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У фокусу

Прослава Дана РС 

На дан 9 . јануара Репу-
блика Српска је прославила 
свој 19 . рођендан . На свечаној 
академији одржаној у Бања-
луци, којој је, поред највиших 
представника политичког, 
вјерског, привредног и култур-
ног живота из Српске, БиХ и 
региона, у име Републике Ср-
бије присуствовао  премијер 
Мирко Цветковић, говорио је 
предсједник РС Милорад До-
дик .

„Поносан сам што је РС 
данас у сваком погледу јача 
него што је икада била у својој 
већ скоро двије деценије дугој 
историји, што је политички 

стабилна и економски само-
одржива“, истакао је Додик . 
И додао да „та снага и стабил-
ност представљају ослонац  за 
опстанак и просперитет РС и 
свих народа који у њој живе, 
али и за опстанак и проспери-
тет БиХ каква је верификова-
на Дејтонским споразумом“ . 
„Наш циљ јесте улазак у ЕУ, 
али то није разлог да уступамо 
или смањујемо надлежности 
РС и да је тако слабимо, него, 
напротив, да сви заједно, без 
обзира на вјеру, нацију и идео-
лошке разлике, све учинимо да 
она буде што јача“, подвукао је 
предсједник . „Из године у годи-

ну, од рођендана до рођендана 
РС постаје све развијенија и 
уређенија и тако се потврђује 
да је српски народ био у праву 
прије 19 година када је након 
распада Југославије одлучио 
да оснује Српску републику 
БиХ… Нема сумње да је РС, и 
поред бројних изазова са који-
ма се суочавала, стасала у по-
литички зрелу, економски одр-
живу и социјално одговорну 
демократску заједницу трајног 
карактера“, оцјенио је Додик . 
И закључио: „Ми не желимо 
да будемо реметилачки фак-
тор, али хоћемо да будемо 
равноправан партнер и да са-

Свечана академија поводом Дана и Крсне славе РС Светог архиђакона Стефана у Банском двору
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рађујемо не само у БиХ и са ЕУ 
него и са САД, Русијом, Кином, 
Израелом, а посебно са земља-
ма у региону и прије свих са 
Србијом .“  

   Након завршетка Свеча-
не академије у част Дана Репу-
блике Српске, који је обухва-
тио и инвентивно аранжиран 
музички и драмски програм, 
предсједник Додик је био до-
маћин традиционалног прије-
ма за учеснике и госте просла-
ве .

КРСНА СЛАВА РС

Истог дана обиљежен је 
и Свети Стефан – крсна слава 
младе Републике . Јединствена 
прослава започела је светом 
архијерејском литургијом, коју 
је у храму Христа Спаситеља 
у Бањалуци служио владика 
зворничко-тузлански Василије 
са епископима бањалучким Је-
фремом и бихаћко-петровач-

ким Хризостомом, те ритуалом 
ломљења славског колача .  

ЧЕСТИТКЕ ТАДИЋА И 
ВУЈАНОВИЋА

Честитајући свим грађа-
нима Српске 9 . јануар, Пред-
сједник Борис Тадић је истакао 
да ће „Србија, као потписница 
Дејтонског споразума, настави-
ти да се залаже за договор три 
конститутивна народа у два ен-
титета, који ће стабилизоива-
ти прилике у БиХ и довести до 
помирења, бољег разумевања и 
уважавања различитих иденти-
тета и националних интереса“ .

Уз честитке поводом Дана 
и Славе РС, црногорски Пред-
сједник Филип Вујановић је ис-
такао:

„Дубоко сам увјерен да 
ће се блиски и пријатељски од-
носи и добра сарадња  између 
Црне Горе и РС у наредној го-
дини још успјешније развијати, 

у духу пријатељства и на зајед-
ничку добробит .“ 

ИЗЈАВА РУСКОГ 
АМБАСАДОРА

Поводом 19 . рођендана 
РС, руски амабасадор у БиХ 
Александар Боцван-Харченко  
је оцјенио да је „Српска поста-
ла јака и да је њено руководство 
успјело да јој ојача статус у ок-
виру Дејтонског споразума, да 
се добро сналази у европској 
кризи и социјално-економски 
развија, те да постоје могућ-
ности за ширење билатералне 
сарадње са Русијом“ .

ЛИЧНА КАРТА 
СЛАВЉЕНИЦЕ

Српска је основана 9 
.јануара 1992. као Српска 
Република БиХ, а коначно 
име Република Српска доби-
ла је 12. августа исте годи-
не. Међународно признање 
стекла је завршетком четво-
рогодишње грађанског рата 
у БиХ/РС, односно потписи-
вањем Мировног споразума 
у Дејтону 21. новембра 1995. 
када је призната као један од 
два државотворна субјекта 
БиХ. Дејтонским споразумом 
одређено је да РС обухвата 
49 одсто територије БиХ, а 
други ентитет (Федерација 
БиХ) – 51 одсто. Накнадном 
арбитражом године 2000. 
формиран је дистрикт Брчко 
због чега су оба ентитета те-
риторијално смањена за 0,5 
до 1 одсто. 

 Милорад Додик и владика Василије - ломљење славског колача

У фокусу
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Формирана Влада РС
Народна скупштина Републике Српске је 

30 . децембра изабрала нову Владу РС, коју ће у 
наредне четири године предводити Александар 
Џомбић . 

Послије избора, чланови нове Владе поло-
жили су свечану заклетву у парламенту РС . 

У експозеу пред парламентом, Џомбић 
је истакао да ће основни циљ рада нове владе 
бити изградња економски стабилне, тржишно 
оријентисане, социјално одговорне и политички 
неспорне РС . 

Састав новог кабинета

У новој влади остали су досадашњи ми-
нистар просвјете и културе Антон Касиповић, 
министар унутрашњих послова Станислав Чађо, 

министар здравља и социјалне заштите Ранко 
Шкрбић, министар саобраћаја и веза Недељко 
Чубриловић и министар правде Џерард Селман .

Нови министар индустрије, енергетике 
и рударства је Жељко Ковачевић, финансија 
Зоран Тегелтија, пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Мирослав Миловановић, еко-
номских односа и регионалне сарадње Жељка 
Цвијановић,  просторног уређења, грађевинар-
ства и екологије Сребренка Голић, науке и тех-
нологије Јасмин Комић, породице, омладине и 
спорта Нада Тешановић, управе и локалне са-
моуправе Лејла Решић, трговине и туризма Го-
рана Златковић, а министар за избјеглице и ра-
сељена лица је Давор Чордаш .

У новом кабинету значајније је учешће 
жена, које су на челу пет од укупно 16 ресора .

Инвестиције

Иновације и улагања из РС на Космају

Биљежимо још један 
примјер научно-технолошке 
и привредне сарадње Српске и 
Србије у области аграра . Ради 
се о кооперацији иноватор-
ског тима „Кров“ из Републи-
ке Српске и пољопривредног 
предузећа „Кооператива“ из 

Републике Србије . Мјесто до-
гађаја: обронци планине Кос-
мај .

Најмодренији вишена-
мјенски стакленик за произ-
водњу органског воћа и по-
врћа, који је својим пројек-
тантима у децембру прошле 
године донио прво мјесто на 
конкурсу Министарства на-
уке и технологије Републике 
Српске за најбољу остварену 
иновацију у 2010 . години, у 
мају ће нићи на Космају . Тим 
награђених иноватора из Ре-
публике Српске који себе 
зову „Кров“ и приватно пре-
дузеће „Кооператива“ из Ср-
бије већ су потписали прото-
кол о заједничком улагању у 
изградњу најмодернијег еко-
лошког стакленика у Србији .

