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У фокусу

Цвијановић: Ширење мреже
представништава РС
Као министарка за еко ларне мреже БиХ, тако да се у
номске односе и регионалну том смислу разликује и њихов
сарадњу у Влади Републике статус, као и статус запосле
Српске, формираној након је ног особља у односу на функ
сењих избора, госпођа Жељка ционере и особље дипломат
Цвијановић је задужена и за ских мисија. Путем својих
све већу и амби
циознију мрежу
представништава
Републике Српске
у свијету. Прво
представниш тво
отворено је у Бе
ограду у оквиру
Дејтонским спо
разумом
пред
виђених специја
лних веза између
Српске и Србије.
Отварањем низа
нових
предста
вништава широм
свијета
створе Министарка Жељка Цвијановић
на је својеврсна
“ентитетска ди
пломатија”, која значајно представништава у иностран
доприноси промоцији Ре ству Република Српска успо
публике Српске у све већем ставља контакте и различите
броју земаља. Био је то по видове сарадње и партнер
вод за разговор са госпођом ства са субјектима у регијама
Цвијановић.
и државама у којима дјелују.
Ријеч је о сарадњи у области
Каква је улога представ привреде, образовања, култу
ништава Републике Српске у ре, спорта, здравства, науке
иностранству, за разлику од и другим друштвеним сфе
класичне дипломатске служ рама, зависно од обостра
бе Босне и Херцеговине?
ног интереса и могућности.
Наша представништва су до
- Представништва Репу сада успјешно посредовала у
блике Српске у иностранству успостављању и унапређењу
нису дио дипломатско-конзу институционалних веза и

закључењу веома важних спо
разума, протокола и мемо
рандума о сарадњи на основу
којих су реализовани значај
ни заједнички пројекти, али
и у успостављању пословних
контаката. Важна
улога
предста
вништава јесте
промоција
Ре
публике Српске
у иностранству,
њених привред
них и туристи
чких потенција
ла, могућности
за улагања и по
словање.
Укра
тко, изградња по
зитивног имиџа
Републике Срп
ске један је од
главних задата
ка свих наших
представништава
у иностранству, док се прио
ритети у њиховом раду доне
кле разликују, што је, нарав
но, условљено простором на
којем дјелују и интересима
Републике Српске према том
простору.
Шта за Републику Срп
ску значи отварање предс
тавништва у Бечу?
- Влада Републике Срп
ске је процијенила да је инте
рес Републике Српске да про
шири постојећу мрежу својих

Назад
Nazad на
na Садржај
Sadržaj
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У фокусу
представништава у иностран
ству и у том смислу сачини
ла одређене планове. Тако ће
уз постојећих пет представ
ништава, у Београду, Бриселу,
Москви, Јерусалиму и Штут
гарту, ускоро почети да дје
лује и представништво у Бечу.
Испуњене су све потребне
процедуре за почетак његовог
рада, обезбијеђен је простор
и тренутно се чека издавање
регистрационог документа од
надлежног органа. Људи по
ријеклом са наших простора, а
који су чланови аустријске по
словне заједнице, на одређени
начин су подстакли Министар
ство за економске односе и ре
гионалну сарадњу Републике
Српске да донесе одлуку о фор
мирању овог представништва.
С обзиром на то да је
најављено отварање пред
ставништва и у Вашингтону,
да ли је у плану и даље ширење
мреже?
- Отварање представ
ништва у Вашингтону, или у
неком од важних финансијскопословних центара у САД, та
кође је један од приоритета у
ширењу ове мреже, а, као што
је познато, постоје и одређе
на размишљања о отварању
представништва у Кини. Све
ово ће, наравно, зависити од
наше процјене, планираних
активности и финансијских
могућности. У сваком случају,
важно је да постоје планови и
озбиљна намјера да се ради,
како на ширењу ове мреже,
тако и на јачању постојећих
представништава Републике
Српске у иностранству.

Која је специфичност
Представништва Републике
Српске у Београду у односу на
остала?
- Свако од наших пред
ставништава има своје специ
фичности и одређене поједи
начне задатке који су каракте
ристични само за њих, уз оне
опште активности које су зајед
ничке свима њима. Представ
ништво у Београду свакако има
једну посебну димензију, зах
ваљујући чињеници да су од
носи између Србије и Републи
ке Српске обиљежени не само
чврстим политичким, привред
ним, пословним, пријатељским
и породичним везама њихових
грађана, већ и правно утемеље
ни Споразумом о специјалним
и паралелним везама, што је
могућност коју је предвидио
Дејтонски споразум. Пред
ставништво је одиграло велику
улогу у развоју институционал
не сарадње између Републике
Српске и Републике Србије,
пружило подршку за закљу
чење споразума и протокола
о сарадњи између различитих
институција и покренуло и ре
ализовало неколико значајних
пројеката.
Шта очекујете од кон
ференције која је најављена за
септембар?
- Конференција коју ће
Министарство за економске
односе и регионалну сарадњу
Републике Српске, заједно
са нашим представништвима
у иностранству, организова
ти крајем мјесеца септембра,

требало би да омогући нашим
општинама да представе своје
потенцијале и могућности за
улагање, али и да Влада, При
вредна комора и општине Ре
публике Српске представе
активности и предузете мје
ре на побољшању пословне
климе. Ријеч је о инвестици
оно-пројектној конференцији
на којој очекујемо присуство
потенцијалних страних инвес
титора, и вјерујемо да ће то
бити добра прилика да Репу
блика Српска представи своје
потенцијале.

