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Издвајамо

Рача нас спаја

Србе са двије стране Дрине од 6. септембра спаја нови мост, 
подигнут на неколико метара од старе жељезничке ћуприје на Рачи. 
Народ са обје стране Дрине свечано је прославио велики 
суштински и симболички акт спајања, стигавши на мост у 
импозантном броју два сата прије предсједника Републике Србије и 
Републике Српске Бориса Тадића и Милорада Додика, који су у 
петнаест часова пресјекли врпцу. Мост је саграђен за двије године, 
дугачак је 400, а широк 11 метара. Има двије саобраћајне траке 
широке по 3,3 метра и пејшачку стазу са обје стране. Прилаз мосту 
је преузак, због чега се планира изградња приступне саобраћајнице, 
дугачке 800 метара. Изградња је коштала 13 милиона евра, од чега је 
већину финансирала Србија, из Фонда за капитална улагања АП 

Војводине, буџета Путева Србије. Кратки и емотивни говори двојице предсједника, широк осмијех и руковање, а затим 
срдачан загрљај, присуство предсједника Владе АП Војводине Бојана Пајтића – све је то разгалило срца окупљеног 
народа.

- Деценијама нисмо градили мостове оваквог квалитета и оваквом брзином. Сада са пријатељима из РС разговарамо о 
мосту код Братунца, па о краку аутопута – навео је Борис Тадић.

- Желимо моћну и јаку Србију и посвећени смо њеној снази – поручио је Додик.

- Нисмо уложили само новац. Ту су и љубав и нада. Љубав, наравно, према народу Српске, и нада да овуда више никада 
неће прелазити избјеглице… То је братски дар Воjводине и Србије грађанима РС – истакао је Пајтић.

Највише су се радовале прве комшије, сељаци чије се оранице и воћњаци налазе са друге стране, још из времена када ту 
није била граница. Кажу: „Овај мост за нас није ни политика 
ни саобраћај, него нормалан живот. Овима што су га 
направи позлатило се.“ 

Више није тајна – биће весеља и у братуначком крају! 
Република Српска и Србија су у петак, 24. септембра, 
склопиле споразум о изградњи моста код Братунца у РС и 
Љубовије у Србији. Протокол су у Бањој Луци потписали 
министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко 
Чубриловић и министар животне средине и просторног 
планирања Србије Оливер Дулић. Вриједност инвестиције 
је милион и по евра.
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Основано Друштво чланова Матице српске у РС

Мјесец јули године 2010. остаће сигурно забиљежен као значајан 
датум у историји националне културе српског народа.  Током два 
засједања Конститутивне скупштине основано је Друштво 
чланова Матице српске у Републици Српској. 

Матица српска, најстарија национална културна институција ове 

Издвајамо

врсте у свијету, лоцирана је у „Српској Атини“ и представља јединствену организацију, 
али је на овај начин први пут институционално искорачила преко државних граница 
Србије. „Дјелатност, циљеви и задаци Друштва чланова Матице српске у РС биће 
његовање и унапређивање духовног и културног живота, стваралаштва српског народа, 
развијање и популаризација књижевности, умјетности и науке“ – пише у усвојеном 
оријентационом програму.  Друштво ће његовати, развијати и проучавати културу 
српског народа, без обзира на то у којим државама његови припадници живе, као и 
његове културне, научне и друге везе са словенским, сусједним и другим народима у 
свијету.

Друштво, његови органи и радна тијела посебну пажњу поклониће: -изучавању
књижевности и језика српског народа и књижевности других народа у Републици 
Српској и Босни и Херцеговини; -организовању енциклопедијског рада у области 
друштвених и природних наука; -издавању капиталних дјела из области књижевности, 
науке и умјетности; -обради, чувању и заштити архивске грађе; -сарадњи са академијама 
наука и умјетности и универзитетима у земљи и иностранству; - обезбјеђењу донација, 
легата и других поклона и њиховом коришћењу у складу са вољом дародавца или 
легатора.

П р в и   п р о ј е к т и   
              
Већ на првој оснивачкој сесији Скупштина Друштва је усвојила пет конкретних 
пројеката на којима ће његови чланови одмах започети рад. А то су: 1) Српска 
књижевност у сто књига, 2) Насеља и становништво РС, 3) Лексикон писаца РС, 
4)Етномузиколошка дјелатност у РС, 5) Демографија и демографски развој у РС.

Р у к о в о д с т в о  д р у ш т в а

На наставку засједања Скупштина Друштва изабрала је за предсједника академика 
Снежану Савић, а за њеног замјеника проф. др Миљка Шиндића. За предсједника 
Друштва изабран је проф. др Младен Шукало, за потпредсједнике књижевник Ранко 
Рисојевић и професор Зоран Пејашиновић, а за генералног секретара академик Драго 
Бранковић. У колективне органе Друштва изабрани су, поред осталих, и академик Раде 
Михаљчић, др Бранко Летић, др Владо Лукић, др Душко Јакшић, те професори 
Љиљана Лукић и Раде Асановић. Сједиште Друштва биће у згради АНУРС.