На простору од око 
5 .000 квадратних метара от-
порном на елементарне не-
погоде, са покретним сводом 
и компјутерским регули-
сањем микроклиме, годишње 
ће се производити око 1 .200 
тона здравог органског воћа 
и поврћа .

Очекује се да ће уговор 
између „Крова“ и „Коопера-
тиве“ бити склопљен око 10 . 
фебруара, а вриједност инвес-
тиције грубо се процјењује  из-
међу 600 .000 и 700 .000 евра .  
Више од половине инвестици-
оних средстава обезбиједиће 
потписници уговора, док се за 
преосталих око 310 .000 пла-
нира подизање кредита код 
Развојне банке и Гарантног 
фонда РС .

Актуелности

Награђени пројекат „Кров”
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Бањалучани у Атељеу 212
Ко год је посљедње не-

дељно вече у минулој години 
провео у Атељеу 212 сигурно 
се није покајао . Народно по-
зориште Републике Српске из 
Бањалуке београдској публици 
се на најбољи на-
чин  представило 
мјузиклом „Звијез-
да је рођена“ . Пре-
дстава рађена по 
тексту Бранислава 
Пиповића и у ре-
жији Милоша Па-
уновића, ипак ће 
понајвишe остати 
упамћена по број-
ној, младој и нада-
хнутој глумачкој 
екипи . Аутор дра-
мског предлошка 
представе опредје-
лио се за комплекс-
ну и актуелну тему 
којом се баве многе 
савремене филозофске, социо-
лошке, културолошке анализе . 
Релативизован је сваки систем 
вриједности, комерцијализова-
ни су сви односи међу људима, 
љубав је банализована, јавност 
манипулисана, а умјетност је 
сведена на забаву и постала 
најмоћније средство владави-
не . Како каже сам аутор, „по-
зорница више није мјесто гдје 
се расправља о необјашњивом 
феномену људске судбине на 
коју утичу неке више силе, 
него је сваки догађај на свијету 
постао једно шарлатанско про-
винцијално позориште у коме 
глуми маса несрећних људи“ . 

Више силе замијенила је мала 
мањина богатства и моћи која 
повлачи све конце немарно 
заклоњена иза сцене . Служе 
се плитким, провидним и не-
убједљивим средствима, без 

икаквог ризика да буду ухваће-
ни и санкционисани . Јер они 
који открију завјеру и изнесу је 
пред гомилу биће такође дожи-
вљени као манипулатори који 
само раде за неки други заку-
лисни центар моћи . Десензи-
билизирана публика толико је 
огуглала да више не може да 
разликује истину од лажи па 
постаје савршен материјал не-
отпоран на било какву обраду . 
Један такав орвеловски свијет 
Пиповић и Пауновић смјестили 
су, а гдје би боље него у свијет 
шоубизниса као инкубатор за 
рађање естрадних звијезда . 
Пауновић је представу режи-

рао као серију трагикомичних 
мини биографија Џуди Гар-
ланд (Сандра Љубојевић), Били 
Холидеј (Слађана Зрнић), Ел-
виса Прислија (Жељко Еркић), 
Мерлин Монро (Ђурђа Вука-

шиновић), Џимија 
Морисона (Вла-
димир Ђорђевић), 
Мајкла Џексона 
(Велимир Бланић) 
и Ејми Вајнахаус 
(Ања Станић) . А у 
мозаичку цјели-
ну ефектним ко-
ментарима их по-
везује кабаретски 
конферансије (Бо-
рис Шавија), као и 
одговарајући из-
бор музике који је 
укључио и нумере 
Џексона и Вајнха-
усове . Милош Па-

уновић је индиви-
дуално свакако најзаслужнији 
за успијех представе јер је не 
само редитељ него и аутор идеје 
и коаутор текста, а урадио је и 
кореографију и избор музике . 
Али, не мање заслуге морају се 
признати разиграном глумач-
ком ансамблу у коме су поје-
дини главни актери, са не мање 
полета, такође понијели још 
по двије или чак три споредне 
роле . Препуна сала Атељеа 212 
бурним и дугим аплаузима три 
пута их враћала на позорницу, 
тако да треба очекивати нове 
заједничке пројекте позориш-
них умјетника из Бањалуке и 
Београда .

„Звијезда је рођена ” у Атељеу 212

Специјалне везе
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Андрићеве вишеградске стазе

„На почетку свих путева 
и стаза, у основи саме мисли о 
њима, стоји оштро и неизбри-
сиво урезана стаза којом сам 
први пут проходао . Било је то 
у Вишеграду“ – записао је Иво 
Андрић . 

Ова биљешка била је ин-
спирација да традициона лни 
сусрети на којим се сваке го-
дине у Вишеграду окупљају уг-
ледни писци, критичари, кул-
турни радници и други пошти-
ваоци личности и дјела нашег 
нобеловца  добије име „Више-
градске стазе“ . Крајем маја ове 
године то ће бити више од ре-
довног годишњег окупљања . 

Ове године се навршава 
50 година откако је Андрић по-
нио Нобелову награду за књи-
жевност за роман „На Дрини 
ћуприја“, а идуће 120 година 
од пишчевог рођења . Био је то 
повод да се у јануару одржи 
састанак одбора за припрему 
обиљежавања ова два Андриће-
ва јубилеја, а гдје би друго него 
у градићу на Дрини за који је 
везан почетак његовог живота 
надомак вишеградског моста 
за који везано његово животно 
дјело . У раду скупа, поред ос-
талих, учествовали су Антон 

Касиповић и Небојша Брадић, 
министри културе Српске и 
Србије, те Средоје Новић, ми-
нистар за цивилне послове у 
Савјету министара БиХ . 

Уз евокације на Андриће-
ву биографију, која, поред Ви-
шеграда и Београда, на симбо-
личан начин обухвата и гим-
назијско школовање у Сараје-
ву и млађе године у Загребу и 
дипломатско службовање по 
свијету, истакнуто је да овај ју-
билеј припада свим грађанима 
Републике Српске и Републике 
Србије, БиХ и региона . Речено 
је, такође, да има много оних 
који су читали Андрићево дје-
ло али нису схватили његове 
поруке и поуке . Треба се враћа-
ти романима нашег нобеловца 
и поново их читати, а поводом 
јубилеја треба обезбиједити да 
бесплатни примјерци романа 
стигну у сваку кућу . Читање 
Андрића треба да буде лишено 
предрасуда и стреотипа, поли-
тичких утицаја и неслагања, 
јер његово дјело и јесте велико 
по томе што припада и Више-
граду и Бањалуци, и Сарајеву и 
Београду . Одрећи се Адрића за 
нас би значило одрећи се своје 
историје и идентитета, напоме-
нули су многи од саговорника . 
Сви су констатовали да око ове 
културне манифестације влада 
за наше регионалне прилике 
ријетко позитивна атмосфера 
коју треба искористити како 
би прослава започела крајем 
маја у Вишеграду, а затим се 
током ове и наредне године 
проширила на остале дијелове 
региона . Андрић је писац који 

је то заслужио јер је опјевао 
мостове који не раздвајају него 
спајају земље и људе и одгова-
рајуће јубиларне манифеста-
ције најављене су и Аустрији и 
Њемачкој . Важно је, наглаше-
но је у закључку, да се прославе 
не сведу само на свечане ака-
демије и научне симпозијуме 

Кустурица:  Каменград 
је сценографија за На 
Дрини ћуприју

На конференцији за но-
винаре, одржаној након ску-
па, Емир Кустурица је шире 
образложио свој пројекат 
„Каменград“ . Слично Др-
венграду, који се саградио у 
Мећавнику на Мокрој гори и 
који је већ постао популар-
на туристичка дестинација 
и мјесто одржавања позна-
тог међународног филмског 
фестивала „Кустендорф“, 
прослављени редитељ пла-
нира „град од камена“ поред 
Вишеграда . Педесетак кући-
ца, црквица, неколико улица 
и тргова, са преноћиштима, 
кафанама, радњама и сл . у 
ренесансном стилу лијепо ће 
се уклопити у природну око-
лину и везати на ћуприју на 
Дрини . Изградња Каменгра-
да, најавио је Кустурица, 
почеће на љето и потрајати 
двије године, а онда удахну-
ти нови живот у Андрићев 
родни град и послужити и за 
снимање екстеријера и енте-
ријера филма „На Дрини ћу-
прија“ .