Жељка Цвијановић
Рођена је 1967. године у Теслићу. Завршила
је Филозофски факултет –
Одсјек за енглески језик и
књижевност у Сарајеву, као
и постдипломски студиј на
Правном факултету у области дипломатско-конзуларног права и одбранила рад
под називом “Међународно-правни положај Европске
уније”.
Цвијановићева је радила као асистент у Мисији
ЕУ у БиХ (ЕУММ), била је савјетник предсједника Владе
Милорада Додика за европске интеграције и сарадњу
са међународним организацијама и шеф Кабинета премијера, а руководила је Јединицом за координацију и
европске интеграције. Функцију министра за економске односе и регионалну сарадњу обавља од децембра
2010. године.

Назад
Nazad на
na Садржај
Sadržaj
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Култура

Записи на површини земље
Овај поетични наслов није
потекао са корица неке пјес
ничке збирке, него представља
заједнички лико
вни именитељ око
четрдесет најно
вијих умјетнич
ких
остварења
Ратка
Лалића.
Професор,
до
рата сарајевске,
а данас београд
ске
Академије
примењених
уметности (АПУ),
својим сликама и
цртежима поча
стио је бањалучку
публику од 27. ап
рила до 2. јуна у
Ратко Лалић
галерији ЛТГ. От
варајући излож
бу “једног од најзначајнијих
српских сликара данашњице“,
министар Антон Касиповић
је истакао да овај значајни
културни догађај уједно пред
ставља и рођендански поклон
граду и обиљежава другу го
дишњицу галерије која је обо
гатила ликовни живот главног
града Републике Српске. За
тим је о Лалићевим сликама
говорила историчарка умјет
ности Љиљана Шево, посебно
надахнута дјелима “Велико
двориште“, “Пут“, “Траго
ви зиме“, “Напуштено дрво“.
“Лоза“, “Сунцокрети“ и др.
“која је подсјећају на истргну
те странице природе, са својим
свјетлостима, предјелима и
облицима привремено усеље
не у галеријски простор“. Као
и многи други домаћи и ино

страни ликовни стручњаци и Кадијевић, А. Notamb, А. Bassin,
познаваоци умјетниковог опу Ж. Павловић и др.) Шево је ис
са (С. Ћелић, К. Богдановић, Ђ. такла Лалићеву осебујну естети
ку природе којој
је тешко наћи
пандан у модер
ној традицији и
којом је “обиље
жио посљедњу
четвртину 20. и
прву деценију
21. вијека“. Она
је подсјетила и
на
оснивачки
и
педагошки
допринос Рат
ка Лалића у
формирању и
развоју ове ви
сокошколске
институције. На
крају се изабра
РАТКО ЛАЛИЋ је рођен ној публици “исповиједио“ и
1944. у Долипољу поред Висо- сам умјетник. “Симболичко
ког у БиХ. Средњу умјетничку полазиште у дијелу мојих ли
школу завршио је у Сарајеву, а ковних истраживања која су
Академију ликовних уметности представљена на овој излож
(АЛУ) и и постдипломске студије би били су земља и вода са
у Београду 1975. у класи Стоја- свим припадајућим бојама и
на Ћелића. Радио је као редов- детаљима. Али, веза између
ни професор на АЛУ у Сарајеву, инспирације и коначног дјела
гдје га затиче рат 1992. Напушта сложена је и дуго се успоста
град у коме су све до данас ос- вља... Човјек од самог дје
тала сва његова дјела. Од 1992. тињства носи неке слике које
до 1994. године био је редовни га касније надахњују за дјела
професор на АЛУ на Цетињу, а која ствара, ослобађају енер
затим на АЛУ у Бањалуци. Данас гију која се преноси на слике“
Лалић ради као редовни профе- – повјерио је Лалић бањалуч
сор сликања и цртања на Акаде- кој публици “свој стваралачки
мији примјењених умјетности у поступак“. Цјеловитији увид у
Београду. До сада је излагао на стваралачку личност и дјело
више од 30 самосталних и 250 Ратка Лалића омогућује тек
колективних изложби у земљи и недавно објављена обимна и
иностранству
луксузна монографија о овом
великом умјетнику.
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Представљамо

