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У фокусу

Консултације директора
представништава РС
координацију, најавила да ће
за неколико недјеља бити отво
рено и представништво у Бечу,
те да се за крај ове односно по
четак сљедеће године планира
отварање представништва и у
Вашингтону.
Тематски дио састанка био
је посвећен иностраним инвес
тицијама у РС, као неопходној
подршци привредном развоју
и расту запослености у пери
оду када још нису превладане
посљедице глобалне економске
кризе. Шефови представништва
су прихватили иницијативу ми
нистарке Цвијановић и најавили
да ће се у предстојећем периоду
ангажовати да анимирају што
већи број привредних субјека
та и пословних заједница из зе

Половином
прошлог
мјесеца у Бањалуци је у Ми
нистарству за економске одно
се и регионалну сарадњу одр
жан редовни радни састанак
директора представништава
Републике Српске у Београду,
Москви, Бриселу, Јерусалиму,
Штутгарту и Бриселу. Ради
се о представништвима за
привредну, културну, научну,
техничку и спортску сарадњу
преко којих РС, у складу са
Дејтонским споразумом, раз Министарка Жељка Цвијановић
вија директне везе са земљама
домаћинима.
маља у којима дјелују. А неке већ
започете конкретне иницијативе
Ширење мреже и нове
презентоване су већ у току овог
инвестиције
састанка.
Тако је Душко Перовић,
Досадашњи рад предс шеф Представништва у Москви,
тавништава у Србији, Русији, обавијестио госпођу Цвијановић
Израелу, Њемачкој и Белгији да је “Гаспрому” и надлежном
дао је врло позитивне резул руском министарству благовре
тате, па је министарка Жељка мено предата сва потребна до
Цвијановић, која је испред кументација за укључивање РС у
Владе РС задужена за њихову енергетски мегапројекат “Јужни

ток” те да се очекује да већ у ав
густу буде завршен бизнис план.
Перовић је такође пренио велико
интересовање руских туристич
ких агенција за РС, те њихову
спремност за отварање редовне
авионске линије која би једном
недјељно повезивала Москву
са Бањалуком. Шеф предс

Изјава министарке
Цвијановић специјално
за Билтен
“И овај наш састанак
потврдио је значај пре
дставништава РС у свијету и
потребу за ширењем мреже
нових. Од Пројектно-инве
стиционе
конференције,
која је планирана за јесен
очекујем нове импулсе за
развој привреде РС.”
У једном од наредних
бројева објавићемо шири
интервју у коме госпођа
Цвијановић, између осталог,
говори о томе каква је ра
злика између класичне дипломатије на нивоу БиХ и
представништава РС у свијету, да ли је послије Беча и Вашингтона у плану отварање
још неких представништава,
које су специфичности Пре
дсатвништва у Београду итд.

тавништва РС у Јерусалиму
Арије Ливне напоменуо је да са
домаћим предузећима и ирае
лским партнерима управо ради
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У фокусу
на пројекту градње стакле
ника за узгој раног поврћа,
што би омогућило заједнич
ки извоз на тржиште ЕУ. И
директори остала три пред
ставништва, Марио Ђурагић
у Бриселу, Мићо Ћетковић у
Штутгарту и Млађен Цицовић
у Београду, такође су говори
ли о конкретним активно

стима, које су планиране или
су већ у току.
Конференција у септембру
На приједлог министар
ке Цвијановић, на састанку је
закључено да се у Бањалуци
на јесен, највјероватније већ
у септембру, одржи Међуна

родна пројектно-инвестициона
конференција за коју ће шефо
ви иностраних представништа
ва РС обезбиједити учешће
потенцијалних инвеститора из
пет земаља својих домаћина.
Поред српских, руских, израел
ских и белгијских привредника,
на скупу би се већ могли поја
вити и аустријски.

Научна сарадња

Институт “Михајло Пупин”
и у Бањалуци
Министар просвете и науке Републике
Србије Жарко Обрадовић, министар науке и
технологије Републике Српске Јасмин Комић
и директорт Инстиута “Михајло Пупин” у Бео
граду Владан Батановић потписали су 5. апри
ла у Београду Споразум о научно-технолошкој
и пословно-техничкој сарадњи којим су пре
цизирани финансирање и рокови за оснивање
Института “Михајло Пупин” у Бањалуци.

Заједничко учешће на међународним
пројектима, размјена стручњака, стипенди
рање најбољих студената, гостовање предава
ча из Института у Београду на факултетима у
Републици Српској, само су дио активности и
размене знања који се планирају.
Министар Обрадовић је рекао да је ос
нивање заједничког института наставак добре
сарадње између Србије и Републике Српске и
подсјетио да је то добар показатељ да се може
заједнички наступити и у области науке и ис
траживања.
Министар Комић је нагласио да је за Ре
публику Српску оснивање заједничког инсти
тута у Бањалуци потврда јачања пријатељских
веза и односа који су суштина специјалних и
паралелних веза Републике Србије и Републи
ке Српске.
Он је истакао да ће оснивање институ
та у Бањалуци допринијети информационокомуникационим технологијама, омогућити
младим људима да учествују у међународним
Министри Комић и Обрадовић приликом потписивања
пројектима, али и изразио наду да ће зајед
Споразума
нички институт дати резултате и на пољу при
Почетак рада Института, који ће имати вредног развоја.
сједиште на Електротехничком факултету у
Споразумом је предвиђено да 60 одсто
Бањалуци, планиран је за јун ове године, а у оснивачког капитала у Бањалуци обезбиједи
њему ће моћи да се запосле стручњаци који су Институт “Михајло Пупин” из Београда, а по
своје образовање стекли на универзитетима у 20 одсто Универзитети у Бањалуци и Исто
Републици Српској, и то првенствено на елек чном Сарајеву.
тротехничким факултетима.
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Култура

