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Одржан састанак Вијећа за сарадњу
Србије и Републике Српске
У Влади Србије је у петак,
25. фебруара одржан четврти састанак Вијећа за сарадњу
Републике Србије и Републике
Српске, на којем су учествовали предсједници Србије и Републике Српске Борис Тадић
и Милорад Додик, премијери
Мирко Цветковић и Александар Џомбић, као и мањи број
министара двије републике.
А непосредно након дужег састанка, предсједници Србије и
Српске одржали су конференцију за штампу.

дић је рекао да је у плану изградња још два или три моста
преко Дрине.
Говорећи о сарадњи Србије и РС на пољу енергетике, указао је на то да „постоји
извјесна спорост“ у изградњи
енергетских капацитета у сли-

тексту истакнуто је да су, због
раста цијена хране, неопходни годишњи биланси и заштита најсиромашнијих дијелова
становништва и у Србији и у
Српској. На састанку је констатовано и да су уочени позитивни трендови у погледу рас-

ву ријеке Дрине и нагласио да
су велике штете од поплава
настале управо због недовољно коришћених енергетских
потенцијала ове ријеке. Предсједник Тадић је истакао да
велике и сложене енергетске
пројекте на Дрини не могу да
изводе само Србија и РС. Неопходни су и међународни
партнери, јер се ради о озбиљним инвестицијама, додавши да би ти пројекти били од
пресудног значаја за заштиту
становништва и економских
ресурса с обје стране Дрине.
Било је ријечи и о
пољопривреди и у том кон-

та БДП, као и да је забиљежен
виши ниво покривености увоза извозом.
Посебна пажња посвећена је образовању јер се и Србија и РС, као и цио регион
суочавају са проблемом недовољног нивоа образовања
становништва. „Најважније су
инвестиције у образовање. То
је кључна претпоставка развоја и конкурентности наших
привреда у годинама које долазе”, додао је Тадић.
На крају, Тадић је најавио
је да ће се убудуће заједничке
сједнице влада двију држава
одржавати чешће, односно

Тадић: Продубљивање
специјалних и паралелних
веза
“Реч је о продубљивању
специјалних паралелних веза
Србије и Републике Српске, у
оквиру Дејтонског споразума,
односно уз пуни међународни
легитимитет и легалитет”, рекао је Тадић новинарима.
Предсједник Србије је
изјавио да су у центру пажње
били инфраструктурни и енергетски пројекти, као и питања
из области пољопривреде и образовања. Како је рекао, разговарало се о реализацији пројекта изградње пута Појате – Вишеград преко Прељине, који
ће бити дио међународног коридора, као и о изградњи аутопута од Бањалуке до Бијељине
преко Добоја са краком према
Коридору 10.
Подсјетивши да је у току
прошле године завршена модернизација моста на Рачи, Та-
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најмање два пута годишње,
како би премијери и министри могли да анализирају докле се стигло са договореним
пројектима.

привредни и економски партнери.
Додик је навео да је Србија у претходних пет година
уложила око 700 милиона евра

де и непосредном повезивању
привредних субјеката, као и
на реализацији Споразума о
специјалним и паралелним
везама, констатовао је Додик.
Према његовој оцјени, реализација заједничких пројеката
у пословном законодавству и
изједначавању услова пословања не само да је олакшала
међусобну сарадњу него је
допринијела и европским интеграцијама Републике Србије
и Републике Српске.
Предсједник Додик је
нагласио да су управо на
претходним састанцима отклоњење и посљедње баријере у међусобној сарадњи, као
и да је смањено оптерећење
пословне заједнице државним
Додик: Србија и РС узајамно у РС – чиме је побољшана еко- интервенцијама.
најзначајнији партнери
номска ситуација, отворен ве„Након посљедњег салики број радних мјеста у том станка у Бањалуци многа преПредсједник РС Милорад ентитету, а привреда Србије дузећа потписала су меморанДодик оцијенио је да односи добила регионални значај.
дум о непосредњој сарадњи, а
Београда и Бањалуке никада
Генерација
политича- ресорна министарства су задрнису били бољи, а да су Ре- ра који сада воде Србију и РС жала само функцију подстипублика Србија и Република највише је урадила и даље цања координације“, закључио
Српска данас најзначајнији ради на јачању двије привре- је Додик.

Улога Вијећа за сарадњу Србије и
РС
Вијеће за сарадњу Србије и Републике
Српске основано је са циљем праћења примјене Споразума о успостављању специјалних и
паралелних веза између Србије и РС потписаног 2006. године.
Конститутивна сједница Вијећа, које чине
предсједник и премијер Републике Српске и
Србије, одржана је 6. септембра 2007. године у
Бањалуци.
Споразумом о специјалним и паралелним
везама између Србије и Републике Српске предвиђа развој институционалних и свих осталих
облика сарадње у оквиру општих политичких и
привредних услова, као и развој транспарентне

сарадње извршних, законодавних и других институција РС и Србије.
Споразумом је предвиђено да Српска и
Србија унапређују сарадњу у области привреде, планирања, приватизације и денационализације, науке и технологије, образовања, културе и
спорта, здравства и социјалне политике, туризма
и заштите околине, информисања, заштите слобода и права грађана, те сузбијања криминала.
На основу Споразума о специјалним и паралелним везама, до сада су реализовани бројни пројекти, и то у области енергетике, образовања, здравства, инфраструктуре, двојног држављанства, а заједнички стратешки приоритет
представља и завршетак два моста преко Дрине
и изградња хидроелектране Бук-Бијела на тој
ријеци.
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Цветковић уручио награду Додику

Свечано уручење награде „Златни динар цара Душана” предсједнику РС Милораду Додику

У Народном позоришту у
Београду, у оквиру манифестације „Лидери – визија стваралаца“ коју је 7. фебруара по јубиларни десети пут организовао Клуб привредних новинара
Србије, премијер Мирко Цветковић уручио је предсједнику
Републике Српске Милораду
Додику „Златни динар цара
Душана“, специјалну награду жирија за допринос јачању
привредних и културних веза
Републике Србије и Републике
Српске.

Том приликом Цветковић
је истакао да је Додик учинио
значајан корак у успостављању
најбољих односа Републике
Српске и Србије. А Додик је,
захваљујући се на урученом
признању, изјавио да жели да
Република Српска и Србија направе јединствени привредни,
културни и духовни простор.
„То је мој циљ и ја сам
посвећен том циљу, у нади да
ће он остварити дефинитиван
успјех“, рекао је Додик и истакао да „многобројини до сада

спроведени пројекти свједоче
о томе да специјални односи
Републике Српске и Србије
нису само мртво слово на папиру“.
Свечаном уручењу присуствовали су патријарх Иринеј, књижевник Добрица Ћосић, више министара у Влади
Републике Србије, предсједник
компаније „Делта Холдинг“
Мирослав Мишковић, као и
многи други представници
привредне и културне елите
Србије.
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Експлоатација нафте у РС
Нафтна индустрија Србије (НИС) и руски „Зарубежњефт“ улазе у РС са инвестицијом у истраживање и
екплоатацију нафте која наредних година може достићи и читавих 300 милиона долара. Информације које су посљедњих
мјесеци кружиле по медијима
да ће руски инвеститори који
су преузели Рафинерију у Броду проширити послове у овом
сектору на подручју Посавине
и Семберије, добила је првих
дана фебруара и
своју конкретну основу. У Бањалуци
је формирано заједничко
предузеће
„Јадран-нафтагас,
а партнерски уговор су потписали
испред НИС-а (66
одсто
оснивачког
капитала) генерални директор Кирил
Кравченко и испред
„Зарубежњефта“ замјеник генереалног
директора
Јуриј
Смирнов. Истрживања
налазишта
нафте и гаса на овим локацијама раде се већ читавих стотину
година, али је најновијим истраживањима утврђено преко
десет милиона тона доказаних
и око 60 милиона тона процијењених резерви.
Како истиче генерални
директор
новоформираног
бањалучког „Јадран-нафтагаса“ Предраг Радановић, прве
активности на терену започеће
већ током ове године и до 2013.