Удружење винара
и виноградара источне
Херцеговине “Винос”
Да
бисте
схватили
уопште разлоге зашто је осно
вано удружење треба познава
ти основне одлике овог краја,
а кад то знате онда посебно
објашњење није ни потребно.
Требиње се налази на
крајњем југу Републике Срп
ске (Босне и Херцеговине), на
површини од 904
км². Испод пла
нине Леотар, на
ободу Требињског
поља, на надмор
ској висини од 273
м живи око 36.000
становника. Тре
биње је од мора
удаљено око 25 км
и за њега се каже
да је град вина,
сунца и платана.
Клима у Тре
бињу је медите
ранска. Одликује
се великим бројем сунчаних
дана (260), малом релатив
ном влажношћу и облачно
шћу, кишама у зимском пери
оду и топлим љетима. Јесен је
знатно топлија од прољећа,
снијег пада врло ријетко, а
када падне, задржава се врло
кратко.
Поред овог официјелног
представљања града, треба
још рећи да оно по чему мно
ги препознају овај град нису
само наведени подаци него
и све чешће спомињање овог

града као центра врхунских
вина.
Иако традиција узгоја
винове лозе и производње
вина на овим просторима
постоји још од 14. вијека, па
и раније, ова производна гра
на је дуго била неправедно
запостављена. Многи су у по

родичним подрумима наста
вљали традицију, али само за
властите потребе.
Тек уназад десетак го
дина поново се пробудио ин
терес за производњом вина,
а сам географски положај
Требиња узгајивачима винове
лозе дао је прилику да извуку
максимум из грожђа и створе
препознатљива вина, сада већ
и на свјетском тржишту.
Све то је винаре овог
краја подстакло да се удруже
и покушају да направе свјет

ски препознатљив бренд, али и
да контролом самог поријекла
грожђа географски заштите
вина настала у овом крају.
Један од облика промо
ције винара окупљених у удру
жењу “Винос” је и већ традици
онална манифес
тација “Требињски
дани вина”, коју је
ове године отво
рио
предсједник
Републике Српске
Милорад
Додик.
Том приликом он
је подсјетио је да
“уназад
десетак
година ни највећи
оптимисти
нису
могли повјеровати
да ће виноградар
ство и производња
вина постати мо
тор развоја Херцеговине и
прославити је у свијету”.
До сада је на овом под
ручју регистровано 15 винских
подрума: Подрум Вукоје, По
друм Манастира Тврдош, По
друм Анђелић, Подрум Хер
цег-вино, Подрум Андрија Ле
чић, Подрум Прото, Подрум
Ратковић, Подрум Петијевић,
Подрум Ножица, Подрум Та
рана, Подрум Аћимовић, По
друм Бојанић, Подрум Попо
вац, Подрум Берак и Подрум
Кораћ.
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Вински подрум “Анђелић”

Подрум “Анђелић“, који
дјелује под званичним нази
вом предузећа “КОМРАД”
д.о.о., спада у ред најстаријих и
највећих требињксих винарија
која је самим тим и међу нај
заслужнијим за херцеговачки
“вински бум“. Оснивач и глав
ни власник инг. Драган Анђе
лић, предратни дугогодишњи
стручни руководилац у ХЕ Тре
бишњица, рекао нам је да у она
времeна није ни сањао да ће се
једног дана са толико љубави
и успјеха вратити занимању
својих прадједова.

Винарство као породична
традиција

виногради са 12.000 лоза жи
лавке, али прије пар година су
изгорјели у пожару и сада су
Породица Анђелић има у обнови. У међувремену си
стогодишњу традицију произ ровину набављамо од наших
водње вина за властите поте вишегодишњих коопераната,
бе и потребе својих кумова и а понајвише од Агрокооп-а,
пријатеља. “Из тог разлога на водећег произвођача грожђа
нашим етикетама стоји ’вино на овим просторима, у коме
за пријатеље’, јер је прадјед, имамо своје дионице. Корис
који је зачео производњу тимо искључиво грожђе које
увијек говорио да вино треба је произведено на подручију
правити добро и квалитетно Херцеговине, а у производњи
па ћеш са њим и од неприја раде чланови породице Анђе
теља добити пријатеља. Од тог лић, који су едуковани и спе
нашег прадједа су нам остали цијализовани за различите
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фазе обраде,“ прича Драган
Анђелић.
Гдје и како настају настају
врхунска вина
Временом је пора
сла потражња за нашим
вином “за пријатеље“
и прије неких десетак
година породица Анђе
лић је одлучила да про
изводњу повећа и изађе
на тржиште. Први ко
раци су били мали, али
сигурни. Прије 10 годи
на производили су око
10.000 литара годишње,
а данашњи капацитет
винарије је око 150.000
литара. Винарија још
увијек не ради пуним
капацитетом, јер црно
вино не излази из ње на
тржиште ако није одле
жало барем три године.
Данашња винарија је
у властитом простору,
који је једним дијелом у

изградњи, а обухвата пет ета
жа главног објекта и више по
моћних. Завршен је главни по
друм, који је укопан 6,5 мета
ра испод површине у природ
но стијење које није облагано