Копродукција три позоришне куће
Након распада Југосла ко чудо у томе што смо се раз
вије и ратно-поратног периода ишли, него у томе колико смо
“псовања и пљувања” по свему дуго остали заједно.” У духо
ономе у шта се претходних де вито аранжираном Програму
ценија заклињало, посљедњих представе наведени су мејлови
година је наступио период југо које су размјењивали редитељ
носталгије. Популарни естрад Даријан Михајловић, директор
ни
умјетници
из различитих
дијелова бивше
Југославије са
великим успје
хом и сада по
комшилуку буде
лијепе успоме
не на заједнички
живот у једној
држави. Драм
ска
представа
“Седам и по”
коју су, на осно
ву истоименог
текста и фил
ма Мирослава
Момчиловића, “Седам и по” у Атељеу 212
удруженим сна
гама реализовали Атеље 212, Атељеа Кокан Младеновић и
Народно позориште РС и Но остали актери у припреми овог
восадско позориште, предста занимљивог позоришног проје
вља искорак у трећи период.
кта. Идеја је драмски ориги
То је период трезвеног нално развијена кроз серију
истраживања изразитих спе негативних
етноцентричких
цифичности и дубоких разли стереотипа и предрасуда, које
ка које су објективно дијелиле су и у најбољим југославенским
народе и средине “од Триглава временима узајамно његовали
до Ђевђелије”. Након национа “наши народи и народности”.
листичког гњева и сентимен
У омнибусу од седам при
талне носталгије, коначно смо ча као да су оживљени познати
стигли до рационалног реали вицеви о “шкртим Јанезима”,
зма који препознаје посебне о “културно извјештаченим
језике, културне традиције, Штефецима” “о наивним Суљи
нивое економске развијености, и Муји”, и “о Соси и Лали”, а
националне менталитете и сл. нису изостале анегдоте ни о цр
Порука представе “Седам и по” ногорској разметљивости, срп
могла би да гласи: “Није толи ској лијености итд. Компоно

вана као серија лабаво пове
заних драмских минијатура,
представа плијени динами
ком али, неизбјежно, биљежи
успоне и падове. А у бројном
извођачком ансамблу, у коме
се поједини глумци појављају
у више уло
га, издвајају се
Светислав Буле
Гонцић, Зоран
Цвијановић,
Ружица Сокић,
Николина Јели
савац и Борис
Шавија. Инвен
тивну сценогра
фију
урадила
је Марија Ка
лабић, кости
мографију Ни
нела Петровић,
музику Марко
Грубић, а на
представи
су
радила три дра
матурга: Радмила Смиљанић,
Јелена Мијовић и Ката Гyрма
ти.
На три премијере, 7.
марта у Бањалуци, 19. апри
ла у Београду и 21. априла у
Новом Саду, три позоришта
су се представила својим ма
тичним публикама и заслуже
но пожњела аплаузе. А након
љетних гостовања у јуну, “Се
дам и по” на јесен наставља
свој, вјерујемо, дуг и успјешан
репертоарски живот. Овом
пројекту, као облику њего
вања специјалних веза Српске
и Србије, конкретну подршку
пружило је Представништво
РС у Београду.
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Образовање

ФПН у Бањалуци:
уз подршку колега
из Београда
Развој високог образо
вања у Републици Српској
биљежи изузетну динамику и
представља један од важних
елемената њене припреме за
евроинтеграције. Српска, као
и већина земаља у балканском
окружењу има тек око шест

култетима у државном
и приватном секто
ру, а расте и број истурених
одјељења по мањим центрима.
Отварање нових факултета је
ипак много сложенији подух
ват, који тражи веће и дуже
припреме.

Премијер, министар и декан: Потписивање меморандума о изградњи ФПН-а

одсто високообразованог ста
новништва, док је просјек у ЕУ
вишеструко виши. Из године у
годину, прије свега у Бањалу
ци и Источном Сарајеву, отва
рају се нове студијске групе на
филозофским, филолошким,
природно-математичким, ме
дицинским и техничким фа

Факултет
политичких
наука је најмлађи члан држа
вног Универзитету у Бањалу
ци. Настао је почетком 2010.
године из четири студија, која
су се раније развијала у окви
ру Филозофског факултета
(социологија, социјални рад,
журналистика) или су, као што

је случај са базичним студијем
политикологије,
претходно
тек зачета на овом факултету.
Иницијални наставни програм
је направљен у сарадњи са ис
кусним колегама из Београда,
а за првог декана је изабран је
проф. др Ненад Кецмановић,
шеф студија политикологије
београдског Факултета поли
тичких наука и дугогодишњи
гостујући професор у Бањалу
ци.
Иако у просторно огра
ниченим условима, Факултет
је захваљујући ентузијазму на
ставника и администрације, те
великом интересовању за овај
студиј за кратко вријеме кон
ституисан и стартовао је пуним
капацитетом. А повољна окол
ност што Бањалучки универ
зитет има структуру кампуса
(адаптирани објекти у бившем
војном центру “Борик”), омо
гућила је да “млађи сустанар
Филозофског факултета” ко
ристи и учионице Филолошког,
Пољопривредног и других фа
култета. ФПН је већ ове године
акредитовао програм мастер
студија на све четири студијске
групе и ушао у процес припре
ме за акредитацију докторских
студија, па је расположиви не
само властити него и позајмље
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Образовање

