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УВОД 

 

Документ Преглед стања дјелатности металопрераде на подручју општине Дервента је 

материјал који је Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Дервента 

израдило за потребу организације фокус групе са металопрерађивачима са подручја 

општине Дервента. 

 

Кроз преглед стања дјелатности металопрераде на подручју општине Дервента 

приказан је значај дјелатности металопрераде на подручју прерађивачке индустрије , 

односно у укупној привредној дјелатности општине Дервента. Овај преглед стања, као 

и добијене информације и закључци са фокус групе ће послужити као радни материјал 

за тематску сједницу Привредниг савјета општине Дервента. Циљ тематске сједнице 

Привредног савјета ће бити покретање иницијативе за побољшање и развој дјелатности 

металопрераде на подручју општине Дервента. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Методологија израде документа  Преглед стања дјелатности металопрераде на подручју 

општине Дервента је подразумијевала прикупљање, кориштење и обраду података 

добијених из финансијских извјештаја пословних субјеката, те кориштење других 

података из информација, извјештаја и анализа пословања пословних субјеката 

општине Дервента, Републике Српске и Босне и Херцеговине. 

 

У првом дијелу прегледа стања дјелатности металопрераде на подручју општине 

Дервента дат је кратки преглед пословања субјеката  на подручју општине Дервента, 

анализа прерађивачке индустрије и области дјелатности металопрераде, те 

позиционирање дјелатности металопрераде у укупној привреди општине Дервента. 

 

У другом дијелу је дат преглед стања металног сектора РС, БиХ и преглед проблема са 

којима се сусрећу металопрерађивачи и могући стратешки циљеви извозне стратегије 

металског сектора БиХ. 
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1.ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА СУБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

      Анализа пословања субјеката на подручју општине Дервента за 2016. годину обухватила је 

преглед финансијских резултата пословања 203 правна лица који су регистровани на подручју 

општине Дервента и који су поднијели финансијски извјештај АПИФ-у ( обухваћени су сви 

пословни субјекти који су поднијели финансијски извјештај АПИФ-у за 2016. 

годину).Пословна дјелатност на подручју општине Дервента одвијала се у оквиру 13 подручја. 

 

      Кроз анализу пословања уочено је да је у 2016. години забиљежено повећање укупног броја 

пословних субјеката који су поднијели финасијски извјештај. 
 
    

       У укупној структури привредних субјеката (правних лица), по броју који обављају 

дјелатност, доминирају субјекти из подручја: 

- Прерађивачке индустрије са учешћем од  29,06%   

- Трговине на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала са 28,07% и  

- Саобраћај и складиштење са учешћем од 9,85%.    

 

       У структури укупних прихода правних лица у 2016. години , највећи удио имају сљедећа 

подручја: 

- Подручје G- Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала са 

47,73% 

- Подручје C- Прерађивачка индустрија са учешћем од 32,16%   

- Подручје H- Саобраћај и складиштење са учешћем од 6,65 %.    

-  Подручје А- Пољопривреда, шумарство и риболов са учешћем од 5,34%. 

 

 

 Највећу добит остварили су привредни субјекти (правна лица) у оквиру подручја C- 

Прерађивачка индустриja. 

 

    Просјечан број запослених лица у 2016. години код привредних субјеката (правних лица) на 

подручју општине Дервента износи 4.783. Овај број се односи само на привредне субјекте који 

су АПИФ-у предали финансијски извјештај  за 2016. годину. 

 

Поред наведених података о броју запослених, према подацима Пореске управе РС, Подручна 

јединица Дервента, стање на дан 31.12.2016. године, евидентирано је да на територији општине 

Дервента има 5.882 запослена лица. 

 

 У укупној структури просјечног броја запослених лица (код правних лица), највеће удјеле 

имају сљедећа подручја: 

        

- Подручје C- Прерађивачка индустрија са 55,30 %  од анализираних 203 ( 44,96% од 

5.882 запослена), 

- Подручје G- Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала са 

учешћем од 26,71% од анализираних 203 ( 21,72% од 5.882 запослена), 

- Подручје H- Саобраћај и складиштење са учешћем од  4,11 %  од анализираних 203 ( 

3,31% од 5.882 запослена), 

-Подручје Q- Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада са учешћем од 3,47% 

од анализираних 203 ( 2,82% од 5.882 запослена), 

- Подручје М- Стручне, научне и техничке дјелатности са учешћем од 2,82 %  од 

анализираних 203 ( 2,29 % од 5.882 запослена), 
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       Просјечна мјесечна  бруто плата по раднику  у 2016. години на  подручју општине 

износила је 987,00 КМ, а просјечна мјесечна нето-плата износила је 658,00 КМ. 

        Према подацима Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине обим 

спољнотрговинске размјене општине Дервента у 2016. години износио је 

568.919.000,00  КМ, од чега је извоз износио 335.836.000,00 КМ, а увоз 233.083.000,00 

КМ (спољнотрговински суфицит износио је 102.753.000 КМ). 

Покривеност увоза извозом за општину Дервента у 2016. години  је  144,08 %. 

      Пословање привредних субјеката на подручју општине Дервента се у 2016. години 

одвијало у сложеним и отежаним условима. Али ипак и у таквим условима остварени 

су позитивни резултати пословања.Забиљежено је повећање броја правних лица, 

односно број субјеката који су поднијели финансијски извјештај, затим повећање 

прихода, просјечног броја запослених код правних лица, вриједности сталне имовине и 

извоза. 

Кроз анализу локалне економске ситуације идентификовано је седам подручја који су 

носиоци пословне активности општине Дервента: 

1. Подручје А- Пољопривреда, шумарство и риболов 

2. Подручје C- Прерађивачка индустрија 

3. Подручје F- Грађевинарство  

4. Подручје G- Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 

5. Подручје H- Саобраћај и складиштење 

6. Подручје Q- Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 

7. Подручје М- Стручне, научне и техничке дјелатности 

 

 

1.1. АНАЛИЗА ПОДРУЧЈА ПРЕРАЂИВАЧКЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

      Подручје Ц – прерађивачка индустрија представља реалан сектор у којем се ствара 

нова вриједност, те оно увијек има потенцијал за даља улагања. 