ће обухватити реинтерпретацију постојеће документације
и геолошка и сеизмичка испитивања у три зоне, док би 2014.
требало да почне производња
нафте.
План производње рађен
је за период од 25 година, односно до 2038, а максимум
експлоатације ће бити достигнут током 2021. године.
Финансирање прве фазе биће
реализовано преко кредита оснивача компаније у висини 10

до 20 милиона евра, а динамика даљих улагања до могућих
преко 300 милиона долара
одвијаће се према резултатима
оствареним у претходној фази,
односно према произведеним
количинама нафте и гаса.
Обраћајући се присутнима приликом свечаног потписивања партнерског уговора и
почетка рада „Јадран-нафтагаса“, предсједник РС Милорад
Додик је нагласио:

„Вјерујем да ће руске и
српске компаније које су ушле
у овај посао, поред пословног
интереса, остварити и оно што
је народу у РС, Србији и Русији
најпотребније, а то су запошљавање, развој и енергетска стабилност.“ Премијер РС Александар Џомбић је
додао да је Влада РС
управо енергетику
ставила међу своје
стратешке
приоритете у наредном
периоду и да зато
носиоци овог посла
могу да рачунају
на пуну подршку.
„Желим вам добре
резултате
истраживања, успјешну
инвестицију и на
крају позитивне резултате пословања“,
закључио је предсједник Владе РС.
Након
потписивања
уговора који значи почетак
рада заједничког предузећа
„Јадран-нафтагас“, ресорне
колеге, министри за енергетику Српске и Србије др
Жељко Ковачевић и др Петар Шкундрић задржали су
се згради Владе у Бањалуци
и водили разговоре о наставку и проширењу билатералне
сарадње у нафтном, гасном и
електро сектору.
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Хидроелектране на ријекама
Бистрици и Јањини
Сливно подручје ријеке десна притока ријеке Дрине, дотока, и то изградњом малих
Бистрице смјештено је у исто- има сливно подручје површине хидроелектрана.
чном дијелу Републике Српске 151,1 км² што представља, приСнага једног енергетског
и представља дио сливног под- ближно, 0,6 одсто територије система огледа се у његовој
ручја ријеке Дрине. Бистрица, Републике Српске, односно 0,3 способности да покрије све
као лијева притока Дрине, има одсто површине Босне и Хер- потребе у енергији, да обезсливно подручје површине 428 цеговине. Извор ријеке Јањине биједи складан развој свих чокм², што представља приближ- налази се између планина Ву- вјекових потреба и свих сфера
но 1,7 одсто територије Репу- чевица и Ковач, на надморској његове дјелатности.
блике Српске, На слици је дат шематски приказ техничких рјешења хидроелектрана.
Хидроодносно 0,8 оденергија
је
сто површине
трајни приБосне и Херцеродни енерговине. Извор
гетски
реријеке Бистрисурс, чије коБрана-Захват
це налази се
ришћење заВодостан
испод планине
хтјева градњу
Трескавице, а
хидроелектраушће у ријена које не заТунел
Цјевовод
под
ку Дрину 3 км
гађују човјепритиском
јужно од Фоче.
кову околину.
Својим током
ХидроХбр (м)
од сјеверозаенергетско
пада ка југоиспостројење –
току она дрехидроелектранира воде вина је високо
соких планина
квалитетан,
Трескавице,
најчистији и
Машинска
Зеленгоре и Јах о р и н е . висини од 1.185 м.н.м. а ушће најекономичнији извор
зграда
Сливно
поделектричне
ручје Бистрице
енергије. Не
чине средње високе и високе у Дрину 3,5 км југоистично од загађује земљиште, воду и
планинаме. Највиша кота у Устипраче, на коти 319 м.н.м.
атмосферу, већ напротив опсливу је 2.030 м.н.м и налази
Измијењени енергетски лемењује човјекову околину.
се у југозападном дијелу слива, услови у свијету, нарочито пос- Терени и простор на којима
док је најнижа кота терена код купљење нафтних деривата, би се градиле хидроелектране
ушћа Бистрице у Дрину око као и интензивно коришћење мање снаге су ненасељени. Жи400 м.н.м.
угља у термоелектранама за вотна средина у овом простоСливно подручје ријеке добијање електричне енергије, ру је веома добро очувана, па
Јањине смјештено је у исто- приморали су нас да се поно- ће мјере њене заштите бити
чном дијелу Републике Српске во вратимо интензивнијем ко- стриктно испоштоване у свим
и представља дио сливног под- ришћењу водне енергије, како фазама извођења радова (исручја ријеке Дрине. Јањина, као са великих, тако и са малих во- тражних, грађевинских и екс-

Назад на Садржај

8

Представништво Републике Српске

Инвестиције
• Дефинисан је датун истека
концесионог периода;
• Дефинисане су и концесионе накнаде и то:
а)
једнократна авансна накнада,
б)
варијабилна накнада која се измирује сваког
мјесеца, а дефинисана је као 3
одсто на приход остварен производњом електричне енергије, у периоду експлоатације.

Ријека Јањина

плоатационих), у складу са три хидроелектране на ријеци
законима који третирају ову Бистрици и за једну хидроелекпроблематику.
трану на ријеци Јањини.
Све хидроелектране заПотписивањем
концехтјевају градњу малих брана, сионих уговора инвеститор –
односно мале акумулације, па концесионар преузима обавезе
се не очекују велике негатив- које су дефинисане овим угоне посљедице по екосистеме, вором.
уништавање станишта
и мијењање климе. Такође, користи се потенцијал малих водотока
без потапања вриједног
обрадивог земљишта,
ријетких
природних
вриједности и културне
баштине, измјештања
значајних инфраструктурних објеката итд.
У
функцији
максималног
искоришћења хидроенерРијека Бистрица
гетског
потенцијала
ријека Бистрице и
Јањине предвиђена је из- • Дефинисан је почетак конградња малих хидроелектрацесионог периода од 30 гона (проточно-деривационих)
дина;
каскадно по цијелом току • Дефинисан је период
ријеке. За потребе инвеститоградње објеката, односно
ра „Електродистрибуција“ а.д.
почетак комерцијалног рада
Пале урађена је комплетна
хидроенергетских објеката;
пројектна документација за

Обавеза концесионара је
да обезбиједи:
а)
Гаранцију за изградњу објеката.
Да би гарантовао савјесно
извршење обавеза везаних за
период изградње хидроелектрана, концесионар доставља
гаранцију за изградњу на износ
од 20.000 КМ на сваких 1MW
инсталисане снаге. Ова гаранција важи најмање 12
мјесеци, а биће обновљива и продужава се
до датума изградње.
б)
Гаранцију
за
функционалност
објеката.
Да би гарантовао
савјесно испуњавање
обавеза током периода
експлоатације концесионар ће доставити
гаранцију на износ од
5.000 КМ на сваких
1 MW инсталисане снаге, с тим да за задњу годину експлоатације обезбиједи
гаранцију у висини од 5 одсто
од инвестиционе вриједности
објеката. Гаранција за функционалност важиће најмање
12 мјесеци, биће обновљива и
продужаваће се за период важења концесије.
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Култура