Fakultetska čitaonica

Макета зграде бањалучког Факултета политичких наука

ни учионички и кабинетски
простор постао претијесан за
даљи развој. Утолико више
што болоњска реформа, у коју
је факултет дубоко загазио,
захтијева интензиван цјело
дневни рад са студентима и
већи број асистената, а то зна
чи и већи број сала различите
величине, од амфитеатра за
заједничку наставу за бруцо
ше до малих сала за докторан
де. Предсједник Српске, као и
Влада, те Ректорат Бањалуч
ког универзитета, показали су
конкретну подршку развојним
амбицијама ФПН-а и крајем
априла је потписан уговор са
Министарством просвјете о
ангажовању 2.500.000 КМ за
почетак изградње зграде фа
култета. Објекат је пројекто
ван по најсавременијим уни
верзитетским стандардима и
планира се да буде завршен до
краја идуће године, а у њему
ће бити смјештени и факул

тетски Институт за друштве
на истраживања, издавачки
центар, редакција часописа,
даље је планиран простор за
практичну наставу, јавну три
бину, те слободне студентске
активности.
У менаџменту бањалуч
ког ФПН-а, који поред дека
на Кецмановића, сачињавају
професори Н. Поплашен, Е.
Влајки, Б.Ковачевић, А. Бо
гданић, те млађи сарадници
С. Наградић, А. Врањеш и Ј.
Илић, истичу да су почетком
ове године на Београдском
универзитету
докторирала
три асистента и да ће до краја
године за доценте бити иза
брана још три. Тиме ће се,
кажу, ФПН углавном кадров
ски комплетирати и ослонити
на властите снаге. Као специ
фичност овог факултета на
глашавају трајну стратешку
оријентацију на сарадњу са
другим универзитетским цен

трима и угледним професо
рима из иностранства, сусјед
ства те, у оквиру специјалних
веза, посебно из Србије (Миле
Милосављевић, Дарко Та
насковић, Срђа Трифковић,
Вукашин Павловић и др.). А
заинтересованима, не само
из Републике Српске, пору
чују да ће бањалучки Факултет
политичких наука у наредној
школској години расписати
конкурс за четворогодишње
студије из политикологије,
социологије, журналистике и
социјалног рада. Око стотину
бруцоша биће примљено у ста
тусу буџетских, самофинан
сирајућих и ванредних студе
ната. Такође, на нешто мањи
број мјеста на једногодишњим
мастер студијама моћи ће да
конкуришу дипломирани по
литиколози, социолози, нови
нари и социјални радници који
имају одговарајући просјек
оцјена.
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Бања Кулаши
Ако кренете правцем
Прњавор – Теслић, на четрна
естом километру наићи ћете
на Бању Кулаши. Смјештена је
у подножју прелијепе планине
Љубић, у питомој долини рије
ке Укрине, поред пруге Добој
– Бањалука, на површини од
12 хектара. Носи име села у
непосредној близини, у крају
који се одликује умјерено-кон
тиненталном климом.

ви кроз које су пуштали топлу
воду за гријање.
Доласком Аустроугара на
просторе БиХ први пут је из
вршен попис и опис свих при
родних извора. Убрзо затим Е.
Ludwig је извршио прве физич
ко-хемијске анализе главних
извора у Босни и Херцеговини.
Касније, користећи његове на
лазе, F. Katzer је урадио нове
анализе, које је приказао у

изграђена је нова бања са лије
пим стационаром, базенима
и кадама, као и садржајима за
физикалну терапију. Радила је
само сезонски, за потребе ло
калног становништва.
Улагања у инфраструктуру

На нашим просторима
љековита својства воде почели
су користити Римљани, који су
цијенили посебно топле изво
ре сумпорне воде. За властелу,
обољеле и рањене борце гради
ли су импресивне грађевине са
терапеутским садржајима – ба
зенима и кадама, украшеним
дивним мозаицима и фонтана
ма. Ове воде користили су то
ком цијеле године и за те пот
ребе постављали и подне ције

Након приватизације и
пререгистрације у акционар
ско друштво “Бања Кулаши”,
захваљујући стручном и мате
ријалном ангажовању “Цептер
фонда”, у цијелости је ренови
рана и оспособљена да пружа
савремене балнеотерапијске
и физијатријске услуге током
цијеле године. Након ренови
рања има могућност да пружа
и услуге организације бањских
спортско-рекреативних
ак
тивности. Мир, блага клима
и, прије свега, изразита љеко
књизи “К познавању минерал витост термоминералне воде
них врела Босне”, у којој је оп бање, деценијама су привлачи
исао и термални извор у Кула ли и оне који су тражили лијек
шима. Лаза Ненадовић, 1936. за своју болест, као и оне који
године, у својој књизи Кулаше су долазили само да се одморе.
описује као бању локалног зна
чаја. Завршетком Другог свјет Здравствене услуге
ског рата бања је ушла у састав
угоститељског предузећа “Цер”
Стољетна традиција Ку
у Прњавору и у његовом саста лаша заснива се на изворима
ву као акционарско друштво, изразито љековите термомине
остала је све до данас. Осам ралне воде, чија је температура
десетих година прошлог вијека 27 степени Целзијуса. Бактери
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олошки је потпуно стерилна, а
посебне карактеристике воде
су високоалкалност (Ph 11,75)
и ниска минерализација (168
mg/l. у Европи постоје само
три, а у свијету седам извора
овакве воде.
Анализом
термомине
ралне воде бање утврђено је да
њено коришћење даје изузетно
добре резултате у лијечењу бо
лести бубрега и мокраћних пу
тева (каменац бубрега и мок
раћног мјехура, хроничне ин
фекције бубрега, стања послије
оперативних захвата на бу
брежно-мокраћном систему),
болести органа за варење (гас
тритис, чир на желуцу и два • током купања у базенима
наестопалачном цријеву), бо
покретљивост зглобног сис
лести женских полних органа,
тема и болови у зглобовима
повишен крвни притисак и хо
су се враћали у физиолошко
лестерол, дијабетес, посљедице
стање;
тјелесних повреда, болести ло • дружење са обољелима од
комоторног апарата (реумату
исте болести позитивно је
зам), кожне болести (екцеми,
дјеловало на болеснике, у
псоријаза).
смислу враћања самопо
Лијечење псоријазе
Термалне воде Бање Ку
лаши показале су видне ре
зултате у лијечењу псоријазе
и смањењу тегоба и ублажа
вању клиничких промјена код
псоријатичара и других хро
ничних кожних обољења.
Током рада у бањи
и праћења тока лијечења
обољелих од вулгарне псо
ријазе дошло се до сљедећих
резултата:
• након неутралне терапије
и кориштења бањске воде
псоријатичне промјене су
се повлачиле скоро у ције
лости, са остајањем резу
дијалне пигментације;

