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Двије деценије од рођења
Републике Српске

Двадесети рођендан и 
крсна слава Републике Српске 
прослављени су како и прили-
чи тако високим и округлим 
датумима . Створена још у мир-
нодопском пе риоду, Српска 
је од свога рођења па до да-
нас била предмет оспоравања, 
али и истрајног самопотврђи-
вања . Зато већ сама чињеница 
да постоји већ 20 година, да је 
мирна и стабилна, да је слож-
на и просперитетна, да се раз-
вија и економски и културно 
и друштвено у најширем сми-

слу представља успјех који је 
обиљежен широм Републике 
Српске . Централна прослава у 
Бањалуци започела је светом 
архијерејском литургијом у Са-
борној цркви, коју је предводио 
патријарх Иринеј . Затим је на 
свечаности у Палати Републи-
ке, предсједник Додик предао 
одликовања најзаслужнијим 
грађанима те високим гостима 
Српске . Највећи број званица 
окупио се на Свечаној акаде-
мији у дворани Борик на којој 
је након поздравних излагања 

предсједника Српске и Србије 
одржан културно-умјетнич-
ки програм . А након тога је 
предсједник РС, као домаћин 
прославе, приредио свечани 
пријем у велелепном здању 
владе . Као завршна манифес-
тација обиљежавања јубилеја 
одржана је спектакуларна при-
редба пред Банским двором, 
коју је пратило неколико хиља-
да грађана .
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Литургија у саборној 
цркви

Његова светост патријарх 
српски Иринеј  је већ у раним 
јутарњима сатима у ба њалуч-
ком Саборном храму Христа 
Спаситеља служио свету ар-
хијерејску литургију, уз саслу-
жење више владика и свештен-
ства, поводом празника Светог 
првомученика и архиђакона 
Стефана, који је Дан и крсна 
слава Републике Српске .

У својој бесједи патријарх 
Иринеј је зажелио Божији бла-
гослов Републици Српској као 
најмлађој српској држави, 
народу и онима који га воде, 
нагласивши да то није лако 
у овим тешким временима . 
Патријарх Иринеј је подсјетио 
да се данас славе три крупна 
догађаја - рођење Христово, 

празник Светог Стефана, првог 
архиђакона и страдалника за 

Цркву Христову и празник Ре-
публике Српске .

“Слави и Република Срп-
ска, млада држава, која је мла-
да као и Свети Стефан и која 

данас на исти начин свједочи 
вјеру православну и свето име 
српско”, рекао је патријарх и 

додао да нема народа као што 
је српски који има толико све-
таца, мученика и преподобни-
ка, који су потврдили свето име 
народа и православну вјеру . Го-
ворећи о жртви коју је дао Све-
ти Стефан у име вјере и свје-
дочећи за Христа, патријарх 
је нагласио да народу на овим 
просторима не треба пуно го-
ворити о мучеништву, јер је и 
сам много пропатио и дао ве-
лику жртву као православни 
хришћани .

Патријарх српски је иста-
као и многе напоре и труд који 
је учуинио народ на овим про-
сторима подижући многе хра-
мове а након литургије обавио 
је обред освештања славског 
жита и ломљења славског кола-
ча . У ломљењу славског кола-
ча учествовали су предсједник 
Републике Српске Милорад 
Додик, предсједник Народне 
скупштине Игор Радојичић, 
премијер Александар Џомбић, 
предсједавајући Савјета ми-
нистара БиХ Никола Шпирић, 
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те престолонасљедник принц 
Александар Карађорђевић .

Његово преосвештенство 
владика бањалучки Јефрем је у 
пригодној ријечи добродошли-

це истакао да је Српска свједок 
истине да је ово “наша земља на 
коју имамо право и пред Богом 
и пред људима” . Он је нагласио 
да је долазак патријарха, а  по-
себно служење литургије, ра-
дост и благослов, те нада да ће 
сваки грађанин у свом звању 
пожртвовно радити на добро-
бит народа и Републике .