Матица српска
Најстарија српска 

књижевна, културна и 
научна институција

 

Основана је 1826. године у 
Пешти, у вријеме ослобађања 
Србије од вишевјековне 
турске власти и јачања 
свијести о потреби да се 
српски народ у пуној мјери 
укључи у савремене европске 
т о к о в е ,  у з  о ч у в а њ е  
националног и културног 
идентитета. Њено дјеловање 
је од самог почетка било 
усмјерено на представљање 
српске културе у Европи, а са 
д р у г е  с т р а н е  н а  
просвјећивање народа. У том 
циљу развијена је богата 
издавачка дјелатност. Основу 
је чинио чувени Летопис, 
покренут 1824. године. 
Касније су настале бројне 
едиције, а међу њима и једна 
с а  н а г л а ш е н о м  
просвјетитељском улогом 
која је носила назив Књиге за 
народ.  Од четрдесетих 
година XIX вијека стварани 
су услови за бављење науком. 
Т а д а  ј е  ф о р м и р а н а  
библиотека са књижним 
фондовима из различитих 
научних области и збирка 
рукописа. Матица српска је 
1864. године пресељена из 
пештанског Текелијанума у 
новосадски Платонеум.   
Нови Сад је од тада познат 
као Српска Атина. Матица 
српска је постала симбол 
грађанског друштва, високе 
културе, просвјетитељства и 
доброчинства .  Матица  
српска је била узор многим 
народима. По угледу на њу 
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основане су: 
Матица чешка 1831. године; 
Матица илирска 1842. (која је 
1874 .  преименована  у  
Матицу хрватску); Матица 
лужичкосрпска 1847; Матица 
моравска 1849; Матица 
далматинска у Задру 1861; 
Матица словачка 1863; 
Матица словеначка 1864; 
Матица пољска у Лавову 
1882; Матица школска у 
Варшави 1905; Матица 
бугарска у Цариграду 1909; 
нова Матица бугарска 1989. 
године, итд. Данас Матица 
српска сарађује са многим 
институцијама и појединцима 
из свих крајева свијета. 

На молбу да прецизније објасни какав је формални и функционални
однос између Матице српске у Новом Саду и Друштва Матице српске
у Бањој Луци, специјално за Билтен Представништва РС одговорила 
је проф. др Снежана Савић, предсједница Скупштине: 

“Матица српска је једна и Закон о МС не допушта да правно будемо 
њен огранак у Републици Српској. Неколико мјесеци смо и сами 

тражили начин да оснујемо ово Друштво.   Ми ћемо се у РС формално регистровати као посебно правно лице, али смо 
фактички само огранак Матице Српске у Новом Саду. Има нас неколицина старих чланова који смо још од раније 
сарађивали са 'матичном Матицом', као и нових чланова који су приступили оснивачкој скупштини у Бањој Луци, 
пошто их је претходно потврдио Управни одбор у Новом Саду. На исти начин је недавно регистровано и Друштво 
чланова Матице српске у Подгорици, а обавијештена сам да се припрема и у САД.“

С а р а д њ а  Д р у ш т в а  и  М а т и ц е 

Основа рада Друштва чланова Матице српске у Републици Српској су планови и 
програми које утврђује Скупштина Друштва, њени органи и радна тијела, у складу са 
његовим и програмским циљевима Матице српске и овог друштва. Друштво ће 
достављати Управном одбору Матице српске план и програм рада за наредну годину и 
годишњи извјештај о раду. Предсједништво Матице српске и Предсједништво Друштва, 
по потреби, организоваће заједничке радне састанке ради усклађивања програма и плана 
рада Друштва са програмским циљевима Матице српске и ради ефикасније реализације 
планираних активности.

 

Запошљавање

Током тромјесечја фебруар-мај број незапослених у Српској опао је са 150.036 на 145.710 што ће рећи да је број 
новозапослених порастао за читавих пет хиљада.  У првих пет мјесеци ове године радна мјеста је добило 8.672 лица. 
Очигледно стање на тржишту рада у РС показује позитиван тренд, истакао је директор Завода за запошљавање РС 
Бошко Томић у интервјуу Гласу Српске од 22. јуна. И у економски много развијенијим земљама „посао се тражи“, а 
улога Завода је да помогне како сарадњом са незапосленима тако и са послодавцима. Не постоји сигуран рецепт који 
би се препоручио младим људима. Податак да су нека занимања дефицитарна данас, не значи да ће исто тако бити и за 
неколико година. Иако се број високообразованих лица у РС у посљедњих пет година утростручио, њихов удио у 
укупном број незапослених износи свега око 4 посто, а статистика показује да најобразованији најлакше долазе до 
посла. Стицање додатних знања и способности, доквалификације и преквалификације, односно нека врста 
перманентног образовања биће неизбјежна обавеза будућих генерација. У овом тренутку највећи подстицај 
запошљавању младих и школованих људи представља акција „Први посао“ који је Влада РС покренула заједно са 
послодавцима. О чему је ријеч? 
У овиру акције „Први посао“ коју је иницирала Влада РС у свим дијеловима Српске биће запослено 1.500 младих људи 
са високом школском спремом. Влада учествује са девет, а послодавци са шест милиона марака у отварању радних 
мјеста за приправнике. У Требињу је тако потписан радни уговор са 83 приправника у Електропривреди РС, 
Свислајон Такову, Хидроелектранама на Требишњици, општинској администрацији итд. Осамнаест приватних 
предузетника у општини Лакташи потписало је уговор са 18 приправника. У Зворнику су потписани уговори о 
запошљавању 39 приправника.  На ширем подручју Источног Сарајева први посао је добио чак 321 приправник код 
115 послодаваца. 

„ПРВИ ПОСАО“ - акција Владе РС
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Јахорина је нешто посебно