 

Из Анализе прерађивачке индустрије за 2016. годину видљиво је да пословни субјекти 

из овог подручја у укупним резултатима пословања општине Дервента учествују са: 
 

- 29,06 % у укупном броју пословних субјеката (59 пословних субјеката) 

- 55,30% у укупном броју просјечног броја запослених (2.645 запослених) 

- 32,16 % у укупним приходима (128.797.340 КМ) 

- 53,07% у укупној вриједности имовине (284.134.362 КМ) 

- 56,34% у у укупној вриједности сталне имовине (205.929.288 КМ) 

- 70,27 % у укупним обавезама свих пословних субјеката (352.714.534 КМ) 

- 68,97% у укупном извозу свих пословних субјеката (72.711.058 КМ) 

- 40,38% у остваривању  укупне добити свих пословних субјеката (12.855.431КМ) 

- 82,08% у остваривању  губитка свих пословних субјеката (8.563.317 КМ) 

 

 

У сљедећој табели дат је преглед основних показатеља пословања субјеката унутар 

прерађивачке индустрије у 2016. години: 

 

 

 

 



6 

 

ПРЕРАЂИВАЧКА 

ИНДУСТРИЈА 

2016.година % учешћа у 

укупним 

резултатима 

пословања 

% учешћа у 

укупном броју 

запослених 

(5.882 лица) 

Просјечан број 

запослених 

2.645 55,30% 44,96% 

Број пословних 

субјеката 

59 29,06%  

Укупни приходи 

(КМ) 

128.797.340 КМ 32,16 %  

Добит 4.292.114 КМ 20,05%  

Добит подручја 

(КМ) 

12.855.431 КМ 40,38%  

Губитак подручја 

(КМ) 

8.563.317 КМ 82,08%  

Укупна  имовина 

(КМ) 

284.134.362 КМ 53,07%  

Стална имовина 

(КМ) 

205.929.288 КМ 56,34%  

Укупне обавезе 

(КМ) 

352.714.534 КМ 70,27  

Извоз (КМ) 72.711.058 КМ 68,97  

 

 

 
У сљедећој табели  је приказан  просјечан број запослених у областима  прерађивачке 

индустрије: 

 
Шифра  

области 

Назив области Просјечан 

број  

запослених 

2016. г 

% учешћа 

области 

у 

просјечном 

броју 

запослених 

подручја C 

у 

2016.години 

% учешћа 

области 

у 

просјечном 

броју 

запослених 

у 

2016.години 

(4.783) 

% учешћа 

области 

у укупном 

броју 

запослених 

(5.882 

лица) 

10 Производња 

прехрамбених 

производа  

(5 субј.)- 55 2,07% 1,14 0,93 

25 Производња готових 

металних производа 

осим машина и 

опреме 

18 суб.- 252 9,52 5,26 4,28 

13 Производња 

текстила 

1субј.-2 0,34 0,04 0,03 

15 Производња коже и 

производа од коже 

8 субј.- 1.609 60,83 33,63 27,35 

16 Прерада дрвета и 

производа од дрвета 

и плута, осим 

намјештаја; 

производња премета 

од сламе и 

5 субј.- 123 4,65 2,57 2,09 
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плетарских 

материјала 

23 Производња 

производа од бетона, 

цемента и гипса 

1 субј.-  5 0,18 0,10 0,08 

24 Производња базних 

метала 

3субј.- 268 10,13 5,60 4,55 

20 Производња 

хемикалија и 

хемијских производа 

3 субј. -10 0,37 0,20 0,17 

22 Производња 

производа од гуме и 

пластичних маса  

8 субј.- 178 6,72 3,72 3,02 

18 Штампање и 

умножавање 

снимљених записа 

1 субј.-1 0,03 0,02 0,01 

29 Производња 

моторних возила, 

приколица и 

полуприколица 

1 субј. -  1 0,03 0,02 0,01 

26 Производња 

рачунара, 

електронских и 

оптичких производа  

2субј. - 132 4,99 2,75 2,24 

17 Производња папира 

и производа од 

папира  

3 субј.-9 0,34 0,18 0,15 

 УКУПАН БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У 

ПРЕРАЂИВАЧКОЈ 

ИНДУСТРИЈИ 

 59 субјеката-

2.645 

100%   

 УКУПАН БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У 

2016. ГОДИНИ 

ПРЕМА АНАЛИЗИ 

4.783  55,30%  

 УКУПАН БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

ОПШТИНЕ 

ДЕРВЕНТА (5.882 

ЛИЦА) 

5.882   44,96% 

 

 
 

      Анализом прерађивачке индустрије може се закључити да су носиоци запошљавања у 

прерађивачкој индустрији у 2016. години области: 

 

1. Производња коже и производа од коже (60,83%) 

2. Производња базних метала  (10,13%) 

3. Производња готових металних производа, осим машина и опреме (9,52%) 

4. Производња производа од гуме и пластичних маса (6,72%) 

5. Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја; производња предмета од 

сламе и плетарских материјала (4,65%) 

6. Производња  рачунара, електронских и оптичких производа (2,75%) 

 



8 

 

   Од укупног броја области у којима се реализује пословна активност унутар прерађивачке 

индустрије (13 области) у 2016. години , наведених 6 области запошљавају 96,86 % од свих 

запослених. 