Специјалне везе
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него да су у ову акцију што 
више укључе ђаци, студен-
ти, школе и факултети, учи-
тељи, професори, јавне три-
бине, народни универзитети, 
библиотеке и сви читаоци и 
љубитељи Андрићеве прозе . 
У том смислу посебно зани-
мљив прилог дао је наш свјет-
ски признати редитељ Емир 
Кустурица, који је познат као 
велики поштивалац Андриће-
вог дјела и већ деценијама је 

заокупљен идејом екраниза-
ције његовог најзначајнијег 
романа . „Нема мањег народа 
који има већег писца од Иве 
Андрића“, рекао је Кустури-
ца и најавио снимање филма  
за који би сценаријо написао 
Гордан Михић . И више од 
тога, он је изложио пројекат 
изградње каменграда у бли-
зини Вишеграда, који би пос-
лужио као сценографија за 
филм .    

На завшетку овог зани-
мњивог разговора у сусрет 
Вишеградским стазама Иве 
Андрића, министар Касипо-
вић је обавијестио да ће Вла-
да РС формирати организа-
циони одбор који ће бринути 
о припреми и координацији 
прославе Андрићевих јуби-
леја и да ће у томе слиједити 
идеје и приједлоге изложене 
на овом састанку .

У недељу, 2 . јануара, светом архијерејском 
литургијом у Старој цркви, Мостар је након 18 
година поново постао сједиште Епархије за-
хумско-херцеговачке и приморске .

Повратак у „град на Неретви“ уприличен 
је на крсну славу Епархије, Светог Игњатија 

Богоносца, а архијерејску литургију служило 
је више владика – умировљени епископ захум-
ско-херцеговачки Атанасије, митрополит цр-
ногорско-приморски Амфилохије, епископ бу-
димљанско-никшићки Јоаникије, далматински 
Фотије и рашко-призренски Теодосије .

Епископ захумско-херцеговачки Гри-
горије у својој бесједи је рекао да је повратак 
сједишта Епархије у Мостар један од најзначај-
нијих догађаја у историји Цркве и позвао Србе 
да се врате у Мостар нагласивши да тај град без 
Срба, као ни без Хрвата и Бошњака, не може 
бити оно што је одувијек био .

Свечаности је присустовао је велики број 
високих званица из Мостара и са подручја Хер-
цеговине . Градоначелник Мостара Љубо Беш-
лић рекао је да је повратак владике Григорија 
велика и значајна ствар за Мостар, не само за 
Србе него и за све друге који живе у овом граду .

Мостар је био сједиште Епархије од 18 . 
вијека све до 1992 .године, када је због ратних 
збивања измјештено у Требиње . 

Вјерски живот

Повратак сједишта Епархије 
захумско-херцеговачке у Мостар

Специјалне везе

Литургију је предводио епископ захумско-херцеговачки 
Григорије
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Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Са-
рајеву смјештен је на Палама, 
универзитетском градићу који 
је 12 километара удаљен од 
олимпијске планине Јахори-
не . Спада у младе факултете 
са врло дугом традицијом, јер 
је његов рад обновљен (у тада 
Српском Сарајеву) ратне 1993 . 
године, а  баштини наслијеђе 
Филозофског факултета у Са-
рајеву, основаног 1950 . годи-
не . Због грађанског  рата, више 

од 600 професора и неколико 
хиљада студената морали су на-
пустити Сарајево, које је било 
главни универзитетски центар 
у бившој СР БиХ . Нашавши се 
на периферији града у коме су 
остале све културне и образов-
не установе које је српски народ 
вијековима стварао, група про-
фесора одлучила је да обнови 
рад Филозофског факултета, да 
би генерације младих могле да 
наставе  школовање . Створени 
су скромни предуслови, и Фа-

култет је поново почео да ради  
упркос свим тешкоћама и ризи-
цима које је рат доносио . 

Сада је Филозофски фа-
култет универзитет у малом . Од 
ратне 1993 . године израстао у 
највећу високошколску устано-
ву  Универзитета у Источном Са-
рајеву . Од школске 2005/2006 . 
године настава се организује у 
новој згради, која испуњава нај-
више европске стандарде, с до-
бро опремљеним учионичким 
простором, богатом библиоте-

Универзитет у малом: 
Филозофски факултет на Палама

Зграда Филозофског факултета на Палама

Образовање
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ком, читаоницом и интернет-
кабинетима . Филозофски фа-
култет је врло сложена и хетеро-
гена наставно-научна установа, 
на којој се изучавају различите 
области у оквиру филозофских 
и друштвених наука, филолош-
ких, педагошко-психолошких, 
као и природно-математичких 
наука . Факултет студентима 
пружа широк и разноврстан из-
бор будућих занимања . Настава 
се одвија у оквиру седамнаест 
студијских програма:
•	  Филозофија,
•	  Социологија,
•	  Новинарство, 
•	  Историја,
•	  Педагогија,
•	  Разредна настава,
•	  Психологија,
•	  Српски језик и књижев-

ност,
•	  Руски и српски језик и 

књижевности,
•	  Енглески језик и књи-

жевност,
•	  Њемачки језик и књи-

жевност,
•	  Општа књижевност и 

библиотекарство,
•	  Општа књижевност и 

театрологија,
•	  Географија,
•	  Туристичка географија,
•	  Математика и рачунар-

ство, те
•	  Математика и физика .

Наставу, која од академске 
2006/2007 . године тече према 
захтјевима болоњског процеса, 
изводе афирмисани универ-
зитетски наставници, стално 
запослени на факултету, као и 
еминентни професори са дру-
гих универзитета из Босне и 
Херцеговине, Србије и Црне 
Горе .

У академској 2010/2011 . 
години на Филозофском фа-
култету студира 2356 студената 
основних студија и 69 студе-
ната који довршавају класи-
чне постдипломске студије . У 
току је поступак лиценцирања 
мастер студија, који проводи 
Министарство просвјете и кул-
туре Републике Српске . До ја-
нуара 2011 . године на Факулте-
ту су дипломирала 1503 студе-
ната, при чему је 88 студената 
звршило студије по болоњским 
програмима . Одбрањено је 110 
магистарских радова и 64 док-
торске дисертације . 