бетоном. У овој својеврсној
винској шпиљи, зависно од го
дишњег доба, влада темпера
тура између 15 и 18 степени
Целзијуса, а влажност ваздуха
се готово и не мијења, што је
идеалан амбијент за природно
сазријевање вина. У подруму
се налазе дрвене barrique ба
чве, велике храстове бачве и
inox посуде. У склопу подру
ма налази се и просторија са
готовим производима која се
исушује. Планирају да на тој
најнижој етажи уреде прос
тор за малопродају. Изнад
је велика сала у којој се кон
тролише ферментација вина.
Опремљена је inox посудама,
које се по потреби аутоматски
расхлађују или грију. У етажа
ма изнад, које су још у проце
су уређења, планирано је да се
направе велика дегустациона
сала и луксузни апартмани са
пратећим просторија
ма за различите укусе.
Брендови винарије
“Анђелић“
Винарија “Анђе
лић“ је препознатљива
прије свега по високо
квалитетним
вини
ма жилавка и вранац.
Поред њих производе
се и свјетски познате
сорте које су узгојене
у херцеговачком под
небљу и дају изузетне
резултате. Међу њима
је најраспрострањенија
сорта chardonnay, која
носи назив “Жирадо“,
и сорта merlot, која је
одрађена технологијом
розе вина и носи назив
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“Лира“. У жељи да вранац мало
обогате аромама које пружају
друге сорте узгојене у тре
бињском виногорју произвели
су вино под називом називом
“Трибун”. У његовом саставу
су, поред вранца и merlot и cabernet sauvignon, који након
винификације морају да одле
же 90 дана у храстовим бачва
ма. “Мичевац” је вино правље
но barrique тех
нологијом, на
које су посеб
но поносни. А
поред вина, од
већ поменутих
сорти грожђа,
производе
и
ракију лозова
чу, под нази
вом “Лоза Анђелић“. Вина ове
породице нашла су своје мјес
то на тржишту и сигурно је да
су они један од лидера у произ
водњи и пласману херцеговач
ких вина. О томе свједоче при
знања на прошлогодишњем
и овогодишњем Новосадском

угоститељске и туристичке ус
луге комплементарне понуди
врхунских вина. Апартмани,
сале за дегустацију вина и ра
кија, херцеговачки сир и пр
шута, излети у виногорја, лов
и риболов и још много тога
може да обогати “требињски
пут вина“. А за то, наравно,
треба вријеме и новац. Обим
и квалитет производње, као и
пласман вина, реализовали су
у складу са планом. Мање ин
вестиције обезбјеђују у ходу,
а једину већу везану за до
градњу горњих етажа централ
ног објекта већ би заокружили
да нема проблема са наплатом
продате робе. Али то није само
проблем ове винарије, нити
сајму, али Винарија “Анђелић“ само винара јер произвођачи у
најважнију потврду квалитета нашој земљи нису заштићени
налази код купаца и љубитеља никаквим законом о наплати
њихових вина те у атестима
водећих лабораторија.
Инвестиције и развој
Капацитет ове винарије
задовољава домаће тржиште,
као и тржишта Србије и Црне
Горе, али на
томе, нарав
но, не стају.
Винарство
данас у Хер
цеговини
чини једну
од главних
атракција
која из го
дине у годину привлачи све
већи број туриста у Требиње.
У току љета кроз Винарију
Анђелић прође више хиљада
туриста из Русије, Пољске,
Шведске и других земаља и
зато је њихова развојна ам
биција да пруже и пратеће

потраживања. Ипак, не жале
се јер читава породица Анђе
лић ужива у овоме, по свему
осталом, прелијепом послу.
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Бања Шехер
Подручје Бањалуке и
њене околине обилује термо
минералним изворима који су
коришћени и у доба Римског
царства. У кругу од пет до 20
километара од центра Бања
луке налазе се три бање – Ше
хер, Лакташи и Слатина.

те кожне болести. Са једног дејстава на простору Босне
од извора вода се користи за и Херцеговине су рушење
пиће.
и паљење објекта бање, што
је довело до прекида рада, а
Развојни пут
након рата и њеног споријег
развоја. Међутим, прије не
Само име Бањалука ука колико година, промјеном
зује на то да је територија власничке структуре, “Бања
овог града богата термомине Шехер” започиње убрзани пут

Термоминерални извори
Градско насеље Српске
топлице, а у њему “Бања Ше
хер” налази се пет километара
од центра града, у подножју
Бањ брда, на самом излазу
ријеке Врбас из котлине. Ово
насеље представља најстарију
градску четврт, са традици
оналном архитектуром бо
санске куће овог поднебља.
У близини постојећих купа
тила у Српским топлицама
пронађено је доста римског
новца, који доказује да су ми
нерални извори били познати
још и старим Римљанима. На
подручју од свега 500 до 600
квадратних метара налази
се неколико извора с топлом
минералном водом и базен
затвореног типа. Вода је сул
фатична, муријатична и зем
ноалкална, температуре од
25 до 35 степени Целзијуса.
У бањи се користи термоми
нерална вода из два бунара, у
којима се температура разли
кује за пет степени, у једном
је 30, а у другом 25 степени.
Користи се за купање у
затвореном базену, а лијечи
реуматизам мишића и згло
бова, неуралгије и различи