Туризам

Јахорина није само име планине у Републици Српској него и 
регионални симбол зимског туризма уназад неколико 
деценија. А Рајска долина, грандиозни сњежни амфитетар у 
коме се истовремено сунча и скија буди емоције код више 
генерација бивших Југословена. Већ 70-тих година прошлог 
вијека љубитељи скијања из Београда, Новог Сада, Загреба, 
Марибора, Љубљане, Сплита, Дубровника, открили су ову 
изузетну планину чији врхови достижу близу 2.000 метара 
надморске висине. Захваљујући специфичном мијешању 
медитеранских и континенталних ваздушних струјања, 
просјечан број дана са сњежним покривачем у сезони, која траје 
од октобра до краја маја, износи 175 цм, а десетогодишњи 
просјек у фебруару 106 цм. Квалитет и разноврсност 
јахоринских стаза на којима има терена и за почетнике, и за 
рекреативце, и за искусне и вјеште скијаше, као и за професионалце, како у алпским, тако и у нордијским дисциплинама, 
дају јој компаративну предност у односу на остале зимске центре у регионалном окружењу. Напросто, познато је да се на 
Јахорини најлакше први пут стаје на скије, али да су на Јахорини и прије Зимске олимпијаде одржавана врхунска 
такмичења у алпском скијању као Европски куп за мушкарце и Свјетски куп за жене. А што је не мање важно за савремени 
зимски туризам, Јахорина се налази на изузетно комуникативној локацији свега тридесетак километара удаљеној од 
међународних аеродрома у Сарајеву,  200 км од Бањалуке,  320 од Београда,  350 од Загреба итд. Комфорни смјештајни 
капацитети са бројним успињачама и ски лифтовима директно повезани са скијашким стазама. А посебна привлачност 
Јахорине јесте у томе што се бројни хотели (Кошута, Бистрица, Термаг, Боард, Вучко и др.) налазе на самој планини. На 
Јахорини су и бројни центри за забаву, рекреацију и ноћни живот (дискотеке, кафићи, фитнес клубови, барови, 

играонице, интернет кафеи итд.), а туристима је на свега неколико 
километара ниже на располагању допунски провод ... Градић Пале, 
који се налази на „пола пута“ између Јахорине и Сарајева, за 
посљедњих двадесетак година је од викенд насеља имућних 
Сарајлија израстао у универзитетски центар са неколико хиљада 
студената и мноштвом садржаја које воле млади. Новоизграђени 
мотели, викендице за изнајмљивање и студентски домови на 
Палама представљају идеалну позицију за младе који скромнији 
буџет за зимовање, уз мало вожење узбрдо и низбрдо воле да 
подијеле између скијања на јахоринским стазама и сарајевског 
ноћног живота. Ко год се једном на скијама спусти низ Рајску 
долину, тај се на ову планину сваке зиме враћа, са новим друштвом, 
са дјецом, унуцима... Проблем је како некога привући да дође први 
пут, јер магија Сарајевске зимске олимпијаде из 1984. већ четврт 
вијека блиједи, а „АД Олимпијски центар Јахорина“ са Пала 

толико улаже у нове стазе и успињаче, хотеле и вјештачко осњежавање да мало остаје за неопходни маркетинг. Зато вам, 
ево, позив упућује преко страница Билтена Представништва РС у Београду. Јер – ако се не уложи у рекламу, не само да ће 
Јахорина остати без великог броја потенцијалних туриста него ће и туристи остати без радосног сазнања – у наредној 
сезони цијене на Јахорини биће и до 25 одсто ниже него у прошлој!
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Јахорина је нешто посебно

Туризам

ЗА СИГУРАН СЊЕЖНИ ПОКРИВАЧ                           
Све ћудљивија клима и све мање предвидиве сезонске промјене 
натјерале су највеће свјетске зимске туристичке центре у 
швајцарским, аустријским, француским и њемачким Алпима 
да припреме сњежне топове ако природа закаже. Да ни 
јахорински скијаши у предстојећој сезони не би морали да 
стријепе од непријатних изненађења, побринуо се „АД 
Олимпијски центар Јахорина“. Из Инвестиционо-развојне 
банке РС обезбијеђено је 3,5 милиона марака за набавку и 
монтажу сложене и скупе базе центра за вјештачко 
осњежавање. 

БУДИТЕ СУВЛАСНИК ЗИМСКЕ БАЈКЕ
Неки од оних који воле скијање на Јахорини до сада су градили 
викендице и куповали апартмане, користили их, или 

изнајмљивали другима. Сада се отвара могућност да дио своје уштеђевине уложе у будућност те зимске бајке... Скупштина 
акционара Олимпијског центра „Јахорина“, а већински власник је РС, донијела је одлуку о првој емисији обвезница 
јавном понудом на берзи у износу од 15 милиона КМ. Тако прикупљени новац биће инвестиран у другу фазу изградње 
два нова шестосједа, ремонт постојећег косог транспорта, изградњу система за осњежавање на дијелу скијалишта и 
изградњу новог ски-лифта и модернизацију постојећих итд. Каматна стопа на обвезнице износи шест одсто с роком 
отплате од 15 година. Главница и камата биће исплаћиване у годишњим ануитетима уз једногодишњи грејс период за 
исплату главнице. Емитоване обвезнице подразумијевају право на конверзију у редовне акције предузећа. Замјена се 
може обавити по истеку грејс периода од једне године уколико ОЦ „Јахорина“ процијени да не може извршити своје 
обавезе из редовних прихода. Емисија обвезница сматраће се успјешном ако је уписано и уплаћено 60 одсто издатих 
дужничких хартија. Паљанско предузеће прошле године је у склопу развојног плана већ извршило докапитализацију 
вриједну 26 милиона КМ кроз двије емисије акција које је купила Инвестиционо-развојна банка РС.
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Образовање

Закон о високом образовању у РС

У Републици Српској ступио је на снагу нови Закон о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број 73/10). 
Закон је усаглашен са оквирним законом о високом 
образовању у Босни и Херцеговини и донесен је у циљу 
наставка реформи започетих у овој области. Нови закон 
поново уводи могућност ванредног студирања, омогућава 
високошколским установама да организују априлски 
испитни рок, прецизније дефинише услове за оснивање 
високошколских установа и предвиђа оснивање Агенције за 
акредитацију високошколских установа Републике Српске. 

