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УВОД 

 

Документ Преглед стања индустрије производа од коже и текстила, односно 

дјелатности производње обуће на подручју општине Дервента је материјал који је 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Дервента израдило за потребу 

организације фокус групе са произвођачима обуће са подручја општине Дервента. 

 

Кроз преглед стања индустрије производа од коже и текстила , односно дјелатности 

производње обуће на подручју општине Дервента приказан је значај ове дјелатности  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 Привредног 

савјета општине Дервента. Циљ тематске сједнице Привредног савјета ће бити 

покретање иницијативе за побољшање и развој дјелатности производње обуће на 

подручју општине Дервента. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Методологија израде документа  Преглед стања индустрије производа од коже и 

текстила, односно дјелатности производње обуће 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  

и Републике Српске. 

 

У првом дијелу прегледа стања индустрије производа од коже и текстила, односно 

дјелатности производње обуће на подручју општине Дервента дат је кратки преглед 

пословања субјеката  на подручју општине Дервента, анализа прерађивачке индустрије 

и дјелатности производње обуће, те позиционирање дјелатности производње обуће у 

укупној привреди општине Дервента. 
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          1.ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА СУБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ 

                                                                               1 
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,o6%   

- 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), 

 

____________________ 

1 Извор података: Финансијски извјештаји А.П.И.Ф.-а 2016. год. 
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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 %. 

   У  2014. години,  према подацима  Спољнотрговинске коморе БиХ извоз општине 

Дервента  је износио 240.954.000 КМ , а  у 2015. години 251.506.000 КМ. 

        Према подацима  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,  укупан 

извоз општине Дервента за посматрани период ( 2014.-2016. године) је мањи у односу на 

податке Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине.У  2014. години, према подацима 

Агенције А.П.И.Ф.,   извоз износи 78.768.682  КМ ,  у 2015. години 82.525.516 КМ, a у 2016. 

години 105.418.586 КМ. 

 

      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 C – 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) 
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- 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: 

 

 

 
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% 
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15 Производња коже и 

производа од коже 

8субј.- 1.609 60,83% 33,63% 27,35% 

16 Прерада дрвета и 

производа од дрвета 

и плута, осим 

намјештаја; 

производња премета 

од сламе и 

плетарских 

материјала 

5 субј.- 123 4,65% 2,57% 2,09% 

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% 
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      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%) 

 

   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 

подручја8.465.947 

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 ПРОИЗВОДЊА КОЖЕ И ПРОИЗВОДА  

ОД КОЖЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

  

Област 15. - Производња коже и производа од коже обухвата сљедеће гране: 

 

- 15.1.Штављење и обрада коже; производња путних и ручних торби, седларских и 

сарачких производа; дорада и бојење крзна и 
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- 15.2. Производња обуће 

 

 На подручју општине Дервента пословна активност се обављала у грани: 

- 15.2. Производња обуће 

 

 

        Област   Производња коже и производа од коже као дио прерађивачке индустрије је   

носилац запошљавања у прерађивачкој индустрији у 2016. години на подручју општине 

Дервента ( у овој области ради 8 пословних субјеката, чија је основна дјелатност- производња 

обуће, запошљавају 1.609 радника, односно 60,83% укупног броја запослених у прерађивачкој 

индустрији). 

 

1.2.1.Финансијски показатељи дјелатности производња обуће 

 

У сљедећој табели дат је преглед просјечног броја запослених у дјелатности производње обуће 

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) 

 

Дјелатност 

производње 

обуће 

1.613 1.555 1.609 60,83% 33,63% 27,35% 

 

 

 У сљедећој табели су приказани финансијски показатељи  пословања  предузећа у дјелатности   

производња обуће периоду од 2014. до 2016. године: 

 

 

Дјелатност 

производња 

обуће 

2014.година 2015.година 2016.година % учешћа 

у 

укупном 

пословању  

прерађив. 

индустрије 

у  

2016. год. 

% учешћа 

у 

укупном 

пословању  

субјеката 

општине 

Дервента 

у  

2016. год. 

Просјечан 

број  

запослених 

1.613 1.555 1.609 60,83% 27,35% 

Број пословних 

субјеката 

8 8 8 13,55% 3,94% 

Укупни приходи 

(КМ) 

31.323.213 32.386.451 44.423.463 34,49% 11,09% 

Добит подручја 

(КМ) 

3.290.051 3.030.668 4.648.014 36,15% 14,60% 
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Губитак 

подручја (КМ) 

42 132 84 0,00 0 

Добит (КМ) 3.290.009 3.030.536 4.647.930 108,28% 21,72% 

Стална имовина 

(КМ) 

16.347.632 18.635.456 20.102.876 9,76% 5,63% 

Укупне обавезе 

(КМ) 

16.776.019 17.231.069 17.578.296 4,98% 35,02% 

Извоз (КМ) 28.194.159 29.628.666 40.616.602 55,86% 38,52% 

Приход по 

запосленом 

(КМ) 

19.419 20.827 27.609 56,69% 32,97% 

 
 

Носиоци запошљавања у дјелатности производња обуће су: 

 

-Санино, доо 

-Амика, доо 

-Veneto shoes, доо 

 

     Ова три пословна субјекта у 2016. години запошљавала су 86,63% запослених, 

остваривала 92,98% прихода, 94,33% добити и 98,13% извоза. 