Наставници, сарадници и 
студенти Филозофског факул-
тета врло су активни и у нау чно-
истраживачком раду . У академ-
ској 2010/2011 . години реали-
зује се 14 пројеката које финан-
сира Министарство науке и тех-
нологије Републике Српске . Већ 
пет година заредом, поводом 
годишњице Факултета, у мају се 
одржава научни скуп, међуна-
родног карактера, а радови пре-

зентовани на  скупу објављују се 
у посебном  зборнику . Факултет 
је издавач и часописа  Радови 
Филозофског факултета у Ис-
точном Сарајеву, који излази 
једном годишње, као и бројних 
научних и стручних књига про-
фесора и сарадника Факултета . 
Издавачку дјелатност прате и 
бројне промоције, а у оквиру 
студентских трибина и рада ка-
тедри одржавају се тематске и 
књижевне вечери, гостују по-
знати научници и умјетници, 
што дјелатност Факултета чини 
разноврсном и динамичном, 
отвореном и корисном у ширем 
друштвеном окружењу .  

Развојна стратегија Фило-
зофског факултета иде даље од 
седамнаест студијских програ-
ма који се већ реализују . Усмје-
рена је на развој сопственог на-
учно-наставног кадра, те на раз-
новрсност занимања, на мање 
студијске групе, које омогућа-
вају непосреднији и ефикаснији 
рад студента и наставника, што 
доприноси и побољшању ква-

Факултетска читаоница

Образовање
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литета рада Факултета, једном 
од примарних развојних циље-
ва . Планом уписа за 2011/2012 . 
годину биће обухваћен и врло 
атрактиван студијски програм 
Политикологија и међународни 
односи, за који је Факултет до-
био лиценцу од надлежног ми-
нистарства . Факултет има и ли-
ценцу за програм Предшколско 
васпитање, па се очекује да ће 
се у наредној школској години 
уписном политиком Универзи-
тета и Министарства просвјете 
и културе Републике Српске ак-
туализовати и његово извођење . 
У току су и активности које пре-
тходе лиценцирању студијског 
програма Кинески и енглески 
језик и књижевности, као и при-
преме за сљедећи научни скуп 
Наука и идентитет, који ће се 
одржати од 20 . до 22 . маја 2011 . 
године . 

Проф. др Миланка Бабић, 
продекан за наставу на 
Филозофском факултету 
Универзитета у Источном 
Сарајеву, наглашава велику 
помоћ Републике Србије у 
конституисању и развоју овога 
факултета:

- Факултети који почињу 
да раде „са ледине“ не настају 
одлуком о њиховом оснивању, 
него вишегодишњим стрпљи-
вим радом, ентузијазмом и 
упорношћу и наставника и ин-
ституције у настојању да се што 
прије ишколује квалитетан соп-
ствени кадар . Било је потребно 
петнаест година да би се могло 
рећи да наставу на Филозоф-
ском факултету изводи више од 
50 одсто наставника и асисте-
ната који су у сталном радном 
односу . Тај процес је сталан и 

трајаће још најмање десетак 
година . Друкчије речено, уз 
све напоре запослених на Фа-
култету и Универзитету, уз све 
што је Влада Републике Српске 
уложила у његов развој, а уло-
жила је много, тешко да би овај 
факултет успио да се развије 
да није постојала и помоћи Ср-

бије . Она се огледала, а огледа 
се и данас, захваљујући „Спе-
цијалним везама“, прије свега 
у благонаклоности надлежних 
институција (и појединаца) из 
Србије да дозволе ангажовање 
својих професора на нашем фа-
култету, чиме се превазилази 

кадровски недостатак . Осим 
тога, од великог је значаја и 
помоћ у опремању библио-
теке, у чему су припомогли 
Народна библиотека Србије, 
Шабачка библиотека (даро-
вале су Факултету неколи-
ко хиљада књига), Институт 
за српски језик САНУ, Музеј 
града Београда, Филолошки, 
Филозофски и Природно-ма-
тематички факултет из Бео-
града, Географски институт 
из Београда, Филолошко-
уметнички факултет из Кра-
гујевца, Филозофски факул-
тет из Новог Сада, Филозоф-
ски факултет из Ниша, учи-
тељски факултети из Београ-
да, Ужица, Јагодине и Врања . 
Да су сви ти видови помоћи 
изостали, не би било ни ово-
га факултета, који, увјерена 
сам, има мисију и од геостра-
тешког интереса за српски 
народ, а то је да оплемени 
ове брдске крајеве и задржи 
бројне генерације младих, 
везујући их за источни дио 
Републике Српске .

Проф. др Миланка Бабић

Рачунарски кабинет

Образовање
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Здравствено туристички 
центар „Бања Врућица“  налази 
се у средишњем дијелу Репу-
блике Српске и Босне и Херце-
говине, у непосредној близини 
града Теслића . Обгрљен је бла-
гим брежуљцима, обронцима 
планине Борја обраслим гус-
том бјелогоричном и црного-
ричном шумом која се пружа 

до простране равнице долине 
ријеке Усора, на 230 метара 
изнад мора .

Умјерено континентал-
на клима и термоминерална 
вода, чист ваздух, мир и тиши-
на доприносе релаксацији и 
рехабилитацији .

Бања Врућица добила је 
име по љековитој термоми-
нералној води температуре 

38º C . Дугогодишње искуство 
и повјерење које је грађе-
но током претходних година 
ставља је на једно од водећих 
мјеста у бањском лијечењу и 
рехабилитацији на подручју 
Републике Српске и Босне и 
Херцеговине, па и шире . Бања 
Врућица има традицију дугу 
стотину година  .

Први подаци о могућ-
ностима коришћења љекови-
те термоминералне воде Бање 
Врућице везани су за период 
аустроугарске окупације и уп-
раве у Босни и Херцеговини . 
Тада почињу прва научна ис-
траживања квалитета минерал-
них и термоминералних вода 
Босне и Херцеговине . Модерна 
историја Бање Врућице почиње 

по завршетку Првог свјетског 
рата, када је бању, 1919 . годи-
не, откупио шумарски техни-
чар Симо Крстић, који је прије 
изградње, ангажовао врсне 
стране стручњаке да обаве ис-
траживања и анализе и утврде 
љековитост вода Бање Врући-
це .

Природна љековита 
својства термоминералне воде, 
доказано је, имају повољно 
дејство у рехабилитацији кар-
диоваскуларних, реуматолош-
ких и неуролошких обољења, 
те је тако Здравствено-ту-
ристички центар Бања Врући-
ца постао познато бањско ље-
чилиште са обученим кадром и 
свом потребном опремом .

Основна дјелатност  
Здравствено-туристичког цен-
тра Бања Врућица је медици-
нска рехабилитација, која се 
спроводи у Специјалној болни-
ци за рехабилитацију кардио-
васкуларних обољења . Рехаби-
литација и лијечење обухватају  
болеснике након инфаркта ми-
окарда, код којих се обављају 
балон дилатација и инплан-
тација стентова, бајпас опе-
рације, операције срчаних за-
листака, операције на крвним 
судовима (а .каротис, аорта, 
крвни судови екстремитета) . 
Поред тога, у Бањи Врућици 

Бања Врућица  

Туризам

Паркинг испред хотела „Кардиал”
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спроводе се и рехабилитација и 
лијечење реуматолошких, неу-
ролошких и пострауматских 
обољења и стања .

Медински и велнес цен-
тар пружају широк дијапазон 
услуга . Нови концепт који је 
првенствено намјењен са-
временом човјеку чини Бању 
Врућицу мјестом уживања гђе 
свако може пронаћи нешто за 
себе .

Корисници Медицинског 
и велнес центра Стара Бања у 
хотелу „Кардиал“ на око 1600 
м², могу уживати и препусти-
ти се стручном особљу које их 
води кроз „свијет воде“, „свијет 
сауне“ и „свијет масаже“ .

Бања Врућица има тра-
дицију у лијечењу разних 
обољења уз помоћ термомине-
ралне воде . Здравствене услу-
ге на бази љековитих дејстава 
воде у велнесу пружају меди-
цински стручњаци .