Новина је и да ће се о оправданости оснивања 
високошколских установа убудуће радити елаборат који ће 
усвајати Влада Републике Српске.  Новим законом оснива се 
и Конференција високих школа РС, а ово тијело је 

установљено по аналогији са Ректорском конференцијом да би заступало интересе високих школа у РС.  У Републици 
Српској регистровано је 17 високошколских установа:

- У Бањој Луци: Универзитет у Бањој Луци и приватне високошколске установе: Независни универзитет Бања 
Лука,Паневропски универзитет „Апеирон“ Бања Лука, Универзитет за пословне студије Бања Лука, Универзитет за 
пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, Висока школа „Бања Лука колеџ“ Бања Лука, Висока школа 
Комуниколошки колеџ у Бањој Луци „Капа фи“, Висока школа за примијењене и правне науке „Прометеј“ Бања Лука
- У Бијељини: приватне високошколске установе: Висока школа „Колеџ здравствене његе“ Бијељина, Универзитет 
„Синергија“ Бијељина, „Слобомир П универзитет“ Бијељина
- У Градишкој: Висока школа пословног менаџмента „Примус“ Градишка (приватна) 
- У Источном Сарајеву: Универзитет у Источном Сарајеву
- У Приједору: Висока медицинска школа Приједор, Висока школа за информатику и менаџмент „CIM Јањош“ 
Приједор (приватна)
- У Сокоцу: Висока школа за услужни бизнис Соколац (приватна)
- У Требињу: Висока школа хотелијерства и туризма Требиње

Према Закону, високо образовање се организује у три циклуса:

• Први циклус високог образовања траје најмање три, а највише четири године и вреднује се са најмање 180, односно 
240 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова (European Credit Transfer System, у даљем тексту: ECTS).
• Студије другог циклуса организују се након првог циклуса студија, трају једну или двије године и вреднују се са 60, 
односно 120 ECTS бодова и то на начин да у збиру са првим циклусом износе 300 ECTS бодова. 
• Студије трећег циклуса организују се након другог циклуса академских студија, трају три године и вреднују се са  180 
ECTS бодова.

Изузетак представљају студије медицине, стоматологије, фармације и ветерине које трају пет или шест година и 
вреднују се са најмање 300 ECTS бодова, које се изводе као интегрисане студије (јединствени студијски програм који 
обухвата први и други циклус).
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Научни скуп: „Стање и перспективе у основном и предшколском
васпитању и образовању  “ - позив за учешће

Научни скуп „Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и 
образовању“ одржаће се 12. новембра 2010. године на Педагошком факултету у 
Бијељини у времену од 9 до 16 часова. У складу са потребом модернизације 
процеса васпитања и образовања и спровођењем реформи у Републици Српској, 
на скупу ће се разматрати:
- Настава и учење у првој и другој тријади основне школе у свјетлу 
интердисциплинарности основношколских програма
- Значај и могућности институционалног предшколског васпитања у јединственом 
систему васпитања и образовања 
- Двопредметни студији у оспособљавању кадрова за рад у трећој тријади у  
основној школи - потребе и могућности.

Организатор скупа је Педагошки факултет у Бијељини, а у Програмском одбору су и представници Филозофског 
факултета на Палама, Филозофског факултета у Бањој Луци, Филозофског факултета у Новом Саду и Института за
педагошка истраживања у Београду. Сви заинтересовани за учешће могу више информација добити на вебсајту 
Педагошког факултета у Бијељини  www.pfb.unssa.rs.ba .

Педагошки факултет у Бијељини формиран је 1993. године под називом Учитељски факултет, а настао је као израз 
потребе за припремање кадрова у области образовања и васпитања, односно припремања наставника за извођење 
наставе у млађим разредима основне школе. Школске 2002/2003. године Учитељски факултет је трансформисан у 
Педагошки факултет који је постао члан интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву 2007. године. Од тада 
студенти раде према Наставном плану и програму усклађеном са захтјевима који су прописани болоњским процесом. 
Факултет се од фебруара 2010. године налази на новој локацији, у улици Семберских ратара бб у Бијељини, у новом 
савременом објекту Центра за високо образовање. Студије су организоване у оквиру два студијска програма: разредна 
настава и предшколско образовање. На овом факултету до сада је дипломирао 1321 студент, магистарску тезу је 
одбранило 12 магистара а докторску дисертацију три доктора наука.

О сарадњи овог факултета са универзитетима и факултетима у 
Србији, декан проф. др Момчило Пелемиш каже:
„С обзиром на то да смо млад факултет који је са радом започео у 
изузетно тешким околностима, од оснивања смо се морали ослањати 
на искуства универзитета и факултета у Србији. Сарадња се одвијала у 
четири сегмента, и то: ангажовањем афирмисаних професора са 
универзитета у Србији, ослањањем на искуства учитељских факултета 
у погледу конципирања наставних планова и програма, коришћењем 
стручне литературе аутора из Србије и образовањем кадрова на 
постдипломским и докторским студијама. У посљедњих десетак 
година високо образовање у Републици Српској је кадровски и 
материјално ојачано, тако да су створене претпоставке и за другим облицима сарадње са универзитетима у Србији. Та 
сарадња се огледа у учешћу професора са Педагошког факултета на научним скуповима који се организују на 
високошколским установама у Србији, раду на заједничким пројектима (којих има све више) и заједничким 
публиковањем научних и стручних радова. Посебну сарадњу смо остварили са учитељским факултетима у Београду, 
Сомбору, Ужицу и Јагодини, као и са филозофским факултетима у Београду и Новом Саду.“

Образовање
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Здравство

Отворен први Центар за радиотерапију у РС

У Бањој Луци је 9. септембра отворен први Центар за радиотерапију у 
Републици Српској, што ће бројним пацијентима са малигним обољењима 
омогућити правовремено и ефикасно лијечење у РС. Центар су званично 
отворили Милорад Додик, предсједник Владе РС, и Ричард ди Бенедето, 
предсједник компаније „Еуромедик Интернешенел“, која је по принципу 
приватно-јавног партнерства изградила и опремила ову установу. 