Предсједник РС уручио 
висока одликовања

Поводом двадесетого-
дишњице РС, председник До-
дик је Орденом РС на ленти 
одликовао председника Србије 
Бориса Тадића, бивше председ-
нике РС Рајка Кузмановића, 
Николу Поплашена, Драгана 
Чавића и Мирка Шаровића . 
Истим орденом одликовани 

су митрополит дабробосански 
Николај, затим епископи звор-
ничко-тузлански Василије, 
бањалучки Јефрем, бихаћко-
петровачки Хризостом, захум-

ско-херцеговачки и приморски 
Григорије и умировљени епис-
коп захумско-херцеговачки 
Атанасије .

Орденом РС са златним 
вијенцем одликовани су Бо-
рачка организација РС, Спе-
цијална јединица МУП-а РС, 
замјеник директора „Оптима 
групе” Анатолиј Киселев и се-
натор РС Предраг Лазаревић . 
Орден части за златним зра-
цима добили су бискуп бања-
лучки монсињор др Фрањо 
Комарица и постхумно рабин 
јеврејске заједнице у РС Јозеф 
Атијас . Орден Његоша првог 
реда добили су редовни профе-
сор Универзитета у Источном 
Сарајеву демограф др Стево 
Пашалић, голман „Барсело-
не” Данијел Шарић и спортски 
радник Мирослав Петричевић .

Председник Србије Борис 
Тадић захвалио је Милораду 
Додику на одликовању и рекао 
да оно “представља обавезу да 
сарадња РС и Србије буде све 
плодотворнија и да она треба да 
повезује не само српски народ, 
већ и све народе добре воље 
и да одликовање које је добио 
припада „Србима, Србији и ње-
ним грађанима” . У име одли-
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кованих бивших предсједника 
Републике Срспке захвалио се 
академик Рајко Кузмановић, 
а у име свештенства епископ 
тузланско-зворнички Василије 
Качавенда .

Излагања предсједника 
Српске и Србије

“Република Српска је за-
вјет да ћемо живјети као сло-
бодни и достојанствени људи, 
а у њу је уграђена наша вје-
ковна борба против тираније и 
зла, против фашизма и наци-
зма” - поручио је предсједник 
Српске Милорад Додик са Све-
чане академији у бањалучкој 
дворани Борик, која је започ-
ела интонирањем химне РС у 
извођењу хора “Србадија” из 
Бијељине . У пригодном изла-
гању предсједник Додик је ис-
такао: ”На данашњи дан прије 
20 година створена је Репу-
блика Српска . Настала је пле-
бисцитарном вољом српског 
народа, на миран начин, одлу-
кама демократски изабраних 
народних посланика у Скупш-
тини српског народа у БиХ .” И 
нагласио да је “формирана као 
историјска потреба и израз ле-
гитимне воље српског народа 
још док је у БиХ владао мир, а 
не као резултат оружаних су-
коба и ратна творевина .”

Према Додиковим рије-
чима, “рођење Републике 
Српске везано  је за историјски 
и политички контекст раза-
рања Југославије, када су мно-
ги други комадањем заједничке 
земље, рушењем њених грани-
ца, разарањем њеног суврени 
тета,  кршењем Устава, међу-
народног права и права других 
народа долазили до својих на-

ционалних држава” . И додао да 
је “РС све вријеме трајања рата 
имала статус ратујуће стране и 
као таква учествовала у свим 
мировним преговорима које је 
водила међународна заједни-
ца и још тада имали признат 
међународно-правни субјекти-
витет” .

“Свој легитимитет и ле-
галитет, као основе суверене 
власти, унијели смо и највећим 
дијелом задржали потписи-
вањем свих 11 анекса Дејтон-
ског споразума . Поред свих ат-
рибута суверености, потврђено 
нам је и право на законодавну, 
извршну и судску власт, као 
и право на војску”- објаснио 
је Додик зашто Српска данас 
представља незаобилазан фак-
тор у одлучивању у БиХ, а њен 

став се поштује на регионал-
ном и ширем плану . “Жели-
мо да наставимо да развијамо 
добре односе са братском Ср-
бијом, Русијом, Израелом, ЕУ, 
САД . . . државама у региону и 
широм свијета . И данас не мо-
жемо, а да се не сјетимо наших 
сународника на Косову, и још 
једном поновимо нашу подрш-
ку Србији и њеним настојањи-
ма да сачува суверенитет у 
околностима када су интереси 
моћних изнад међународног 
права и правде”, закључио је 
предсједник Срспке .