уздања, које је код ових бо
лесника често изгубљено;
• рецидиви болести након
боравка у бањи су постајали
све рјеђи, а ново појављи
вање симптома углавном је
бивало у блажем облику;
• контраиндикације након
коришћења бањске воде са
осталим облицима лијекова
нису забиљежене ни код јед
ног обољелог;
• период лијечења и сани
рања промјена на кожи
уз бањску воду бржи је у
просјеку и до 70 одсто код
свих обољелих које смо
имали прилику да пратимо.
Протокол лијечења псо
ријазе (кожне болести)
• Субспецијалистички пре
глед (универзитетски про
фесор)
• Контролни преглед (уни
верзитетски професор) по
потреби
• Континуирани љекарски
надзор
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Угоститељске услуге

• Увођење у здравствену дато
теку и праћење тока болести
• Минерална купка (када или
базен) два пута дневно
• УВ терапија
• Вјежбе за психофизичку ре
лаксацију
Смјештај
• Три оброка дневно (са више
јела)
• Могућност избора дијеталне
хране

та својства бањске воде су до
казана у за то оспособљеним
институцијама, те се може
користити за лијечење обоље
лих од вулгарне псоријазе и
других дерматоза алергијске
етиологије, као равноправ
на терапијска метода, али уз
сталан медицински надзор.

Смјештај у Бањи Кулаши
пружа модерна, реновирана
грађевина која пружа сав ком
фор и удобност.
Хотел располаже са 50
соба и четири апартмана. Све
собе имају терасу са погледом
на питому долину ријеке Укри
не и опремљене су телевизори
ма са сателитским каналима и
телефонима. Хотел посједује
ресторан, кафе-посластичар
ницу, аперитив бар, ТВ салу,
библиотеку, паркинг простор,
трим стазе, базене са термоми
нералном љековитом водом,
масажне терапије, његоване
вртове и цвјетњаке, спортске
терене (мали фудбал, кошарка,
одбојка и др.).
Близина ријеке Укрине
гостима омогућава рибарење
и купање. Гости Бање Кула
ши су, између осталих, могу
да буду и ђаци. Екскурзије
су рекреативног карактера и
нуде разне садржаје, зависно
од тога да ли су вишедневне
или само пролазне.

Закључак
На основу досадашњег
рада и праћења лијечења
обољелих од вулгарне псорија
зе у Бањи Кулаши, може се
рећи да је њена вода изузетно
корисна за лијечење ове боле
сти. Имајући у виду да досада
шњи начин лијечења вулгарне
псоријазе често не даје жељене
резултате, а могу се појавити
и нежељене реакције ако се
обољели третирају цитостати
цима, лијечење бањском водом
је добра и сигурна метода без
нежељених ефеката. Љекови
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“Celex” из Приједора
на челу
Захваљујући традицио
налној годишњој награди При
вредне коморе, није тајна која
предузећа су у претходној го
дини оставрила најбоље по
словне резултате у РС. Постоје
различите дјелатности и разли
чити аспекти пословања, па се
на списку награђених за 2010.

годину у више категорија на
шао већи број фирми, које
ћемо представити у наредним
бројевима Билтена. Почиње
мо, наравно, са оном која је
оцјењена као лидер међу нај
бољим и заслужила велику на
граду Привредне коморе РС, а
то је Творница папира “Celex”
из Бањалуке.

Структура власништва
• „Eco – invest Ružombrek,
s.s.“ (Slovakia)
• Фонд за реституцију (БиХ)
• Пензионифонд (БиХ)
• SHP “Harmanec, a.s.
Harmanec“(Slovakia)

Састав менаџмента
Управни одбор
• Инг. Даниел Крцхнавy
• Инг. Лауко Олдрицх
• Инг. Јозеф Хорак
Одбор за ревизију
• Инг. Милан Фило
• Миљенко Брајковић
• Драган Матић

Пуни назив фирме
Творница папира
„Celex” а.д.Бања Лука

Интерни ревизор
SHP • Инг. Петер Дебнар

Подаци о одговорним
лицима емитента
• Предраг Згоњанин, дирек
тор Друштва
• Милан Милаковић, замје
ник директора
• Ђорђе Лазић, главни финан
сијски менаџер
• Снијежана Тадић, шеф ра
чуноводства и пореза
Фабрика папира и папир
не конфекције “Celex” почела
је са радом у јануару 1966. го
дине у саставу ИЦПВ-а (Ин
дустрија целулозе, папира и
влакна Бањалука) као трећа
фабрика тадашњег гиганта
Инцел, а прва фабрика tissue
папира на подручју бивше Ју
гославије.
Програм је реализован
према EMSE – Париз. У изради
опреме учествовале су фирме
„Schneider-Creusot”, “Escher
Wyss-Rawensburg”, “Millspa
ugh” итд.
Папир машина ПМ-1
типа YANKEE са два филца
lick-up система преузимања
траке са сита.
Програм рада ПМ-1 је:
• целулозна вата
9 -12 г/
м² на ситу
• медицинска вата 2 -16 г/
м² на ситу
• tissue папир крепом 20%)
12 -16 г/м² на ситу
• једнострани глатки папир
22 - 45 г/м² на ситу
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Увођењем ПМ-2 “Celex” је почео са производњом најквалитетнијег tissue папира у Западној Европи