„Мотел Нана“ у Београду и Бањалуци
Београдска публика је
громким аплаузом поздравила
екипу вишеструко награђиваног филма „Мотел Нана“ редитеља Предрага Велиновића,
који је премијерно приказан

Угледни београдски тв редитељ серија за дјецу Никола Велиновић заблистао је у свом
дебитантском
дугометражном играном филму „Мотел
Нана“. Изврсну екипу глумаца

3. фебруара пред многобројном београдском публиком у
Центру „Сава“. Премијери су
присуствовали министар културе Србије Небојша Брадић и
бројни културни и јавни радници пријестонице.
Филм је снимљен у копродукцији Републике Српске („VizArt Film“) и Србије
(„Sirius Production“), као резултат изванредне сценаристичке, режијске и глумачке
сарадње удружених талената са обје стране Дрине. Већ
прослављени сценариста из
Бијељине Ранко Божић је читавој серији изванредних
остварења („Монтевидео, Бог
те видео“, „Вратиће се роде“,
„Живот је чудо“, „Завет“, „Оно
мало душе“) додао још једно и
по неким оцјенама и најбоље.

(Драган Мићановић, Никола
Пејаковић, Зијах Соколовић,
Никола Пејаковић, Младен
Нелевић и Љубивоје Тадић)
предводи звијезда Народног
позоришта у Бањалуци Николина Јелавац.
Сам синопсис не говори много. Професор историје
једне београдске основне школе Иван, због непедагошке реакције на провокацију ученика, бива премјештен у сеоску
школу са свега осам ученика у
босанској планинској забити.
Искуство са једним потпуно
другачијим свијетом, сусрет
са новим људима и љубав са
Јасмином, открива Ивану колико је живот надмоћан над
историјом која је за њега била
више него професионална
преокупација.

Овај филм је до сада
је приказан на фестивалима у БиХ, Србији, Бугарској,
Мађарској, Њемачкој, Француској, Ирској, Украјини,
Канади, САД и Индији, а на
филмском фестивалу „Софест“ у Сопоту прошле године
освојио је свих пет званичних
награда, као и награду публике и жирија FIPRESCI. Фестивалску премијеру имао је на
прошлогодишњем филмском
фестивалу „Cinema City“ у Новом Саду.
Реализацију
пројекта
подржали су Министарство
просвјете и културе РС, Министарство цивилних послова
БиХ, Градска управа Бањалука, Министарство културе Србије, Филмски центар Србије,
те Секретаријат за културу
града Београда, као и многи
други спонзори.
Бањалучка премијера
филма „Мотел Нана“, заказана је за 10. март у 20:30 часова у великој сали мултиплекса „Палас“. Тим поводом
режисер Велиновић је дао
изјаву.
,,У име целе екипе из Београда, радујем се премијери
у Бањалуци. Након изузетно успешне премијере у до
последњег места испуњеној
дворани београдског Центра
„Сава”, верујем да ће и бањалучка публика препознати
емоцију филма, да ће реакције
овдашње јавности бити једнако добре и да ће сви препознати искреност с којом смо се
упустили у овај пројекат“.
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Образовање

Електротехнички
факултет Универзитета
у Источном Сарајеву

Електротехнички факултет је основан прије 50 година.
Почео је са наставом 1. октобра 1961. године. До 1993.
године факултет је био дио
Универзитета у Сарајеву. Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 29. децембра 1992. године ЕТФ постаје
члан Универзитета у Сарајеву
Републике Српске, данас Универзитета у Источном Сарајеву.
У почетку факултет је
имао студијске програме из
области
електроенергетике. Средином седамдесетих

покренут је студијски програм
аутоматике и електронике.
Информатика, касније рачунарство и информатика, почели су 1972. године и коначно
1976. организован је студиј
телекомуникација. (Више информација доступно је на адреси www.etf.unssa.rs.ba).

рајеву изводе се лиценцирани
студијски програми из електроенергетике, аутоматике и
електронике и рачунарства и
информатике.
Електротехнички факултет у Источном Сарајеву, од
академске 2004/2005. године,
прешао је на реформисани
студиј по тзв. Болоњском моЕлектротехнички факултет
делу. Изабран је тростепени
данас
модел студирања 4 + 1 + 3.
Прва генерација на лиценциНакон издвајања из Уни- раном другом циклусу студија
верзитета у Сарајеву, 1993. (мастер студиј) уписана је акагодине, на Електротехничком демске 2010/11. године на сва
факултету у Источном Са- три студијска програма.
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Образовање
Трећи циклус студија
(докторски студиј) још није организован као редовни студиј.
Докторат наука могуће је стећи
по поступку који је важио до
преласка на „Болоњски модел“.
До 1993. године на ЕТФ-у
је било уписано 12.144 студента, промовисано је 3.497
дипломираних инжењера, 202
магистра наука и 126 доктора
наука.
Од 1993. године уписано
је 1.199 судената, дипломирало је 275, магистериј наука стекло је 25 студената. Одбрањено
је 5 докторских дисертација.
Факултет је учествовао
у више ТЕМПУС пројеката, 2
ДААД пројеката и на њему је
реализовано или су у току реализације више пројеката које
финансира Министарство нау-

Лабораторија за информатику

опремљених факултета ла- лабораторијама и богатом биббораторијском
опремом. лиотеком.
Примјера ради, ЕТФ располаже властитим ударним Ко је ко на ЕТФ-у
генератором, посједује два
постројења за испитивање
Први декан ЕТФ-а, у
послијератном периоду, био је
ред. проф. др Вељко Вулетић.
Сада је декан ЕТФ-а ред. проф.
др Божидар Крстајић, продекан за наставу ванр. проф. др
Зоран Љубоје, те продекан за
научно-истраживачки рад и
међународну сарадњу је ред.
проф. др Слободан Милојковић.
Сарадња са институцијама у
Србији

Лабораторија за електричне машине и апарате

ке и технологије у Влади Републике Српске.
Електротехнички
факултет спада у групу најбоље

високим напоном на 50 Hz,
Лабораторију за електричне
машине на 1.400 квадратних
метара, бројним рачунарским

Универзитет у Источном
Сарајеву има потписане уговоре о сарадњи у области науке и
образовања са свим државним
универзитетима у Србији. Скоро да нема факултета у склопу
овог Универзитета за чије оснивање или опстанак не треба
захвалити факултетима универзитета у Србији.
Електротехнички
факултет у Источном Сарајеву,
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Образовање
у послијератном периоду, опстао је искључиво уз помоћ
Електронског факултета из
Ниша, Електротехничког факултета из Београда и Факултета техничких наука из Новог
Сада. Помоћ је била братска и
благовремена.
У ратним условима колеге из Ниша су довозиле опрему
неопходну за извођење наставе, изводили наставу и пружали помоћ сваке врсте. И данас
се у Лукавици прича о чувеном

„нишком комбију“ који кад се
појави у Лукавици, био је знак
наде да ће се преживјети ратне
страхоте и да нису сами и препуштени судбини.
И данас је сарадња са
електротехничким фаскултетима у Нишу, Београду, Новом
Саду и Чачку на високом нивоу. Њихови професори учествују у извођењу наставе на
оба циклуса студија, раде на
пројектима, како међународним тако и домаћим. На овим

факултетима се школује дио
нашег наставног особља. Наши
наставни радници учествују у
пројектима које носе факултети у Србији.
Заједно са набројаним
електротехничким факултетима из Србије, факултетом из
Бања Луке, Електротехнички
факултет у Источном Сарајеву
је организатор највеће научне
конференције из информационих и комуникационих технологија на Балкану.

