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Одржана прва заједничка сједница 
влада РС и Србије

Половином прошлог мје-
сеца (18 . март) у Бањалуци 
је одржана прва заједничка 
сједница влада Републике Ср-
бије и Републике Српске коју 
су многи учесници оцијенили 
као историјску . Сједници су 
заједнички предсједавали пре-
мијери Србије и Српске Мирко 
Цветковић и Александар Џом-
бић . Уз констатацију да односи 
између Београда и Бањалуке 
никада нису били на вишем 
нивоу, потписано је више ме-

морандума о сарадњи и два 
кредитна аранжмана, те закљу-
чено да треба проширити рад 
на заједничким пројектима .

Меморандуми о разу-
мијевању Србије и Републике 
Српске потписани су за обла-
сти енергетике, саобраћаја и 
инфраструктуре и науке и тех-
нологије .  То су само неки од 
двадесет и седам уговора које 
су у посљедње вријеме потпи-
сани на основу Споразума о 
специјалним  паралелним од-

носима између Србије и РС у 
оквиру Дејтонског споразума . 
А, како је истакао премијер 
Џомбић у припреми је још 
шест . 

Један од два кредитних 
уговора односи се на набавку 
200 теретних вагона за потребе 
„Жељезница РС”, за које је Вла-
да Србије одоборила 14 .400 .000 
евра са роком отплате од 18 
година, грејс периодом од три 
године и каматном стопом од 
један одсто .

У фокусу

Премијери Цветковић и Џомбић предсједавали су заједничкој сједници
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Други кредитни аранж-
ман односи се на опремање 
основних школа у РС са око 
11 .000 рачунара . Вриједност 
овог кредита је 4,5 милиона 
евра са роком отплате од осам 
година, грејс периодом од три 
године и каматном стопом од 
један одсто . 

Напокон, потписан је и 
уговор о заједничкој изградњи 
фискултурне дворане за потре-
бе основаца на Палама, а у ок-
виру већ реализованог проје-
кта изградње школе „Србија”, 
која представља својеврстан 
симбол братства и сарадње 
српског народа са двије обале 
Дрине .

Изјава премијера Српске

На конференцији за но-
винаре, одржаној послије 
заједничке сједнице, премијер 
Џомбић је оцијенио да ова 
сједница има изузетан значај 
као прва јер најављује још бли-
жу и богатију сарадњу двије 
владе и најавио да ће наредна 
ускоро бити одржана у Београ-
ду .

Џомбић је нагласио да 
иза Србије и РС већ стоје вео-
ма значајни пројекти и по-
себно издвојио приватизацију 
„Телекома РС” . На тај начин 
су обезбјеђена средства за раз-
војни програм РС, на основу 
кога је Српска у протекле че-
тири године не само економ-
ски него и политички ојачала .

Разговарали смо и о за-
почетим пројектима и онима 
који су у току, као што је из-
градња моста Бачевци  - Ка-
кава, Братунац - Љубовија и о 
аутопуту који треба да дође до 
Вишеграда, а затим у облику 

брзе цесте да се продужи до 
Источног Сарајева”, рекао је 
Џомбић .

Било је ријечи и о хидро-
енергетским потенцијалима и 

пројектима у вези са Горњом и 
Средњом Дрином, а  ресорна 
министарства су задужена да у 
што краћем року дају пријед-
логе о будућој сарадњи у обла-
сти енергетике – закључио је 
премијер РС .

Изјава премијера Србије

Премијер Цветковић је 
изразио задовољство посјетом 
Бањалуци, уз оцјену да она 
показује посвећеност Србије 
сарадњи у региону и реализа-
цији Споразума о специјалним 

паралелним везама са Репу-
бликом Српском .

Он је указао на то да је 
потребно одржавати добре од-
носе између Београда и Бања-
луке, чему ће, како је истакао, 
допринијети и потписани спо-
разуми, али да већ и сама чиње-
ница да су двије владе одржале 
заједничку сједницу довољно 
говори о нивоу сарадње .

 „Оно што остаје иза овога 
јесу задаци који су озбиљни и 
пред нама, јер да бисте постиг-
ли виши ниво, морате радити 
више . Надам се да ће до идуће 
седници бити видљиви кораци 
које смо од тада постигли и да 
ћемо продубити сарадњу, јер 
постоји и она која није коди-
фикована” – закључио је Цве-
тковић .

Министри из Србије

Поред премијера Цветко-
вића, у посјети бањалучким 
колегама били су и потпред-
сједници Владе Јован Крко-
бабић и Верица Калановић, 
министар економије и реги-
оналног развоја Небојша Ћи-
рић, министар за инфраструк-
туру и енергетику Милутин 
Мркоњић, министар здравља 
Зоран Станковић, министар 
животне средине, рударства и 
просторног планирања Оливер 
Дулић, министар вјера и дијас-
поре Срђан Срећковић и ми-
нистар просвјете и науке Жар-
ко Обрадовић .

Заједничкој сједници 
двију влада претходили су од-
војени сусрети предсједни-
ка влада и министара, као и 
пријем код предсједника Репу-
блике Српске Милорада Доди-
ка .

Два премијера 
свечано отворила 
нову зграду АНУРС 

Цветковић и Џомбић 
отворили су нову зграду Ака-
демије наука и умјетности 
Републике Српске у центру 
Бањалуке и присуствовали 
свечаном дијелу годишње 
Скупштине АНУРС. Том при-
ликом, Предсједник Милорад 
Додик уручио је академику 
Милораду Екмечићу високо 
одликовање за допринос раз-
воју и афирмацији РС.  При-
ликом шетње од Палате Репу-
блике  до зграде Академије, 
госта Цветковића и домаћине 
Додика и Џомбића поздрави-
ло је неколико стотина грађа-
на.

У фокусу
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Србија и Српска у свјетлу 
регионалних односа

Под пуним називом „Ре-
публика Српска и Република 
Србија у свјетлу нових реги-
оналних и глобалних односа“ 
у Београду је недавно одржан 
округли сто на коме је учест-
вовао већи број научних рад-
ника из области друштвених 
наука из Београда и Бањалуке, 
те представника влада Србије и 
Српске . Непосредан повод био 
је Меморандум о разумијевању 
и сарадњи између Министар-
ства спољних послова Србије 
и Министарства за економс-
ку сарадњу и регионалне од-
носе Републике Српске, који 
су  потписали министар Вук 
Јеремић и министарка Жељка 
Цвијановић . 

Након поздравних ријечи, 
које је у име суорганизатора 
(Центар за националну страте-

гију Београд – Бањалука, Ин-
ститут за међународну полити-
ку и привреду, часопис „Нова 
српска политичка мисао“) упу-
тио директор ЦЕНСА др Ђуро 
Ковачевић, скупу се обратио 
министар Јеремић . Он је ис-
такао да се политика Србије 
према БиХ није промјенила и 
да дослиједно и даље подржа-
ва све оно што се равноправно 
договоре три народа у два ен-
титета . И додао да је изградња 
европског друштва у Србији и 
Српској један од заједничких 
приоритета, те да ће регионал-
на сарадња и даље бити једна 
од централних преокупација 
његовог министарства . 

Министарка Жељка 
Цвијановић такође је истакла 
проевропску опредијељеност 
Српске, уз напомену да се то 

понекад и понегдје покушава 
злоупотријебити као аргумент 
за промјене унутрашњег пре-
уређења БиХ . „Односи са Ср-
бијом за РС су изузетно значај-
ни, не само због сународнич-
ких веза него њених међуна-
родноправних обавеза које су 
дефинисане Дејтонским спо-
разумом“ , нагласила је Цвија-
новић .  Меморандум потписан 
између два министарства, по-
ред осталог, подразумијева и 
неопходну помоћ у едукацији 
и тренингу кадрова из РС за 
дипломатску службу БиХ . Овај 
споразум је један од 27 који су 
већ у реализацији, а у припре-
ми је још неколико не мање 
значајних .

У дужој и садржајној 
расправи савјетник Предсјед-
ника Србије др Триво Инђић 
оспорио је неке примједбе да 
бројни меморандуми о српско-
српској сарадњи имају више 
декларативан карактер, наво-
дећи врло обимну, конкретну 
и прецизну евиденцију о њи-
ховој реализацији у области 
инвестиција, трговине, науке,  
културе, образовања, спорта 
итд . А главни уредник НСПМ 
Ђорђе Вукадиновић је упозо-
рио да у односима Србије пре-
ма Српској не би требало да 
буде патернализма као у неким 
периодима у прошлости, те да 
односи између народа са двије 
обале Дрине треба да буду не-
зависни од текућег распореда 
политичких снага на једној и 
другој страни .