Свечаном отварању су присуствовали и министар здравља и социјалне заштите 
проф. др Ранко Шкрбић, предсједник Скупштине РС Игор Радојичић, 
директор Клиничког центра проф. др Мирко Станетић, генерални менаџер 

компаније „Еуромедик Интернешенел“ Маријан Билић, директори домова здравља у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини, те многе друге значајне личности из области здравства. 

Премијер Додик је том приликом истакао да је Влада РС створила формалне претпоставке и обезбиједила провођење 
потребне процедуре за ову значајну инвестицију, и посебно нагласио да принцип јавно-приватног партнерства са 
фирмом „Еуромедик“ подразумијева да ће приватни партнер објекат користити одређено вријеме, а затим га 
технолошки иновирати и предати на употребу јавним установама Републике Српске, првенствено Клиничком центру 
Бања Лука.

Центар за радиотерапију смјештен је у сутерену новоизграђеног дијела јужног крила Централног медицинског блока 
Клиничког центра Бања Лука, на површини од 2.500 м2. Изградња Центра, која је започета 9. септембра прошле године, 
завршена је у рекордном року, за мање од годину дана (први пацијенти су примљени 2. августа ове године). 

Грађевински и инсталациони радови су изведени по највишим европским стандардима, а Центар садржи све прописане 
елементе за рад установе овог типа: два бункера за телетерапију (као и један резервни за будуће потребе) и један бункер за 
брахитерапију. Опрема је купљена од реномираних свјетских произвођача, а досадашња вриједност инвестиција у 
објекат и опрему износи 30 милиона КМ.  Врхунска опремљеност Центра за радиотерапију сврстава га у један од 
најсавременијих центара на просторима југоисточне Европе. 

Квалитет новоотвореног Центра је и високостручан и професионалан медицински кадар из Београда, Новог Сада, 
Скопља и Подгорице, али и из Републике Српске. Особље чине 22 члана, односно четири љекара, пет физичара, 12 
техничара и један инжењер. Сви запослени су прошли одговарајућу обуку за рад и  управљање савременом опремом.

Све трошкове лијечења радиотерапијом сносиће Фонд за здравство Републике Српске, а како истиче Горан Кљајчин, 
директор Фонда за здравствено осигурање РС, уговорена цијена је нижа него у здравственим установама у Србији  и 
Хрватској. 

Центар може да прими 130 пацијената дневно, односно 1.840 годишње (1.500 на телетерапији и 340 на брахитерапији). 
Очекује се да ће расположиви капацитети бити довољни да задовоље потребе пацијената из Републике Српске за овом 
врстом терапије у наредних 30 година, имајући при томе у виду  и пораст броја обољелих од малигних болести.
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Специјалне везе

Велики планови се остварују

Ријека Дрина је одавно, а посебно током посљедње двије деценије бурне 
историје српског народа, постала метафора за специјалне везе између Србије и
Српске. Данас се за овај моћни водоток везује и економска будућност Срба на 
обје обале. Још од много раније познате су стручне процјене да би се на 
средњем току Дрине, између Бајине Баште и Зворника, могло изградити 
неколико хидроцентрала, сада се претварају у реалан пројекат везан за чак 
четири локалитета (Бук Бијела, Фоча, Пауци и Сутјеска) са укупном снагом од 
238 мегавата и годишњом производњом од 800 гигават часова. 
Око тог пројекта су се окупили директори електропривреда Србије и Српске 
Драгомир Марковић и Бранислава Милекић заједно са ресорним министрима 

Меморандум који ће Србе задржати у Србији и Српској

Социјална, економска и политичка перспектива и Србије и Српске у 
великој мјери зависи од тога колико ће наш народ успјети да се укључи у 
свјетске токове научног и технолошког развоја, а то може једино ако 
задржи вриједне и талентоване младе кадрове. То би могао да буде мото 
радног састанка министара Божидара Ђелића и Бакира Ајановића 
недавно одржаног у згради владе у Бањој Луци. У присуству премијера 
Милорада Додика два министра су свечано потписала Протокол о научно-
технолошкој сарадњи што је само операционализација договора у оквиру 
Савјета за споровођење споразума о специјалним паралелним везама 
Србије и Српске. 

двије владе Петром Шкундрићем и Слободаном Пухалацем. По наруџби ЕП Српске, Институт Јарослав Черни из 
Београда завршава израду идејног рјешења и студије изводљивости, а ЕП Србије је изразила спремност да преузме 
финансирање даље пројектне документације. Реализацијом овог пројекта вриједног око 800 милиона евра РС би 
значајно подигла ниво искоришћења својих хидроенергетских потенцијала, који сада не прелази 30 одсто. Овом радном 
састанку присуствовао је и Стефано Саља, државни секретар у Министарству економског развоја Италије, да би српским 
енергетичарима представио амбицију своје земље да постане посредник у енергетском повезивању региона са Европом.

„Ради се о заједничким пројектима, размјени информација, сарадњи експерата, координацији програма, повезивању 
капацитета, јединственом наступу према иностраним и међународним институцијама и сл.“ – конкретизовао је 
Ајановић. „Наша визија је да у наредним седмицама са свим релевантним институцијама Републике Српске 
идентификујемо оне пројекте који могу да дају највећи резултат за Српску, као и листу предузећа која могу да унаприједе 
њихов технолошки ниво, како бисмо што мање извозили сировине, а све више паметне производе“, нагласио је Ђелић.
„Веома је значајно за Републику Српску да има сарадњу са Србијом у области која је данас дефинисана, а Влади Србије се 
захваљујем што жели да са Републиком Српском развија присне односе на пољу научне и технолошке сарадње“, рекао је 
Додик. Дио разговора са министром из Србије у згради владе РС био је посвећен и европским интеграцијама, а Ђелић се 
у наставку посјете дуже задржао на Бањалучком универзитету.
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Личност у фокусу