ралним изворима погодним
за лијечење бројних обољења.
Становници града и
околних насеља имали су од
давнина навику коришћења
јавних купатила, у којим нису
само одржавали хигијену
него се и лијечили, јер је вода
својом високом концентра
цијом сумпора и различитих
минерала благотворно утица
ла на различите видове боле
сти зглобова, костију, инфек
ције итд. Посљеднице ратних

развоја и увођења нових садр
жаја у туристичку понуду.
Љековитост воде
Термоминерални изво
ри “Бање Шехер” помажу у
лијечењу кожних, реуматских
и срчаних обољења. Године
1983. изграђен је и базен ди
мензија 25x12,5 м, који је у
функцији током цијеле годи
не. Пуни се директно бањском
водом са два врела дубине
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заједнице Српске топлице тај
проблем бити ријешен. Из
градњом терена за мале спрто
ве понуда би била употпуњена,
а боравак гостију садржајнији
и пријатнији.
Да у “Бањи Шехер” имају
озбиљне намјере када је у пи
тању инвестирање и увођење
нових садржаја, потврђује и
недавно добијена концесија за
коришћење бањске воде на пе
риод од 30 година.
У близини се налази у
рату девастирани мотел. У
плану је инвестирање у њего
160 метара, у којима се тем Планови даљег развоја
ву реконструкцију, чиме би
пература воде разликује за пет
се добио идеалан простор за
степени Целзијуса. Пречишћа
Како је смјештена између одржавање скупова, семина
вање базена обавља се природ подножја Бањ брда и ријеке Вр ра, разних видова едукације и
ним отицањем – прелијевањем бас, мале су могућности за из ширење дјелатности на конгре
од 170 до 250 литара воде у ми градњу додатних садржаја, који сни туризам. Успостављањем
нуту током 24 часа.
би обогатили туристичку пону техничко-пословне сарадње са
Гостима “Бање Шехер” ду Бање, као што су терени за “Бањом Слатина”, а преговори
на располагању су и три вели мале спортове и друге облике су у току, досадашња искуства
ке каде са термоминералном рекреације.
и резултати биће примијење
водом. Гости “Бање Шехер” су
У “Бањи Шехер” се ипак ни на рад “Бање Шехер”, што
дјеца, ђаци, студенти, спортски надају да ће усвајањем новог ће употпунити туристичку по
клубови, грађани Бањалуке и регулационог плана мјесне нуду и убрзати њен развој.
њене околине.
Смјештајни капацитети
Поред затвореног базена,
гостима су на располагању и
услуге ресторана са 150 мјес
та и новоизграђени хотел са 30
соба и 70 лежајева. Собе су са
времено опремљене и снабдје
вене ТВ пријемником и теле
фоном. У склопу главног обје
кта су и двије сауне и сала за
масажу.
Туристи имају могућност
да користе трим стазу дугачку
три км на релацији Бања Ше
хер – Бањ брдо.
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Милићи
Територијом општине
Милићи, у источном дијелу
Републике Српске, пролази
магистрални пут Сарајево –
Београд па овај простор не
посредно спаја сарајевскороманијско-бирачке и сембе
ријско-мајевичке регионалне
цјелине у Републици Српској
и, преко Зворника и Братун
ца, повезује их са Србијом.
Организована у деве
тнаест мјесних заједница

лићима, живи трећина укупног
становништва.
Општина Милићи зау
зима централни дио регије
Бирач, односно средњег Под
риња. Простире се на површи
ни од 285 квадратних киломе
тара брдовитог земљишта над
морске висине од 200 до 500
метара. Привреда општине се
највећим дијелом базира на
експлоатацији природних бо
гатстава и њиховој преради.

културе, спорта и комуналних
дјелатности. Истовремено су
подстицане и нове привредне
дјелатности, које су омогућиле
да се општина Милићи сврста
у развијене општине Републи
ке Српске.
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Општина Милићи рас
полаже значајним природним
ресурсима, прије свега руд
ним и шумским богатствима,
обрадивим земљиштем, па
шњацима и ливадама, водним
и туристчким потенцијалом.
Лежишта руда и минерала

са око 14.500 становника,
општина Милићи је међу
средње насељеним општи
нама у Републици Српској,
са просјечном насељеношћу
од око педесет становника
на квадратном километру.
У општинском центру – Ми

Интензиван развој општи
на доживљава у посљедње
четири деценије, и то првен
ствено као рударски центар.
Планском градњом ствара се
солидна инфраструктура са
одговарајућим објектима за
потребе здравства, школства,