• крепован папир
32 - 46
г/м² на ситу
Капацитет ПМ-1 је био
cca 4.000 т папира и 3.000 т
готових производа (целулозне
вате, медицинске вате, џепних
марамица, тоалет папира, сал
вета и ручника).
Средином 1973. годи
не извршена је реконструк
ција ПМ-1 од стране фирме
„Andritz – Austria“, повећан је
капацитет на 6.000 т.
Нова
папир-машина
ПМ-2 почела је да ради 1981.
године. Испоручилац опреме
је компанија „Andritz-EscherWyss-Sulzer“. То је пилот-ма
шина капацитета 130 т/дан,
радна ширина 4.900 мм са
дуплим ситом и максимал
ном брзином од 1500 м/мин –
највећа и најбржа машина на
подручју бивше Југославије.
Највећа производња у
“Celex-у” забиљежена је 1989.

године – 32.000 т папира на
обје папир машине и готових
производа 21.000 т.
За вријеме несрећних до
гађања на територији бивше
Југославије фабрика “Celex”
је повремено радила и про
изводња никада није потпуно
стала, што је омогућило да се
витална постројења одрже у
радном стању.
У фебруару мјесецу 2001.
године на расписаном тен
деру за продају државног ка
питала ДП “Celex“ Бањалука
побиједио је Holding “Ecoinvest,a.d.Ružomberok”– Ре
публика Словачка.То је прва
страна инвестиција Словачке
индустрије целулозе и папира.
Саставни дио купопродајног
уговора је била обавеза ”Ecoinvest-a” да у наредне двије го
дине инвестира 17,5 милиона
КМ и да запосли 420 радника,
којим треба да исплати све за

остале плате од 1996. до 2001.
године.
На Скупштини предузећа
у децембру мјесецу 2001. го
дине ЗДП “Celex” се трансфо
рмисао у Творницу папира
SHP “Celex”,а.д. Бања Лука. За
веома кратко вријеме, уз ве
лику ангажованост стручних
радника из SHP “Harmanec-a”
Словачка, радника “Celex-а”,
страних компанија “Andritz“
из Аустрије, “Adato“ из Словач
ке, ПМ-2 је свечано пуштена у
рад 27. јуна 2002. године, и од
тог дана почиње производња
и пласман најквалитетнијег
tissue папира у Западној Евро
пи и окружењу.
Година 2009. била је
све само не досадна у сваком
погледу (рецесија, глобал
на економска криза, потреси,
ратови, цунамији…). Наде су
биле усмјерене у бољу 2010.
годину. Почетак је то и наго
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Даљи развој је усмјерен на виши степен прераде произведеног папира

вјештавао. Процјене се нису
показале исправним. Неоче
кивано је дошло до високог
раста цијена репроматеријала
и енергије.
Што се тиче папирног
сектора – сфере хигијенског
папира – услови су се знатније
погоршали у односу на 2009.
годину. Разлог лежи у чињени
ци да је потрошња хигијенског
папира толико социјализова
на да се сматра “нормалном”
у свакодневном животу, као
и храна и вода за пиће, па се
самим тим промјене улазних
цијена нису могле у потпу
ности пренијети на финалне
производе.
Кретање цијена улазних
сировина и енергената није
ишло на руку производњи бу
дући да ниво продајних цијена

затечених почетком 2010. го
дине није било могуће значај
није повећавати.
Уз све то и даље су по
стигнути значајни резултати на
смањењу утрошака и трошкова
по јединици готовог производа,
а нове инвестиције, када дођу у
фазу потпуне експлоатације,
додатно ће допринијети овом
процесу.
И поред тога положај за
послених ни у једном тренут
ку није погоршаван, штавише
договорене су и спроведене
измјене у интерним актима
у вези са организацијом и на
грађивањем запослених за на
редни период.
Даљи развој је усмјерен
на виши степен прераде про
изведеног папира и зависиће
од аквизиција и повезивања

са евентуалним стратешким
партнерима на нивоу СХП
Групе. С друге стране, с об
зиром на општу тенденцију
смањења трошкова пословања
по јединици готовог произ
вода, наставиће се процес
аутоматизације и дигитали
зације пословања и у складу
с тим обезбиједити услове за
перманентно образовање за
послених.
У слиједећем кратко
рочном периоду планирају
се инвестиције прије свега у
опрему за заштиту животне
средине и обезбјеђење услова
за добијање сертификата из
серије ISO 14000. Истовреме
но, у овом периоду се очекује
ефектуирање досадашњих ин
вестиција и стварање услова за
нови инвестициони циклус.
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Берковићи
Град “са ледине”
Општина Берковићи је
рубна општина у источној Хер
цеговини, на југоистоку Ре
публике Српске, тј. у јужном
дијелу Босне и Херцеговине.
Распростире се на површини
од 270 км², надморске висине
500 – 1000м. Броји око 5.000
становника.

био наслабије развијен дио
предратне општине Столац.
Иако се може рећи да су
Берковићи општина и град у
настајању, ово подручје ипак
има историју. У мјесту Потком
налазе се остаци цркве Св.
Илије који потичу из 14. или
15. вијека. Ктитори ове цркве
су били племићка породица
Пићевићи. Црква је порушена

средњег вијека, чиме се убра
ја у наше најстарије градове.
Грађен је најкасније у 10. вије
ку. Град је имао шест кула и био
опасан окомитим зидом који
је још уочљив. Ништа мање
нису интересантне некрополе
стећака којих има доста на те
рену општине. Неке од већих
се налазе у Дабрици (Црквине),
Хатељима, Предољу, Поткому,
Љубљаници, Долу, Коритнику,
Брачићима, Блацима, Љутом
Долу, Сузини. Такође, на врху
Стражевица (1050 м) који се
уздиже изнад Дабарског поља,
једна од три сестре по имену
Стражевица изградила је себи
цркву и, према народном пре
дању, на том мјесту данас се
налазе остаци темеља у којима
је затрпано злато. На овим те
ренима нису изостала ни спо
мен-обиљежја из НОБ-а. У са
мом центру Берковића налази
се споменик палим борцима и
спомен-бисте народних хероја
Саве Беловића и Данила Сол
датића.
Сунце, земља, вода, камен,
вјетар.