Свечаном скупу обратио 
се и председник Србије Борис 
Тадић, који је истакао да ће 
„Србија као гарант Дејтонског 
споразума наставити да подр-
жава територијални интегри-

Амбасадор Руске Федерације у Босни и Херцеговини Алек-
сандар Боцван Харченко уручио је предсједнику РС Милора-
ду Додику Орден дружбе, којим га је одликовао предсједник РФ 
Дмитриј Медведев. Обраћајући се присутнима Боцван-Харченко 
је истакао “изузетан лични допринос Додика успону и стабил-
ности Републике Српске”.
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тет и суверенитет БиХ, као 
и њено унутрашње уређење 
дефинисано Дејтонским спо-
разумом, чији су темељ два 
ентитета и три конститутивна 
народа” . Указујући на чврсте 
везе Србије и Српске, Тадић је 
рекао да “српски народ са обе 
стране Дрине повезују исто-
рија, култура и религија” . 

Истовремено, рекао је 
предсједник Србије, “наша по-
литика је принципијелно кон-
зистентна и дубоко укорењена 
у идеји мира и развоја што је 
основни предуслов решавања 
трагичних конфликата из про-
шлости чије последице осећа-
мо и данас” . Зато је Србија увек 
била спремна да потпише спо-
разум о специјалним паралел-
ним везама и са Федерацијом 
БиХ, закључио је Борис Тадић

Затим је наш прославље-
ни мултимедијални стваралац 
Емир Кустурица прочитао јед-
но литерарно сјећање на своје 
сарајевско дјетињство, а након 
тога позвао на поштовање Ан-
дрићеве заоставштине . “Народ 
који има велике умјетнике има 

и велику слободу . Иво Андрић 
је наш највећи књижевник и 
највечи борац за слободу јер 
је његово дјело највећи домет 
српске културе .

Угледни гости

Поруке слободе, мира, 
сарадње и развоја у говорима 

два предсједника и великог 
умјетника аплаузом је поздра-
вило неколико стотина углед-
них гостију . Између осталих, 
свечаној академији су при-
суствовали принц Алексан-
дар Карађорђевић и принце-
за Катарина, премијер Србије 
Мирко Цветковић и министар 
унутрашњих послова Србије 
Ивица Дачић . А у делегацији 
Хрватске демократске заједни-
це БиХ били су њен председник 
Драган Човић, Борјана Кришто 
и кандидат за предсjедавајућег 
Савjета министара БиХ Вјекос-
лав Беванда .

Програм свечане 
академије

Након свечаног излагања 
предсједника Српске Милрада 
Додика о двије деценије РС и 
поздравног обраћања предсјед-
ника Србије Бориса Тадића, те 
књижевног прилога Емира Ку-
стурице услиједио је занимљив 
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програм посвећен двадесесто-
годишњем јубилеју .

Према оригиналној идеји 
сценаристичког тандема Ната-
ша Глишић – Јелена Којовић-
Тепић,  подсјећање на протекле 
двије деценије оружане и поли-
тичке борбе за РС настављено 
је у знаку представљања њене 
љепше садашњости и боље бу-
дућности . Оригиналну и атрак-
тивну комбинацију драмских, 
фимских, музичких и плесних 
нумера објединила је пору-
ка да данас и сутра Републике 
Српске почива на младим, об-
разованим, вриједним, тален-
тованим и предузетним . Да 
се не ради о пуким жељама и 
надама него о будућности која 
је већ почела приказано је у 
кратким и ефектним фимским 
репортажама о живим примје-
рима за узор … 

Млади агроном Петар 
Николић се послије одбра-
не доктората на Бањaлучком 
универзитету вратио на поро-
дично имање у Семберији да 
би засадио план тажу старе и 
заборављене, локалне сорте 
јабуке . Јединствена у свијету, 
“кола чарка”, “погачарка” или 
“кромпирача”, како је зову 
најстарији семберски сељаци, 
не прска се и није генетски мо-
дификована тако да предста-
вља чисти дар природе какав се 
данас ријетко гдје може наћи у 
свијету . Захваљујући практич-
но неограниченим  могућнос-
тима извоза у оквиру програма 
“здраве хране” др Николић је 
лако добио кредитну подршку 
за ширење плантажа и у дру-
ге крајеве Републике Српске . 
“Српска је према површини 
пољопривредног земљишта по 

глави становника међу првима 
у свијету, а има и чисту воду, 
ваздух и земљу те уз улагање 
знања и рада резултати никога 
неће мимоићи …” – објашњава 
свој рецепт за пословни успјех .

