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Увод 

 

У 2018. години , на подручју општине Мркоњић Град није реализована ни 

једна нова страна инвестиција, али су у имплементацији  инвестиције из 

претходних година . Поменуте стране инвестиције имају вишеструки значај , 

јер доприносе развоју трговине, саобраћаја и туризма. Поред страних 

инвестиција, у 2018. години , у Пословној зони Подбрдо имплементира се пет  

домаћих инвестиција које ће у 2019. години отпочети са радом и на тај начин 

директно утицати на смањење незапослености.  Домаћа инвестиција која је 

имплементирана у 2018. години  на подручју општине, изградња „МХЕ 

БОЧАЦ 2“ , на ријеци Врбас, има вишеструки значај  како на повећање броја 

запослених тако и на буџетски оквир. Према добијеним подацима од стране ЈУ 

„ Завод за запошљавање РС “,  у 2018. години број незапослених је смањен за 

204 радника ( 2643/2439 ),у односу на 2017. годину што говори да реализована 

инвестиција и инвестиције у имплементацији како домаће тако и стране имају 

велики значај за привредне токове општине Мркоњић Град. 

 

Стране инвестиције 

Општина Мркоњић Град је наставила сарадњу са досадашњим инвеститорима 

и једна од ријетких општина у Републици Српској на којој је реализована 

инвестиција у вриједности од 41 милион евра. Ради се о директној инвестицији 

италијанског инвеститора „ RS SILICON “. Страна инвестиција која је у 

поодмаклој фази имплементације је са италијанским инвеститором који се 

бави производњом механичких дијелова за столице „ AL.FE.MA.“  као и са 

италијанском фирмом „ PROWOOD “. 

Домаће инвестиције 

Успостављање услова у Пословној зони Подбрдо, за имплементацију 

инвестиција, имали су велики значај за домаће инвеститоре, јер су 

представници Општине створили повољне услове за инвестирање и олакшице 

које су резултирали да се имплементира пет домаћих инвестиција. Од пет 

домаћих инвеститора , четири су са подручја општине Мркоњић Град а један 

инвеститор из Новог Града.  



Према увиду у план пословања фирми који планирају своју дјелатност у 

Пословној зони Подбрдо, број запослених би требао бити између 100-150 у 

зависности од услова на тржишту, са тенденцијом даљег раста. 

 

Фирме које су купиле земљиште у „ Пословна зона Подбрдо “ : 

1. „ МГ ПИТ “- Мркоњић Град.................................... 8.105м² 

2. „ ШИК ТУРС “ - Мркоњић Град............................ 5.618 м² 

3. „ СТОРИА “ - Мркоњић Град................................. 6.378 м² 

4. „ NOBILLIS “ - Мркоњић Град............................... 6.841 м² 

5. „ ФАБРИКА ПЕЛЕТА “ – Нови Град.....................9.526 м² 

Најважнија домаћа инвестиција која је отпочела у 2015.години а завршена је у 

2018.години, јесте изградња „ МХЕ БОЧАЦ 2 “  која има велики значај како на 

повећање броја запослених , тако и на буџетске оквире Општине. Вриједност 

инвестиције је око 35.000.000 КМ, а планирана средња годишња производња  

електричне енергије је око 41.60 GWh. 

 

Закључак 

Према расположивим информацијама у 2018. години, на подручју општине 

Мркоњић Град, настављена је сарадња са досадашњим домаћим и страним 

инвеститорима. 

Важно је истаћи, да су стране инвестиције производног карактера, са високим 

степеном технолошке обрадивости материјала, што ће се одразити на извозну 

вриједност производа са подручја општине Мркоњић Град. 

 