Научна конференција Инфотех-Јахорина
Ове године одржаће се десети јубиларни Симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, у хотелу „Бистрица“
од 16. до 18. марта 2011. године.

Deseti jubilarni međunarodni
naučno-stručni simpozijum

16.—18. mart 2011.
Hotel Bistrica, Jahorina, RS, BiH

JAHORINA
Poštovane kolege!

Osnovne teme

Zadovoljstvo mi je pozvati vas na Deseti jubilarni međunarodni naučno-stručni
simpozijum INFOTEH-JAHORINA ® 2011, posvećen informacionokomunikacionim tehnologijama.
Simpozijum se održava u periodu od 16. do 18. marta 2011. godine na planini
Jahorini, Republika Srpska, BiH.
U periodu od 2001. do 2010. godine, Simpozijum INFOTEH-JAHORINA® bilježi
konstantan rast u broju učesnika sa prostora bivše Jugoslavije i šire, kao i u broju
prijavljenih i objavljenih radova.
Ovaj simpozijum danas predstavlja jedan od vodećih domaćih simpozijuma
posvećenih primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija.
Predsjednik Programskog odbora
prof. dr Slobodan Milojković
Organizatori

Glavni organizator simpozijuma:
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Suorganizatori simpozijuma:
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
Informacioni sistemi u proizvodnim tehnologijama
Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
Diskusioni forum studenata

Službeni jezici
Službeni jezici simpozijuma su srpski i engleski.
Radovi mogu biti pisani i izlagani na srpskom ili engleskom jeziku.

Važniji datumi
Rok za prijavu sažetka: 21. 1. 2011.
Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada: 7. 2. 2011.
Rok za predaju kompletnog rada: 21. 2. 2011.
Obavještenje o prihvatanju rada: 4. 3. 2011.
Online prijava radova:
www.infoteh.rs.ba/prijava
Uputstvo za autore i dodatne informacije:
www.infoteh.rs.ba
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Кошаркашки камп Дејана
Бодироге у Требињу
Камп Дејана Бодироге
Оно због чега је ова мапокренут је у Требињу са идејом нифестација посебна прича су
да окупи младе кошаркашке пријатељи и гости Кампа, чији
таленте из свих крајева свије- је задатак да учесницима прета, узраста од 12 до 18 година, несу барем дио огромног игкоји би у граду на Требишњици рачког и тренерског искуства.
усавршили и проширили своја
Ријеч је о истинским кознања учећи од прослављених шаркашким, али и људским
асова
игре
под обручима.
К р о з
камп је за
пет
сезона
постојања
прошло више
од 1.500 учесника из 25 земаља.
По оцјенама многих
компетентних
особа
из
кошарке и спорта
уопште,
пројекат је изСаша Обрадовић, Дејан Бодирога и Ибрахим Кутлај
растао у један
од најбољих и
најорганизованијих спортских величинама које су освајале
догађаја оваквог карактера на свјетске и континенталне типросторима Југоисточне Евро- туле, како у клупским тако и у
пе, али и много шире.
репрезентативним такмичењиУ свим сегментима рада ма.
– масовности, инфраструкТако су у првих пет годитури, квалитету ангажованих на, осим домаћина Дејана Ботренера који спроводе план и дироге, са клинцима жељним
програм кампа, смјештају и учења тренирали и дружили се
боравку учесника, ванспорт- Жељко Ребрача, Милан Гуроским активностима, од самог вић, Предраг Саша Даниловић,
оснивања постављени су висо- Саша Обрадовић, Игор Ракоки стандарди, због чега Камп чевић, Миленко Тепић, ДуДејана Бодироге у ширем реги- шан Кецман, Славко Трнинић,
ону нема праву конкуренцију.
Ибрахим Кутлај те тренери

Светислав Пешић, Јасмин Репеша, Миливоје Каралејић и
многи други.
Камп је
јединствен и
по томе што
најперспективнији учесници, по један из сваке
смјене, за награду добијају
одлазак на завршни турнир
четири
најбоља тима Евролиге. Сваки
учесник, поред незаборавног искуства
добија на поклон спортску опрему.
Диригентска палица кампа повјерена је Миливоју Каралејићу, који је тренинге на
најбољи начин прилагодио узрасту и квалитету учесника.
Прошлогодишње издање
било је јубиларно, пето, и окупило је младе кошаркашке таленте из 21 државе, који су, већ
по испробаном рецепту, у Херцеговини боравили у три смјене.
Овог пута кроз камп и
Требиње су прошли дјечаци и
дјевојчице из Италије, Грчке,
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Бугарске, Румуније, Аустрије,
Словеније, Мађарске, Македоније, Њемачке, Швајцарске, Шведске, Белгије, Пољске,

са Бодирогом и Обрадовићем
Трио ће у каталонској
у ревијалној утакмици бранио љепотици боравити о трошбоје репрезентације Кампа. На ку Кампа, у пратњи особља, а
другој страни терена била је домаћин ће им бити Дејан Бодирога, који ће их упознати са
највећим именима европске
и свјетске кошарке која буду у
Барселони.
Ново дружење у Херцеговини заказано је за 29. јун ове
године, када ће Камп Дејана
Бодироге по шести пут отворити своја врата свијету.
Организатори су већ најавили да ће и у 2011. Камп понудити богат садржај и програм
који би у дјело поново требао
спроводити прекаљени кошарДејан Бодирога са полазницима кампа
кашки лисац Миливоје КараШпаније, Француске, Велике екипа коју је предводио Епис- лејић.
Британије, Аустралије, Кана- коп захумско херцеговачки и
Имена других стручњака
де, Сједињених Америчких Др- приморски Григорије.
и кошаркаша који ће клинцима
жава, Србије, Хрватске и Црне
Као и ранијих година, дијелити вриједне лекције већ
Горе.
настављена је пракса да у по традицији се крију, и биће
Пратећи план и програм свакој смјени буду изабрани објављивана непосредно пред
рада који је сачинио Миливоје наперспективКаралејић, кошаркашке наде нији учесници.
су усвајале нова знања, те се У првој смјени
свакодневно надметали у раз- тренери су изаличитим дисциплинама – шуту брали Стефана
за два и три поена, игри „један Глоговца, рођена један” и „пет на пет”, те мно- ног 1994. годигим другим.
не, из Требиња.
Као и ранијих сезона,
Најбољи
Камп су посјетили и признати полазник друкошаркаши, као и тренери. Са ге смјене био је
клинцима су се дружили ка- Огњен Добрић
питен београдског Партизана из МладеновДушан Кецман, бивши репре- ца у Србији,
зентативац Огњен Ашкрабић, док је у трећој
некадашњи европски и свјетски смјени титула
Полазници из Велике Британије
шампион са репрезентацијом најперспективЈугославије, а сада тренер са нијег припала Крушевчанину почетак сваке смјене.
међународним искуством Саша Ђорђу Симеуновићу.
Такође, сам Бодирога је
Обрадовић.
Поменута тројица иг- најавио да планира прошириСпецијалан гост Кампа рача су освојила боравак у вање Кампа, па није искључено
и Дејана Бодироге био је ка- Барселони, гдје ће се одржа- да пројекат заживи и у другим
питен репрезентације Турске, ти овогодишњи „Final Four” градовима Републике Српске
Ибрахим Кутлај који је заједно Евролиге.
и Србије.
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Бања Дворови
У Дворовима код Бијељине, на магистралном путу
Бијељина – Рача, налази се најпознатија међу десетак бања
у Републици Српској. Основана као Јавна установа „Бања