 

 

     Учешће области које су носиоци запошљавања прерађивачке индустрије у укупним 

вриједностима финансијских показатеља читавог подручја прерађивачке индустрије приказано 

је у сљедећој табели: 

 

 

 

 
 
 

Финансијски показатељ 

 

% учешћа у 

прерађивачкој 

индустрији 

% учешћа у 

укупном 

пословању 

субјеката општине  

Дервента 

% учешћа у 

укупном броју 

запослених 

(5.882 лица) 

Просјечан број 

запослених- 2562 

96,86% 53,56% 43,55% 

Број пословних 

субјеката-44 

74,57% 21,67%  

Укупни приходи-

121.859.102 

94,61% 30,43%  

Добит 4.151.288 96,72% 19,39%  

Добит подручја12.617.235 98,15% 39,63%  

Губитак подручја -

8.465.947 

98,87% 81,15%  

Укупна имовина 

275.602.970 

96,99% 51,48%  

Стална имовина 

201.617.638 

97,90% 56,56%  

Укупне обавезе 

348.386.100 

98,77% 69,41%  

Извоз 

72.711.058 

100,00% 68,97%  

 

 

1.2.АНАЛИЗА ОБЛАСТИ ИЗ ДЈЕЛАТНОСТИ 

МЕТАЛОПРЕРАДЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

    

     У дјелатности  металопрераде спадају сљедеће области: 

 

-Област 24 – Производња базних метала 

-Област 25 - Производња готових металних производа осим машина и опреме 

-Област 28 - Производња машина и опреме, д.н. 

-Област 29-  Производња моторних возила, приколица и полуприколица 

-Област 30- Производња осталих саобраћајних средстава 

-Област 33 –Поправка и инсталација машина и опреме 

 

      На подручју општине Дервента пословна активност се обављала у сљедеће 3 области које 

припадају дјелатностима металопрераде: 

 

-Област 24 – Производња базних метала 
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-Област 25 - Производња готових металних производа осим машина и опреме 

-Област 29-  Производња моторних возила, приколица и полуприколица 

 

У области производња базних метала која у оквиру прерађивачке индустрије у 2016. години 

запошљава  10,13% запослених послују 3 пословна субјекта. 

 

Параметри финансијских показатеља пословања субјеката у овој области су у периоду 2014. -

2016. година у  паду.Преглед појединих финансијских показатеља у периоду 2014.-2016. године 

дат је у сљедећој табели: 

 

 

Област Назив области Просјечан 

број  

запослених 

2014.г. 

Просјечан 

број  

запослених 

2015.г. 

Просјечан 

број  

запослених 

2016.г. 

% учешћа 

у 

Укупном 

пословању  

субјеката 

у  

2016. год. 

% учешћа 

у 

Укупном 

броју  

запослених  

(5.882 

лица) 

 

24 Производња 

базних метала 

443 361 268 5,60% 4,55 

 Број 

пословних 

субјеката 

3 3 3 1,47%  

 Укупни 

приходи (КМ) 

4.021.472 3.674.999 3.765.973 0,94%  

 Добит 

подручја (КМ) 

0 0 41.170 0,13%  

 Губитак 

подручја (КМ) 

-98.949.228 -5.545.799 -4.077.579 39,08%  

 Губитак (КМ) -98.949.228 -5.545.799 -4.036.409 38,69%  

 Стална 

имовина (КМ) 

159.103.876 159.149.488 153.895.630 43,17%  

 Укупне 

обавезе (КМ) 

320.489.125 287.477.771 288.658.387 57,51%  

 Извоз (КМ) 1.559.699 0 2.029 0,00  

 Приход по 

запосленом 

(КМ) 

9.078 10.180 14.052 16,78%  

 
 

Ови пословни субјекти у укупним резултатима пословања субјеката прерађивачке индустрије у 

2016. години учествују са: 

- 5,08% у укупном броју пословних субјеката ( 3 пословна субјекта) 

- 10,13 % у укупном броју просјечног броја запослених (268 запослених) 

-  2,92% у укупним приходима (3.765.973 КМ) 

-  74,73% у  укупној вриједности сталне имовине (153.895.630 КМ) 

-  81,83% у укупним обавезама (288.658.387 КМ) 

- 0,002% у укупном извозу (2.029 КМ) 

-    0,32% у остваривању добити (41.170 КМ) 

 

   У овој области послују сљедећа 3 пословна субјекта: 

1. Унис,а.д. Дервента 

2.  Беомет, доо Дервента 
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3.  Елсим Туб, доо Дервента 

 

 

       У области производња готових металних производа осим машина и опреме која у оквиру 

прерађивачке индустрије у 2016. години запошљава 9,52% запослених послује 18 пословних 

субјеката. 

Параметри финансијских показатеља пословања субјеката у овој области су у периоду 2014. -

2016. година у  порасту.Преглед појединих финансијских показатеља у периоду 2014.-2016. 

године дат је у сљедећој табели: 

 
 

Област Назив области Просјечан 

број  

запослених 

2014.г. 

Просјечан 

број  

запослених 

2015.г. 

Просјечан 

број  

запослених 

2016.г. 

% учешћа 

у 

Укупном 

пословању  

субјеката 

у  

2016. год. 

% учешћа 

у 

Укупном 

броју  

запослених  

(5.882 

лица) 
 

25 Производња 

готових 

металних 

производа 

осим машина 

и опреме 

189 205 252 5,27% 4,28% 

 Број 

пословних 

субјеката 

18 18 18 8,87%  

 Укупни 

приходи (КМ) 

23.626.789 27.619.884 34.003.697 8,49%  

 Добит 

подручја (КМ) 

2.756.397 3.220.662 4.720.141 14,82%  

 Губитак 

подручја (КМ) 

- 905.065 - 1.654.986 -187.587 1,79%  

 Добит (КМ) 1.851.332 1.565.676 4.532.554 21,18%  

 Стална 

имовина (КМ) 

10.348.248 9.905.971 12.535.928 3,52%  

 Укупне 

обавезе (КМ) 

13.162.348 14.389.111 16.219.075 3,23%  

 Извоз (КМ) 9.772.651 12.241.026 14.209.094 13,48%  

 Приход по 

запосленом 

(КМ) 

125.009 134.731 134.935   

 

Ови пословни субјекти у укупним резултатима пословања субјеката прерађивачке индустрије у 

2016. години учествују са: 

- 30,50  % у укупном броју пословних субјеката (18 пословних субјеката) 

- 9,52% у укупном броју просјечног броја запослених( 252 запослених) 

- 26,40 % у укупним приходима (34.003.697 КМ) 

- 6,08 % у укупној вриједности сталне имовине (12.535.928 КМ) 

- 4,59% у укупним обавезама (16.219.075 КМ) 

- 19,54 % у укупном извозу (14.209.094 КМ) 

- 36,71% у остваривању добити (4.720.141КМ) 
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    Напомињемо да су приказани подаци о извозу из Извјештаја о финансијским показатељима 

пословања правних лица са подручја општине Дервента, које смо добили од Агенције А.П.И.Ф. 