Услуга Велнес центра 
обухвата сауне ( финска, ин-
фрацрвена, парно купати-
ло, римска спа оаза ), масаже 
(„Стара Бања“ арома масажа, 
холистичка антистрес масажа, 
масажа вулканским камењем, 
чокоарома спа масажа, вино-
арома спа масажа, медицинска 
масажа, спортска масажа, те 
разни велнес ритуали ), фитнес 
центар, базен (рекреативни, 
хидромасажни, дјечији, затво-
рени базен с термоминералном 
водом, као и отворени базен с 
термоминералном водом, први 
у Републици Српској ), купке у 
љековитој води и блату, те фри-
зерски и козметички салон . У 
оквиру Велнес центра постоји 
и ВИП спа оаза затвореног 
типа намијењена релаксацији 

и опуштању парова у сауни, с 
масажом и релаксацијом .

У комплексу од четири 
хотела са око 1000 лежајева, 
гостима су на располагању 
бројни садржаји и услуге, што 
Бању Врућицу позиционира 
као познато природно љечи-

лиште, конференцијски, спорт-
ско-рекреативни и туристичко-
манифестациони центар .

Хотел „Кардиал“ има че-
тири звјездице, модерно уређе-
ног ентеријера и екстеријера, 
у оквиру својих услуга нуди 
прегршт могућности за одмор, 
рекреацију и пословне програ-
ме типа конгреса, семинара, 
савјетовања и слично .

Располаже са 337 лежаје-
ва, који су распоређени у 196 
луксузно опремљених једнок-
реветних и двокреветних соба 
и апартмана . Све собе имају 
купатило, ТВ са сателитским 
програмом, климу, мини бар, 

директну телефонску линију и 
приступ интернету .

У високом приземљу хо-
тела „Кардиал“ налази се лук-
сузно опремљен ресторан са 
терасом капацитета 346 мјеста 
са широким асортиманом јела 
и пића, као и ексклузиван рес-

торан намијењен гостима који 
желе да у приватности уживају 
у широком асортиману тради-
ционалних националних и ин-
тернационалних јела, која при-
према тим врхунских кувара .

Осим ресторана, у хотелу 
„Кардиал“ су на располагању 
аперитив барови, са широким 
асортиманом пића и напитака . 

Бања Врућица са хотелом 
„Кардиал“ и својом разноли-
ком понудом добар је избор за 
организовање конференција, 
пословних сусрета, састанака . 

Централни положај Бање 
Врућице у Босни и Херцегови-
ни и издвојеност од градских 

Туризам
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гужви, као и њени капацитети 
позиционирали су ову бању, 
односно хотел „Кардиал“ као 
идеално мјесто за окупљање 
пословних људи .

У склопу хотела „Карди-
ал“ налазе се конгресне сале 
изграђене по европским стан-
дардима, са савременом акус-
тиком и модерном аудио и ви-
део техником и свом пратећом 
опремом . Величина и распоред 
сала, са пространим холовима 
који их повезује, идеално су 
мјесто за одржавање свих врста 
конгреса, симпозијума, савје-
товања, едукација и сличних 
пословних састанака . Ту је и 
искусно особље које учесници-
ма олакшава рад и укупан бо-
равак чини угодним .

Удобна дворана за 350 
особа и 6 других дворана ка-
пацитетом од 20 до 120 мјеста, 
савремено опремљених које се 
могу прилагодити за различите  
презентације . Климатизиране 
просторе могуће је прилагоди-
ти различитим потребама . На 
располагању  је и сва потребна 
аудио-визуелна техника за све 
врсте комуникација .

Хотел „Посавина“ има 
двије звјездице . Располаже са 
132 собе, односно 234 лежаја 
у једнокреветним и двокревет-
ним собама и апартманима . 
Све собе су опремљене купа-
тилом, телевизором, телефо-
ном, фрижидером и бежичним 
интер нетом .

Хотел „Србија“ је лоциран 
у подножју Чубриног гаја, ком-
биноване бјелогоричне и црно-
горичне шуме, и представља 
праву оазу мира . Располаже 
са 76 соба, односно 167 лежаја 
у једнокреветним, двокревет-
ним, трокреветним и четверо-

креветним собама и апартма-
нима . Собе су опремљене купа-
тилом, телевизором, телефо-
ном и климом, тако да пружају 
максималан могући угођај, 
пријатну атмосферу и  идеалне 
услове за одмор и рекреацију . У 
приземљу хотела се налазе ље-
карске амбуланте намијењене 
за медицинску рехабилитацију . 
Хотел је подземним ходником  
повезан са хотелом „Херцего-
вина“, у којем се обављају тера-
пијске и физикалне процедуре, 
тако да је погодан за рехабили-
тацију и у зимском периоду .

Хотел „Херцеговина“ има 
статус специјалне болнице за 
превенцију, лијечење и реха-
билитацију кардиоваскулар-
них и физијатријско-реумато-
лошких обољења . Располаже 
са 66 соба, односно 160 лежаја 
у двокреветним и трокревет-
ним собама . Опремљен је ком-
плетним садржајем за пре-
венцију и рехабилитацију, а 
приземље хотела је намијење-
но искључиво за лијечење и 
рехабилитацију непокретних 
и слабо покретних особа . У хо-

телу „Херцеговина“ је центар 
за ултразвучну дијагностику, 
ергометријска тестирања, ла-
бораторијска испитивања и 
рехабилитацију кардиоваску-
ларних, реуматолошких и неу-
ролошких обољења . Медицин-
ске процедуре и рехабилита-
ција одвијају се под надзором 
високо обученог медицинског 
особља .

У склопу здравствено-
туристичког центра „Бања 
Врућица“ су терени за кошар-
ку, одбојку, рукомет, тенис, сто-
ни тенис (стари хотел „Босна“), 
мали фудбал, многобројне 
стазе за шетање и трчање и би-
циклизам . Посебна новина је 
фудбалски стадион са вјештач-
ком травом са лиценцом FIFA, 
идеалан за припреме фудбал-
ских екипа, нарочито у зим-
ском периоду .

Сви терени се налазе у 
непосредној близини хотела и 
окружени су шумским предје-
лима и цвјетним парковима . 
Терени су на располагању свим 
гостима који желе да проведу 
активан одмор .

„Кардиал” - затворени базени

Туризам



Представништво реПублике срПске 15Представништво реПублике срПске

УНИС – фабрика цијеви, 
а .д . Дервента  лоцирана је у ин-
дустријској зони Дервенте, на 
адреси Дубичка 50, у Републици 
Српској, Босна и Херцеговина . 
Повезана је друмском везом са 
Шамцем и Бијељинон, према ис-
току, Прњавором и Бањалуком, 
према западу, Босанским  и Сла-
вонским Бродом, према сјеверу, 
те са  Добојем, Зеницом и Сараје-
вом, према југу .

УНИС – фа-
брика цијеви осно-
вана је 1974 . године 
као радна организа-
ција у саставу СОУР-
а УНИС Сарајево . У 
почетку предузеће 
је производило ок-
ругле цијеви (од Ø16 
до Ø108), квадратне цијеви (од 
15x15мм до 70x70мм), право-
угаоне цијеви (од 30x20мм до 
80x60мм), елипсоидне цијеви  
(од 30x15мм до 64,5x25мм), Д 
профили (од 38x22мм) и L про-
фили (50x50мм и 40x40мм) . До 
краја 70-тих година предузеће 
је проширило свој производни 
асортиман уводећи производњу 
жарених хладновучених цијеви, 
шавних прецизних цијеви, те 
израду елемената и склопова од 
цијеви . 