Сама општина је прије
рата у Босни и Херцеговини
била дио општине Столац. Сре
диште општине – насеље Бер
ковићи 1991. године је имало
159 становника, дакле било је
мало насеље, са релативно ни
ским степеном развоја. Мора
се нагласити да је садашње
подручје општине Берковићи

послије доласка Турака 1480
– 1490. г. Сачувани су само те
мељни зидови до 55 цм висине.
И црква Св. Тројице на Горици
представља својеврстан кул
турно-историјски споменик.
Ту су још и цркве на Трусини
и у Љутом Долу, као и стари
град Коштун (од лат. Kostrumлогор), који датира из раног

Према неким ранијим ис
траживањима, подручје Берко
вића се сврстава у ред најсун
чанијих крајева у Европи. Та
природна погодност би се мо
гла искористити за производњу
електричне енергије. Такође
би се у исте сврхе могла иско
ристити и снага вјетра.
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Поглед на Берковиће

Треба истаћи и значај
обрадивих површина као при
родног ресурса. Површина Да
барског поља од 50 км² и над
морска висина од 470 – 550 м
погодују производњи житарица
и крмног биља, а и засади воћа
су давали добре резултате. Ве
лики проблем је што је већи
дио овог поља у периоду касне
јесени и почетка прољећа пок
ривен водом, док је остатак
погодан за обраду током чита
ве године. Потпуном реализа
цијом пројекта Горњи хоризон
ти овај проблем би се превази
шао што је од велике важности
како за нашу општину, тако и
за Херцеговину која оскудјева
обрадивим површинама.
На свјетском тржишту
потражња за питком водом
расте из дана у дан, тако да не
загађена вода у општини Бер
ковићи представља још један
природни ресурс општине. Из
великог броја природних из
вора издвајамо врело Брегаве,
Прибиту, Безадно, Локвице и
Зоглав, чији добар квалитет

пружа могућности за отварање
пунионица воде. На изворишту
Брегава и Прибиту извршена
су бактериолошка, радиолош

Калине

ка и хемијска испитивања. Ре
зултати ових анализа показују
да је вода изврсног квалитета,
А категорије.

Локалитет Калине, гдје
се налази лежиште опекарс
ке глине, има добар положај
у погледу комуникација. Опе
карску глину чине седиментне
творевине настале распадањем
околних стијена, а заузимају
простор од 20 км², од чега је
детаљним геолошким истра
живањима обухваћено само 30
ха. Постоје два основна типа
глине: тамножута пјесковита
и тамносива лапоровита. Ле
жиште располаже свим по
требним елементима за екс
плоатацију корисне супстан
це-методом
површинског
копа брдско-долинског типа.
Квалитет глине је такав да
се може користити за произ
водњу керамичких производа.
По класификационим пока
затељима ово лежиште при
пада другој групи лежишта
цигларских глина. Урађен је
елаборат за експлоатацију на
лазишта.
Још један од неиско
ришћених природних ресурса
општине Берковићи је грађе
вински камен. Постоје два
испитана налазишта за ко
ришћење грађевинског камена
и безброј налазишта гдје би се
могао производити шљунак и
креч.
До избијања рата у рудни
ку Дабрица вршена је експло
атација квалитетне руде бокси
та. Површински и јамски коп
обилују залихама око 1.000.000
т. Урађени су елаборати за екс
плоатацију. Руда је доброг ква
литета и у себи садржи 50 до
56 одсто алуминијума и 0,5 до
4 одсто силицијума. Рудник је
претрпио већа оштећења и још
увијек није враћен у првобитно
стање.
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Солидна образовна
инфраструктура
Општина Берковићи има
једну осмогодишњу школу и
истурено одјељење Економске
школе из Требиња. У саставу
осмогодишње школе налази
се и седам подручних школа

један од пресудних факто
ра који утичу на могућност
праћења савремених токова у
свим сферама живота, ваља
ло би размислити о отварању
још неког одјељења неке друге
струке, како би се употпунили
дефицитарни профили. Обез
бијеђени су услови за образо

Основна школа “Његош”

до четири разреда, од којих је
само пет у функцији. Већина
подручних школа је у посљедње
вријеме адаптирана, тако да
постоје прилично добри ус
лови за извођење наставе. Све
школе имају проблем са нас
тавним средствима и помага
лима, школским намјештајем,
као и недовољно опремљеним
кабинетима. Једино централна
школа у Берковићима, у којој
ученици похађају наставу од
првог до осмог разреда, задо
вољава неке од услова. Потпу
но је адаптирана од 2000. го
дине до данас, што бар једним
дијелом омогућава нормално
извођење наставе. Како је ниво
образованости становништва

вање постојећих кадрова из об
ласти информатике.
Туристички потенцијали
Иако општина Берко
вићи има туристички потен
цијал, туризам није развијен.
Како нема индустрије, ваздух
је кристално чист, што поред
повољних климатских услова,
погодује развоју бањског тури
зма. Терени су погодни за пла
нинарење, екстремне спорто
ве, бициклизам, а велики број
пернате и друге ситне и круп
не дивљачи омогућује развој
ловног туризма.
Недостају смјештајни ка
пацитети. Могуће је боравити