, а.д. Бања Лука.По овим Извјештајима укупан извоз  за прерађивачку индустрију у  2014. 

години износи 54.448.621 КМ ,  за 2015. годину 55.447.553 КМ, a за 2016. годину 72.711.058 

КМ. 

     Према подацима Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине, која доставља податке о 

укупно оствареном извозу са подручја општине ( не одвајају се подаци по секторима 

дјелатности , нити по привредним субјектима) укупан извоз  са подручја општине Дервента  у  

2014. години износи  240.954.000 КМ, у 2015. години 251.506.000 КМ, а у 2016. години 

335.836.000 КМ. 

 

 Носиоци запошљавања у овој области су: 

- Tehpro CNC, доо Церани 

- Металац МБМ, доо Дервента 

- Метал технологија, доо Дервента 

- Anton Paar ShapeTec BA, доо Дервента 

- Токарење, доо Дервента 

- Феромастер, доо Дервента 

 

 

       Ових  6 пословних субјеката у 2016. години је у оквиру ове области запошљавало 77,38% 

запослених, остваривало 78,70% прихода,  92,55% добити и 83,36 % извоза. 
 

Преосталих 12 пословних субјеката: 

- IC tehnic, doo  

- Стил Механика, доо 

- Техномонт, доо 

- КГС, доо 

- DN Company, доо 

- Rollox comerc,доо 

- Башић и синови, доо 

- Металпром НБ,доо 

- Шпринт, доо 

- AS Tehnic, doo 

- Метал ММ, доо 

- ART LINE, doo 

 

        у 2016. години су у просјеку запошљавали само 57 радника. 

 

 Ових 12 пословних субјеката у укупним резултатима пословања субјеката унутар ове области 

учествују само са : 

- 22,62% у укупном броју просјечног броја запослених (57 запослених) 

- 22,30%  у укупним приходима (7.235.913 КМ) 

- 25,42% у  укупној вриједности сталне имовине(3.186.366 КМ) 

- 60,54% у укупним обавезама (9.819.050 КМ) 

- 16,64%% у укупном извозу (2.363.861 КМ) 

- 7,45% у остваривању добити (351.650 КМ). 

 

 

 

 У области производња моторних возила, приколица и полуприколица која у оквиру 

прерађивачке индустрије у 2016. години запошљава 1 запосленoг  послује 1 пословни субјект. 
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Област Назив области Просјечан 

број  

запослених 

2014.г. 

Просјечан 

број  

запослених 

2015.г. 

Просјечан 

број  

запослених 

2016.г. 

% учешћа 

у 

Укупном 

пословању  

субјеката 

у  

2016. год. 

% учешћа у 

Укупном 

броју  

запослених  

(5.882 лица) 

 

29 Производња 

моторних 

возила, 

приколица и 

полуприколица 

1 1 1 0,00 0,01 

 Број пословних 

субјеката 

1 1 1 0,49%  

 Укупни 

приходи (КМ) 

1 0 0 0  

 Добит подручја 

(КМ) 

0 0 0 0  

 Губитак 

подручја (КМ) 

-47.828 -49.750 -51.501 0,49%  

 Губитак (КМ) -47.828 -49.750 -51.501 0,49%  

 Стална 

имовина (КМ) 

0 468 357 0,00  

 Укупне обавезе 

(КМ) 

117.800 117.772 117.844 0,02  

 Извоз (КМ) 0 0 0 0  

 Приход по 

запосленом 

(КМ) 

1 0 0 0  

 
 

 

Овај пословни субјект  у укупним резултатима пословања субјеката прерађивачке индустрије у 

2016. години учествује са: 

- 0,49  % у укупном броју пословних субјеката (1 пословни субјект) 

- 0,02% у укупном броју просјечног броја запослених ( 1 запослени) 

- 0,00 % у укупним приходима ( без прихода) 

- занемарљиво мали износ у  укупној вриједности сталне имовин е(357 КМ) 

- 0,02%  у укупним обавезама (117.844 КМ) 

- 0,00% у укупном извозу(0 КМ) 

- 0,00% у остваривању добити (0 КМ) 

 

   У овој области послује само Механика, а.д. Дервента 

 

1.3.АНАЛИЗА ДЈЕЛАТНОСТИ МЕТАЛОПРЕРАДЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 

 

  Груписањем сродних дјелатности унутар прерађивачке индустрије, издвајају се сљедеће 

дјелатности: 

- дјелатности металопрераде, 

- дјелатности производње  обуће, 

- дјелатности дрвопрераде, 

- дјелатности производње производа од гуме и пластичних маса  
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1.4. О ДЈЕЛАТНОСТИМА МЕТАЛОПРЕРАДЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 

         Дјелатности металопрераде су једне од водећих привредних грана на економском 

подручју Дервента. Ове дјелатности имају солидне потенцијале, те солидну људску 

базу, као и дугу традицију која омогућава развој различитих дјелатности. На овом 

подручју, ове дјелатности су показале виталност у послијератној обнови производње, те 

спремност за увођење савремених технологија.Због традиције и постојања квалитетне 

радне снаге и знања у овој области, обновљени су производни капацитети за обраду 

метала резањем, ливењем, пресовањем, извлачењем, ваљањем, заваривањем, и другим 

комбинованим методама обраде метала, а све то чини основу производње производа, 

склопова и дијелова од метала. 

      На подручју општине Дервента у оквиру средњег образовања образују се профили 

из дјелатности металопрераде, те постоји повезаност пословних субјеката и образовних 

установа, а која се огледа у спровођењу практичне наставе у самим фирмама. 

     Овај сектор има потенцијал за даље повећање продаје, извоза и запослености. 