Поред руде боксита која
је доминантна као ресурс,
општина располаже и другим
минералним сировинама, као
сто су: кречњак, кварцни пије
сак, сига, сигасти пијесак, зеле
ни туф и др.
Истраживачко-експло
атациони простор руде бокси
та се протеже у дужини од око
30 км, од границе са општи
ном Власеница на западу, па до
границе са општином Сребре
ница на истоку. Резерве руде
боксита се процјењују на око
15.000.000 тона, а експлоата
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ционе резерве кречњака на око
3.500.000 тона.
Шумско земљиште
Подручје општине је по
кривено са 17.722 ха шуме,
од којих су 12.053 ха у држав
ном власништву, а 5.219 ха
у приватном власништву. У
структури шума високе шуме
са природном обновом су за
ступљене са 50 одсто.
Укупна дрвна залиха свих
категорија шума је 2.234.724
м³ (85 одсто лишчари и 15 од Центар Милића
сто четинари), а просјечан го
дишњи запремински прираст
свих категорија шума је 10 м³/ Водни потенцијал
ха.
Шуме заузимају 62 одсто
Општина Милићи рас
укупне површине општине.
полаже значајним водним по
тенцијалом, који се још увијек
Пољопривредно земљиште
недовољно и неефикасно ко
ристи.
Пољопривредно земљи
Подручје општине пре
ште као природни ресурс за сијеца пет ријека, више из
узима значајно мјесто у при вора, потока и поточића који
вредном развоју општине
омогућавају квалитетно снаб
Из табеле се види дијевање становништва пи
да општина има значајан тком водом, водом за потребе
пољопривредни потенцијал, пољопривредне производње,
као и могућности за интен подизање рибњака за узгој
зивнији развој ратарске про пастрмке, а представљају и зна
изводње, сточарства и воћа чајан потенцијал за изградњу
рства.
мини хидроцентрала.

Чисти природни изво
ри воде се врло мало користе
у фабричкој производњи за
паковања питке воде, изузев
Фабрике “Вивија” Рашево.
Туристички потенцијал
Погодности за развој ту
ризма представљају богат биљ
ни и животињски свијет, хи
дрографски потенцијал, рељеф
општине (200-1500 м надморс
ке висине), природне љепоте,
вјерске, културно-историјске и
друге вриједности.
На појединим дијеловима
општине налази се велики број

Структура пољопривредног земљишта општине Милићи према катастарским подацима
Оранице

4548 ха

43%

Ливаде

2951 ха

27%

Пашњаци

1750 ха

16%

Воћњаци

631 ха

6%

Некатегорисано земљиште

910 ха

8%

Укупно

10790 ха

100%
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Настава се изводи по
плану и програму Републике
Српске, осим у повратничким
заједницама у којима се наста
ва из националне групе пред
мета изводи према плану Фе
дерације БиХ.
У 2009. години ОШ “Але
кса Јакшић” обиљежила је
стогодишњицу свог постојања
и
успјешног
пословања.
Средњошколски центар “Ми
лутин Миланковић” је осно
ван школске 1996/1997. го
дине и тада је био смјештен у
прилично неусловном објекту
Основна школа “Алекса Јакшић”
Основне школе у Дервенти.
Нови објекат Средњошколског
стећака, чија старост датира
Основно образовање у центра изграђен је и стављен у
из 12. вијека, а који свједоче о општини Милићи је организо функцију 2005/2006. школске
животу на овим просторима из вано кроз рад матичне школе године и располаже са 3.300
тог времена.
“Алекса Јакшић” и неколи м² корисне површине. У овом
ко подручних школа, у који објекту изграђено је 14 каби
ОБРАЗОВАЊЕ
ма знања овог нивоа образо нета, амфитеатар, библиотека
Образовни
процес
у
општини Милићи остварује
се веома квалитетно, и то у
предшколској установи “По
летарац”, основној школи
“Алекса Јакшић”, неколико
подручних школа и Средњо
школском центру “Милутин
Миланковић”.
Предшколска установа
“Полетарац” почела је са ра
дом 1983. године и радила је
десетак година врло успјешно,
да би почетком рата у овој ус
танови био обустављен процес
рада све до почетка 2001. го
дине, када је објекат адапти
ран и опремљен.
Поглед с торња
У овој образовној устано
ви борави преко 40 малишана
распоређених у двије васпит вања стиче око 700 ученика, а
не групе – јасличку (1–3 годи наставу изводи 46 просвјетних
не) и старију мјешовиту 3–6 радника.
година).

са читаоницом, радионице за
практичну наставу, ресторан,
зборница и канцеларијски
простор за администрацију
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Центра. Кабинети су опремље
ни најсавременијом опремом,
а библиотека располаже књиж
ним фондом од око 9.000 књи
га.
У Средњошколском цен
тру настава је организована у
четири области – гимназија,
економска школа, дрвопрера
дивачка и електро струка, које
похађа 456 ученика, а наставу
изводе 44 професора.
СПОРТ
Спортске активности на
подручју општине Милићи
су организоване преко Спор
тског друштва у чијем саставу
функционишу ФК “Милићи”,
ФК “Бирач” – Дервента, ФК
“Јадар” – Нова Касаба, Кара
те клуб “Боксит” – Милићи,
Удружења риболоваца – “Ми

Трг рудара

лићи”, Планинарско-еколошко
друштво, џудо, кошаркашка,
одбојкашка, стонотенисерска и
друге секције.