Звијезда је рођена

Николина Јелисавац је 
рођена 1978. године у Бањој 
Луци. Дипломирала je на 
Академији умјетности у 
Бањој Луци 2003. Стални је 
члан умјетничког ансамбла  
Народног позоришта РС. До 
с а д а  ј е  о с т в а р и л а  2 6  
позоришних улога за које је 
добила бројне награде и 
п р и з н а њ а .  Н и к о л и н а  
Ј елисавац  ј е  осво јила  
Награду града Бањалуке за 
изузетан допринос у области 
позоришне умјетности 2005. 
Вишеструки је добитник 
награде „Тмачин прстен“ за 
најбољу улогу остварену у 
бх. театрима. За улогу 
Милене у Породичним 
причама добила је Награду 
З о р а н  Р а д м и л о в и ћ .  
Награђена је на Стеријином 
позорју за улогу Павке у 
Н а р о д н о м  п о с л а н и к у .  
Остварила је и запажене 
улоге у играним ТВ серијама: 
Тата и зетови, Печат, То 
топло љето, Ишчезли мјесец 
итд. „Љепота је непролазна 
када је носе људи пуни духа“ 
– каже Николина.

Kaда једна млада глумица за своја два дебитантска излета из 
позоришта на филм у интервалу од мјесец дана добије двије главне 
награде на престижним фестивалима, онда је то изузетан лични 
стваралачки успјех. Али када та глумица долази из средине у којој је 
материјално захтјевна филмска умјетност тек у повоју, како у 
продукцијском, тако и у едукативном смислу, онда је то индивидуални 
тријумф са којим се идентификује шира јавност. Глумица бањалучког 
Народног позоришта Николина Јелисавац која је за главне женске 
улоге у филмовима „32. децембар“ (Саше Хајдуковића) и „Мотел 
Нана“ (Предрага Велимировића) понијела награде у Новом Саду и 
Сопоту, у бројним изјавама за медије не крије своје изненађење, 

збуњеност, уплашеност и срећу. Али истиче и велики рад и упорност који је претходно 
уложила на усавршавању свога талента и стицању умјетничког самопоуздања на 
позоришним даскама. Истовремено истиче и да ће њена признања бити велики подстицај 
и охрабрење колегама у Републици Српској - како онима који су већ зрели глумци, тако и 
онима који се тек школују за тај позив у Позоришној академији у Бањој Луци из које је и 
сама изашла у првој генерацији дипломаца. Два њена филма су на извјестан начин сродни 
јер у временима дубоке друштвене кризе отварају питање генерацијске перспективе 
„Филм Мотел Нана нуди оптимизам, бољу, свјетлију будућност“ за главне јунаке. Рађен је 
на једноставан начин. Непосредан је и непретенциозан, и када освоји све награде на 
фестивалу, као што се десило у Сопоту, аутори су збуњени, па и ја“ – каже Николина 
Јелисавац у разговору за београдску Политику. Ипак, као да је посебно везана за „32. 
децембар“ - свој први успјех који је, истовремено био дугометражни играни првенац 
кинематографије у Републици Српској. „Свети Георгије убива аждаху“ Срђана 

Драгојевића и „Турнеја“ Горана Марковића биле су ипак само копродукције са већинским учешћем Србије. „Назив 
филма `32. децембар` указује да сви чекамо нешто боље. Јунацима се то боље не догађа, али је тај филм омогућио да 
кинематографији Републике Српске крене набоље …“ Београдска премијера овог филма одржана је почетком године у 
Сава центру у организацији Представништва РС.

Нове књиге

Ових дана из штампе је изашао роман Маријане Петронић „Битка за Фиренцу“, у издању 
Матичне библиотеке Источно Сарајево.  „Битка за Фиренцу“ је својеврсна поема о мачевању, 
потрага за српском ренесансом коју Петронићева налази кроз историјске, филозофске, 
књижевне и друштвене токове минулих вијекова.  „Веза с њој драгом епохом ренесансе остварена 
је у форми дијалога ученика и учитеља. Ученик је сама ауторка, повремено и неопходно 
нараторка, наша савременица, а учитељ је највећи пјесник предренесансног и ренесансног доба, 
чијим се дјелом ауторка бавила као студент и потоњи стручњак,“ истакао је професор Бранко 
Летић. Наиме, главни јунак романа је Данте Алигијери, кога ауторка доводи у 21. вијек. 

На октобарском Сајму књига у Београду, на штанду Представништва Републике Српске, моћи 
ћемо присуствовати промоцији овог романа о коме се у посљедње вријеме доста говори и пише.

Објављен роман „Битка за Фиренцу“ Маријане Петронић
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Представљамо 

Инвестиционо-развојна банка РС

Представљамо - ИРБ РС 

Инвестиционо-развојна 
банка Републике Српске је 
кроз  кредитне  линије  
одобрила 3.390 захтјева у 
вриједности од 505 милиона 
марака за развој привреде. 
Ако се томе дода још 71 
милион марака колико је 
уложено у  хартије  од 
вриједности као подршка 
капиталним инвестицијама у 
општинама,  ИРБ је  у  
привреду РС већ до сада 
уложила  576  милиона  
марака. Највише средстава 
у с м ј е р е н о  ј е  п р е м а  
п р е д у з е т н и ц и м а  и  
предузећима у износу од 285 
милиона .  За  стамбене 
кредите ангажовано је 121 
милион марака, а слиједе 
кредити за пољопривреду у 
износу од 49 милиона и за 
општине у висини од 35 
м и л и о н а  м а р а к а .  
Комбинација повољних 
камата, грејс периода и 
продужених рокова отплате 
представљају компоненте 
т а к о з в а н о г  р а з в о ј н о г  
банкарства које  поред 
осталог треба да неутралише 
ударе глобалне економске  
кризе у Републици Српској. 
Истовремено, спроведене су 
ригорозне мјере контроле 
намјенског коришћења 
кредита па су службе банке 
на терену установиле 17 
случајева ненамјенског 
пласмана средстава и одмах 
наплатиле дуг у цјелини и са 
увећаном каматом. Напокон, 
к р е д и т и  И Р Б - а  с у  
обезбједили отварање око 
4.000 нових и очување око 
23.000 постојећих радних 
мјеста.