Дјелатности металопрераде запошљавају значајан број радника.Највеће активности у 

овој дјелатности забиљежене су производњи производа од метала, док је знатно мање 

активности у производњи базних метала и производњи машина и уређаја. 

Дјелатности металопрераде у економском подручју Дервента имају дугу традицију , до 

1990. године било је запослено око 4.500 радника. 

      Данас у областима металопрераде у Дервенти ради 22 пословна субјекта, а  запослен 

је  521  радник. 

 

Производни асортиман пословних субјеката са подручја општине Дервента је: 
 

- Производња окова, ручног пољопривредног алата, опреме у грађевинарству, 

спојница за грађевинске подупираче, грађевинских жабица,шпанера те вијака за 

кровне конструкције, 

- Израда разних врста шахтова, те носача стубова, 

- Израда  палета за ауто индустрију као што су BMW и МЕРЦЕДЕС,  

- Израда металних контејнера - цинчаних, 

- Машинска обрада метала. 

-  Производња челичних уздужно заварених цијеви, 

- Производња металне грађевинске столарије и спојних елемената, те основни 

машински радови везани за ову дјелатност, 

- Ремонт производних погона, 

      -    Израда свих врста мрежа од истегнутих метала ( од челика, поцинчаног челика, 

            алумунијума, инокса у котуру или панелу жељених димензија), 

       -   Обрада метала различитим технологијама обраде, 

       -    Израда металних балкона, ограда, кровних  конструкција, спиралних  

            степеништа, 

        -  Производња електричних возила и скутера на електрични погон, 

        -  Општи механички радови, 

        -  Производња и монтажа металних конструкција и опреме, 

        -  Израда кованих ограда и капија, 

        -  Изградња металних елемента ( инокс, ростфраи), 

        -  Извођење грађевинско –занатских радова, 



14 

 

        -  Браварске и заваривачке услуге, 

 

 

1.4.1. Финансијски показатељи дјелатности металопрераде 

 
У металне дјелатности из подручја прерађивачке индустрије, а које су заступљене на  подручју 

општине Дервента спадају сљедеће  области: 

 

-Област 24 – Производња базних метала 

-Област 25 - Производња готових металних производа, осим машина и опреме 

-Област 29-  Производња моторних возила, приколица и полуприколица 

 

У сљедећој табели дат је преглед просјечног броја запослених у дјелатности металопрераде у 

периоду 2014. -2016. година: 

 

 

 

 

 

 

Дјелатност Просјечан 

број  

запослени

х 

2014.г. 

Просјечан 

број  

запослених 

2015.г. 

Просјечан 

број  

запослених 

2016.г. 

% учешћа у 

Просјечном 

броју 

запослених 

подручја C 

у 2016. 

години 

% учешћа у 

просјечном 

броју 

запослених 

општине 

Дервента у 

2016. 

години  

 

% учешћа 

у 

Укупном 

броју  

запослених  

(5.882 

лица) 

 

Дјелатности 

металопрераде 

633 567 521 19,69% 10,89% 8,85% 

 

 

У сљедећој табели су приказани финансијски показатељи дјелатности  металопрераде: 

 

Металне 

дјелатности 

2014.година 2015.година 2016.година % учешћа 

у 

укупном 

пословању  

субјеката 

општине 

Дервента 

у  

2016. год. 

Просјечан 

број  

запослених 

633 567 521 10,89% 

Број пословних 

субјеката 

22 22 22 10,84% 

Укупни приходи 

(КМ) 

27.648.262 31.294.883 37.769.670 9,43% 

Добит подручја 

(КМ) 

2.756.397 3.220.662 4.761.911 14,95% 

Губитак -99.902.121 -7.250.535 -4.306.336 41,28% 
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подручја (КМ) 

Добит (КМ) -97.145.724 -4.029.873 455.575 2,12% 

Стална имовина 

(КМ) 

169.452.124 159.055.927 166.431.915 46,68% 

Укупне обавезе 

(КМ) 

333.769.273 301.984.654 304.995.306 60,76 

Извоз (КМ) 11.332.350 12.241.026 14.211.123 13,48% 

Приход по 

запосленом 

(КМ) 

43.678 55.193 72.494 86,58% 

 

 

 

 

    У металопрерађивачким дјелатностима у периоду од 2014. до 2016. године долази до 

раста свих финансијских параметара, а број субјеката је остао исти.У овим 

дјелатностима су забиљежене веома високе добити. 

 

   Носилац пословне активности у дјелатностима металопрераде је област производња 

готових металних производа, осим машина и опреме, која поред највећег броја 

пословних субјеката, остварује и највеће приходе, запошљава највећи број особа, 

остварује највећу добит и највећу вриједност извоза и др.  

 

 

 У сљедећим табелама је дат преглед броја субјеката из дјелатности металопрераде у 

периоду 2014.-2016. година у одређеним интервалима: 

 

 

 

Према висини остварених прихода 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Без прихода 4 3 2 

од 0 КМ до 1.000.000 КМ 9 11 12 

од 1.000.000 до 2.000.000 КМ 4 2 0 

од 2.000.000 до 3.000.000 КМ 1 1 1 

преко 3.000.000 КМ 4 5 7 

 

 

 

Према висини остварене добити/губитка 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Остварени губитак 9 10 8 

Остварена добит од 0 КМ до 8 6 6 
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50.000 КМ 

Остварена добит од  50.000 до 

100.000 КМ 

0 1 2 

Остварена добит од  100.000 до 

200.000 КМ 

0 0 1 

Остварена добит од  200.000 до 

300.000 КМ 

2 0 0 

Остварена добит од  300.000 до 

1.000.000 КМ 

3 5 4 

Остварена добит преко 1.000.000 

КМ 

0 0 1 

 

 

 

 

Према висини сталне имовине 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Нема забиљежене имовине 3 2 0 

 од 0 КМ до 100.000 КМ 8 9 10 

од  100.000 до 250.000 КМ 1 1 1 

од  250.000 до 500.000 КМ 3 2 1 

од  500.000 до 1.000.000 КМ 3 3 4 

од 1.000.000 до 2.000.000 КМ 1 3 4 

од 2.000.000  до 3.000.000 КМ 1 0 0 

преко 3.000.000 КМ 2 2 2 

 