у сеоским домаћинствима и
у Ловачком дому који је по
требно реновирати. Традицио
нална јела, као сир из мијеха,
и могућност производње здра
ве хране у малим сеоским до
маћинствима погодују развоју
сеоског туризма. Подручје је
такође богато разноврсним
љековитим биљем и шумским
плодовима.
Узвишење Стражевица је
вјештачки створена хумка на
планинском врху који се из
диже на висини од око 1.050
м изнад Дабарског поља. По
предању, ту је затрпана црква у
којој се налази злато. Иста пре
даја каже да су сви покушаји
откопавања били безуспјешни
и да би се сваком ко је тај по
сао радио десила нека несрећа
у породици. Сваке године се у
љето одржава црквени обред
у новосаграђеној капелици
поред узвишења. Као природ
ни феномен испод хумке, на
удаљености од 50 м, налази се
извор питке воде који никада
не пресушује.
Стари град Коштун из ра
ног средњег вијека, зидан од
врло крупног камења, 2004.
године проглашен је национал
ним спомеником БиХ. Такође,
постоји и велики број стећака
– некрополе у Подкому , Ха
тељима и Дабрици.
Интересантне су и многе
пећине и крашке јаме, будући
да многе нису довољно испита
не или уопште истраживане.
Динамичан развој јавне
инфраструктуре
До 1992. године општи
на Берковићи је била мјесна
заједница општине Столац, са
слабо изграђеном инфраструк
туром.
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систем омогућава комуника
цију задовољавајућег квалите
та, укључујући и коришћење
интернета. Увођењем диги
талног преноса података омо
гућен је телефонски саобраћај
сасвим задовољавајућег ква
литета, што је један од главних
предуслова за несметан развој
општине.
РТВ сигнал

Брдо Стражевица

Путна мрежа
Са сусједним општинама
(Столац, Билећа, Невесиње)
Берковићи су повезани са два
регионална пута. Регионални
пут Столац – Берковићи – Би
лећа је у потпуности асфалти
ран, док је пут на правцу Бер
ковићи – Невесиње највећим
дијелом макадамски (7 км кроз
општину), те овај проблем тре
ба што прије ријешити. Кроз
општину Берковићи пролази
дио магистралног пута Љубиње
– Столац у дужини од 7 км.
Укупна дужина локални
путева у општини Берковићи
је 144,96 км. Од тога су са ас
фалтним коловозом 34,80 км,
бетонским 13,02 км, туцанич
ким 90,75 и земљаним колово
зом 6,39 км.
Локални пут Преворац –
Љубиње у дужини од 8,00 км је
од туцаника, а о њему се стара
ЈП Путеви РС. Стање локалних
путева са макадамским коло

возом је лоше њихове велике
дужине и малих средстава која
се на годишњем нивоу издвајају
за њихово одржавање.
Путеви са бетонским и ас
фалтним коловозом су већим
дијелом рађени до 90-тих годи
на, у њих се улажу мала сред
ства па је честа појава великог
броја ударних рупа.
Телекомуникације
Проблем
несметаног
комуницирања са свијетом
општине Берковићи имала је
дуги низ година. Разлози за то
су покидане преносне веза на
правцу Берковићи – Столац у
току рата, као и застарјела те
лефонска централа са малим
бројем прикључака. Проблем
је ријешен постављњем диги
талне телефонске централе и
увођењем мобилне GSM мре
же која у цијелу територију
општине прекрива сигналом.
Постојећи CLL телефонски

Подручје општине Берко
вићи већим дијелом је покри
вено сигналом Радио телеви
зије Републике Српске, мада
пријем није добар. Постојећи
репетитор је у доста лошем
стању, те су чести прекиди про
грама, а пошто је то главни
емитер телевизијског сигнала
на подручју ове општине, ус
краћено је право становништву
на правовремено информи
сање сликом и ријечју. Овакво
стање се дјелимично ублажа
ва коришћењем сателитских
програма разних ТВ кућа. Од
скорашњи рад локалног радија
поспијешио је обавјештеност
домаћег становништва инфор
мацијама локалног карактера.
Наведеним проблемима треба
посветити мало више пажње у
периоду који слиједи.
Расвјета
Проблем градске расвје
те је изражен јер стара расвје
та није у функцији, а за њено
оспособљавање и проширење
потребна су велика материјал
на средства. Неопходно је наћи
начин финансирања како би
се ријешио пројекат везан за
расвјету урбаног дијела општи
не. Недавно је урађена расвјета
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на подручју новог насеља, што
је увелико допринијело визу
елном изгледу нашег града,
нарочито ноћу.
Електрична мрежа
Општина
Берковићи
обезбјеђује се електричном
енергијом преко далековода са
Плане, који је новијег датума
и представља право рјешење
за дужи период. Нова трафо
станица омогућава квалитетан
пренос електричне енергије
на локалну мрежу. Локална
дистрибутивна мрежа је доста
стара, па чести вјетрови, који
су
карактеристич
ни за ово поднебље,
изазивају прекиде у
редовном напајању.
Рјешење се може дје
лимично изнаћи у по
стављању бетонских
стубова, бар на мјес
тима гдје су удари
најизраженији. Рје
шење проблема нис
конапонске мреже у
посљедње вријеме до
некле је реализовано.