Специјалне везе
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Сарадња ИРБ РС и Свјетске банке
Инвестиционо-развојна 

банка Републике Српске отво-
рила је нову кредитну линију 
за мала и средња предузећа и 
предузетнике са укупним сред-
ствима од 37,4 милиона кон-
вертибилних марака . Кредити 
се могу користити за основна 
и обртна средства с тим да је 
највиши појединачни износ 
до пет милиона, уз рок отпла-
те до 10 година и грејс период 
од три године . ИРБ ће, као што 
је то случај и са осталим врс-
тама кредита, средства пласи-
рати преко више овлашћених 
комерцијалних банака у РС . 
Иако је излазна камата фикс-
на, крајња камата за кориснике 
кредита кретаће се, према пр-
вим процјенама, у распону од 
6,2 до 7,7 одсто, на основу пра-
ва пословних банака да своје 

марже усклађују са понудом и 
потражњом на тржишту новца . 
Заинтересовани могу одмах 
аплицирати код НЛБ Развојне 
банке, Нове банке, UniCredit 
банке, Reiffeisen банке, Hypo 
Alpe Adria и Intesa Sanpaolo 
банкe .

Овај пројекат се реализује 
у сарадњи са Свјетском банком 
односно на основу зајма од 
19,12 милиона евра, а крајњи 
рок за искоришћење кредит-
них средстава истиче са поло-
вином 2014 године . Стручњаци 
Свјетске банке су, према уоби-
чајеним критеријумима, иза 
брали поменутих шест комере-
цијалних банака и са њима су 
потписани посреднички уго-
вори . Како истиче шеф овог 
кредитног пројекта у ИРБ-у 
Златко Поповић, услове пону-

де кредита преузеће изабрани 
финансијски посредници, али 
и сав ризик пласмана средста-
ва, док ће ИРБ редовно вршити 
ревизију реализације кредитне 
линије, а уговори ће бити рас-
кинути са пословним банкама 
које до одређеног рока не буду 
успјеле да искористе средства . 
Уколико се пак покаже да у РС 
постоји предузетнички инте-
рес за кредите који превазила-
зи понуђена средства, постоји 
могућност да их Свјетска банка 
и повећа унутар квоте пред-
виђене за БиХ као цјелину .

Предности ових кредита 
јесу десетогодишњи рок от-
плате и укључивање новофор-
мираног Гарантног фонда РС, 
који корисницима помаже у 
обезбјеђивању гаранција пре-
ма пословним банкама .

Руси граде други блок ТЕ „Угљевик”

Влада РС прихватила је као писмо о на-
мјерама самоиницијативан предлог фирме 
„Comsar Energy“ руског власника Р . Сарда-
рова о изградњи „Угљевика“ 2 . На локалите-
ту Угљевика постоје резерве угља за изградњу 
чак четири блока, а изградњом другог капа-
цитет Термоелектране би се повећао за 300 
мегавата . Ради се о улагању 400 милиона 
евра, које би у цјелини обезбиједио иностра-

ни инвеститор, док би РИТЕ „Угљевик“ оства-
рио 10 одсто власништва . Координатор цјело-
купног требало би да буде заједничка фирма 
„Comsar Energy Републике Српске“, која би 
била формирана у наредних неколико мјесе-
ци . Како је истакао премијер РС Александар 
Џомбић: „Сардаров је угледан бизнисмен који 
има развијене послове у области енергетике, 
транспорта и комуникација у Русији и ино-
странству, а реализација овог посла имаће ве-
лики значај за електропривреду и привреду 
РС у цјелини, посебно за тржиште рада и за-
пошљавање .“ На иградњи „Угљевика“ 2 биће 
ангажовано око 1000 наших радника, а њено 
пуштање у погон отвориће преко 700 сталних 
радних мјеста, што у вријеме економске кри-
зе и драматичног пада запослености у свије-
ту, земљама ЕУ и региону представља велико 
охрабрење за РС . 

Инвестиције
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Усвојена стратегија запошљавања РС  
за период 2011–2015.

Народна скупштина Ре-
публике Српске је 24 . марта 
усвојила  Стратегију запошља-
вања Републике Српске за пе-
риод од 2011 . до 2015 . године, 
први средњорочни стратешки 
докумет којим су 
постављене основе 
за координисан и 
уравнотежен развој 
запошљавања у РС .

С т р а т е г и ј а 
треба да обезбиједи 
одржавање достиг-
нутог нивоа запо-
слености, активно 
учешће младих на 
тржишту рада и за-
пошљавање марги-
нализованих катего-
рија становништва у 
РС .

Д о к у м е н т о м 
је предвиђено да до 
краја 2015 . године стопа дуго-
трајне незапослености треба да 
падне са 68 одсто забиљежених 
у 2010 . години на 55 одсто, док 
стопа запослености код жена 
треба да порасте са 38,3 одсто, 
забиљежених у 2010 . Години, 
на 46 одсто .

До краја 2015 . године сто-
па запослености старијих лица 
треба да порасте са 40,5 одсто 
забиљежених у прошлој години 
на 48 одсто, док стопа запосле-
ности за младе треба да порас-
те са 22 одсто, забиљежених у 
2010 . години, на 30 одсто .

Број инвалидних лица са 
запослењем са 26,8 одсто тре-
ба да буде повећан на 35 одсто 

у 2012 . години . У 2013 . години 
потребно је запослити 1 .000 
младих људи у групи од 18 до 
21 године старости забиљежен 
2009 . године, а који су неактив-
ни или примају неки од видова 

накнада по основу социјалне 
заштите .

Број Рома са степеном 
стеченог образовања нижим од 
основне школе треба смањити 
са 66 одсто на 60 одсто до краја 
2015 . године, наводи се у овом 
стратешком документу . 

Овим документом нису 
планирана средства за финан-
сирање реализације зацртаних 
циљева . Како је наведено у до-
кументу, средства потребна  за 
спровођење стратегије утвр-
диће Влада РС путем доноше-
ња годишњих акционих плано-
ва, а повећање запослености 
може бити  финансирано из 
буџета РС, локалних заједница . 

Рачуна се и на новац из пре-
тприступних фондова ЕУ и до-
нација .

Министар рада и борач-
ко-инвалидске заштите Петар 
Ђокић након усвајања овог 

документа, наја-
вио је да ће Влада 
Републике Српске  
у року од 45 дана 
израдити Акциони 
план реализације 
Стратегије запо-
шљавања у Срп-
ској у овој години 
који ће садржавати 
оперативне мјере о 
унапређењу запо-
шљавања . 

„ П р е д л о -
жени су реал-
ни, остварљиви и 
мјерљиви стратеш-
ки циљеви и то сти-

мулисање економског раста, 
запошљавања, повећање квали-
тета посла и продуктивности, 
те квалитета рада развојем 
људских потенцијала”, рекао је 
Ђокић и нагласио да је изради 
овог документа претходила ду-
бинска анализа тржишта рада 
којом је утврђено генерално 
стање и његов утицај на стање 
у погледу запослености .

Према његовим ријечи-
ма, стратегија је, између оста-
лог, заснована на мјерама Еко-
номске политике РС за 2011 . 
годину, а Народна скупштина 
РС ће сваке двије године ана-
лизирати и разматрати напре-
дак у њеном спровођењу .

Запошљавање
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Избор најуспјешнијих у привреди РС  
за 2010. годину

На традиционалној мани-
фестацији „Избор најуспјеш-
нијих у привреди Републике 
Српске за 2010 . годину“, одр-
жаној 31 . марта у Културном 
центру Бански Двор у Бања-
луци,  Привредна комора Ре-
публике Српске додијелила је 
награде привредним друштви-
ма и појединцима у 14 катего-
рија .

Премијер Републке 
Ср пске Александар Џом-
бић прогласио је предузеће 
„СХП Целекс” из Бањалуке 
за најуспјешније привредно 
друштво у РС у 2010 . години . 
Директор првонаграђеног пре-
дузећа Предраг Згоњанин том 
приликом је рекао је да његова 
фирма извози више од 80 одсто 
производа у вриједности од 65 
милиона КМ годишње .

Након проглашења побје-
дника, премијер РС Алексан-
дар Џомбић напоменуо је да су 
оваква предузећа  привредни 
покретачи Српске .

„Влада РС је са Привред-
ном комором и привредници-
ма дефинисала  партнерски 
однос кроз економску поли-
тику за ову годину и започела 
велики пројекат ‘Стоп послов-

ним баријерама’ .  Очекујемо 
врло брзо измјене и допуне за-
кона којима ће се суштински 
уклонити пословне баријере . 
Подршка Владе РС привредни-
цима огледа се, између оста-
лог, и у субвенцијама за извоз 
и пољопривреду”,  рекао је 
премијер Џомбић и најавио да 
ће ове године почети са радом 
и Гарантни фонд Републике 
Српске .

Предсједник Привредне 
коморе РС Борко Ђурић нагла-
сио је да и у најтежим ситу-
ацијама и околностима постоје 
фирме које добро раде . Он је 
подсјетио да је 2010 . годину 
обиљежила економска криза 
која се, између осталог, огледа-
ла у смањењу инвестиција . Ђу-
рић је напоменуо да су мјере 
Владе РС о ублажавању ефека-
та економске кризе биле веома 
значајне .

Награђена привредна 
друштва по категоријама

Најуспјешније велико 
привредно предузеће 

1 . СХП Целекс а .д . Бања-
лука 

2 . Стандард а .д . Прњавор
3 . Arcelor Mittal д .о .о . 