 

Према просјечном броју запослених 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Нема пријављених запослених 4 3 3 

од 0-9 запослених 10 10 9 

од 10-24 запослених 4 5 5 

од  25-49 запослених 3 3 3 

од  50-99 запослених 0 0 1 

преко 100 запослених 1 1 1 
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Висина прихода од извоза 

 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Нема забиљеженог извоза 10 8 7 

 од 0 КМ до 100.000 КМ 3 6 7 

од  100.000 до 250.000 КМ 1 2 1 

од  250.000 до 500.000 КМ 3 0 0 

од  500.000 до 1.000.000 КМ 2 2 3 

од 1.000.000 до 2.000.000 КМ 2 2 1 

од 2.000.000  до 3.000.000 КМ 1 0 1 

преко 3.000.000 КМ 1 2 2 

 

Напомена: Извор података о оствареној вриједности извоза по привредним субјектима 

је Извјештај о финансијским резултаима пословања привредних субјеката које 

доставља Агенција А.П.И.Ф. 

Подаци о укупно оствареној вриједности извоза са подручја општине које доставља 

Спољнотрговинска комора БиХ не садрже појединачне вриједности оствареног извоза , 

а укупна вриједност је већа у односу на укупну вриједност из Извјештаја које доставља 

Агенција А.П.И.Ф. 

 

 

 

1.5. АНАЛИЗА ПРОСЈЕЧНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 

И ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА СУБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ДЕРВЕНТА 

 

 

 У сљедећој табели је приказан просјечан број радника који је био запослен у 

одређеном подручју током 2016. године и потребе предузећа из наведеног подручја за 

новим радницима у 2016. години: 

 

Назив подручја 

 

Просјечан број 

запослених у 

2016. години 

Исказане 

потребе 

пословних 

субјеката 

ПОДРУЧЈЕ C- Прерађивачка индустрија 2.645  

Дјелатности прераде метала и производа од 

метала 

521  

УКУПАН ПРОСЈЕЧАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 4.783  

 

У подручју прерађивачке индустрије у 2016. години је забиљежено ….. просјечно 

запослених лица, а на основу истраживања потреба за запошљавање нових радника 

исказане су потребе за …. нових лица. Дјелатности прераде метала и производа од 

метала исказали су потребу за ….нових радника. 

 

 



18 

 

 
1.6. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ МЕТАЛОПРЕРАДА ОПШТИНЕ 

ДЕРВЕНТА У ОДНОСУ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ И ПОДРУЧЈЕ ПРИВРЕДНЕ 

КОМОРЕ ДОБОЈ 

 

 

 

 

У сљедећој табели је представљен број пословних субјеката, висина укупних прихода и 

просјечан број радника у 2015. години у дјелатности металопрераде општине Дервента, 

Републике Српске и подручја које покрива Привредна комора РС- Подручна привредна комора 

Добој. 
 
 

Територија 

 

Назив 

дјелатности 

Број 

пословних 

субјеката 

у 

2015. 

години 

Укупни 

приходи 

у 

2015. години 

(KM) 

Просјечан 

број 

запослених 

у  2015. 

години 

Приход по 

запосленом 

у  2015. 

години 

  (KM) 

Број радника  

по субјекту  

у 2015. 

години 

Општина 

Дервента 

Металопрера

ђивачка и 

остала 

прерађивачк

а индустрија 

23 29.801.699 610 48.855 26,52 

Република 

Српска 

Металопрера

ђивачка 

индустрија 

(25.11-

Производња 

металних 

конструкција 

и њихових 

дијелова) 

37 79.932.154 988 76.854 26,70 

Подручје 

Привредне 

коморе  

Добој 

Металопрера

ђивачка и 

остала 

прерађивачк

а индустрија 

85 105.283.416 1.322 79.639 15,55 

 

2.СТАЊЕ МЕТАЛОПРЕРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 

2.1. МЕТАЛОПРЕРАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

      Металургија и прерада метала, посматрано са становишта инсталисаних капацитета, 

су веома значајан сегмент индустрије Републике Српске. 

      У преради метала доминирају металопрерађивачка индустрија, машиноградња и 

производња саобраћајних средстава. Овај сектор је тренутно највећи извозник из 

Републике Српске. 

       Интензивно се развијају приватна предузећа, која имају производе за свјетско 

тржиште и која су настала на здравим основама. Ова предузећа, уз јаке системе 
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покренуте страним инвестицијама, приловом знања и управљачких вјештина, чине 

окосницу металургије и прераде метала Републике Српске и Босне и Херцеговине. 

 

      Предузећа која су забиљежила високе стопе раста производње и раст броја радних 

мјеста углавном су орјентисана на вањско тржиште. Због тога је већина предузећа у 

већој или мањој мјери орјентисана на извоз, док су она која не извозе углавном мање 

фирме, више са занатским него индустријским производима. 

 

     Шире тржиште у које се уклапају произвођачи у металској индустрији је углавном 

тржиште Европске уније. Оно је засад ограничено на неколико земаља (Њемачка, 

Аустрија, Словенија, Француска и др.), али потенцијално може бити цијело тржиште  

Европске уније. Наиме, тржиште металних производа у ЕУ је огромно. 

 

     Међутим, техничко законодавство ЕУ је тако постављено да гарантује слободан 

приступ и проток робе само под условом да су произвођачи усагласили своје производе 

са захтјевима њених директива и стандарда. 

    Што се тиче цертификата, услов без кога се не може је знак  CE. Он је, у суштини, 

пасош са визом за извоз производа у ЕУ, али има и других цертификата. На примјер, 

веома су важни међународни  ISO стандарди менаџмента, као и стандарди и 

цертификати који важе за појединачне земље. Тако знак GS важи само за Њемачку. Без 

испуњења тих стандарда и захтјева, немогуће је извозити у ЕУ. 