 

Преосталих пет пословних субјеката: 

 

-Baja shoes,доо 

-Relax shoes,доо 

-Baja logistic,доо 

-Веб, доо 

-Балкан Стар, доо 

 

    у  2016. години запошљавали су 215 радника. 

 

Ових пет пословних субјеката у укупним резултатима пословања субјеката у 

дјелатности производња обуће учествују са: 
 

- 13,37% у укупном броју просјечног броја запослених (215 запослених) 

-  7,02% у укупним приходима ( 3.116.885 КМ) 

- 10,45%  у укупној вриједности сталне имовине ( 2.101.077 КМ) 

- 23,45 % у укупним обавезама свих пословних субјеката ( 4.123.027 КМ) 

- 1,87% у укупном извозу свих пословних субјеката ( 757.934 КМ) 

- 5,67% у остваривању  укупне добити свих пословних субјеката ( 263.482 КМ) 

- 100,00% у остваривању  губитка свих пословних субјеката ( 84 КМ) 

-  

 

У сљедећим табелама је дат преглед броја субјеката из дјелатности производње обуће у 

периоду 2014.-2016. година у одређеним интервалима: 
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Према висини остварених прихода 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Без прихода 0 0 0 

од 0 КМ до 1.000.000 КМ 4 4 3 

од 1.000.000 до 2.000.000 КМ 1 1 2 

од 2.000.000 до 3.000.000 КМ 0 0 0 

преко 3.000.000 КМ 3 3 3 

 

 

Према висини остварене добити/губитка 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Остварени губитак 1 2 1 

Остварена добит од 0 КМ до 

50.000 КМ 

3 1 2 

Остварена добит од  50.000 до 

100.000 КМ 

0 0 1 

Остварена добит од  100.000 до 

200.000 КМ 

1 2 1 

Остварена добит од  200.000 до 

300.000 КМ 

0 0 0 

Остварена добит од  300.000 до 

1.000.000 КМ 

2 2 0 

Остварена добит преко 1.000.000 

КМ 

1 1 3 

 

 

 

 

 

Према висини сталне имовине 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Нема забиљежене имовине 0 0 1 

 од 0 КМ до 100.000 КМ 2 2 1 

од  100.000 до 250.000 КМ 2 2 2 

од  250.000 до 500.000 КМ 1 1 0 

од  500.000 до 1.000.000 КМ 0 0 0 
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од 1.000.000 до 2.000.000 КМ 0 0 1 

од 2.000.000  до 3.000.000 КМ 1 0 0 

преко 3.000.000 КМ 2 3 3 

 

 

Према просјечном броју запослених 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Нема пријављених запослених 1 1 1 

од 0-9 запослених 1 1 1 

од 10-24 запослених 0 0 0 

од  25-49 запослених 1 0 0 

од  50-99 запослених 1 3 3 

преко 100 запослених 4 3 3 

 

      Критеријуми за разврставање предузећа по величини су  број запослених, 

вриједност оствареног годишњег прихода, као и вриједност пословне имовине.Према 

овим критеријумима предузећа из дјелатности производње обуће на територији 

општине разврставају се по величини у 2016. години на:  

 

- Микро предузећа (до 10 запослених) -2 предузећа 

- Средња предузећа (50-250 запослених )- 4 предузећа  

- Велика предузећа (преко 250 запослених)- 2 предузећа  

 

 

Висина прихода од извоза 

 

Интервал 

 

Број 

пословних 

субјеката -

2014. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2015. год. 

Број 

пословних 

субјеката -

2016. год. 

Нема забиљеженог извоза 5 5 4 

 од 0 КМ до 100.000 КМ 0 0 0 

од  100.000 до 250.000 КМ 0 0 0 

од  250.000 до 500.000 КМ 0 0 0 

од  500.000 до 1.000.000 КМ 0 0 1 

од 1.000.000 до 2.000.000 КМ 0 1 0 

од 2.000.000  до 3.000.000 КМ 0 0 0 

преко 3.000.000 КМ 3 3 3 

 

Напомена: Извор података о оствареној вриједности извоза по привредним субјектима 

је Извјештај о финансијским резултатима пословања привредних субјеката које 

доставља Агенција А.П.И.Ф. 
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1.2. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ИНДУТРИЈЕ ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ 

И ТЕКСТИЛА 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 индустрији производа од коже и текстила 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 

Индустрија 

производа од 

коже и 

текстила 

8 32.386.451 1.555 20.827 194 

Република 

Српска 

Индустрија 

производа од 

коже и 

текстила 

     

Подручје 

Привредне 

коморе  

Добој 

Индустрија 

производа од 

коже и 

текстила 

26 67.907.785 3.115 21.800 119 

 
 
 

3.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 

 

 

 

 

 
 