Приједор

Најуспјешније средње 
привредно друштво 

1 . IMSS Trade д .о .о . Бања-
лука

2 . ГМП Компани д .о .о . 
Лакташи

3 . Мрежа Network д .о .о . 
Дервента

Најуспјешније мало 
привредно друштво

1 .Планинско добро 
д .о .о . Невесиње

2 .Призма д .о .о . 
Бијељина

3 .ЕЛТТ д .о .о . Прњавор

Премијер Џомбић додијелио је признање директору првонаграђеног предузећа

Признања
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Најзначајнија инвести-
ција

1 . Рафинерија нафте а .д . 
Брод

2 . Сава Семберија д .о .о . 
Бијељина

3 . Санино д .о .о . Дервента

Највећи допринос у 
области запошљавања

1 . Бема д .о .о . Бањалука 
2 . Боксит а .д . Милићи
3 . Сава Семберија д .о .о . 

Бијељина

Иновативност – примје-
не нове технологије, инова-
ција поступака, производа и 
услуга 

1 . Калдера компани д .о .о . 
Лакташи 

2 . Ланако д .о .о . Бањалука 
3 . Дрињача д .о .о . Шеко-

вићи 

Највећи допринос раз-
воју корпоративне друштве-
не одговорности 

1 . М:тел (Телеком Српске 
а .д . Бањалука) 

2 . Пројект а .д . Бањалука 
3 .Фабрика за поцинча-

вање д .о .о . Сребреница 

Највећи извозник фина-
налног производа 

1 . Оптима група д .о .о . 
Бањалука 

2 . Млијекопродукт д .о .о . 
Козарска Дубица 

3 . ХПК а .д . Драксенић

У категорији „препозна-
тљив квалитет и развој до-
маћих производа” додијељене 
су награде за 15 најбољих при-
вредних друштава из Републи-
ке Српске у 2010 . години .

Награђени су: „Фрукта 
трејд” Дервента за производ 
томико кечап, „Максмара” 
Бањалука за алуминијске љест-
ве, „МБ Импекс” Бањалука за 
златну виљамовку, „Стеко цен-
тар” Бијељина за кућне брв-
наре, „АМ Међугорје” Бања-
лука за собна врата „фолија”, 
Бањалучка пивара за пиво 
„Црни Ђорђе премиум”, „Биз-
нис” Бањалука за делта блок 
систем .

Међу награђенима су 
„Витаминка” Бањалука за 
ајвар, „Вода круна” Мркоњић 
Град за природну изворску 
негазирану воду, „Крајина 
клас” Бањалука за мјешавину 
ситних колача, „Млијекопро-
дукт” Козараска Дубица за 
трајно млијеко „виталија”, 
затим „Плантаго” Лакташи за 
филтер чај од нане, „Пчели-
ца Маја” Билећа за одјећу за 
дојенчад, „Топлинг” Прњавор 
за биотоплинг котао на пелет, 
„Три бест” за теретне лифтове 
и платформе за аутомобиле .

Посебна признања – 
ЈАВНИ СЕКТОР 

•	 ЈП ПОШТЕ Републике 
Српске – посебно при-
знање за добијање међу-
народног поштанског 
кода

•	 Мјешовити холдинг Елек-
тропривреде Републике 
Српске – посебно при-
знање за остварени нај-
виши обим производње у 
историји 

•	 Водовод и канализација 
а .д . Бијељина – постигнути 
квалитет у пружању услуга

•	 НЛБ Развојна банка а .д . 
Бањалука – за највећи 
пласман кредита ИРБ РС у 
привреду

Посебна признања ин-
дивидуалним произвођачи-
ма 
•	 Трњаци – пољопривредна 

производња поврћа
•	 Ораховина – фарма крава
•	 Винарија Кузмановић, Ми-

шинци

Посебна признања из 
области туризма 
•	 Хотел Босна а .д . Бањалука 

– градски хотел
•	 Хотел Термаг Јахорина
•	 Шипово и Рибник – ЛТГ 

Компани д .о .о . Бањалука 

Привредна комора 
РС додијелила је награде и 
најуспјешнијим женама у 
привреди РС, а оне су уру-
чене: Тијани Гаврић из „Га-
врић комерца” из Источног 
Сарајева, Јели Рикало из 
требињског „Фрикома”, Ми-
ланки Глигић из бијељинског 
„Кофикома” и Славици Гре-
бенар из лакташког „Пингви-
на“ 2 Б .

Признања
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Дани вина  
у Требињу

Посљедњих дана марта у Требињу је от-
ворен већ традиционални, пети по реду, сајам 
вина у организацији Удружења виноградара и 
винара Источне Херцеговине - „Винос“ . Иако 
је овај дио РС, по квалитету земљишта, сунца, 

климе и других специфичних елемената нео-
пходних за производњу врхунске капљице, по-
знат још из античких времена, „Требињски дани 
вина“ славе тек пети рођендан . То је управо пе-
риод када је виноградарство и винарство, након 
више деценија замирања, нагло обновљено и до-
живјело прави привредни бум . Тврдошко црно, 
жилавка Вукоје, Анђелићево блатина и многа 
друга сортна вина из овог краја овјенчана су ни-
зом највиших признања на свјетским сајмовима 
и преплавила продајне и угоститељске објекте у 
региону . 

Након домаћинских ријечи предсједника 
„Виноса“ и водећег локалног винара Обрена Ву-
која те поздравног говора предсједника општи-
не Доброслава Ћука, овогодишњу смотру свеча-
но је отворио предсједник РС Милорад Додик . 
„Само велики оптимисти могли су прије неко-
лико година да рачунају на оволики интерес за 
производњу вина и узгој винове лозе на овом 
простору . Тренутно постоји више квалитетених 

подрума као произвођача који се труде да ус-
пију и РС их у томе подржава . А Требиње, као 
једно од стратешки најзначајнијих мјеста у РС, 
располаже свим ресурсима који се у савреме-
ном свијету сматрају пресудним за будућност, 
а то су вода, земљиште и стручни људи“- охраб-
рио је Додик ову изузетно успјешну привредну 
иницијативу у источној Херцеговину .  

У наставку програма гости сајма су имали 
прилику да дегустирају не само врхунска вина и 
ракије него и друге херцеговачке специјалитете 
(сир из уља, кајмак из мијеха, лешо јагњетину 
итд .) уз народну музику локалног тамбурашког 
оркестра „Алат“ .

Сајмови

Предсједник  РС свечано отворио требињску смотру вина 
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Музичка академија Универзитета 
у Источном Сарајево

Музичка академија Уни-
верзитета у Источном Сараје-
ву почела је са радом школске 
1994/1995 . године на терито-
рији општине Илиџа, а од 1996 . 
године просторије Музичке 
академије налазе се у згради 
Електротехничког фа-
култета у Источном 
Сарајеву . На почетку 
рада Академије наста-
ва се одвијала на три 
одсјека: Општа музич-
ка педагогија, Соло 
пјевање и Компози-
ција .

 Први декан Му-
зичке академије био 
је академик Војин Ко-
мадина . Његовим не-
себичним залагањем, 
као и залагањем ње-
гових сарадника, у отежаним, 
ратним условима, омогућено 
је одвијање наставе и створени 
су предуслови да се Академија 
током наредних година развије 
у респектабилну установу, са 
резултатима који су јој омо-
гућили углед, како на домаћем, 
тако и на интернационалном 
плану . У протеклих 15 година, 
на Академији је дипломирало 
186 музичара, различитих про-
фила .

У наставној 2010/2011 . 
години, настава се одвија у ок-
виру два студијска програма: 
Вокално-инструменталном (са 
смјеровима: Клавир, Хармо-
ника, Гитара, Флаута, Виолина, 
Виола, Соло пјевање) и Му-
зичко-педагошко-теоријском 
(са смјеровима: Општа музич-

ка педагогија, Композиција и 
Црквена музика и појање) .

Тренутно се на Музичкој 
академији школују 292 студен-
та, из Републике Српске, Босне 
и Херцеговине, Србије, Црне 
Горе . Наставу изводи 60 на-

ставника и сарадника .
У претходном периоду 

посебна пажња посвећена је 
обогаћивању инструментарија, 
библиотечког фонда и опре-
мању простора, чиме се настоји 
унаприједити наставни процес 
у највећој могућој мјери .

Академија је израсла у 
озбиљну умјетничку институ-
цију која својим радом зна-
чајно доприноси афирмацији 
музичке умјетности у домаћим 
и међународним оквирима . 
Своју афирмацију остварује 
кроз богату концертну актив-
ност студената и професора 
на домаћој и међународној 
концертној сцени, учешће на 
домаћим и међународним 
такмичењима, бројним музич-
ким фестивалима и на зајед-

ничким пројектима музичких 
академија из земаља региона, 
затим учешће наставног ка-
дра Академије у раду жирија 
на домаћим и међународним 
такмичењима, на међунаро-
дним конгресима и научним 

скуповима, као и са-
радњу са домаћим 
културним институ-
цијама, међународ-
ним организацијама 
и дипломатско-кон-
зуларним представ-
ништвима и различи-
тим медијским кућа-
ма у земљи и ино-
странству .