    У посљедње вријеме изражена је иницијатива ка оснивању пословних удружења 

(кластера и др. ) која представљају значајан чинилац у процесу локалног економског 

развоја. Велики број предузећа, нарочито новооснованих, се укључује у организоване 

индустријске зоне за мала и средња предузећа. 

    Почев од 2006. године повећава се број предузећа која имају један од цертификата 

ISO 9001, као и CE знак, што је услов за сарадњу и извоз у развијене индустријске 

земље, те успостављање подуговарачких и стратешких партнерстава. 

 

 

 

2.2. МЕТАЛСКИ СЕКТОР 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
      Економија Босне и Херцеговине налази се у изузетно тешком стању.Неликвидност у 

привреди представља рак-рану која пријети колапсом. Свако дугује свакоме, јер фирме редовне 

платише без обртних средстава у виду кредита и саме постају дужници, чиме се ствара ланчана 

реакција. 

 

     На лошу ситуацију у БиХ понајвише су утицали високи трошкови, лоши закони и 

сл.Одговорност за ове проблеме не сноси само глобална рецесија, него и надлежне институције 

власти  које су својим грешкама и инертношћу креирале врло неповољно пословно окружење и 

онемогућиле домаћим произвођачима равноправан положај на домаћем и страном 

тржишту.Кључни проблеми и даље су низак ниво производње , посебно оне извозно 

конкурентне , и лоша структура бх. извоза коју карактерише извоз сировина и полупроизвода, а 

мање готових, финалних производа. 

 

     Од укупног броја свих компанија у БиХ , њих 99% су мала и средња предузећа, од којих 

већина запошљава по мање од 10 запослених. У БиХ не постоји такав институционални оквир 

који би подржао брз раст и унапређење извоза малих и средњих предузећа, на било којем нивоу  

власти.Њихов извоз је углавном концентрисан на неколико група производа, међу којима су 

дијелови за машине, метал и производи од метала. 
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   Застарјелост технологије у бх. предузећима представља један од највећих проблема који 

директно утиче на ниво продуктивности и цјеновне конкурентности бх. Производа. Каматна 

стопе на комерцијалне кредите за набавку нове опреме су већином превисоке, а систем набавке 

нових технологија птем лизинга  је још увијек мало заступљен и неразвијен. 

 

   У циљу диверзификације извозних тржишта и већег пласмана бх. производа  у иностранству, 

неопходно је обезбиједити тачне, провјерене, и благовремене информације о условима и 

могућностима продаје у одређеној земљи. Постоји потреба за успостављањем посебних одјела 

за економску дипломатију и спољнотрговинску промоцију у оквиру најважнијих дипломатско-

конзуларних представништава, постојећих извозних тржишта и тржишта са великим извозним 

потенцијалом. 

   Метална индустрија БиХ ума велики значај у економији БиХ. Има водеће мјесто у 

вриједности прерађивачке индустрије БиХ.Поједине гране металне индустрије биљеже 

различите удјеле у појединим економским индикаторима. 

 

   Значај металне индустрије посебно се исказује у подручју вањскотрговинске размјене и 

запослености. 

 

 Метални сектор у Босни и Херцеговини можемо груписати у два основна подсегмента, а то су 

производња базних метала и металних производа ( грађевински елементи, профили, цијеви 

итд.), те металопрерађивачке индустрије (машине и механички уређаји, производи 

металопрераде, аутоиндустрија и др.). 

 

Метална индустрија у 2012. години  је запошљавала 30.380 радника или 25,18% свих 

запослених у прерађивачкој индустрији, односно 4,7% запослених у привреди БиХ. 

 

Укупан извоз овог сектора је у 2013. години износио 3.168.421.486 КМ, што чини 37,8% 

укупног бх. извоза, чиме метални сектор представља највећи извозни сектор БиХ. 

 

Ниско учешће овог сектора  у БДП-у указује на ниску додатну вриједност извоза, односно 

додатно потврђује потребу за иновацијама и интеграцијама у ланцима вриједности, како би се 

постигла већа конкурентност и профитабилност. 

 

 

 

Посебни проблеми са којима се сусреће метални сектор су: 

- застарјели машински паркови, 

- производња са малим удјелом додатне вриједности, 

- недовољна обученост радника итд. 

 

Овај подсектор захтијева улагања у иновацију и промоцију, као и инвестирање у технологију и 

лиценцирање. 

 

Метални сектор БиХ у погледу базе конкурентности дјелује углавном у два сегмента: 

 

1. Први сегмент је домаћа база као дио транснационализоване базе бизниса глобалних или 

регионалних компанија које имају своја представништва у БиХ ( Arecelor, Cimos, Alloy 

Wheels, Mann Humel, Prevent, Bekto Preciza и др.) Обиљежја ове групе су да је 

кокурентност  представништва резултат дјеловања фактора из интернационалне базе ( 

технологија, маркетинг, финансијски капитал, организација и др.) и фактора из домаће 

базе бизниса (инфраструктура, људски ресурси, оперативно финансирање, порески 

систем и др.). 

2. Други сегмент је изворно домаћа база у којој су лоциране компаније домаћег поријекла( 

Алуминиј Мостар, Бира Бихаћ, Ширбеговић Грачаница и већина других компанија из 
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металног сектора). Ова друга група компанија углавном дијели факторе конкурентности 

локације БиХ и може бити у неповољнијем положају, уколико је искључиво ослоњена 

на домаћу базу бизниса. Извори повећане конкурентности за ове компаније могу се 

наћи у развијању форми партнерства с међународним компанијамакроз кооперацију, 

подуговарање, лиценце, конзорције и друге форме. У цјелини, изостанак међународног 

партнерства је велики недостатак за постизање конкурентности фирми металног 

сектора. 

 

 

  Гледано из глобалне перспективе, земље у окружењу за фирме из металопрераде се сматрају 

реалтивно малим тржиштем, али веома важним за БиХ у контексту географске близине, 

чланства у  CEFTA-и, заједничке историје, језика, културе и других сличности. 
 

2.2.1. Карактеристике металних дјелатности БиХ 

 

 

1. Производња базних метала и металних производа 

 

- Ова групација индустрије запошљава 7.650 радника, што чини 5,6% укупно запослених 

у прерађивачкој индустрији. 