Наредних година преду-
зеће је проширило дјелатност и 
на прераду дрвета .  У производ-
ни програм уведена је  произ-
водња ламперије, бродских по-
дова, столарије, намјештаја и др .

Продајом државног капи-
тала, 14 .05 .2002 . године регис-

тровано је Акционарско друштво 
УНИС – фабрика цијеви . Већин-
ски власник (65 % капитала) 
постала је компанија Balkan 
Steel International Establishment 
из Лихтенштајна .

Унис – фабрика цијеви 
а .д . је производно предузеће 
и, с обзиром на дјелатност коју 
обавља, сврстава се у метало-
прерађиваћку грану привреде . 

Производи шавне 
цијеви од челика, 
металне производе 
од цијеви и произ-
воде од дрвета .

У периоду од 
2002 . до 2005 . го-
дине инвестирано 
је у модернизацију 
постојећих произ-

водних линија и куповину но-
вих производних линија, што 
је праћено изградњом и других 
инфраструктурних објеката . У 
складу са извршеном модерни-
зацијом, производни капацитет 
је увећан са 40 .000 на 140 .000 
тона годишње . 

Године 2007 . изграђени 
су нови капацитети за произ-
водњу цијеви великих преч-
ника, од 3 до 8 цола (Ø 88,9-
Ø 219,1), капацитета 360 .000 
тона на годишњем нивоу . 

Наведени инсталисани 
капацитети су до 10 пута већи 
од капацитета којим је фабри-
ка располагала до 2002 . године, 
што је допринијело и повећању 
физичког обима производње, а 
повећан је и  број запослених 
радника .

Производи УНИС – фа-
брика цијеви,а .д . Дервента 
углавном се пласирају на тр-
жиште Европске уније (Ње-
мачка, Чешка, Словенија, 
Француска, Мађарска, Ита-
лија)  Хрватске, Србије, Маке-
доније и БиХ . 

Од 2008 . године УНИС – 
фабрика цијеви, а .д . Дервен-
та има мрежу малопродајних 
објеката на територији  БиХ, а 
планира се и отварања нових 
малопродајних објеката . Од 
тренутно 13 отворених малоп-
родајних објеката осам се на-
лази на територији Републике 
Српске, (Дервента, Брод, До-
бој, Бијељина, Зворник, Источ-
на Илиџа, Шамац, Бања Лука 
и Приједор), три у федерацији 
БиХ (Тузла, Зеница и Цазин) и 
један у Брчко Дистрикту БиХ .

УНИС – фабрика цијеви, 
а .д . Дервента посједује серти-
фикат за систем управљања 
према EN ISO 9001:2000 
(9001:2008) ТУВ НОРД, као и  
цертификат производне кон-
троле EC – Certificate of factory 
production control 1404-CPD-
1324 EN 10219-1:2006 ZAG 
Ljubljana .

Друштво се сврстава у 
ред највећих извозних преду-
зећа у Републици Српској и 
БиХ . 

Акционарско друштво 
УНИС – фабрика цијеви кла-
сификовано је у категорију 
великих предузећа и налази се 
на службеном берзанском тр-
жишту .

УНИС – фабрика цијеви, 
а.д. Дервента

Представљамо
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Приједор је варошко 
насеље новијег доба .  Њего-
ва ближа околина крај ријеке 
Сане, међутим, била је насеље-
на још у вријеме праисторије . 
На ширим просторима општи-
не евидентирана су налазишта 
римских и средњовјековних 
насеља . У околини Љубије про-
нађени су бројни споменици 
из римског доба који свједоче 

о насеобинама из тог време-
на, као и подаци да се гвоздена 
руда са приједорских копова, 
претопљена у топионицама, 
користила за ковање оружја 
римских легионара . Приједор 
се први пут помиње у докумен-
тима крајем 17 . вијека, у пис-
мима грофа Адама Баћанија 
за вријеме тзв . Бечког рата 
(1683 – 1699) . Вјерује се да је 
име добио од ријечи „придор“  

или „продор“ . Према народном 
предању , Сана је некада текла 
нешто јужније, испод самих 
брда, током времена промије-
нила је ток,  „придријела“  или 
„продрла“  у поље нешто сје-
верније, и тај  терен назван је 
Придор или Продор .

Веома брзо Приједор је 
постао значајан трговачко-
занатски центар захваљујући 

римским путевима и пловности 
ријеке Сане, као и првој жељез-
ничкој прузи изграђеној 1873 . 
године .

Приједор данас

Подручје општине Прије-
дор  обухвата  површину од  
834 км² . Општина Приједор је 
смјештена између планине Ко-
заре, на сјеверу, и Мајданских 

планина, на југу . Планина Ко-
зара преграђује приједорску 
котлину од посавске долине 
и дна панонског базена . Глав-
ни општински центар је град 
Приједор, који се налази у сре-
дишту подручја општине . Рије-
ка Сана је главна хидрографска 
артерија која до Приједора тече 
у правцу сјевера, да би смјер 
тока промијенила у правцу за-
пада, све до ушћа у ријеку Уну .

Надморска висина је  145 
метара . Козара, динарска пла-
нина, дуга је 75 км с највишим 
врховима Лисина 978 м и Ру-
дине 920 м . Централни дио Ко-
заре, површине од 3 .494, 51 ха, 
1967 . године проглашен је на-
ционалним парком .

Шумско земљиште обух-
вата 28 .740 ха .

Клима је умјерено конти-
нентална, с годишња количи-
ном падавина од 979 лит/м² . 

Водене површине се 
простиру на 2 .058,14 ха (уз ри-
бњак и вјештачка језера) . Осно-
вно хидрографско обиљежје 
територије општине је водо ток 
Сане са притокама : Гомјени-
ца, Пухарска, Милошевица, 
Светиња, Цигануша, Љубијска 
ријека и њихове притоке .

Путну мрежу чине магис-
трални путеви – 70 км, регио-
нални – 36 км, локални путеви 
–  93 км .

Општина Приједор броји 
око 105 .000 становника, гру-

Приједор

Панорама Приједора

Општине РС
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писаних у 27 .233 домаћинства 
настањених у 26 .555 станова,  у 
71 насељеном мјесту и органи-
зованих у 49 мјесних заједница

Запослено је  око 18 .000 
лица . Запосленост је подјед-
нака у државном и прватном 
сектору . Највећи број запосле-
них је у сектору прерађивачке 
индустрије, а затим у трговини, 
грађевинарству и хотелима и 
ресторанима .

Привреда

Привреда општине Прије-
дор традиционално је базира-
на на искоришћавању при-
родних ресурса, што је чини 
индустријском средином која 
свој економски развој темељи 
на индустријама наслоњеним 
на богат минерално-сировин-
ски комплекс којим распола-
же . 

Значајне резерве дрвне 
масе, веома плодно пољопри-
вредно земљиште, те традици-
оналне дјелатности, омогући-
ли су развој дрвне индустрије, 
металне индустрије, текстилне 
индустрије и пољопривреде . 

Рударство је грана која 
остварује највећи приход, и 
то захваљујући налазишти-
ма жељезне руде и успјешној 
приватизацији рудника жељез-
не руде од стране компаније 
„Arcelor Mittal“ .

У области дрвне инду-
стрије највећи број пословних 
субјеката бави се примарном 
прерадом дрвета, уз значајан 
удио произвођача намјештаја, 
столарије и других готових 
производа од дрвета . 