Музичка акаде-
мија је, такође, ор-
ганизатор бројних 
семинара, концерата 

и музичких радионица еми-
нентних педагога и умјетника 
из земље и иностранства, који 
окупљају велики број музич-
ких педагога са других музич-
ких академија у БиХ, као и из 
нижих и средњих музичких 
школа . Била је и организатор 
значајних пројеката, као што 
су: Сусрети младих пијаниста 
Југоисточне Европе 2007 . и 
2009, 58 . Свјетски трофеј хар-
монике 2008, Први  интерна-
ционални  фестивал  хармони-
ке АКОРДЕОН АРТ 2010 .

Пуноправни је члан 
AEC-а (Association Europée-
nne des Conservatoires), CIA 
(Confédération Internationa-
le des Accordéonistes) и CMA 
(Confédération Mondiale de 
l’Accordéon) .

Образовање

Камерни хор Музичке Академије 
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Бања Лакташи

Б а њ с к о - р е к р е а ц и о н и 
центар Лакташи један је од 
најцјењенијих и најпознатијих 
туристичких и угоститељских 
потенцијала Републике Српс-
ке . У склопу овог комплекса 
налазе се Бања Лакташи и Хо-
тел „Сан“ који су истински спој 
природног и урбаног, традици-

оналног и иновативног, те мјес-
то које ће задовољити и најпро-
фињеније осјећаје и најосје-
тљивија чула .  Бањско-рекреа-
циони центар Лакташи стога је 
сјециште свих путева који воде 
ка идиличном одмору, бризи о 
здрављу, тијелу и духу .

Положај

Бања Лакташи налази се 
у истоименом општинском/ур-
баном центру, а смјештена је у 
долини ријеке Врбас на 125 ме-

тара надморске висине . Глав-
не одлике локалног положаја 
Бање резултат су топографских 
елемената општине Лакташи, 
коју окружују општине Бања-
лука, Челинац, Прњавор, Гра-
дишка и Србац .  Бања се налази 
на 20 километара од Бањалуке, 
на путу према Градишци и до-

бро је саобраћајно повезана са 
околином .

Љековита својства воде

Бања Лакташи је једна 
од најстаријих бања у Босни 
и Херцеговини . Љековитост 
олигоминералне воде бање по-
зната је још из доба Римљана, 
а савременији развој бање за-
почет је 1930 . године . Потвр-
ду љековитих својстава воде у 
Бање Лакташи дали су струч-
ни институти из Беча, Прага, 

Љубљане и Загреба, а најновију 
анализу је 2001 . године урадио 
Институт за рехабилитацију 
(Служба за балнеоклиматоло-
гију) из Београда . 

Љековита вода Бање Лак-
таши припада категорији кал-
цијум магнезијум хидрокарбо-
натних угљенокиселих олиго-
минералних хомеотерми . По 
својим органолептичким осо-
бинама вода је бистра, безбој-
на, без мириса, освјежавајућег 
киселкастог укуса . У анион-
ско-катионском саставу доми-
нирају јони калцијума и маг-
незијума (који су веома  зна-
чајни за људски организам), 
као и хидрокарбонатни јони . 
Додатни квалитет представља 
количина раствореног угљен-
диоксида (CO2) од 1 .25 g/l .

Температура воде је 31 
степен Целзијуса, што је свр-
става у ред топлих, хомеотер-
малних вода .  На основу на-
бројаних квалитета, вода слу-
жи за балнеотерапијске сврхе 
као помоћно љековито сред-
ство, и то за купање (у кадама 
и базену) и пијење .

Осим тога, бања пружа 
услуге свих осталих физика-
лних терапија које се данас ко-
ристе .

Индикације за употребу 
пијењем

Точење и пијење бањске 
воде је потпуно бесплатно . 

Туризам
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•	 Љековита вода благотворно 
утиче на пацијенте са сље-
дећим обољењима:

•	 хронични гастритис и ду-
оденитис,

•	 функционална обољења же-
луца и цријева,

•	 хронични некалкулозни хо-
лециститис,

•	 стање послије холе-
цистектомије,

•	 билијарна дискине-
зија и

•	 обољења бубрега и 
мокраћних путева 
(микроуролитија-
за, стање након од-
страњивања камена 
из мокраћних путева, 
хронични циститиси) .

Индикације за употребу 
купањем

Купање у води доприноси 
побољшању стања организма 
код сљедећих група болести:

I група
•	 болести очију (хронични 

коњуктивитиси и блефа-
рокоњуктивитис, стање 
након операције катаракте, 
оштећење и премор очију 
код људи који дуго гледају 
у мониторе или су под ути-
цајем свјетлосних ефеката)

•	 болести неуровегетативног 
система (екстрапирамидал-

ни синдром, М . Паркинсон, 
Mielosis funiculаris, стање 
послије можданог удара, хе-
мипарезе лаког до средњег 
степена у прва два до три 
мјесеца од њиховог на-
станка, вертебробазиларни 
синдром);

•	 психијатријска обољења 
(Neurosis anxiosa, Neurosis 
depresiva, Neurosis anxio-
depresiva, неурастенични 
синдром, психотична стања 
под медикаментозном те-
рапијом, стресне ситуације, 
менаџерски синдром);

•	 ендокринолошка обољења 
– под терапијом медика-

мената (Struma diff . gl . 
thureoideae, Struma nodosa 
gl . thureoideae, Struma 
Hashimoto, Hyperhyredosis, 
Diabetes mellitus и компли-
кације изазване шећерном 
болести, поремећаји мета-
болизма .

II група 
•	 болести срца и крвотока 

(сви облици повишеног кр-
вног притиска, есенцијал-
на хипертензија, стањем 
послије инфаркта миокар-
да, Angina pectoris, проши-
рене вене, стање послије 
tromboflebitisa, болести 

периферне циркулације, M . 
Reinaudi, Buerger);

•	 професионалне болести и 
болести рада .

III група
•	 болести локомоторног сис-

тема (дегенеративни зглоб-
ни и ванзглобни реуматизам  
- Spondylosis, Gonarthrosis, 
хронични упални реума-
тизам у смиреној фази– 
Arthritis rheumathoides, 
Lupus erythematoides, 
Dermatomiosis, Discopathia, 
Myalgia, стање након повре-
да и хируршких интервен-
ција на коштано-зглобном 

систему) .

IV група
•	 рекреација и 
ревитализација (рекре-
ација здравих особа, 
ревитализација разли-
читих стања, као што су 
хронични умор, стрес, 
слабо памћење и кон-
центрација, редукција 
сексуалних способности 

и сл .) .

Прије започињања било 
какве терапије купањем, оба-
везан је преглед љекара опште 
праксе .

Природна богатства

Околина Бање Лакташи 
обилује бројним природним 
ријеткостима, привлачним и 
атрактивним излетиштима .  
Поред најзначајнијег природ-
ног феномена – термалне и 
минералне воде, овај простор 
се може похвалити водотоци-
ма богатим рибом, шумским 
комплексима, као и великом 

Туризам
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ловно продуктивном површи-
ном за лов  на зечеве, фазане, 
јаребице и срне .  У близини су 
и  природни резервати и пећи-
не . Треба истаћи и културне и 
спортске манифестације које 

имају дугу и богату традицију 
на овом простору .

Кроз историју

Трагови показују да је 
ова термо-минерална вода ко-
ришћена још у доба Римљана, а 
све до данас у народу се одржа-
ло вјеровање да се болест може 
излијечити њеним преноше-
њем на воду уколико се вода 
дарује новцем . Тако се очувао 
обичај да се послије купања 
или након побољшања стања 
вода дарује ситним кованим 
новцем, а некада и остављањем 
одјеће поред воде . 

Тек у 19 . вијеку путопи-
сци су скренули пажњу на ље-
ковити значај Бање Лакташи .  
О њој су писали и Иван Франо 
Јукић, Томо Ковачевић, тур-
ски поданици и стране дипло-
мате и путописци, научници, 

истраживачи и геолози, као 
и наш књижевник и народни 
трибун Петар Кочић, који је за 
њу рекао:  „Ова илиџа је доста 
љековита .  Њена је љековитост 
далеко чувена у народу, а и 

сами љекари многим болесни-
цима препоручују Лакташку 
илиџу… што која година про-
лази љековитост ове илиџе све 
се више увиђа, и свијет, и се-
оски и варошки, хрли са свију 
страна .”

Како је интерес за Бању 
годинама све више растао, из-
грађено је и главно врело са 
покривеним базенима и када-
ма .

Послије Другог свејтског 
рата настају и први објекти у 
друштвеном сектору за при-
хват гостију и болесника .  Из-
грађени су бањски павиљони 
и бараке, а затим и аутокамп, 
те велики олимпијски и дјечји 
базен са бањском водом .

Свакако, нова ера у раз-
воју туризма на овом подручју 
почиње 1982 . године, када 
је изграђен луксузни Хотел 
„Сан”, чиме Лакташи добијају 

изглед бање-града са цјелокуп-
ном потребном инфраструкту-
ром .