алкална“. То је само мали дио
воде за коју хидролози тврде
да се налази испод Семберије и
Мачве у облику огромног језера вреле, скоро лабораторијски
чисте воде. А бушотина у Дво-

1968. године изградили и базен олимпијских размера. У
прво време воду смо морали
хладити да бисмо је користили у бањи. Наставили смо са
изградњом хотела, ресторана,
базена, спортских терена, паркова, алеја, цвећњака и друге
инфраструктуре. Хотел ‘Свети
Стефан’ је високе ‘Бе’ категорије са 42 двокреветне собе,
два апартмана и лифтом. Собе
имају купатила и сву неопходну савремену опрему. У овом
објекту организују се семинари, симпозијуми, саветовања и
друге велике и мале манифестације, јер се налазимо на средокраћи између великих центара, као што су Београд, Нови
Сад, Сарајево, Загреб, БањалуХотел „Свети Стефан”
ка“, каже директор ЈУ „Бања
Дворови“ Светислав Лопандић.
Дворови“, данас има своје ровима урађена је још 1956. гоТоком годишње сезоне
брижљиво одржаване паркове, дине када су вршена истражи- купања, према ријечима дицвјетне алеје, спортске терене, вања потенцијалних налазишта ректора, на базенима и спортпет базена, међу којима и један нафте.
ским теренима буде око сто
олимпијски, те хотел „Свети
Стефан“ и ресторан „Извор“.
Насеље Дворови данас је прерасло у урбанизовану варош, у
којој је велики број дворишта
препуних зеленила са лијепим
кућама и окућницама, уз добро
снабдјевене маркете.
Наравно, најврједнија у
Бањи Дворови је благотворна
топла минерална вода температуре од 75 Целзијусових
степени, која извире са дубине од 1.300 метара. У централном дијелу бањског комплекса
код стаклене пирамиде, пише
„Од тада, Бања је посте- хиљада гостију, а око двадесет
и да је „вода у Дворовима на- пено грађена. Прво смо има- хиљада људи годишње боратријумско-калцијумско-хидро- ли неколико купатила, резер- ви у хотелу „Свети Стефан“.
карбонатно-хлоридна и благо воар за врелу воду, а онда смо Бањска вода показале се бла-
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готворна, додаје Лопандић, у
лијечењу хроничних реуматских обољења, лакших облика
дијабетеса, хроничног гастритиса, посттрауматских повреда
екстремитета, хроничних гинеколошких болести, лумбага,
спондилозе, епондилитиса и
лубмоишијалгије.
„Имамо веома стручан
и мобилан медицински тим,
па је све више пацијената из
целе Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и других
земаља. За нас се већ чуло на
читавом подручју бивше Југославије, јер наша геотермална
вода лечи многа обољења, а пацијентима препоручујемо употребу геотермалне воде у облику купки у нашем здравственом блоку, али имамо и чесме,
па воду могу несметано да користе и путници-намерници и
сви који наврате у нашу бању“,
напомиње Лопандић.
Током године, у ЈУ „Бања
Дворови“ организују и припреме бројних спортских клубова
из РС, ФБиХ и сусједства, пошто у бањском комплексу постоје
отворени терени за кошарку, рукомет, тенис и одбојку и фудбал
на пијеску. А само километар
даље је сасвим солидан фудбалски стадион локалног
друголигаша Српске.
Све ове спортске терене могу да користе
и рекреативци и особе
које се налазе на рехабилитационом лијечењу, а за посјетиоце
отворених купалишта вриједна
је напомена да су два базена за
дјецу до седам година издвојена
од осталих базена.
Директор ЈУ „Бања Дворови“ каже да имају потенцијала

за развој након што је Влада РС
прије годину дана овој установи
додијелила концесије за експлоатацију геотермалних вода на
двије бушотине, истичући да на
овај начин Бања у наредних 30

које је стекла до сада, доживела снажан развој у погледу
туризма и угоститељства, али
и здравствено-туристичке и
спортско-рекреативне понуде
на шта ћемо ставити акценат“,

година стиче сигурност у смислу
експлоатације воде. „Наши планови иду у правцу даљег развоја,
имајући у виду и очекујући улагања са стране путем заједничког партнерства, а применом
Закона о јавном и приватном
партнерству. То, практично, значи увођење новог, свежег капитала, што би требало да доведе
до пуног процвата Бање“, наводи
Лопандић.
Директор Лопандић додаје да Бања Дворови већ има
изграђене студије за експлоатацију
геотермалних
бушотина с циљем
флаширања воде за
пиће, те да планира
да заврши изградњу
постојеће, али и доградњу нове инфраструктуре. „На тај
начин би се заокружила нова и
квалитетнија понуда и Бања би
на основу коришћења геотермалних природних ресурса и
самог свог географског положаја, као и искуства и имиџа

каже Лопандић. За улагање у
бањски комплекс у Дворовима
заинтересоване су фирме из
Холандије, Грчке, Аустрије и
Русије. Руси су, истиче, посебно заинтересовани за парнерство у стварању омладинског
и спортско-рекреативног и
развој здравственог туризма.
Императив
пословодства ЈУ „Бања Дворови“ је повећање смјештајних капацитета, изградња новог покривеног
базена, као и спортске дворане, чиме би се заокружио
комплетан бањски амбијент и
услуге подигле на виши ниво.
Поплаве које су погодиле
Семберију крајем прошле године само су на кратко одгодиле планове. Након помоћи
коју су бањској установи упутиле Влада РС и Општинска
управа у Бијељини, поменути
планови су поново актуелни.
Штета од поплава је углавном
санирана, а Лопандић очекује
и да предстојећа сезона прође
добро.
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сједиштем у Илиџи. Двије године потом Завод мијења име
и наставља пословање под називом Јавно предузеће Завод за
уџбенике и наставна средства
са п. о. Сарајево. Промјена сједишта је извршена 2001. године и ново сједиште је постало
Источно Сарајево. То је „родни
лист“ нашег завода. Завод за
уџбенике и наставна средства
ЗУНС Источно Сарајево је, заједно са РС и њеним наро„рођен“ је кад и Република Срп- дом, прошао три ратне године,
истовремено
и „растући и
ратујући“, а
потом понио
послијератно
издаваштво,
поставши
1999. године
и званични,
државни, издавач школских
уџбеника у Републици Српској.
Завод
за уџбенике
и
наставна
Пословна зграда ЗУНС-а
средства данас је највећа
ска – 1992. године, прве године издвачка кућа у БиХ, једна од
грађанског рата у БиХ. Осно- највећих у региону, не само
ван је 4. септембра 1992. годи- школске литературе него и осне одлуком Владе РС, а под на- талих, најразноврснијих пубзивом Републички издавачки ликација. Његова годишња
завод „Просвета“ – Сарајево, са продукција је близу милион
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Завод за уџбенике и
наставна средства (ЗУНС)
Источно Сарајево је ове
године ушао у 19. годину
свога живота и постојања
и до сада је издао око
1.300 библиографских
јединица.
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Завод за уџбенике и
наставна средства Источно
Сарајево — велика школска
кућа Српске
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примјерака библиографских
јединица: школски и универзитетски уџбеници, приручници,
наставна средства, педагошка
документација, комплети и сабрана/изабрана дјела, белетристика, поезија, посебна издања
и есеји, савремена друштвена,
политичка и стручна литература и литература за дјецу. ЗУНС
је ове године ушао у 19. годину
свога живота и постојања и до
сада је издао око 1.300 библиографских јединица. Поједини наслови су објављени у сарадњи са другим издавачким