Остаци римског града Коштуна

Дабарског поља. Са територије Могућности за улагање
општине Берковићи полазе страних инвеститора
два водовода према сусједним
општинама Љубињу и Стоцу.
Све досадашње анали
Треба рећи да је дио терито зе су показале да Берковићи
посједује значајне
природне
ресур
се за производњу
здраве хране и пића
који се још увијек
недовољно
кори
сте. У привредној
структури општине
Берковићи, међу
тим,
доминирају
производи у које
се уграђује врло
мало додате вријед
ност
(примарни
пољопривредни
Водовод
производи). Треба
Водопад Подком
имати на уму да је
Досадашња во
привредна структу
доводна мрежа није задовоља рије који обухвата Дабарско ра која се базира на сирови
вала ни минимум потреба, па поље богат подземним водама, нама дугорочно неодржива,
су у љетном периоду редукције што још увијек није довољно јер ограничава побољшања у
биле свакодневне. Захваљујући испитано.
технологији и развој знања и
донацији данске владе из
У склопу пројекта из вјештина у привреди.
грађен је водовод у дужини од градње Горњих хоризоната
За динамичан развој ло
7 км из извора Вријека капаци планирано је прокопавање ту калне економије и побољшање
тета 20 л у секунди у најсуш нела из Дабарског поља у Фат стандарда живота пожељно
нијем периоду. Завршетком ничко, чиме би се исушио ве је континуирано повећава
водовода ријешен је проблем лики дио плодних површина, ти производњу производа с
снабдијевања водом центра које су редовно биле плављене већом додатом вриједношћу,
општине и свих села на ободу у току кишних периода.
у односу на садашњу произ
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Панорама Дабарског поља

водњу примарних производа
вљање сарадње са еми
и нисковриједних полупро
нентним центрима знања
извода и производа. Кључни
у регији (бољи приступ тр
инструменти за подизање до
жишту, виша додата вријед
дате вриједности су примјена
ност, нова технологија, те
знања у производњи, улагања
хнички стандарди итд.)
у нову технологију, као и про 2.	 Унапређење ланца вријед
даја и дистрибуција заснована
ности у сточарству и пре
на знању о садашњим и потен
ради меса, уз успостављање
цијалним тржиштима и савре
сарадње са еминентним
меним начинима дистрибу
центрима знања у регији
ције.
(бољи приступ тржишту,
виша додата вриједност,
Оперативни циљеви
нова технологија, технички
стандарди итд.)
Подршка пољопривреди 3.	 Изградња тржнице - лока
и сточарству у повећању оби
ција Видуша
ма и квалитета производње
4.	 Стимулисање производње,
Подршка прерађивачи
проналажење тржишта и
ма у финализацији произво
брендирање органских про
да (проналажење тржишта,
извода (пчеларство и др.)
виша додата вриједност, нова 5.	 Подстицање виноградарства
технологија, технички стан
и производње вина
дарди итд.)
6.	 Комасација и мелиорација
Дабарског поља
Пројекти
7.	 Израда просторно-планске
документације
1.	 Унапређење ланца вријед
8.	 Креирање промотивног
ности производње и прераде
приступа и пакета за при
поврћа и воћа, уз успоста
влачење инвеститора и

дефинисање контакта за ин
веститоре у општини
9.	 Проналажење квалитетних
инвеститора за производњу
соларне енергије
10.	 Проналажење квали
тетних инвеститора за из
градњу вјетропаркова – ло
кације Хргуд и Трусина
11.	 Проналажење квали
тетних инвеститора за из
градњу пунионица питке
воде – локације врело Бре
гаве и Прибитух
12.	 Проналажење квали
тетних инвеститора за
експлоатацију и прераду
глине, креча и грађевинског
камена
13.	 Истраживање и дефи
нисање нових могућности
за инвестирање на подручју
Берковића

Ранко Лучић, начелник општине
Берковићи

ИЗЈАВА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНЕ
БЕРКОВИЋИ
РАНКА ЛУЧИЋА
“Већ је познато да се у
Берковићима промјене и раз
вој дешавају много брже и ди
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намичније него што
је то случај у већи
ни крајева Републи
ке Српске и Босне и
Херцеговине. Идемо
у сусрет свему што
је савремено, што је
европско. Сматрам
да Берковићи имају
потенцијала, људска
и природне ресурсе.
Желим да се народу
овог подручја отворе
могућности и прили
ке за приватну ини
цијативу, посао и жи Љути до - стећци
вот.
Гране у којима очекује ришћење природних ресур
мо највише инвестиција је са – енергије воде и вјетра.
прерађивачка индустрија из Пројекти који су планирани за
области пољопривреде и ко коришћење потенцијала питке

Привући квалитетне инвеститоре:
производња чисте енергије,
вода, остали природни ресурси и
технолошки напредне индустрије
Потребно је постићи да не само домаће
већ и међународно тржиште доживи Берковиће
као занимљиву и изнад свега јединствену инвестициону локацију с препознатљивим идентитетом. Берковићи су већ средина која радо
прихвата људе из цијелог свијета, с којима успоставља присан однос и која, истовремено, изражава и чува све своје вриједности и карактеристике. Такође, општина Берковићи је значајно напредовала у погледу пословног окружења
и приступа привредницима и инвеститорима.
Међутим, констатована је недовољно добра искоришћеност простора као стратешког ресурса
општине.
Под овим циљем се подразумијева стварање недостајуће физичке и пословне инфраструктуре и привлачење инвеститора како би се
побољшала привредна структура Берковића. То
значи помоћ инвеститорима код урбанистичког

воде су врло профи
табилни, јер све оно
што се производи
има ниску цијену и
велике транспорт
не трошкове, а ми
имамо луку Плоче
на вратима, 70 км
од Берковића, тако
да се сви производи
могу извозити јеф
тинијим транспор
том.
Видим Берко
виће као један са
времен,
развијен
и богат градић у
Херцеговини. То ће бити врло
брзо. То је моја визија, али има
још оних који једнако виде и
осјећају.”

и инфраструктурног уређење појединих локација, што подразумијева и даљи рад на стварању што подстицајнијег пословног окружења
које ће привући нове инвеститоре, али и стимулисати локалну привреду.

Оперативни циљеви
• Комплетирана просторно-планска доку
ментација
• Успостављена контакт-тачка за инвеститоре
и осмишљена промоција за привлачење ин
вестиција
• Унапређење инфраструктуре за потребе ин
вестирања
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