Хотел „Сан”

У саставу Бање Лакташи 
налази се хотел „Сан“ са чети-
ри звјездице . Изграђен 1982, а 
недавно потпуно реновиран, 
хотел располаже са 84 собе и 
154 лежаја, рестораном са 300 
мјеста, салама за семинаре, тв 
салама, затвореним хотелским 
базеном димензија 15џ12,5 ме-
тара и медицинским одјелом 
са свим терапијским садржаји-
ма .  Хотел је изузетно погодан 
за организовање пословних 
догађаја, као што су конгре-
си, конференције, семинари и 
промоције . На располагању су 
три конференцијске сале ка-
пацитета 2 x 150 мјеста и једна 
од 50, што омогућује организа-
цију рада по групама . Бројне 
успјешне компаније, хумани-
тарне и спортске организације 
овдје су одржале своје семина-
ре .

У хотелском ресторану 
гости могу уживати у специје-
литетима домаће и интерна-
ционалне кухиње, а тренутке 
предаха и слободног времена 
провести на затвореном ба-
зену, који се пуни љековитом 
термо-минералном водом, а 
чије је коришћење бесплатно 
за госте који у хотелу остају 
дуже од три дана . У оквиру 
комплекса у току је изградња 
властитог олимпијског базена 
са пратећим садржајима . 

Хотел „Сан“, као дио бањ-
ско-рекреативног центра, по 
својим садржајима спада у ред 
најпознатијих у Републици 
Српској и региону .

Туризам
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Нови Град
Општина Нови Град је 

погранична општина смјеште-
на на сјеверозападу Републике 
Српске . Цјелокупан простор 
општине је везан за за средњи 
и доњи ток ријеке Уне и доњи 
ток ријеке Сане . Сјеверни дио 
општине Нови Град захвата об-
ронке планине Козаре док се 
јужни дио општине простире 

под падинама планине Грмеч . 
Површина: Подручје 

општине обухвата 469,4 км² .
Надморска висина: Нај-

виши врх на подручју општине 
је Криж,  висине 466 м,  док је 
просјечна висина општине 280 
м . 

Број становника подручја: 
Општина броји око 30 .000 ста-
новника .

 Климатске карактерис-
тике: Умјерно - континетална, 
са јасно израженим  годишњим 
добима, релативно хладним 
зимама,  топлим љетима и до-
вољном количином падавина .

ИСТОРИЈАТ

Нови Град се у сачува-
ним документма први пут спо-
миње 1217 . године,  под нази-
вом Castrum Novum, мада ис-
торичари сматрају да је град 
основан 1280 . године . Према 
доступним подацима, стано-
вништво Новог Града потиче 
још из периода неолита, када 
су овај крај  насељавала прото-
илирска племена позната под 
називом Мезеји . Овај град је 
дуги низ година био додирна та-
чка западног и источног свије-
та . Три пута се селио са једне 
обале Уне на другу, а према са-
чуваним мапама и цртежима, . 
остали су трагови двадесетак 
различитих локација града . Са-
дашња Општина Нови Град од 
1894 . године па до 1992 . године 
називала се Босански Нови, а 
од 1992 . године носи садашњи 
назив Нови Град .

ПРИРОДНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ

Рудна и минерална богат-
ства

Значајна налазишта мр-
ког угља у Љешљанском угље-
носном басену (7 .500 .000 т) 
прате и лежишта бентонита 
(2 .200 .000 т) . 

Резерве минералних си-
ровина и руда:
•	 мрког угља: 25,5 мил . тона, 
•	 лапорца: 100 мил . тона, 
•	 гипса: 9,8 мил . тона, 
•	 кречњака: 2-3 мил . тона, 
•	 доломита: 20-30 мил . тона, 
•	 бентонита: 60 000 тона, 

•	 кварца: 2-3 мил . тона, 
•	 барита: 60 000 мил . тона .

ХИДРОГРАФСКИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ

Ријеке Уна и Сана пред-
стављају значајан водни по-
тенцијал ове општине, али и 
цијеле регије, а уједно предста-
вљају и најзначајније површин-
ске водотоке општине Нови 
Град . Укупна дужина ријеке 
Уне је 207 км, а дужином од 
35 км протиче кроз новоград-
ску општину . Цијелим својим 
током кроз ову општину, Уна 
тече као гранична ријека из-
међу Босне и Херцеговине – 
Републике Српске, и Републи-
ке Хрватске . Највећа притока 
Уне на овом простору је ријека 
Сана, а затим и рјечица Војско-
ва, која је друга по величини 
рјечица на новоградској опш-
тини . Укупна дужина ријеке 
Сане је 146 км, а дужином од 
16 км протиче кроз новоград-
ску општину . Највећа притока 
Сане на новоградској општини 
је рјечица Јапра . 

Као хидографски потен-
цијал, значајан је и термоми-
нерални извор „Љешљани“, 

Општине РС
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који се налази недалеко од Но-
вог Града, покрај магистрал-
ног пута Нови Град – Костај-
ница . Сам извор се налази на 
ободу љешљанског басена, 
у Поткозарју . То је хипотер-
мална вода, јер јој је темпе-
ратура на извору 330°C . Због 
изузетних својстава, љешљан-
ска вода се може користити 
у превенцији, лијечењу и ре-
хабилитацији као љековито 
средство против: кожних и 
урогениталних обољења, гас-
троинтестиналне болести, бо-
лести респираторних путева, 
реуматских обољења, болести 
метаболизма, гинеколошких 
обољења, као и у козметоло-
гији . Језеро „Петковац“ је је-
зеро дубине око 20м и налази 
се на подручју села Петковац, 
1 км удаљеног од рудника ги-
пса, а настало је навожењем 
јаловине и другог материјала 
приликом експлоатације руд-
ника гипса Петковац . Општи-
на Нови Град има значајне во-
дне потенцијале, који пружају 
разне могућности туристичке 
понуде .

ИНФРАСТРУКТУРА И 
УСЛУГЕ

Захваљујући повољном 
гео-стратешком положају, 
Нови Град има добру са-
обраћајну повезаност за Хр-
ватском, те са земљама Запад-
не и Југоисточне Европе . 

Стање путне мреже на 
подручју општине Нови Град

Магистрални путеви:  50 
км (Нови Град –Бихаћ, Нови 
Град-Бањалука, Нови Град – 
Костајница) .

Регионални путеви: 52,3 
км .

Локални путеви:   252,05 
км .

Некатегорисани путеви: 
156,63 км .

Електроенергетска мрежа

Дужина електро-дистри-
бутивне мреже: 1 .300 км .

Број потрошача електри-
чне енергије: 10 .755 домаћин-
става .

На подручју општине је 
инсталисано 126 трафостани-
ца, од чега 68 стубних, 26 зида-
них и 32 монтажне . 

Комунална инфраструктура

Дужина водоводне мре-
же:  50 км .

Покривеност градског 
подручја водоводном мрежом: 
95 % .

Број потрошача воде са 
јавног водовода: 11 .023 .

Квалитет воде за пиће: За-
довољава прописе о квалитети 
воде у погледу хемијске и бак-
териолошке исправности .

Дужина канализационе 
мреже: 16,43 км .

Број прикључака на кана-
лизациону мрежу: 3 .038 .

Покривеност канализа-
ционом мрежом: 75% градског 
подручја .

Покривеност општине од-
возом смећа: 55 % .

Број корисника услуге од-
воза смећа: 5 .200 .

Годишња количина отпа-
да: 15 000 м³ .

Број контејнера за селек-
тивно прикупљање отпада: 87 .

Комунални чврсти  отпад 
се сакупља санитарним вози-
лима у којима се сабија зави-
сно од техничких карактерис-
тика возила . КП „КОМУС“ а .д . 
Нови Град депонује прикупље-
ни комунални отпад у дијелу 

Општине РС

Центар Новог Града



Представништво реПублике срПске 17Представништво реПублике срПске

насеља Шућа . Депонија је у 
експлоатацији од 1960 . године, 
лоцирана је 3 км од града, уз-
водно уз ријеку Сану, и укупна 
површина локације депоније је 
22 .700 м² .

Комуникацијска 
инфраструктура

У Новом Граду постоји 
савремена и добро технички 
опремљена пошта . Инсталира-
на мобилна телефонија покри-
ва читаву територију општине . 

Број прикључака на мо-
билну телефонију: 23 .890 .

Број прикључака на ин-
тернет:  2 .309

Број телефонских центра-
ла: 9 .

