
Прерађивачка индустрија 

Поред сектора енергетике, прерађивачка индустрија је носилац развоја општине 

Нова Варош. У оквиру овог сектора најразвијенија је прерада дрвета и производа 

од дрвета, производња прехрамбених производа, производња текстилних 

производа и обуће производња пластике и гуме. 

Прерада дрвета и производа од дрвета чини 43,30% прерађивачке 

индустрије. Обрада и финализација дрвета је дугогодишња традиција златарског 

краја, у коме је до пред крај XX века пословала реномирана индустрија намештаја 

Инова. Квалификована радна снага са пренетим искуством из великих погона 

Инове, доступност ресурса, погодна локација општине на тромеђи са ЦГ и БИХ, 

велике су погодности које су иницирале прогресиван развој ове делатности. 

Богатство шумама, нарочито четинарским утицало је на подизање великог броја 

малих пилана које годишње прерађују просечно по 4.000m³ трупаца. Издваја се 

неколико пилана изузетног капацитета  до 30.000m³ трупаца годишње – “Златар 

шпед” ДОО, “11.Мај” ДОО, СЗПР “Вихор”, СЗТР “Наташа”, СР “27. Март”,  СЗТР 

“Чале”, “Merser trade” DOO. 

Производња прехрамбених производа чини 31,13% прерађивачке 

индустрије. И то у областима: прерада млека и производња сирева; производња 

хлеба, свежег пецива и колача; производња какаоа, чоколаде и кондиторских 

производа; прерада чаја и кафе; остала прерада и конзервисање воћа и поврћа и 

др. У области прераде млека и производње сирева издвајају се: Млекара 

“Златарка” ДОО, Млекара “Виском”, Земљорадничка задруга “Зеленика плус”; као 

највећи произвођачи хлеба, свежег пецива и колача издвајају се: Пекара “Боки”, 

Занатска радња “Корко”; у производњи кондиторских производа издваја се PTR 

“FA-International” и фирма за производњу обланде СЗТР “MБ”.  

Производња текстилних производа и обуће обухвата 15,09% 

прерађивачке индустрије у Новој Вароши. Производњом текстилних производа 

баве се: ПР Занатско кројачки салон “Бане”, “Линк” ДОО, “NOVATEX” DOO. 

Производња пластике и гуме чини 2,83% прерађивачке индустрије Нове 

Вароши.  

Са традицијом производње пластике још од 1959.године у Новој Вароши успешно 

послују привредна друштва “Златарпласт” АД и “Пластика” АД, као једни од 

главних носилаца привредног развоја општине.  

“Златарпласт” АД је од почетне прераде пластике проширио своју делатност на 

прераду гуме и откуп и прераду воћа. Производи од пластике израђени у 

Златарпласту добијају се технологијом бризгања, дувања и коекструзије према 



захтевима стандарда ISO 9001. Производни капацитет 5.000t сировине годишње. 

Из широког портфолија издвајају се производи намењени индустрији и широкој 

потрошњи: разне врсте буради, канистера, канти и посуда,  боца за агресивне 

материје, носиљке за флаширана алкохолна и безалкохолна пића. Осим српског 

тржишта на коме снадбевају реномиране произвођаче попут Coca Cola, Књаз 

Милош АД, Апатинска пивара, велики део производње пластике извозе у Црну 

Гору, Македонију, Румунију и БиХ. Своје успехе ово предузеће гради захваљујући 

287 запослених радника и уједно представља привредни субјект који запошљава 

највећи број радника у општини Нова Варош.  

Предузеће “Пластика” АД  представља пример успешне приватизације, уз велика 

улагања и наслеђену know-how технологију. Основна делатност је прерада 

пластичних маса а производни програм чини више од 100 производа дуване, 

филмоване и бризгане амбалаже: бурад, балони, канте, гајбе, санке, 

најразличитије врсте фолија – термоскупљајуће, koex фолије, фолије за млеко, 

пластенике, антифог, малч, ПЕ црева и фолије дужине до 8m, са могућностима 

flexo штампе у 6 боја. На годишњем нивоу, предузеће преради преко 3000t 

сировине. 33% производње извози у Бугарску, Румунију, Грчку и бивше ЈУ 

републике. Број запослених радника у Пластици АД је 80. Осим ова два гиганта 

прерада пластике присутна је и у погонима мањих капацитета. 

 