Менаџмент Завода
Управу Завода чине генерални директор Марко
Ашанин, његова замјеница и
извршни директор Сектора
за економско-финансијске
послове Бранка Ђоговић, извршна директорица Сектора
маркетинга Свјетлана Ковач,
извршна директорица Сектора за правне послове Данијела Штака и извршни директор
Сектора за издавачку дјелатност Мирослав Јанковић.
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Представљамо
кућама из РС и Србије. Треба
истаћи да је Завод у почетку
свога рада имао успјешну коиздавачку сарадњу са Заводом
за уџбенике Србије.
Преко издавачке продукције Завода, а поготову на основу школских књига и уџбеника, може се пратити укупан
развој образовања и васпитања
у РС, реформе школства, као и
укупне друштвено-политичке,
а нарочито културне промјене
које су неодвојиве од образовања. Сигурно је да је Завод био
један од кључних носилаца тих
промјена, а понегдје и једини и
незаобилазан. Запослени у За-

План за 2011. годину

Издавачки план Завода
за 2011. годину је одређен
основном пословном обавезом ЗУНС-а, а то је штампање уџбеника за основну и
средњу школу. План предвиђа штампање око 150 уџбеника, док укупни тираж ове
продукције зависи од стања
на залихамам и броја адаптираних и нових уџбеника.
Истим планом је предвиђено
и издавање око 20 дјела белетристичке књижевности, као
и десетак књига из области
стручне и универзитетске
литературе. Овој продукцији
треба додати и одређен број
издања из области педагошке документације и комерцијалних наставних средстава, која заокружују Заводову
издавачку дјелатност.

воду, заједно са ауторима уџбеника и књига, рецензентима,
професорима и осталим сарадницима, обогатили су културну и образовну баштину РС.
За ЗУНС би се могло рећи да је
„велика школска кућа Српске“,
која је описменила и одшколовала њен први нараштај. Запослени у Заводу, као једни од
носилаца образовног система,
свјесни те улоге, са своје стране
чине огромне напоре да образовни систем учине модерним,
успјешним и усклађеним са европским токовима образовања.
Квалитет уџбеника је у сталном
успону у садржајном погледу
док се графички праве од материјала по еко-стандардима,
што потврђује и сертификат о
квалитету ISO 9001:2008.
Поред изузетно модерне и функционалне пословне
зграде, у коју је преселио 2006.
године, Завод посједује и изузетно снабдјевене књижаре у
готово свим већим градовима
Српске, а његова издања могу
се наћи и у свим другим књижарама широм РС. Завод за

уџбенике и наставна средства
редовно је присутан на свим
сајмовима књига, како у РС,
тако и у окружењу, али и на
престижним европским сајмовима. Добитник је великог
броја признања и награда за
издаваштво, као и за укупни
допринос привредном, култур
ном и образовном развоју Републике Српске. Посљедњих
година ЗУНС је издао неколико
изузетно запажених класичних
публикација: монографију „Косово и Метохија“, роман „На
дрини ћуприја“ Ива Андрића на
енглеском и српском, „Горски
вијенац“. Роман „Прозор отворен на висибабу и кукурек“,
Анђелка Анушића је лани добио угледну награду „Светозар
Ћоровић“ док је роман Здравка
Кецмана „Ковчези, нож и вјенчаница“ добио годишњу награду Удружења писаца РС.
Завод за уџбенике је изузетно успјешна фирма и када
је у питању њено пословање, по
оцјени многих једно је од најбољих јавних предузећа у Републици Српској.
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Општине РС

Шипово
Општина Шипово се налази у југозападном дијелу
Републике Српске, гдје живи
11.900 становника на површини од 510 квадратних километара.
Граничи се са општинама Мркоњић Град, Језеро и
Купрес у Републици Српској и
Јајце, Доњи Вакуф и Гламоч, у
Федерацији БиХ.

Удаљеност Шипова од
Бањалуке је око 80 км а од Сарајева око 200 км.
Шипово располаже раскошним природним богатствима, од којих се могу издвојити
водни ресурси и шума. Кроз
Шипово протичу ријеке Плива, Јањ, Сокочница, Лубовица
и Воларица. Глоговац, Ваганац,
Купрешка ријека и још неколико других ријека такође су веома значајне као ресурс општине. На територији општине налазе се Олићко језеро и језеро
Ђол.
Општина је изразито богата шумом. Под шумом се
налази око 22.000 хектара или

готово половина површине
општине.
На територији општине се налазе значајне залихе
руда гипса, бентонита, доломита и угља, и то: гипса
3,500.000 тона, бентонита
2,500.000 кубних метара, доломита 2,700.000 кубних метара и мрког угља око 400.000
тона – истражених резерви.
Природна богатства се, међутим, стихијски и недовољно
економично искоришћавају.
Одавно је на сцени депопулација Шипова. Тако се
број од 18.000 становника
1971. године, затим 16.000
становника 1981. године и
15.000 становника 1991. године смањио на 11.900 становника 2010.
Депопулација је додатно
наглашена негативним природним прираштајем. Број
рођених је константно 30
одсто мањи у односу на број
умрлих.
Укупан број запослених
на подручју општине Шипово
је 2.073 у 2008 години. Јавни сектор запошљава готово
половину радника, односно
42 одсто свих запослених,
друштва са ограниченом одговорношћу 27 одсто, акционарска друштва 16 одсто и
предузетничке радње 15 одсто.
Више од половине радника запослених у предузећима на подручју општине
Шипово ради у предузећима
која се баве производњом ре-

зане грађе, од којих 36 одсто
ради у акционарским друштвима и 64 одсто у друштвима
са ограниченом одговорношћу.
На подручју општине
Шипово у 2008. години било
је 1.907 незапослених радника, од тога је 30 одсто неквалификованих, 45 одсто квалификованих и 21 одсто са
средњом стручном спремом.
Сваке године се пријави и око
50 лица са вишом или високом стручном спремом.
Култура
Релативно мали број
садржаја из сектора културе
на подручју општине Шипово
не омогућава становништву,
а посебно младима, да задовоље своје потребе. Културне
установе на подручју општине су Јавна установа Дом културе „Никола Кокошар“ и Народна библиотека Шипово.
Ове двије организације
су задужене за организацију
активности и манифестација
из области културе.
Образовање
Шипово има солидну образовну инфраструктуру.
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Општине РС
Установа за предшколско
образовање сваке године уписује се око 40 дјеце. Овај капацитет не задовољава потребе, које су, према процјенама,
много веће.
Двије основне школе „Немања Влатковић“ – Шипово
(матична и три подручне) и
„Раде Маријанац“ – Стројице
(матична и двије подручне) образују око 1.100 ученика и запошљавају око 70 наставника/
учитеља.
Средњошколски центар
„Петар Кочић“ – Шипово образује преко 400 ученика у 17
одјељења и запошљава око 40
радника. У оквиру Средњошколског центра дјелују Гимназија, Машинство и обрада метала, Економија, право и трговина, Угоститељство и туризам
и Шумарство и обрада дрвета.
Млади из Шипова углавном студирају у Бањалуци. У
школској 2008/2009. на високошколске установе уписано
је 269 студената са мјестом
боравка у Шипову. Поред тога,
на другим универзитетима се
школује око 100 студената из
Шипова.
Туризам
Својим природним предиспозицијама, многобројним
ријекама и планинама, Шипово пружа идеалне услове за
развој туризма. На територији
општине налазе се многобројни и разноврсни природни и
туристички простори: извори ријека Пливе и Јањ, Јањске
отоке, ушће Јања у Пливу, Вагањска пећина, манастир Глоговац, Соко Град, прашумски
резерват Јањ итд. На распола-