КУЛТУРА

Јавна установа Култур-
но-образовни центар Нови 
Град настала је 1997 . године 
спајањем Завичајног музеја, 
Дома културе и Радничког 

универзитета . Рад ове устано-
ве базира се на програмским 
садржајима из области културе 
и, мањим ђелом, образовања 
одраслих . Центар располаже 
са 658 м² простора . Најзначај-
није дјелатности огледају се у 
сегментима рада Завичајног 
музеја и више секција Центра . 
Завичајни музеј, у склопу ЈУ 
Културно-образовног центра, 
више од 35 година систематски 
прикупља, обрађује и излаже 
културно благо новоградске 
општине представљено изу-
зетно богатом етнографском и 
археолошком збирком . Посеб-
но је значајна галеријска дје-
латност . Од 1985 . године орга-
низује се Ликовна колонија „Ра-
кани“, на којој су учествовали 
најзначајнији сликари са прос-
тора бивше Југославије и кроз 
чији се фундус може пратити 
развој модерног сликарства у 
посљедњих педесет година на 
овом подручју . Ђела Ћелића, 
Карановића, Бербера, Антоно-
вића, Дамјановског, Рамића, 

Мандића, Клепе, Миљуша, 
Кнежевића, Копање, Лалића и 
других аутора а свједоче о ква-
литету  колоније . Збирка слика 
броји више од 400 дјела и јед-
на је од највриједнијих у БиХ . 
Посебно мјесто у галеријској 
збирци заузима Легат академи-
ка Стојана Ћелића, врхунског 
сликара, ликовног критичара, 
теоретичара и педагога који је 
рођен у Новом Граду . Овај ле-
гат је проглашен националним 
културним спомеником  БиХ 
2005 . године и броји 41 дјело 
(слике, цртежи, графике) . 

Као носилац култур-
них активности града, унутар 
Културно-образовног центра, 
формирано је више секција, 
од којих највећи КУД „Уна“ са  
преко 200 активних чланова, 
организованих у четири фол-
клорне групе, градски хор, ду-
вачки оркестар, два музичка 
ансамбла, те мушку и женску 
пјевачку групу . КУД „Уна“ иза 
себе има велики број манифес-
тација у земљи и иностранству 
(земље Балкана), те је запа-
жен као озбиљно и квалитетно 
друштво, о чему свједоче број-
не награде и признања .

Стара зграда Вијећни-
це је саграђена 1888 . године у 
псеудомаварском стилу који 
је специфичан вид еклекти-
цизма карактеристичног за 
период аустроугарске окупа-
ције . Овај објекат представља 
мало ремек-дјело у погледу 
диспозиције, склада попорција 
и добро пронађене мјере ар-
хитектонских украса . Највећу 
вриједност Вијећнице предста-
вља њена фасадна декорација, 
али и декоративно богатство 
уопште . Без обзира на њене 
релативно мале габарите, због 

Општине РС
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своје декоративности и упеча-
тљивости, убраја се у ред најс-
кладнијих објеката на цијелом 
простору БиХ . Након Другог 
свјетског рата објекту Старе 
градске вијећнице је промјење-
на  намјена у Завичајни музеј . 
Комисија за очување нацио-
налних споменика 2006 . годи-
не донијела одлуку којом се ис-
торијска грађевина  - Вијећни-
ца у Босанском Новом/
Новом Граду проглаша-
ва националним споме-
ником Босне и Херцего-
вине .

ЈУ Народна биб-
лиотека Нови Град је 
најстарија културна 
институција у граду . У 
њој се чувају старе и 
вриједне књиге са печа-
том Српске читаонице 
из 1899 . године . Народ-
на библиотека основана 
је  28 .11 .1957 . године у 
тадашњем Босанском 
Новом, а 28 .11 .1961 . 
године добија назив на-
родна библиотека „Ка-
зимир Ћурак“ . До 1978 . 
године, пословала је као 
самостална институција, када 
улази у састав Радничког уни-
верзитета у Новом Граду, све 
до 1999 . године . Тада поново 
започиње самостално посло-
вање . Зграда у којој је смјеш-
тена одликује се декоративном 
архитектуром из периода аус-
троугарске владавине . Унутра-
шњост Библиотеке састоји се 
од 140м² неусловног простора, 
у којем је смјештено око 25 .000 
књига, заједничка читаоница 
за дјецу и одрасле, као и прос-
тор позајмног одјељења . Поред 
свакодневног рада са читао-
цима, библиотека организује 

књижевне вечери, промоције 
књига, изложбе посвећене зна-
менитим личностима, те ак-
тивно учествује на промови-
сању свих културних дешавања 
у општини Нови Град, која је и 
њен оснивач .   

Библиотека се финанси-
ра из средстава Министарства 
просвјете и културе за плате 
запослених, а из буџета општи-

не, за материјалне трошкове и 
мање пројекте . 

ОБРАЗОВАЊЕ

На подручју општине тре-
нутно постоји једна предшкол-
ска установа – Дјечији вртић 
„Пчелица Маја“, чији је осни-
вач општина Нови Град . Дјеца 
у вртићу распоређена су у три 
групе (јасличка, млађа и ста-
рија група), од којих свака у 
просјеку броји око 20 дјеце 

На подручју општине 
Нови Град постоје четири цен-
тралне основне школе, у чијем 

су саставу 20 подручних шко-
ла . 

Средње образовање у 
општини Нови Град је орга-
низовано кроз двије школе, и 
то Гимназију „Петар Кочић“ 
(општи смјер, друштвено-је-
зички смјер и рачунарско-ин-
форматички смјер) и Средњу 
школу „Ђуро Радмановић“ (са 
смијеровима:  пословно-прав-

ни техничар, економ-
ски техничар, трговац, 
машински техничар, 
техничар друмског са-
обраћаја, возач, коно-
бар, кухар, аутомехани-
чар, обрађивач метала 
резањем, бравар и вари-
лац) . 

ТУРИЗАМ

Природни ту-
ристички  потенцијали, 
најзаступљенији на овом 
подручју су:
•	 хидролошки,
•	 геоморфолошки,
•	 биогеографски .

Најзаступљенији 
су хидролошки потенцијали у 
које спадају: ијека Уна са при-
токама, ријека Сана са прито-
кама, термоминерални извор 
Љешљани, бројни извори и 
врела најзначајнији су хидро-
лошки потенцијали . Окосницу 
будећег туристичког развоја 
општине чине ријеке Уна и 
Сана и термоминерални из-
вор Љешљани . Термомине-
рална вода „Љешљани“ позна-
та је мјесном становништву 
од давнина, али су системат-
ска бушења до дубине од 700 
м завршена тек 1993 .године . 
Температура саме воде на из-

Народна библиотека Нови Град

Општине РС
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воришту је 32–330°C, по чему 
се  уврштава у хипотермалне 
минералне воде . Утврђено је 
да ова вода припада катего-
рији минералних, високоал-
калних, натријум-хлоридних 
вода . Љешљанска вода се може 
користити за лијечење, превен-
цију или рехабилитацију раз-
них обољења, као што су: кож-
на, гастроинтестинална, уро-
генитална, реумат-
ска и гинеколошка 
обољења и болести 
метаболизма . По-
себно се успјешном 
показала у лијечењу 
псоријазе .

Са балнеолош-
ког становишта, ова 
вода има велике 
вриједности, те пред-
ставља најзначајнији 
туристички потен-
цијал новоградске 
општине . Тренутно 
се на овом локали-
тету налазе тушеви, отворени 
базен, ресторан и бунгаловско 
насеље у изградњи .  Урађена 
је комплетна пројектна доку-
ментација за изградњу затворе-
ног базена, централног објекта 
бањско-љечилишног центра 
и за флаширање љешљанске 
воде . 

Најзначајнији геоморфо-
лошки потенцијали су: Родића 
пећина у атару села Блатна, 
огранци планина Грмеча и Ко-
заре и алувијалне равни ријека 
Уне и Сане . 

Биогеографске вријед-
ности општине се односе на 
богатство биљним и живо-
тињским свијетом, од којих 
је посебно значајно богатство 
рибљим врстама у водама 
Уне и Сане, те фонд дивљачи 

у шумама општине . Биогео-
графски потенцијали општине 
представљају реалну основу за 
развој ловног и риболовног и 
еко туризма . Као потврда овог 
значаја је и постојање четири 
ловачка и једно риболовно уд-
ружење, која својим активнос-
тима доприносе одржавању 
флоре и фауне краја . 

Антропогени потенција-

ли на подручју општине Нови 
Град су:
•	 археолошка налазишта,
•	 споменици културе и
•	 фолклор, народни обичаји, 

културне  манифестације и 
спортска такмичења .

Од арехеолошких нала-
зишта посебно је значајан ло-
калитет Мекоте, који припа-
да касном бронзаном добу и 
халштату, у распону од 8 . вије-
ка старе ере до почетка нове 
ере . Ископавања на овом лока-
литету су вршена 80-их годи-
на прошлог вијека, када је от-
кривено 389 гробова са преко 
1 .500 различитих гробних на-
лаза од бронзе, керамике, јан-
тара, коже и жељеза . Посебно 
су значајни остаци комплетног 
рударско-металуршког погона 

у долини ријечце Јапре, јер се 
од јапранског жељеза израђи-
вало оружје за римске легије 
у Панонији – копља, мачеви, 
штитови, кациге и сл .

Најзначајнији спомени-
ци културе су сакрални објекти 
– цркве и џамије, те неколико 
старих грађевина, од којих се 
највише истичу Стара градска 
вијећница и Библиотека, као и 

споменици из прошло-
сти и савремена архи-
тектонска остварења . 

