет и као најбитније, огромно задовољство
купаца представља доказ да „Тапетарија Матић“ заузима једно од водећих мјеста по квалитету
намјештаја у региону.
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AGROFLORA Kozarska Dubica
Preobraženska bb
+387 52 428 530
agroflorakd@yahoo.com
http://agrofloradoo.com

ARDOR Banja Luka
Vojvode Pere Krece 21
+387 51 433 750
info@ardornamjestaj.com
http://www.ardornamjestaj.com
BOR Gradiška
Greda 34
+387 51 870 246
stolicebor@gmail.com
http://www.stolice-bor.com
BUDUĆNOST ŠAMAC
Cara Dušana 45
+387 54 612 581
info@novaforma.ba
http://www.novaforma.ba

BUKOM-PROM Vlasenica
Tišća bb
+387 56 765 205
budimir@bukom-prom.com
http://www.bukom-prom.com
DINECO Trebinje
Trebinjskih brigade 3
+387 59 270 530
info@dinecogroup.com
http://www.dinecogroup.com

DRVO-COMMERCE Teslić
Pribinić bb
+387 53 423 188
drvo-com@teol.net
http://www.drvo-commerce.com
DRVOSERVIS SRBAC
Sarajevska bb
+387 51 921 133
drvoservis@blic.net

EXPORT - CITY Prnjavor
Ratkovac bb
+387 51 667 567
exportcityprnjavor@gmail.com
http://www.export-city.com
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BOKSIT MILIĆI
Trg rudara 1
+387 56 745 760
boksit@ad-boksit.com
http://www.ad-boksit.com/drvoprerada
FAGUS KOTOR VAROŠ
Cara Dušana bb
+387 51 318 880
info@fagusrs.biz
http://www.fagushaus.biz

GALIĆ S KOMPANI RIBNIK
Zableće bb
+387 50 461 333
GOD ZVORNIK
Čelopek 266
+387 56 263 555
doogod@spinter.net
http://godzvornik.com

MASTERWOOD Prijedor
Kozarac bb
+387 52 346 290
http://www.kreveti.com

AM MEĐUGORJE Laktaši
Veliko Blaško bb
+387 51 500 830
medjugorje@blic.net
http://ammedjugorje.com

MEGA DRVO Bijeljina
Brčanska cesta bb
+387 55 255 188
latinka.nikolic@megadrvo.net
http://www.megadrvo.net

NOVA DIPO Gornji Podgradci
G. Podgradci bb
+387 51 896 318
novadipo@teol.net
http://ndipo.com
STECO CENTAR Bijeljina
Којчиновац бб
+387 55 545 300
stecocentar@stecocentar.com
http://www.stecocentar.com/

UNICOP TRADE Laktaši
Cara Dušana 178
+387 51 585 788
unicoophome@gmail.com
http://www.unicoophome.com
VLADRAG I. Sarajevo
Mokro bb
+387 57 233 227
vladragdoo@gmail.com
http://www.vladrag.com

DI FAČO Čelinac
Miloša Dujića bb
+387 51 555 410
faco@blic.net
http://www.parketifaco.com
DI ŠIPOVO Šipovo
Stepe Stepanovića bb
+387 50 371 225

DRVOPRODEX Banja Luka
Karanovac 3
+387 51 427 465
drvoprodex@blic.net
http://www.drvoprodex.com
DRINJAČA Šekovići
Tišća bb
+387 56 765 066
drinjacadoo@yahoo.com
http://www.drinjaca.com

ELGRAD Teslić
Donji Ranković 124
+387 53 459 022
prodaja-drvni.asortiman@
elgrad.rs.ba
http://www.elgrad.rs.ba

ISKRA Mrkonjić Grad
Podbrdo bb
+387 50 281 331
office@iskramg.com
http://www.iskramg.com/

KMK Banja Luka
Veljka Mlađenovića bb
+387 51 456 131
kmk@blic.net
http://www.kmkvrata.com

MAHAGONI Istočno Sarajevo
Draže Mihajlovića 7
+387 57 318 290
mahagoni@outlook.com
http://mahagoni.ba

NAŠ DOM MB Gradiška
Dejtonska 2
+387 51 826 160
nasdommb@gmail.com
http://www.nasdommb.com

NOVA DI VRBAS Banja Luka
Braće Pišteljića 4
+387 51 348 600
prodaja@nova-di-vrbas.ba
http://www.nova-di-vrbas.ba
SAVOX Milići
Johovac bb
+387 56 741 505
savox@teol.net
https://www.savox.ba

STANDARD Prnjavor
Jovana Dučića 2
+387 51 663 752
stand@teol.net
http://standard-prnjavor.com
STOLARIJA RAPIĆ Gradiška
Put srpske vojske 69
+387 51 835 838
info@stolarija-rapic.com
http://stolarija-rapic.com
TANDEM – GD Srbac
11. novembra bb
+387 51 740 392
tandemgd@teol.net
http://www.tandemgd.com

TAPETARIJA MATIĆ Gradiška
Banjalučki put Nova Topola
+387 51 892 030
tapetarijamatic@petcom.rs.sr
http://tapetarija-matic.com
TESLA Modriča
Obala 48 Kladari Donji
+387 53 820 200
info@tesla.ba
http://www.tesla.ba

DRVOREZ Banja Luka
Ljubačevo 69E
+387 51 480 381
drvorez@ymail.com
http://www.drvorez.com
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство трговине и туризма