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) 
оснoвана је 06.12.2006, а регистрована као акционарско друштво, у 
којем 100 одсто власништво има Република Српска.
Стратешки циљеви ИРБРС су подстицање инвестиција и 
стимулисање развоја у Републици Српској. Поред тога, улога 
ИРБРС је професионално и ефикасно управљање имовином 
Републике Српске, која је формално-правно регистрована у шест 
фондова. ИРБРС нема карактер пословне банке, односно, према 
Закону, нема право да прикупља депозите нити да даје гаранције, 
те на тај начин не потпада под јурисдикцију Агенције за  

банкарство Републике Српске. ИРБРС не врши пласман средстава намијењених 
развојним пројектима директно, већ посредством пословних банака и микрокредитних 
друштава, а подршку у одређеним пројектима имаће и од стране међународних 
финансијских институција, као што су: Свјетска банка, Европска инвестициона банка, 
Европска банка за обнову и развој итд. Активности ИРБРС примарно су фокусиране на 
финансирање пројеката од значаја за националну привреду, а за које није заинтересован 
приватни сектор, било због тога што не доносе непосредно профит (нпр. објекти 
инфраструктуре), захтијевају велика улагања или носе већи ризик. То значи да ИРБРС не 
конкурише приватном капиталу, већ је њено дјеловање комплементарно са активностима 
пословних банака и микрокредитних друштава.

Визија
Постати најважнији стуб финансијске подршке развоју и инвестицијама у партнерству са 
приватним сектором и међународним финансијским институцијама и тиме омогућити 
стварање конкурентне и одрживе привреде Републике Српске.

Мисија
Банка жели преузети водећу улогу у развоју и диверсификацији финансијског тржишта 
које ће бити способно да у потпуности одговори потребама економских субјеката 
Републике Српске.

Циљеви
Стратешки циљеви и приоритети Инвестиционо-развојне банке Републике Српске су:
1. Унапређење пољопривредне производње
2. Подршка малом и средњем предузетништву
3. Стамбено-пословна изградња
4. Изградња инфраструктурних објеката у Републици Српској
5. Повећање запослености
6. Подршка производњи за смањење спољнотрговинског дефицита
7. Равномјеран регионални развој
8. Унапређење корпоративног управљања и тржишта капитала
9.Ефикасан процес спровођења приватизације и реструктурирање предузећа у 
   контексту приватизације
10. Подршка инвестицијама
11. Заштита животне средине
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Општине Републике Српске

Др Васо Чубриловић 
( Б о с а н с к а  Г р а д и ш к а ,  
14.јануар 1897 — Београд 
11.јун 1990) је био српски 
историчар и академик. Још 
као гимназијалац постао је 
члан организације Млада 
Босна. Учествовао је у 
атентату  на  престоло-
н а с љ е д н и к а  Ф р а н ц а  
Фердинанда 28. јуна 1914. 
године у Сарајеву. Због 
малољетности, суд га је 
поштедио смртне казне и 
осудио на 16 година тешке 
тамнице, коју је издржавао у 
Сарајеву. Послије распада 
Аустро-Угарске монархије, 
крајем 1918. ослобођен је и 
о д л а з и  у  С р б и ј у .  
Дипломирао је, а касније и 
докторирао историју на 
Београдском универзитету. 
Од 1930. године, па све до 
почетка Другог свјетског рата 
радио је као професор н а 
Филозофском факултету у 
Београду. На том мјесту, са 
краћим прекидима за вријеме 
рата, остао је пуних 40 
година. Своје најзначајније 
д ј е л о  „ И с т е р и в а њ е  
Албанаца“ објавио је 7. марта 
1937. По избијању рата и 
окупацији Југославије, почео 
ј е  д а  п р о п о в и ј е д а  
антињемачку пропаганду, 
одбио да прихвати мјесто на 
Београдском универзитету за 
вријеме окупације, па је зато 
ухапшен и одведен на 
Бањицу. Пуштен је крајем 
1943. године и остао је у 
Београду. По формирању 
прве привремене владе ДФЈ, 
као угледни научник, заузео је 

Општина Градишка налази се у сјеверозападном 
дијелу Републике Српске, захватајући Лијевче 
поље и Поткозарје, са површином од 762 км². 
Ријеком Савом на сјеверу у дужини од преко 40 км 
граничи се са Хрватском, општинама Новом 
Градишком и Новском, са источне стране са 
општином Србац, са југа највећим дијелом са 
Лакташима и дјелимичпо са подручјем града Бање 
Луке, а са запада и југозапада козарско-дубичком и 

приједорском општином. На подручју општине живи око 62.000 становника, а у самом 
граду 18.000. Општина има 68 насеља, организованих у 53 мјесне заједнице. 
Највећа сеоска насеља су Нова Топола, Г. Подградци, Орахова и Турјак. Цијело подручје 
општине је електрифицирано, а у завршној фази је телефонизација сеоског подручја. Сва 
села су повезана са сједиштем општине аутобуским линијама, а из Градишке се 
свакодневно одржавају аутобуске линије према Бањој Луци, Београду, Новом Саду, 
Суботици, Сарајеву и другим мјестима. Градишка је удаљена од Бање Луке 50 км, од 
Београда 280 км, а од Загреба 130 км.
Путну мрежу чини 700 км локалних и регионалннх путева и 90 км магистралних путева, 
који преко Градишке воде према источном дијелу Републике Српске и Бањој Луци, а на 
сјевер према Средњој и Западној Европи. У Градишци се налази и један од најзначајнијих 
међународних граничних прелаза у Републици Српској за путнички и теретни саобраћај. 