Стара градска 
вијећница – саграђена 
у неомаурском стилу 
1888 . године са много 
елемената оријентал-
не умјетности и бечке 
сецесије . Комисија за 
очување националних 
споменика БиХ прог-
ласила ју је  2006 . годи-
не националним спо-
меником . За пројекат 
рестаурације и заштите 

Старе градске вијећнице у Но-
вом Граду  Европска комисија 
је одобрила 1 .000 .000,00 евра 
из средстава Предприступних 
фондова – ИПА 2010 .

 На подручју општине 
Нови Град заступљена је и тра-
диционална архитектура . На 
подгрмечком дијелу општине 
Нови Град доминирају старе 
аутохтоне куће „шеперуше“ .У 
поткозарском дијелу општине 
доминирају старе куће „брв-
наре“, а у мјесту Горње Води-
чево постоји цијели склоп, од-
носно композиција ових кућа, 
што представља изузетну 
вриједност за развој сеоског 
туризма . Ове куће су доста 
очуване, а грађене су прије 
око 100 година, што увећава 
њихов значај . 

Бања Љешљани - базен

Општине РС
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Посебну вриједност пред-
ставља и Збирка завичајног 
музеја, Етнографска збирка, 
те Ликовна галерија . Веома 
значајан је и Легат Стојана Ће-
лића, који је Комисија за очу-
вање националних споменика 
прогласила националним спо-
меником БиХ . Овај национал-
ни споменик чини 41 дјело, и 
то: четири уља на платну, шест 
цртежа и 31 графика . Нацио-
нални споменик 
смјештен је у Кул-
турно–образов-
ном центру (згра-
да Музеја) у Но-
вом Граду . 

Н а ј з н а ч а ј -
није културне и 
спортске мани-
фестације на под-
ручју општине  су: 
Интернационална 
Уна регата, Ли-
ковна колонија 
Ракани, Дани на 
Сани, Дан општи-
не – Петровдан, 
спортске манифес-
тације (турнири и такмичења), 
Дани меда, пчеларства и здраве 
хране и Подгрмечка столица .

Смјештајни капацитети:
•	 Мотел „Нови Санатрон“, у 

Новом Граду, који распола-
же са 30 лежаја и рестора-
ном;

•	 Мотел „Ада“ који се налази 
покрај магистралног пута 
Нови Град-Бихаћ и распола-
же са 28 лежаја и рестора-
ном; 

•	 Мотел „Ла Либерта“ у Но-
вом Граду, са 25 лежаја;

•	 Мотел „Арена“, који се на-
лази поред магистралног 
пута Нови Град – Костајни-
ца, са 33 лежаја; 

•	 Гостионица „Млин на Ади“ 
у Новиом Граду, са 10 ле-
жаја

•	 БРЦ „Слатина – Љешљани“,  
са 12 бунгалова по шест 
лежаја (планирано још 14 
бунгалова); 

•	 Преноћиште: „Ерц“, са 10 
лежаја; 

•	 Преноћиште „ИН“, Рујишка, 
са шест лежаја; 

•	 приватни смјештај у рурал-

ним домаћинствима (26 до-
маћинстава, са 136 лежаја) .

СПОРТ

Спорт је добро развијен 
и организован је у клубови-
ма који његују многе спортске 
дисциплине – фудбал, кошар-
ка, рукомет, тенис, карате, кик 
бокс, шах, спортови на води и 
одбојка . У граду тренутно дје-
лује 17 активних спортских 
клубова, који окупљају нешто 
више од 800 чланова . 

На подручју општине та-
кође постоји и Спортско-рекре-
ациони центар „Млакве“, у 
чијем се саставу налази уређен 

фудбалски стадион, са свим 
пратећим објектима, трибина-
ма и помоћним игралиштима, 
као и ЈП Градски спортски цен-
тар „Спортска дворана“ у којој 
се одвијају ФВ, те тренинзи и и 
утакмице за кошарке, рукоме-
та, каратеа и малог фудбала . У 
његовом саставу су и  отворена 
клупска игралишта, уређено 
тениско игралиште без пра-
теће инфраструктуре и бетон-

ско игралиште 
са наткривеним 
трибинама за 300 
гледалаца . 

ПРИВРЕДА

В е л и к е 
фирме које су 
постојале на 
подручју општи-
не Нови Град 
(„Сана“ , „Лиг-
ношпер“) тран-
сформисане су  
процесом при-
ватизације, тако 
да данас на под-

ручју општине доминирају 
мала и средња предузећа (138 
субјеката)  и самосталне дје-
латности – трговачке, занат-
ске и угоститељске радње (638 
субјеката) . 

У области производно-
прерађивачке индустрије до-
минирају  дрвна,   текстилна,  
металопрерађивачка, грађе-
винска и електро-индустрија, 
са сљедећим производима: 
•	 у области дрвне индустрије: 

намјештај, грађевинска сто-
ларија, дрвени брикети и 
кошнице за пчеле;

•	 у области текстилне ин-
дустрије: мушко и жен-
ско рубље, радна одијела, 

Унска регата

Општине РС
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спортска и пчеларска опре-
ма;

•	 у области машинства, 
енергетике и металне ин-
дустрије: противпожарни 
уређаји, осигурачи, вијци, 
ексери,  метална и плас-
тична столарија, цистерне, 
бачве, конструкције од ме-
тала, резервоари, ограде, 
пољопривредне и друге ма-
шине;

•	 у области грађевинарства: 
квадра, ивичњаци, бетонске 
цијеви, зидарски производи, 
и други плочасти производи 
за грађевинарство . У овој 
области значајно је напо-
менути да се на подручју 
општине Нови Град експло-
атишу доломит, кречњак, 
гипс и камени гранулат, те 
се производе и камени агре-
гати, стакларски гриз, каме-
но брашно и камени грану-
лат, који се прерађује за бе-
тонирање, набачу, насипање 
путева, асфалтирање и сл .

Највећи произвођачи 
хране на подручју општине су: 

ЗЗ „Агројапра“ (брашно, про-
изводи од бундеве, уље) , „Ро-
дић сокови“, „Еко Пам“ (шам-
пињони, малине), „Еуро Фани“ 
(вино, сокови), „Дашић про-
дукт“ (адитиви за прехрамбену 
индустрију) и други . 

У сектору друмског са-
обраћаја и транспорта, такси 
превоза, аутошкола, аутосер-
виса, осигуравајућих друштава 
и шпедиција и осталих дјелује 
око 58 привредних субјеката, 
од чега 41 аутопревозник, са 
укупно 60 камиона и 24 ауто-
буса, 10 аутосервиса, четири 
техничка прегледа, седам оси-
гуравајућих кућа, четири шпе-
дитерских, од којих су двије 
домаће .

Пољопривреда

Укупна површина Новог  
Града је око 470 км², од чека 
на обрадиво земљиште отпана 
нешто више од 44 одсто, на па-
шњаке око 11 одсто, а на трсти-
ке, шуме и неплодно земљиште 
око 45 одсто . На овој терито-

рији разликују се два пољопри-
вредна рејона – алувијалне 
равни ријека Уне и Сане и њи-
хових притока и побрђа Подгр-
меча и Поткозарја . Оба рејона, 
са својим специфичностима, 
погодна су за развој пољопри-
вреде производње . На раци-
оналну употребу земљишта 
утиче стручна и контролисана 
употреба минералних ђубрива 
и средстава за заштиту биља, 
док је неповољна околност неа-
декватна величина посједа .

Оранице су по површи-
ни (84 одсто од укупне обра-
диве површине) доминантна 
и најквалитетнија категорија 
пољопривредног земљишта . 

Ратарско-повртарска 
производња

Према процјени одјељења 
за привреду и друштвене дје-
латности општине Нови Град, 
површине засијане житарица-
ма  су се у пероду од 2007 – 
2009 . године смањиле, а   најза-
ступљеније културе  су кукуруз 
и пшеница . Површине засијане 
поврћем у истом периоду ос-
тају приближно исте, а најза-
ступљеније културе су кром-
пир и пасуљ, док површине 
под сточним крмним биљем, 
послије наглог повећања,  
имају тенденцију лаганог пада .  
Најзаступљенија крмна кулура 
је луцерка .

Производња бундеве го-
лице започета је у сарадњи 
са ЗЗ „Агројапра“ из Доњих 
Агића . Тако је  2007 . Године 
бундева засијана на 5,95 ха, 
2008 . године на 8,2 ха, а 2009 . 
године на 3,95 ха . Осцилација 
у засијаним површинама може 
се образложити потешкоћа-

Панорама Новог Града
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ма до којих долази  приликом 
увођења нове производње . 
Капацитет уљаре коју има ЗЗ 
„Агројапра“ је 10 .000 литара 
бундевиног хладно цијеђеног 
уља, или 20 .000 литара хладно 
цијеђеног сунцокретовог уља 
годишње, тако да се површи-
не засијане бундевом голицом 
могу још повећавати како би 
капацитет уљаре био у потпу-
ности искоришћен . ЗЗ „Аг-
ројапра“ из Доњих Агића орга-
низује и кредитира производњу 
сјеменки за задружну финалну 
прераду хладно цијеђеног уља, 
те се очекује и даље повећање 
површина засијаних бундевом 
голицом .  