Хала I Спортског центра Милићи

Укупне активности се реа
лизују кроз такмичарски спорт,
масовну спортску рекреацију и
рад са секцијама.
Изградњом спортске дво
ране употпуњена је спортска

бром стању и даје могућности
за масовну спортску рекре
ацију, а екипама које дјелују
у категорији такмичарског
спорта нуди оптималне усло
ве за такмичење и постизање
добрих резултата. Објекти
куглане и сале за шах су у
прилично лошем стању и по
требно их је адаптирати и оп
ремити.
У склопу манифестације
“Августовски дани културе и
спорта” Спортско друштво је
организовало такмичење из
скоро свих спортова који се иг
рају на малим спортским тере
нима, као што су: такмичење
риболоваца, ревијални пио
нирски турнир у фудбалу, те
нису, стонотенису и такмичење
младих бициклиста.
Школски спорт се реа
лизује кроз редовни наставни
програм физичке културе и
спортских секција.

понуда, а интересовање мла КУЛТУРА
дих за бављењем спортом је
све веће. Постојећа спортска
Културне
активности
инфраструктура је у доста до општине су највећим дијелом
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деценије, и то првенствено
као рударски центар. Носилац
економског развоја општине
је Компанија АД “Боксит”,
чија је основна дјелатност ба
зирана на производњи руде
боксита, производњи и пре
ради неметалних сировина,
преради дрвета, производњи
хране, услужним дјелатнос
тим из области саобраћаја,
машинства, грађевинарства,
угоститељства и туризма и
промету енергената и остале
робе.
Искоришћавање
шум
ског потенцијала највећим
дијелом је засновано на при
Свети пророк Илија, крсна слава општине
марној преради дрвних сор
тимената организованој у не
сконцентрисане у урбаном разних школских секција и колико приватних предузећа,
дијелу Милића, али се преду манифестације “Августовски а у посљедње вријеме све већа
зимају кораци да се култура дани културе и спорта”.
пажња се поклања вишим
доведе и до руралног стано
Народна библиотека у фазама прераде дрвета (АД
вништва. Ове активности се оквиру свог редовног рада ре
одржавају најчешће у објекту ализује један дио културно
Дома рудара, љетној позор образовних активности. Биб
ници, Омладинском центру, лиотека располаже са преко
Народној библиотеци, те кроз 23.000 наслова, као и са еду
секције у СЦ “Милутин Ми кативно-забавним публика
ланковић” и у ОШ “Алекса цијама и дидактичким мате
Јакшић”, а у посљедње врије ријалом за најмлађе. Чланови
ме и у објекту Спортске дво имају и могућност бесплат
ране. Домови културе у Дер ног коришћења интернета
венти и Новој Касаби се мо одређени број сати.
рају ускоро адаптирати и ста
Компанија АД “Боксит”
вити у функцију како би се у кроз своје туристичко-угости
овим срединама обезбиједили тељски комплекс употпуњује
оптимални услови за култур спортско-рекреативне актив
на дешавања.
ности општине Милићи.
Општина нема задужено
лице за културу, па се све кул ПРИВРЕДА
турне активности реализују пу
тем скупштинске Комисије за
Привреда општине је Рудник боксита
културу и спорт, Омладинског највећим дијелом базирана
савјета, Српског просвјетно- на експлоатацији и преради
културног друштва “Просвје природних богатстава. Ин “Интал” – производња мон
та”, Културно умјетничког тензиван развој општина до тажних кућа, АД “Боксит” –
друштва “Бранко Радичевић”, живљава у посљедње четири производња паркета и подова,
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Сектор дрвопрераде

“Savox” – производња грађе
винске столарије, “Саматини”
– производња трослојног пар
кета).
Један дио привредних
субјеката се бави услужним
дјелатностима из области про
мета робе и услуга на велико и
мало, угоститељством и произ
водњом хране.
Производњом хране у
овом тренутку интензивније
се баве “Милекс” и Сектор
пољопривреде АД “Боксит”
Милићи, као и један број инди
видуалних произвођача.
Пољопривреда је врло
перспективна грана привреде
и ускоро би требало да заузме
одговарајуће мјесто у привре
ди овог подручја.
За успјешан развој при
вреде и довођење нових инвес
титора потребно је формирати
и уредити индустријску зону,
поједноставити процедуре за
добијање дозвола за рад на
нивоу РС, ојачати институци
оналне механизме за подршку
бизнису и учинити да услу
ге банака и МКО појефтине и
прилагоде се развојној функ
цији привреде.