Мушичарење на ријеци Пливи

гању су такође и бројни други
културно-историјски споменици и вјерски објекти.
С обзиром на велико богатство чистих водотокова богатих квалитетним врстама
рибе, Шипово има потенцијале да по риболову буде препознатљиво не само у Српској
и БиХ већ и шире. Ријеке су
углавном богате пастрмком
и липљеном. Шипово има
спортско риболовно друштво
које брине о заштити ревира
Пливе и Јања и о организацији
великих спортских такмичења. У 2010. години на Јању
је успјешно одржано европско
првенство у мушичарењу. Поред риболова, организовано је
и друштво „Плива“ – спортске
активности, преко којег гости
имају приступ свим информацијама туристичке понуде (смјештај, изнајмљивање
опреме, рафтинг, кајак, планинарске туре, параглајдинг,
фотосафари и др.). На Пли-

ви је 2010. године изграђен
велелепни туристички комплекс високог нивоа, са комплетном туристичком понудом. У току је и реализација
великог туристичког пројекта „Еко зона Шипово“, који
је са 360 000 евра подржала
Европска Комисија. Наравно
да ће овај пројекат још више
обогатити туристичку понуду
Шипова.
Организовани лов на територији Шипова траје већ
35 година. На овом подручју
може се наћи високотарифна дивљач, као што су медвјед, дивља свиња, вук, срна,
тетријеб, као и ситна дивљач
– зец, лисица, шљука, дивља
патка, препелица. Шипово
има своје ловачко друштво
„Тетријеб“ и планинарско
друштво „Виторог“.
За смјештај гостију у
понуди је око 200 кревета у
сеоском и око 150 кревета у
хотелском смјештају.
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Спорт

довно одржава све путеве, како
љети, тако и зими.

Спорт је у Шипову организован у спортским клубови- Комунална инфраструктура
ма, који постижу запажене резултате. То су:
Подручје општине Шипово је скоро у потпуности
• Фудбалски клуб „Горица“,
снабдјевено водом. Снабдије• Женски одбојкашки клуб
вање водом обезбијеђено је
„Плива“,
• Кошаркашки клуб „Плива“,
• Карате клуб,
• Ђију-ђицу клуб,
• Шаховски клуб,
• Спортско риболовно
друштво ,
• Планинарско друштво и
• Ловачко друштво.

• Пљевски водовод – потисни
(снабдијева групу села Пљева).
Поред ових постоји и неколико мањих локалних водовода: Волари, Ступна, Лубово,
Соколац, Козила, Мочиоци и
др. На подручју општине има

Саобраћајна инфраструктура
Саобраћајну повезаност
са сусједним општинама Шипово остварује путем два регионална пута: Језеро – Шипово –
Купрес (Р 415) и Шипово – Бараћи – Гламоч (Р 415-А), који
су повезани са магистралном
мрежом путева. Планирана је
изградња аутопута Бањалука –
Шипово – Купрес.
На подручју општине
Шипово нема жељезничког
саобраћаја. Планирана је изградња ускотрачне пруге Шипово – Млиништа – Срнетица,
која је планирана првенствено
за развој туризма ове регије.
Локална градска путна
мрежа је углавном асфалтирана. Међутим, улице су без тротоара и уске те не задовољавају
техничке услове. Већина села
је повезана путевима са Шиповом и међу собом. Ови путеви
су углавном макадамски, и у
току је асфалтирање главних
сеоских праваца. Општина ре-

преко водовода од капиталног укупно 14 водовода. Пракзначаја, а то су:
тично је 94 одсто домаћинстава снабдјевено водом из
• Градски водовод Гређански
водовода, а само четири одМлини – Шипово (снабдије- сто користи бунар или бунар
ва водом град и сва приса хидрофором.
градска насеља);
Локално Јавно кому• Водовод Купрешка ријека
нално предузеће „Лисина“ –
– Басара (снабдијева водом
Шипово одржава само Градсву групу села Стројице);
ски водовод и, по потреби,
• Глоговачки водовод извор
врши неке интервенције на
Глоговца (снабдијева водом осталим. У току је пројекат
села Грбавичко-натпољске
„Водовод и канализација“, у
висоравни и доњу зону: села висини од три милиона КМ,
Чуклић, Греда, Топићи и
који се реализује у сарадњи
др.);
са Владом РС и Европском
• Бабићки водовод Вучији до
инвестиционом банком. Са
– Голобрдо (снабдијева возавршетком реконструкције
дом групу села Бабићи);
водовод ће бити предат ЈКП
• Прибељачки водовод Рјечи- Лисина на управљање и одрца – Прибељци (снабдијева
жавање. Може се констатоваводом групу села Прити да је општина Шипово добељци) и
бро снабдјевена водом.
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Канализациона
инфраструктура
Град и нека приградска
насеља имају урађену канализациону мрежу за одвод фекалних и површинских вода.
Ова мрежа је у лошем стању
и слиједи њена комплетна реконструкција. Фекалне воде се
без пречишћавања испуштају
директно у рјечне токове,
што представља проблем, као
уосталом и сам систем канализације. Шипово промовише
туризам као стратешку привредну грану. У складу с тим
опредјељењем, приоритет је и
заштита вода. ЈКП Лисина одржава овај важан систем. Практично 53 одсто домаћинстава
прикључено је на канализациону мрежу, док остали користе
септичке јаме.
ЈКП Лисина такође врши
прикупљање и одвоз смећа на
једну неуређену депонију на
планини Лисина. Формирано је
и низ мањих дивљих депонија,
чија санација такође слиједи.
Само 25 одсто домаћинстава
обухваћено је организованим
одвозом смећа. Потребно је и
неопходно системско рјешавање овог проблема.

Дани Шипова 2010.