Метална индустрија ан-
гажована је на изради и мон-
тажи челичних конструкција, 

и своје производе пласира на   
тржишту ЕУ . 

Текстилна индустрија 
највише производи одјећу за 
потребе страних клијената 
(loan-послови), док је лидер из 
ове бранше предузеће „Sconto 
Prom“, које остварује значајан 
удио у структури укупних при-
хода општине Приједор .

Прехрамбена индустрија 
базирана је на производњи 
месних и мљечних производа 
и прерађевина, алкохолних и 
безалкохолних пића, као и ке-
кса и вафла . Водећа предузећа  
су: „Мира“, „Приједорчанка“, 
рибњак „Саничани“ и „Орион“ . 

На подручју општине 
Приједор највише је регистро-
ваних предузетника, слиједе 
приватна предузећа, држав-
не институције, акционарска 
друштва и др .

Приједор има шансу да 
постане водећи индустријски 
центар сјеверозападног дије-
ла Босне и Херцеговине . У том 
циљу менаџмент општине кре-

ира и спроводи континуиране 
активности на подршци раз-
воју пољопривреде, предузе-
тништва, малих и средњих пре-
дузећа, инвестиција у домену 
привреде . 

Кључне референтне та-
чке за подршку привреде 
су Одјељење за привреду и 
пољопривреду општине Прије-
дор и Агенција за економ-
ски развој општине Приједор 
„ПРЕДА-ПД“, у чијем склопу 
дјелује и инфо-центар за инве-
ститоре . 

Индустријске зоне, One-
stop-shop за предузетнике, 
Предузетнички инкубатор 
Приједор, подстицаји за пре-
дузетнике и пољопривреднике, 
Фондација за развој Приједор, 
још су неке од конкретних ре-
ферентних тачака чија је функ-
ција да пруже  подршку развоју 
предузетништва и привреде 
уопште . 

Предузећа која послују 
на подручју општине Приједор 
извозно су усмјерена углавном 

Центар града

Општине РС
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према тржиштима земаља у 
окружењу (Србија и Хрватска), 
али и земаља ширег региона и 
ЕУ (Италија, Чешка, Аустрија и 
др .) .

Општина Приједор спа-
да у категорију развијених 
општина у Републици Срп-
ској и друга је по величини у 
РС . Поред повољног гео-стра-
тешког положаја и близине 
тржишта региона и земаља 
ЕУ, на подручју општине 
Приједор успјешно послује 
и велики број страних ком-
панија . Компаније Arcelor 
Mittal (В . Британија, Ин-
дија), Мира - Краш Групација 
(Хрватска), Липа дрво (Ита-
лија), Нова Иванчица (Хр-
ватска), Austronet (Аустрија), 
Cemex (Хрватска - Мексико), 
NorBos (Норвешка), Cummins 
RepSerp (Србија) и Nuti Due 
(Италија), најбоља су рефе-
ренца општине Приједор за 
привлачење нових инвести-
ција . 

Менаџмент општине на-
стоји да створи повољно по-
словно окружење  и повећа 
конкурентност, директне ин-
вестиције у привреду, функцију 
ланаца вриједности . Циљ је от-
варање нових радних мјеста и 
побољшање квалитета живота 
уопште .

Пољопривреда

Приједорска општина 
простире се на укупно 83 .406 
хектара површина, од чега на 
приватно земљиште отпада 
57 .264 хектара, а на државно 
26 .142 хектара . Оранице и ба-
ште простиру се на 37 .149 хек-
тара, воћњацима је засађено 
2 .386 хектара, а  виноградима 
три хектара . Укупно обрадиво 
земљиште заузима простор од  
43 463 ха .

На подручју  општине су 
веома повољни услови за раз-
вој пољопривреде, што значи 
да је могуће постизати боље ре-

зултате у пољопривредној про-
изводњи .

Култура

Музеј Козаре основан је 
1953 . године, иако је у Прије-
дору још 1895 . године постоја-
ла музејска збирка .  Музеј се 
од 1983 . године налази у сада-
шњем објекту и бави се проу-
чавањем и очувањем културног 
насљеђа овог краја .  Приједор-
ско позорите основала је , 1954 . 
године, група ентузијаста, 
заљубљеника у позоришну 
умјетност . И прије рата у БиХ 
било је познато по изузетном 
квалитету сценских изведби . 
Позориште данас има статус 
аматерског . 

Библиотека Ћирило и Ме-
тодије располаже књишким 
фондом од око 40 .000 наслова 
и представља незаобилазну ин-
ституцију у образовном проце-
су приједорских средњошкола-
ца, али и  додатног образовања 
у појединим областима . Библи-
отека је организатор бројних 
политичких и књижевно-науч-
них трибина . Почетком 2008 . 
године отворена је и градска 
читаоница, која је  саставни дио 
библиотеке и гдје је  смјештено  
1 .200 штампаних  монограф-
ских и серијских публикација, 
четири   умрежена рачунара, 
периодика, те  десет наслова  
дневних новина, часописа и ре-
вија .

 Галерија ’96 је  нови из-
ложбени простор у којем се то-
ком године одржавају изложбе, 
перформанси, промоције књи-
га и концерти .

Приједор је домаћин број-
них културних манифе стација 
као што су Међународни фес-

Зграда општине

Општине РС
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тивал хорова „ Златна вила“, 
књижевни сусрети на Козари 
и др . Приједор је јединствен 
феномен, јер одавде потиче 
велики број академских сли-
кара, који су славу града про-
нијели широм свијета .

Образовање

Први облици 
организованог об-
разовног процеса 
датирају још из 
19 . вијека . Најзна-
чајнија школ-
ска институција 
приједорска Гим-
назија основана је 
1923 . године, а у 
периоду послије 
Другог свјетског 
рата постојала је 
и женска занатска 
школа .

Данас на под-
ручју општине 
ради 12 основних и 
шест средњих шко-
ла са око 12 .000 
ученика, а ту су и основна и 
средња музичка школа, те 
специјална школа за дјецу 
ометену у развоју . Не треба 
заборавити ни предшколску 
установу Дјечији вртић „Ра-
дост“, гђе свакодневно бора-
ви преко 500 приједорских 
малишана . Приједор има и 
високошколске установе, као 
што су Виша медицинска, 
однедавно Висока медицин-
ска школа  и Виша пословна 
школа, те Рударски одсјек 
Технолошког факултета из 
Бањалуке . На вишим школа-
ма и факултетима у Републи-
ци Српској и Србији образује 
се око 2 .000 студената .

Спорт

Прве спортске актив-
ности Приједорчана регистро-
ване су у 19 . вијеку, тако да се с 
правом може говорити о дугој 
спортској традицији и у поједи-

начним и колективним спорто-
вима .  Од тада па до данашњих 
дана славу и име Приједора 
проносили су широм бивше 
СР БиХ и СФРЈ фудбалери, 
рукометаши, падобранци, ка-
ратисти, џудисти, кошаркаши, 
тенисери, шахисти, боксери 
и многи други заљубљеници у 
спорт . Данас у Приједору 47 
спортских клубова .

Туризам

Приједорска општина, 
смјештена у сјеверозападном 
дијелу Републике Српске, рас-
полаже бројним туристичким 
потенцијалима који омогућа-

вају развој различитих видова 
туризма . 

Природа је била благона-
клона према овом подручју, а 
доказ за то је и крајишка љепо-
тица ријека Сана, на чијој обали 
лежи град . Ријека Сана пружа 

могућности за раз-
вој купалишног ту-
ризма, јер највећим 
дијелом има миран 
ток, а на подручју 
општине Приједор 
се налази и неколико 
мјеста уређених за 
купање .