Становницима
урбаног
дијела општине, као и сваком
селу и засеоку, обезбијеђено
је уредно снабдијевање водом
за пиће. Нису обезбијеђени
сви потребни услови за фил
трирање и добијање хемијски
и бактериолошки потпуно
исправне воде за пиће, као ни
за рационализацију у њеној
потрошњи, што ће бити основ
ни задатак локалне заједнице
у наредном периоду. Поред
градског водовода, на подручју
општине изграђена су још два
већа водовода (Вуковићи и
КОМУНАЛИЈЕ
Дервента), која водом за пиће
снабдијевају више насеља, као
Комунална инфраструк и више мањих водовода који
тура прати укупан развој цијеле питком водом подмирују скоро
општине.
цјелокупно становништво.
Путна мрежа је у сталној
Канализациона мрежа је
изградњи и данас свако село и урађена у готово свим урбаним
заселак има солидне путеве. У дијеловима општине.
новије вријеме се реализују зна
Пречишћавање отапад
чајни пројекти на побољшању них и фекалних вода није рије
и модернизацији путних кому шено, али се ради на пројекту
никација, полагањем асвалтних који ће ову област подићи на
Дужина и структура путне мреже општине Милићи.
Магистрални путеви

17 км

6%

Регионални путеви

19 км

27%

Локални путеви-асвалт

32 км

11%

Локални путеви-макадам

153 км

50%

Некатегорисани путеви

79 км

26%

Укупно

300 км

100%

површина и квалитетнијим одр
жавањем постојеће путне мре
же.
До сада је на подручју
општине изграђено 35 мостова
различитих дужина, преко којих
се остварује комуникација са
свим селима и засеоцима.

ниво знатно виши од садашњег.
Чврсти отпад се одвози из свих
урбаних дијелова општине,
али локација на коју се депо
нује није урађена у складу са
важећим прописима за ову
област. Општина је већ преду
зела одређене активности и, у
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Панорама Милића

сарадњи са општинама из ре
гије, приступила организовању
регионалне депоније, што ће
дугорочно ријешити овај про
блем.
Комунално предузеће је
привредни субјекат који се бави
обезбјеђењем воде за пиће и
одржавањем водовода, одржа
вањем канализационе мреже,
одвозом и депоновањем чврстог
отпада и уређењем простора.
Снабдијевање електрич
ном енергијом становништва
је на задовољавајућем нивоу.
Увелико се ради санација нис
конапонске мреже у циљу што
квалитетнијег
снабдијевања
електричном енергијом.
Телекомуникациони сис
тем и ПТТ саобраћај на подручју
општине доста добро функцио
нишу. У Милићима, Дервенти
и Новој Касаби инсталиране су
телефонске централе адекват
ног квалитета и капацитета, као
и могућност коришћења интер
нета. Сва ова мјеста су повезана
оптичким каблом са центра
лом у Зворнику, преко које се
остварује веза са свим крајви
ма свијета. Поштанске услуге
пријема и испоруке пошиљки
на кућну адресу, исплате пен

зија и инвалиднина, дјечијег
доплатка и социјалне помоћи
врше се у ТТ Пошти Милићи,
Дервенти и Новој Касаби.

рање повољнијег животног ам
бијента.
Модерна, економски раз
вијена, привлачна и атрактив
на средина са новим идејама и
пројектима интересантним до
маћим и страним инвестито
рима, средина која је на путу
интегрисања у модерне европ
ске токове кроз регионалну и
прекограничну сарадњу, са по
већаним БДП, бројем запосле
них и перспективом за младе.
-Средина са изграђеном
инфрструктуром, просторно
планском
документацијом,
еколошки чиста и заштићена у
складу са европксим стандар
дима, активна туристичка дес
тинација.

МОГУЋНОСТИ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Улагања на подручју
општине Милићи могућа су
у области трговине, туризма,
дрвопрераде, ловног и рибо
ловног туризма. Подручја за
инвестирање најбоље су оп
исана у Стратегији развоја
општине Милићи за период
2011– 2015. године, а најин
тересантнија су свакако из
градња колектора пречистача
воде, покретање бившег погона
и гиганта за прераду дрвета АД
“6.август“ итд.
Живојин Јурошевић, начелник општине
КРАТКА ИЗЈАВА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
ЖИВОЈИНА ЈУРОШЕВИЋА
Милићи су општина са
дорбрим пословним окру
жењем, привлачна за инвести
торе, која своје природне ре
сурсе, кадровске потенцијале,
културно-историјске и друге
вриједности користи за ства

-Средина са развијеним
људским ресурсима, ефикас
ном општинском администра
цијом, са значајно унапређе
ном здравственом и социјал
ном заштитом, образовањем,
културом, спортом, средина
утемељена на грађанским и де
мократским принципима, људ
ским правима и добром међу
националном толеранцијом.

Назад
Nazad на
na Садржај
Sadržaj
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Булевар деспота Стефана 4/IV
Београд, Србија

Тел: 00 381 11 324 6633
Факс: 00 381 11 323 8633
E-mail: predstavnistvo@predstavnistvorsbg.rs

Назад на Садржај