Поред ријеке Саве, која је у овом подручју пловна, 
општина је богата и брдским ријекама, од којих су 
највеће Врбашка, Јабланица, Јурковица и Лубина. 
Градишка је лоцирана на надморској висини од 
92 м,  плодна лијевчанска равница је на просјечној 
надморској висини од 110 м, а поједина села у 
брдском подручју и до 300 м. Повољни климатски 
континентални услови и географски положај, 
велико шумско богатство планина Козаре и 
Просаре, плодно Лијевче поље и дијелови 

Посавине, погодно брежуљкасто обрадиво земљиште, налазишта камена дијабаза, богато 
налазиште мермера у Просари, пловност ријеке Саве и друге погодности, утицале су на 
развој бројних области привређивања, а првенствено примарне пољопривредне 
производње, прехрамбене и дрвне индустрије као и других привредних грана. Послије 
потписивања Дејтонског споразума, општина Босанска Градишка у цјелини, ушла је у 
састав Републике Српске. Име граду и општини промијењено је у Градишка.

Градишка
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м ј е с т о  м и н и с т р а  
п о љ о п р и в р е д е  ( 1 9 4 5 ) .  
Престао је  бити члан 
Земљорадничке странке и 
прихватио је линију НКОЈ-а 
и постао члан КП Југославије 
крајем 1945. године. Након 
ослобођења Београда, Васо 
Чубриловић је постао декан 
Филозофског факултета у 
Београду. По формирању 
Владе ФНРЈ, био је министар 
пољопривреде (1945-1946) и 
министар шумарства (1946-
1950). 
Оснивач је  Балканолошког 
института у Београду 1970. и 
био је редовни предавач на 
к а т е д р и  з а  И с т о р и ј у  
Југославије, заједно са њеним 
оснивачем др Јованом 
Марјановићем. Добитник је 
Октобарске и Седмојулске 
награде.

П р и в р е д а

Захваљујући природним ресурсима у протеклим 
деценијама остварен је изузетно успјешан 
привредни раст и развој. Економска основа 
стално је унапређивана изградњом нових 
привредних и инфраструктурних објеката, 
повећањем производње и извоза на страна 
тржишта. Мале занатске радионице, прерастале 
су у савремене фабрике, а на ресурсима великог 

Градишка

шумског богатства Козаре и Просаре, те плодних ораничних површина Лијевче поља и 
Поткозарја, изграђени су прерађивачки капацитети у индустрији намјештаја, дрвној, 
пољопривредној и прехрамбеној индустрији. Упоредо су развијана и предузећа у осталим 
привредним гранама а посебно у металној и текстилној индустрији, машиноградњи, 
грађевинарству, трговини те производњи електро - материјала и пластике.

Општине Републике Српске

* Потенцијал и ресурси развоја општине Градишка су:
- изузетно повољан геопрометни положај захваљујући магистралном путу Бања Лука-Градишка и прикључку на аутопут у 
  Хрватској, затим ријеци Сави и могућности развоја ријечног саобраћаја и близини аеродрома у Маховљанима,
- изузетно плодно пољопривредно земљиште које омогућује развој ратарства, сточарства, воћарства, повртарства и 
  прерађивачких капацитета,
- постојећи прерађивачки капацитети и традиција у развоју појединих индустријских грана,
- расположива радна снага.

Једна од дјелатности која има највећи потенцијал за развој је пољопривреда и то посебно у области: ратарства, сточарства 
и прерада меса и млијека, повртарства, воћарства, производња љековитог биља и прикупљање шумских плодова.

*Привредни развој општине се базира на сљедећим привредним гранама:
- прерађивачкој индустрији (метална, прехрамбена, прерада дрвета)
- пољопривреди (воћарство, повртарство, сточарство)
- шумарству
- туризму и угоститељству
- саобраћајној привреди и трговини

У овим областима, гдје постоје значајни капацитети, очекују се конкретни пројекти на бази партнерства са иностраним 
улагачима. Напомињемо да је процес оснивања фирми једноставан и са минималним трошковима, а да су и код 
инвестирања и код обављања редовне пословне дјелатности присутне одређене повољности (порез на добит износи 
свега 10 одсто уз могућност трансфера, сви производи су углавном ослобођени код извоза царинских оптерећења, а 
присутна је и одређена стимулација на плану извоза).
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Општине Републике Српске

На питање каква је његова визија развоја општине Градишка, начелник Никола Крагуљ 
је одговорио специјално за Билтен Представништва РС у Београду:
„Градишку у будућности видим као општину савременог агроиндустријског бизниса 
заснованог на кооперативно организованим произвођачима различитих 
пољопривредних производа, као град савремене, претежно еколошки чисте 
индустрије, као центар савремене трговине, угоститељства и туризма, као мјесто и 
подручје атрактивно за бизнис гдје се сусрећу пословни људи са разних страна. 
Градишку у будућности видим као град и општину продуктивних и задовољних људи, 
као општину у којој млади људи имају шансу да реализују своје идеје и пројекте. Такве 
развојне потенцијале општине Градишка препознајем прије свега у геостратешкој 
позицији, граничном прелазу, путном, ријечном и ваздушном саобраћају, близини 
већих тржишта као што су Бања Лука, Загреб и Београд, залихама питке воде, квалитету, 
асортиману и расположивим количинама дрвета, пољопривредној традицији са 
дјелимично развијеном пољопривредном инфраструктуром, младој, креативној, образованој и језички оспособљеној 
радној снази, спонтаном расту и развоју предузетништва, низу малих предузетника, посебно у трговини, туризму и 
угоститељству … „

Булевар деспота Стефана 4/IV 
Београд, Србија

Тел: 00 381 11 324 6633
Факс: 00 381 11 323 8633 

E-mail: predstavnistvo@predstavnistvorsbg.rs

ПРЕДСТАВНИШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Градишка
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