Приједор има 
развијен и планин-
ски туризам, јер га 
окружује питома 
планина Козара, чији 
је централни дио од 
1967 . године прог-
лашен национал-
ним парком . Козара 
представља идеално 
одредиште за љуби-
теље природе . Исти-
че се очуваним шум-
ским комплексима и 

својеврсна је ваздушна бања која 
пружа могућности за бављење 
зимским спортовима . Мрако-
вица, културно-историјски ком-
плекс и меморијална зона, једно 
је од најомиљенијих излетишта у 
овом дијелу Републике Српске . 

Приједорска општина та-
кође располаже бројним кул-
турним вриједностима . Носи-
оци развоја културе у општини 
Приједор су: Музеј Козаре, На-
родна библиотека „Ћирило и 
Методије“, Градско позориште 
и „Галлерија ‘96“ , који се баве 
проучавањем и очувањем кул-
турног насљеђа овог краја и који 
презентују културу и обичаје 
на овом подручју . 

СКУД „Младен Стојановић”

Општине РС
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Оно што употпуњује ту-
ристичку понуду су традицио-
налне културне, спортске и друге 
манфестације које се одржавају 
током читаве године и доприно-
се презентацији туристичких по-
тенцијала Општине . 

УКРАТКО О ОПШТИНИ 
ПРИЈЕДОР

•	 Општина Приједор је друга 
општина по величини у Репу-
блици Српској, смјештена је у 
сјеверозападном дијелу Босне 
и Херцеговине .

•	 Општина заузима површину 
од 834 км²    

•	 Број становника:  105 .000, од 
чега 50 одсто чини сеоско ста-
новништво . 

•	 По националној структури 
Приједор је многонационлна 
средина, у којој живе: Срби, 
Хрвати, Бошњаци, Словенци, 
Украјинци, Чеси, Роми и Ру-
сини .

•	 Густина насељености је 126 
становника по км²  .

•	 Клима је умјерено-конти-
нентална, са просјечном 
годишњом температуром од 
11° C .

•	 Повољан гео-стратешки по-
ложај и постојећи природни 
ресурси отварају бројне мо-
гућности за улагање у обла-
сти експлоатације рудних 
и минералних богатстава, 
дрвопрераде, пољопривре-
де, водопривреде, туризма и 
других привредних грана .

•	 Општина Приједор на свом 
подручју има обезбијеђену 
квалитетну инфраструктуру 
за обављање привредних 
активности (добро повезани 
магистрални путеви, жељез-
нички колосјек повезан са 
регионалним центрима и 
ЕУ, квалитетну електро и 
комуналну инфраструктуру, 
телекомуникације и другу 
неопходну инфраструкту-
ру) .

•	 Развијене здравствено-со-
цијалне услуге, образовни 
систем усклађен са пот-

ребама привреде, јак фи-
нансијски и осигуравајући 
сектор, развијен невладин 
сектор и богат друштвени и 
културни живот .

•	 Привредна структура 
општине Приједор је веома 
измјењена и данас домини-
рају привредни субјекти из 
области трговине, услужних 
дјелатности и прераде .

•	 Општина Приједор намјера-
ва да ревитализује привре-
ду и да генератор развоја 
општине постану привред-
ни субјекти који остварују 
већу додатну вриједност, 
а спадају првенствено у 
прехрамбену, дрвопрерађи-
вачку, металопрерађивач-
ку индустрију, индустрију 
грађевинских материјала, 
електро индустрију и дје-
латности из области обно-
вљивих енергетских извора 
и заштите животне средине .

•	 На подручју општине 
Приједор регистрована су 
2 .622 привредна субјекта, 
од чега су 24 одсто  правна, 
а 76 одсто физичка лица .

•	 Расположиву радну снагу 
карактерише висока квали-
фикованост, јака мотиви-
саност, те ниски трошкови 
радне снаге у односу на 
земље у окружењу (број 
незапослених лица је око 
12 .500,  од чега преко 7 .500 
од 18 до 40 година) .

•	 У квалификационој струк-
тури незапослених домини-
рају КВ радници ( 38%), НК 
радници  (33%) и техничари 
ССС  (22%) .

•	 Просјечна нето плата у 
Републици Српској у јулу 
2010 . била је 786 КМ  .

Спомен кућа породице Стојановић

Општине РС
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•	 Спољнотрговинска размјена 
привреде општине Прије-
дор континуирано остварује 
суфицит . Најзначајнији 
спољнотрговински партнери 
на нивоу РС су: Србија, Ру-
сија, Италија, Хрватска и др . 
Највећи извозници и увоз-
ници са подручја општине 
Приједор су: Arcelor MITTAL, 
Scontoprom д .о .о ., Мира АД 
(Краш групација), Липа Дрво 
д .о .о, Саничани АД и МИП 
АД Приједор . 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ 
НА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 
ПРИЈЕДОР 

•	 Постојећи страни инвестито-
ри као најбоља референца

•	 Гео-стратешка позиција 
општине Приједор 

•	 Близина страним тржиштима 
•	 Добра саобраћајна повезаност 
•	 Савремена и квалитетна ин-

фраструктура
•	 Природни ресурси: 

земљиште, шуме, минерали, 
вода 

•	 Расположивост квалификова-
не радне снаге и конкурентна 
цијена рада

•	 Квалитет живота 

•	 Сарадња локалних институ-
ција и привреде (подршка и 
подстицаји са локалног ни-
воа)

•	 Агенција за економски развој 
општине Приједор ПРЕДА-
ПД, „Инфо центар за инвес-
титоре“ и „Радна група за 
подршку инвеститорима“, као 
сервис инвеститорима 

•	 Обезбијеђено тржиште од 
преко 60 милиона потрошача; 
Споразум о слободној тргови-
ни између девет земаља југо-
источне Европе 

•	 Потписан Споразум о стаби-
лизацији и придруживању ЕУ; 
Преференцијални извозни ре-
жим са ЕУ, САД, Аустралијом, 
Новим Зеландом, Швајцар-
ском, Норвешком, Русијом, 
Јапаном, Канадом 

•	 Повољна законска регулатива 
за страна улагања на нивоу 
Босне и Херцеговине 

•	 Инструменти осигурања ди-
ректних страних улагања у 
Босни и Херцеговини: 
- MIGA - Multilateral 
Investment Guarantee 
Agency, чланица групе 
Свјетске банке  
- OPIC - US Overseas Private 
Investment Corporation 
 

ПОРУКА НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ: 

Приједор је локална 
заједница која је на путу ин-
тегрисања у модерне европске 
токове преко регионалне и пре-
кограничне сарадње, утемељене 
на грађанским и демократским 
принципима, људским правима 
и толеранцији . Снажном при-
вредом, предузетничком актив-
ношћу и иновацијама, развојем 
информационе и дигиталне тех-
нологије, употребом нове и обно-
вљиве енергије, приватно-јавним 
партнерством, урбаним и рурал-
ним развојем, општина планира 
да повећа запосленост и смањи 

сиромаштво . Очувана животна 
средина, саобраћајна повезаност 
и одрживи развој, становници-
ма би у будућности требало 
да  подмири  потребе за ста-
новањем, образовањем, здрав-
ством, културом, спортом, со-
цијалном заштитом и другим 
потребама . Позивамо вас да 
нам се придружите и постане-
те наш партнер у остваривању 
циљева који ће допринијети 
нашем заједничком напретку и 
 успјеху . 

Општине РС

Подно Козаре, а покрај Сане

Марко Павић, начелник општине 
Приједор
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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
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