- Присутна је изражена индустријска концентрација . Пет великих компанија ( више од 

250 запослених) запошљавају готово ¾ укупног броја радника. МСП запошљавају 24% 

радника. 

- Евидентиран је 31 производ са вриједношћу извоза од милион и више КМ. Огромна 

већина ових производа (27) регистрована је у само три индустрије. У 4 од 7 индустрија 

у којима су присутни значајни извозни производи, евидентиран је само по један 

производ с вриједношћу извоза већом од 1 милион КМ. 

 

У овим дјелатностима евидентан је одређени простор за повећање извоза и 

диверсификацију. 

 

2. Производња машина и уређаја  

 

- Ова групација индустрије запошљава  15.720  радника, што чини  11,9% укупно 

запослених у прерађивачкој индустрији. 

- За разлику од производње базних метала и металних производа, индустријска 

концентрација је овдје много мање заступљена.Осам великих компанија упошљавају 

само 20% укупног броја радника.МСП запошљавају већину (68%) радника. Велики је и 

број микропредузећа, и она запошљавају  око 10% укупног броја радника иу 

индустрији. 

- Евидентирано је 35 производа с вриједношћу извоза од 1 милион и више КМ.У већини 

индустрија ( 8 од укупно  11) евидентирано је више од једног производа с вриједношћу 

извоза већом од 1 милион  КМ. 

 

 

            У овој дјелатности присутан је значајан простор за повећање извоза и диверсификацију.   

            У односу на друге индустрије, значај МСП је много већи. Поред тога, концентрација на  

             нивоу производа је много мање изражена. 

 

 

3. Производња саобраћајних средстава  

 

- Ова групација индустрија запошљава 6.350 радника, што чини 4,6% укупно запослених 

у прерађивачкој индустрији. 
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- Индустријска концентрација није превише изражена . Шест великих компанија 

запошљавају готово 1/3 укупног броја радника.МСП запошљавају  60% 

радника.Микропредузећа запошљавају нешто преко 6% радника. 

- Евидентирано је 60  производа с вриједношћу извоза од 1 милион и више КМ.У већини 

индустрија ( 14 од укупно  20) евидентирано је више од једног производа с вриједношћу 

извоза већом од 1 милион  КМ. 

 

            У овој дјелатности присутан је значајан простор за повећање извоза и диверсификацију.   

            У односу на друге индустрије, значај МСП је много већи. Поред тога, концентрација на  

             нивоу производа је много мање изражена. 

 

 

2.2.2. Стратешки циљеви Извозне стратегије металног сектора БиХ  

 

1.Интензивирање орјентације ка извозу и спремности за извоз компанија из 

металног сектора 

2.Побољшање иновација и институционалних капацитета металног сектора 

3.Подршка уласку на тржиште и извозу за компаније металног сектора 

 

 

3.ЗАКЉУЧАК 

 

 

Разлози за давање статуса стратешке индустријске гране 

 

- значајно учешће у укупној индустрији 

- високо акумулативна грана 

- добро обучена радна снага 

- релативно добри развојни потенцијали за сарадњу са ино предузећима. 

 

Проблеми 

- прекид дугогодишњих пословних односа са иностраним партнерима , који је узрокован 

ратним приликама, 

- недостатак „ know-how“ и ресурса за успостављање пословних односа, проширење и 

одржавање адекватних пословних контаката, 

- висока цијена струје, природног гаса и телекомуникационих услуга. 

 

Приоритетне активности специфичне за металне дјелатности 

 

-примијенити модерне методе руковођења и маркетинга у предузећима металских 

дјелатности, 

-усвојити међународне стандарде и прописе ( ЕУ директиве, ИСО стандарди, 

хармонизирани европски стандарди) који  се односе на квалитет и сигурност производа, 

-подржати увођење техника управљања квалитетом, укључујући издавање неопходних 

цертификата и одобрења, 

-формирати кластере или удружења, 

-повезивати предузећа металских дјелатности у репродукционе мреже, ради стварања  

домаћег тржишног потенцијала, 

- подржати успоставу инфраструктуре за оцјењивање усклађености ( стандардизација, 

мјеритељство, акредитација, испитивање и цертификација, управљање квалитетом) са 

захтјевима релевантних директива новог приступа и хармонизованих европских 

стандарда у циљу испуњавања услова за постављање CE  знака, 

 

Приоритетне производње у којима постоји или се може вратити конкурентска 

предност: 
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- производња метала, челика и обојених метала, 

- производња процесне опреме и монтаже инвестиционих објеката, 

- мјерна опрема, мале електроопреме, пумпе и компресори, опрема за хемијску и 

процесну индустрију , грађевинске машине, машине за обраду метала, машине за 

рударство, опрема за прехрамбену индустрију, опрема за металургију, машине за 

пољопривреду, машине за обраду дрвета,  

- -производња саобраћајних средстава (цестовна и жељезничка), опреме за 

аутоматизацију и управљачке јединице, опреме и дијелова за телекомуникацију, 

компоненте и дијелови за аутоиндустрију, кућанске апарате, 

- -машински дијелови, вијци, металне конструкције, жичана роба и друго. 

 

 

4.ПРИЈЕДЛОГ ТЕМА И ПИТАЊА ЗА ДИСКУСИЈУ 

 

- Административне баријере на локалном нивоу 

- Законске баријере на републичком/државном нивоу 

- Приступ финансијама-институционална финансијска подршка сектору 

- Радна снага- Доступност квалификоване радне снаге са посједовањем одређених 

компетенција  

- Проблеми у доступности ресурса- сировине, енергија и сл. 

- Маркетинг – Проблеми са приступима новим тржиштима 

- Позиционирање у ланцу вриједности 

- Техничка опремљеност предузећа- кориштење савремених технологија 

- Искориштеност производних капацитета 

- Улагање у инвестиције 

- Конкуренција – Предности и недостаци у поређењу са конкуренцијом 

- Сарадња између произвођача и сарадња са предузећима из других сектора 

 