станица и реконструкција дије- Даљинско гријање
лова електро-мреже.
На подручју општине има
Шипово има дјеломич111 км високонапонске и 300 но изграђену мрежу гријања
км нисконапонске мреже.
која је спојена на котловницу
постојеће дрвне индустрије.
ПТТ инфраструктура
Котловница има два котла
капацитета 3.415 KW и 4.550
Општина има три поште KW. Мањи котао је саниран и
које су на услузи грађанима служи за потребе дрвне индус(Шипово, Стројице и Пљева). У трије и за гријање Средњошфункцији су двије телефонске колског центра. Развој дрвне
централе: у Шипову – капаци- индустрије и потребе града
Електроенергетска
тета 3.904 броја од којих је ин- за гријањем се не подударају,
инфраструктура
сталисано тј. користи се 2.654 тако да су у току активности
и Пљеви – капацитета 368 на рјешавању овог важног
Подручје општине напаја бројева, од којих се користи проблема. Планира се издалековод од 34 KW. Нискона- 208 бројева. Телефонска мре- градња једног потпуно новог
понска мрежа којом се напајају жа је комбинована и у потпу- когенерацијског постројења –
град и сва села је 10 KW и уг- ности дигитализована. Општи- котловнице на биомасу, као и
лавном са дрвеним стубови- на Шипово је добро покривена реконструкција и проширење
ма. Комплетан систем има 100 сигналом мобилне телефоније. вреловодне мреже. Пројектрафо-станица, од којих неке Сеоска насеља која немају ин- том су обухваћени сви потне задовољавају потребе свих сталисану фиксну мрежу имају рошачи у свим градским нагрупа потрошача. Стога је пла- фиксне телефоне који користе сељима. С обзиром на то да се
нирана изградња нових трафо- пренос мобилне телефоније.
ради о великој инвестицији,
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биће потребно неколико годи- ма општине. У 2008. години, Велике су могућности и за изна за њену реализацију.
доминирају дрвопрерађивачи воз здравих пољопривредних
(преко 40 одсто, или 39 преду- производа: меса, млијека,
Гасовод и топловодна
воћа, поврћа, меда, љемрежа
кобиља и др. Нажалост,
сектор пољопривреде је
Шипово нема гасона ниском нивоу и може
вод нити термалних вода.
се констатовати да је
Међутим, има веома допољопривредни потенбар
хидропотенцијал.
цијал општине скоро
Хидропотенцијал ријенеискоришћен. Један од
ке Јањ довољан је за изразлога за ово је непоградњу капацитета снаге
вољна старосна струк10 MW. Изградња мини
тура сеоског становпроточних хидроцентраништва (углавном стала могућа је и на другим
рачка). Постоје планови
Панорама Шипова
ријекама овог подручја.
да се рурални дио оживи и постане самоодрЗдравствена заштита
зећа). Слиједе сектор трговине жив тако што би се комбино(21), саобраћаја (18), грађеви- вали пољопривреда и сеоски
Јавна здравствена уста- нарства (7), угоститељства (5) и туризам. Локална заједница
нова Дом здравља Шипово, са рударства (4) предузећа. Поред је обезбиједила солидну интеренским амбулантама у Ба- тога на подручју општине су фраструктуру, путеве, елекбићима, Стројицама, Купре- регистрована 264 предузетни- тро-енергију, воду, ПТТ, а
су, Прибељцима, Јусићима и ка (2009. године), из области: помоћи ће и организовањем
Пљеви, пружа услуге примар- трговине, занатства (фризерс- пољопривредног сервиса са
не здравствене заштите. У све ке радње, столарске радње, механизацијом, хладњачама,
теренске амбуланте доктори прерада кафе, пекарске радње сушарама, сточном пијацом,
долазе једанпут седмично, а у и др.) и угоститељства. У ис- организованим
тржишним
амбулантама Бабићи и Строји- тој години остварен је укупан наступом итд.
це обезбијеђено је стално при- приход локалне привтреде од
Пољопривредно земљи
суство медицинских сестара.
44 милиона марака. Међутим, ште обухвата 22.083 ха, а
Дом здравља је мате- око 4.000 КМ по становнику и шумско земљиште 22.399 ха
ријално-технички и кадровски даље је испод просјека Репу- подручја општине.
добро опремљен. Објекти су блике.
Највећи привредни пообновљени.
Око 58 одсто прихода тенцијал представљају:
У саставу Дома здравља остварено је у области прераде • шумарство и прерада дрради и Центар за физикалну дрвета, а слиједи трговина, са
вета,
медицину и рехабилитацију 17 одсто. Производи дрвопре- • рударство и прерада руда
који има регионални ниво. раде се углавном извозе, тако
(гипс, бентонит, доломит),
Укупно је запослено 58 радни- да је шиповачка привреда зна- • хидропотенцијал и вода за
ка, од чега су 43 из медицинске чајан активни извозник. Овоме
пиће,
струке. Ниво здравствене заш- треба додати и извоз гипса и ги- • туризам и
тите је задовољавајући.
псаних производа, који такође • пољопривреда.
скоро сви иду у извоз, те руду
Привредни потенцијали
бентонита, која се 100 одсто изПрема томе је направози. У посљедње вријеме све је вљен и Стратешки план разСтруктура привреде је у више страних туриста у Шипо- воја општине за период 2010складу са природним ресурси- ву са трендом пораста посјета. 2015. године.
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У току је оснивање послов- • има напајање електричном
них зона у којима ће се нудити
енергијом, водом и ПТТ.
простор потенцијалним улага- • предвиђена је за развој тучима. Три пословне зоне су страристичких услуга и садржаја
тешке:
везаних за туризам, као што
• пољопривредна зона Натсу кампови, мотели, бунгалопоље,
ви, неопходних за рекреацију,
• туристичка зона Јањске отоке
шетње, еко и етно туризам и
и
конференцијски туризам
• индустријска зона Соколац.
• приватно-јавно партнерство
(приватни власници и општина)
• перспективно могуће је развити центар типа Плитвица
Индустријска зона Соколац
• налази се на 5 км удаљености
од Шипова, уз пут Р415 А
(Шипово – Бараћи – Гламоч)
• снабдјевена је електричном
енергијом, водом и ПТТ
• предвиђена је за све врсте
индустрије
• у зони већ има фабрика за
прераду бентонита и три дрвопрерађивачка погона
• приватно-јавно партнерство
Јањске отоке
(власници приватни и општиПољопривредна
зона
на)
Натпоље
Административни трош• простире се на површини од
кови (по квадратном метру):
150 ха, од тога су 60 ха ора• цијена грађевинског
нице, док су остало пашњаци
земљишта 3 – 40 КМ,
• налази се на 1000 м надморс- • цијена стамбеног 800 КМ,
ке висине
• цијена пословног простора
• има напајање електричном
1000 КМ,
енергијом, водом и ПТТ
• цијена складишта 400 КМ,
• око 15 километара је удаљена • цијена гаража 300 КМ,
од Шипова
• цијена одвоза смећа 0.75 КМ
• предвиђена је за пољоприи
вреду – сточарство, ратарство • цијена воде 0.90 КМ по куби• на овој локацији је некад
ку.
била активна земљорадничка
Постојећи страни инвесзадруга.
титори
Туристичка зона Јањске
Неколико страних инвесотоке
титора уложило је значајна сред• налази се на 8 км удаљености ства у дрвопрерађивачке погоне,
од Шипова, уз пут Р 415 Ши- у фабрику за прераду бентонита
пово – Купрес.
(„Кети Трејд“, „Cassoti Claudio“,

Душан Малиновић

„Fabricia Italiana Pallets s.p.a.“)
и врло успјешно раде. Успијешно послује и неколико домаћих
инвеститора, који су уложили
значајна средства у производњу
гипса, грађевинску дјелатност,
трговину и туризам.
Кратка изјава начелника
општине Шипово Душана Малиновића
Шипово је отворено за све
домаће и стране инвеститоре.
Нудимо им веома повољне услове за улагања у пословне зоне, у
туризам и пољопривреду. Административна служба општине, у
сарадњи са Владом РС, стоји им
на располагању за давање свих
потребних сагласности и дозвола у врло кратком временском
року.
Стратешким планом развоја Шипова до 2020. године,
који је усвојила Скупштина
општине Шипово, планирамо да Шипово 2020. године
буде мјесто гдје се богатство
природе и обиље здраве воде
и квалитетних шума претачу
у препознатљиве производе и
јединствене доживљаје. Таквим стваралачким приступом,
Шипово се гради као заједница
која баштини здраве вредности, и својим грађанима пружа квалитетне услове живота
и рада и задржава и привлачи
младе, образоване и успјешне
људе.
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