Производња у заштићеном 
простору

Према подацима 
Одјељења за привреду произ-
водња у пластеницима је за-
снована на површини од око 
једног хектара, са тенденцијом 
раста . Највећи број пластени-
ка се налази уз ријеку Уну, на 
подручју села Блатне, Рудица 
и Горњих и Доњих Ракана, па 
постоји могућност организо-
ваног откупа . У пластеници-
ма се углавном узгаја папри-
ка, парадајз и краставац али 
се због веће економичности 
у производњи уводе и друге 
културе краће вегетације – са-
лата и шпинат . Производња у 
контролисаним условима има 
тенденцију повећања у циљу 
економичности производње . 
У порасту је и пластеничка 
производња расада, највише 
паприке и парадајза . Тренут-
но у општини Нови Град има 
пет регистрованих произвођа-
ча расада, који произведу око 

194 .000 расада у чашама . Ови 
производи немају проблем са 
пласманом јер се у великој 
мјери расад пласира на под-
ручја сусједних  општина у 
Федерацији . У стабилним ус-
ловима привређивања повр-
тарска производња је једна од 
најефективнијих и најефикас-
нијих производњи у пољопри-
вреди . Пружа велике могућ-
ности, али како недостају пре-
рађивачки капацитети, још 
увијек не заузима  оно мјесто 
које би по економском значају 
требало да има .  

Воћарство

Важна пољопривредна 
грана у општини Нови Град је 
воћарство . На подручју општи-
не  највећи број произвођача 
воћа се бави интензивном про-
изводњом јабуке и крушке на 
површини од 37,5 хектара, док 
су остале врсте (шљива, брес-
ква, вишња, малине, купине и 
јагода) заступљене недовољно 
и спорадично на површини од 
око 8,0  хектара .

У опшини је регистрован 
један произвођач садница воћа, 
који у периоду 2007-2009 . го-
дине биљежи константан раст 
производње и има обезбијеђе-
но тржиште за комплетан сад-
ни материјал . 

На подручју општине 
постоји прогнозно-извјештај-
на станица која је смјештена 
у селу Куљани која пружа мо-
гућност самосталног вођења 
заштите у оквиру удружења 
воћара . За бољу покривеност 
подручја општине неопходно 
је набавити још једну прогноз-
но-извјештајну станицу .

Сточарство  

Сточарство је водећа 
пољопривредна грана у опш-
тини . Помаже биљну произ-
водњу, има великог удјела у 
приходима пољопривредних 
произвођача и утиче на развој 
пољопривредне производње .

Најразвијенија грана сто-
чарства је говедарство, које у 
оквиру сточарске производње 
учествује са 30 одсто . Поред 

Општине РС
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говедарства, заступљени су 
овчарство, свињогојство, пе-
радарство и пчеларство .

Највише се гаје краве и 
стеоне јунице . Товних бикова 
је мало, с обзиром на то да је 
интензивно стајско сточар-
ство слабо развијено . Проце-
нат крава и стеоних јуница 
у укупном фонду је веома 
висок, што резултира рела-
тивно великом производњом 
млијека . Дневне количине 
откупљеног млијека од пре-
рађивача крећу се око 11 .000 
литара .

Производња млијека

Производња крављег 
млијека резултанта је броја 
музних крава и просјечне 
млијечности по музном грлу . 
Млијечност по музном грлу, у 
првом реду, зависи од расног 
састава, начина држања, пра-
вилне исхране . 

Пчеларство

Пчеларство има дугу 
традицију у овим крајевима . 
Са порастом тражње и ши-
рењем пчеларских производа, 
ова дјелатност постаје веома 
атрактивна и економски про-
гресивна грана .

Поред породичних, ин-
дивидуалних газдинстава, 
на територији општине ос-
ниване су и веће организа-
ционе јединице у примарној 
пољопривредној производњи, 
односно фарме . 

Климатске и географске 
карактеристке општине по-
годују развоју пчеларства, а 
мед је све траженија роба на 
тржишту . Новоградски пчела-
ри су већим дијелом окупље-
ни око Друштва пчелара Нови 
Град, које је основано 1997 . 
године . Тренутно удружена 
44 члана посједују 2 .500 кош-
ница . Производња меда је ос-
новна дјелатност већине пче-

лара, а само мањи број искус-
них пчелара производе полен, 
матичну млијеч и прополис . 
На подручју општне годишње 
се произведе око 60 тона меда, 
али до сада није било органи-
зованог откупа меда . У плану 
је да се откуп организује преко 
Земљорадничке задруге „Агро-
уна“ из Доњег Водичева, која 
има властиту пунионицу меда 
и бави се производњом медних 
погача . „Дани меда“, манифес-
тација посвећена пчеларству, 
као производњи са великим 
могућностима, одржавају се 
традиционално сваке године .

Инвестициони потенцијал

Индустријска зона 
„Пољавнице” састоји се из 
три дијела, и то:
1 . старог дијела Индустријске 

зоне, који чине фирме које 
раде већ преко 50 година, 
као што је дио који заузима 
предузеће бивши „Лигно-
шпер“, а гдје се тренутно 
налази седам фирми . Овај 
дио пословне зоне обухвата 
површину од 184 .869 м² и 
углавном има уређену по-
требну инфраструктуру;

2 . новог дијела Индустријске 
зоне, који је још 2004 . годи-
не продат инвеститорима  
који су саградили потпуно 
нове објекте . Највећи број 
њих је организовао произ-
водњу или је у фази њеног 
организовања . У овом дијелу 
Индустријске зоне се нала-
зи 10 фирми, на површини 
од 56 .437 м² . Потребно је 
још квалитетно ријешити 
питање воде, ел .енергије, ка-
нализације и отпадне воде, 
путне комуникације и др;

Индустријска зона „Пољавнице”

Општине РС
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3 . Трећег дијела Индустријс-
ке зоне, који чини земља у 
власништву општине Нови 
Град или је у току поступак 
рјешавања власничких од-
нос . Овај дио се простире 
на  површини од 130 .153 
м² .

Рекреативни центар 
„Бања Слатина – Љешља-
ни“. - Цјелокупна зона БРЦ 
– Љешљани, површине 595,93 
хектара, проглашена је под-
ручјем од великог друштвеног 
интереса и као таква је обрађе-
на у регулационом плану, што 
чини квалитетну подлогу за 
просторно уређење .

Рекреативни центар 
„Мотел АДА“. – Планирано 
је обједињавање туристичких 
потенцијала општине који се 
вежу за ријеку Уну .

Логистичко-транспорт-
ни центар. – Планирано је ја-
чање и унапријеђење функције 
жељезнице, царине, шпеди-
ције и друмског саобраћаја на 
подручју општине, што пред-
ставља добру развојну шансу 
општине .

Потенцијалне BROWNFIELD  
инвестиције

•	 Касарна у Сводни,
•	 Управна зграда „Сане“, 

“Станосервис“, „Неимар“, 
Хотел „Уна“,  Робна кућа 
„Јединство“, Управна зграда 
„Лигношпера“ и слободно 
земљиште „Лигношпера“, 
„Енер Нови“, „Симпромакс“ 
су фирме које слабо послују 
те постоји могућност от-
купа њихове имовине или 

успостављања пословног 
партнерства .

Изјава начелнице 
општине Нови Град мр Сње-
жане Рајилић

Нови Град у 2020 . години 
је мјесто које својим инспи-
ративним животним амбијен-
том и перспективним еко-
номским окружењем пружа 
услове за  останак и лагодан 
живот својих становника . То 
је град који свој развој темељи 
на квалитетним људским ре-
сурсима, природним богат-
ствима, развијеној друштвеној 
инфраструктури и успјешним 
предузећима која обезбјеђују 
доваљан број радних мјеста за 
своје становнике . 

Јака економска основа, 
заснована на властитим ресур-
сима и знању, употпуњена ква-
литетним друштвеним абијен-
том, културне различитости, 
функционална друштвена ин-
фраструктура прилагођена 
потребама становника, као и 
висок степен социјалне бриге и 
еколошке свијести, оно је што 
град чини европским и стиму-

лативним животним амбијен-
том . 

Нови Град је средина са 
развијеном економијом, са раз-
вијеним туристичким секто-
ром у руралним подручјима, 
која је социјално сензибилна 
и атрактивна за живот младих . 
Инфраструктура општине је 
функционална,  у потпуности 
прилагођена потребама ње-
них становника и уређена по 
европским нормама . Напре-
дак заједнице је заснован на 
сарадњи цивилног друштва  и 
савремене локалне управе, као 
и високом степену бриге о кул-
турно-историјској и природној 
баштини и заштити животне 
средине . 

Ентузијазам становника 
Новог Града, спремност на ус-
вајање нових знања и вјештина, 
као и спремност на рад, поред 
коришћења властитих ресурса, 
добре комуникационе повез-
ности са великим регионалоим 
центрима и постигнут висок 
степен руралног развоја пред-
стављају кључне факторе раз-
воја наше општине у будућем 
периоду . 

Мр Сњежана Рајилић

Општине РС
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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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