Приче о успјесима мла-
дих из Српске наставља се у Ње-
мачкој гдје је дизајнерка Ми-
лица Нинковић из Гацка поста-
ла креатор једног од у свијету 
најуспјелијих модела малих 
аутомобила на електрични по-
гон . Модел, који је по њој добио 
име “Мила”, оригиналан је, по-
ред осталог, и по томе што се 
по потреби може развући како 
би се убацио још један ред сје-
диша, што су сви сигурносни 
механизми интегрисани и што 
сваки точак има засебан мотор . 
“Имала сам четири старија 
брата и од малих ногу слуша-
ла разговоре о аутомобилима 

У фокусу
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…”, објашњава  Милица како је 
дошло до тога да свој таленат и 
знање на Академији примјење-
них умјетности у Бањалуци 
примјени баш у аутомобилској 
индустрији . Да није заборавила 
родни крај свједочи чињеница 
да се алуминијумска каросе-
рија за “Милу” производи у РС, 
али тврди да је наша развојна 
шанса прије свега у мобили-
зацији младих талената какве 
није срела нигдје у свијету . 

Трећа прича почиње наја-
вом предавања професора Пав-
ла Јовановића о природним и 
обновљивим изворима енер-
гије на чувеном московском 
универзитету Ломоносов . Мла-
ди доктор наука прича како је 
од дјетињства био заокупљен 
идејом да породично имање 
учини енергетски независним . 
“У нашем домаћинству смо ко-
ристили све врсте природне и 
обновљиве енергије: од сунца и 
вјетра, до биља и свакојаког ор-
ганског отпада . Производили 
смо и свој био-дизел од уљане 
репице …” – каже Јовановић . 
Он је данас оснивач и преда-
вач Академије “Елементи” коју 
похађају бројни млади енту-
зијасти који нису само из Репу-
блике Српске .

Слиједи портрет младе 
архитектице Санеле Поповић, 
која представља спој креатив-
ности и пословности . Елип-
састе дрвене куће које су плод 
њене пројектантске имагина-
ције данас се извозе у 32 земље 
на 3 континента . И њена ин-
спирација вуче коријен из дје-
тињства и завичаја:  неуништи-
ва стара дрвена црква поред 
дједове куће и рано искуство 
да земљотрес највише погађа 
оштре углове грађевине . Дрве-

на грађа плус обла форма били 
су рјешење, а за противпожар-
ну заштиту и соларно гријање 
обратила се предусретљивим 
колегама из Кине . Заљубљена 

у дрво, Санела свако посјечено 
стабло надокнађује са 30 исто-
врсних садница па није чудо 
што је име творнице надалеко 
познатих “округлих брвнара” 
носи име “Добро дрво”

Циклус портрета младих 
и предузетних, али у овом слу-
чају и срећних, затвара бајко-
вита прича белгијског слависте 
и љубитеља екстремних спор-
това Мишела Ублијеа . “У жељи 
да спојим своје двије страсти, 
славенске језика и рискантне 
скокове дошао сам на Тјен-

тиште, али ме при једном ско-
ку по невремену вјетар бацио 
на крошњу стабла у дворишту 
Митра Костића недалеко од 
Фоче” - кроз смијех казује Ми-

шел . Домаћини су га срдачно 
примили и његовали, а у Мит-
ровој ћерци и познатој младој 
књижевници Дринки нашао 
је много више од стручног са-
говорника . Мишел и Дринка 
су одлучили да остану и живе 
управо ту гдје је њега бацила 
срећа у несрећи и да живе од 
туризма . Уз приватну срећу по-
срећило им се и у послу: у коо-
перацији са јед ном агенцијом 
из Брисела они су у протеклој 
години у Републику Српску до-
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вели ништа мање него стотину 
хиљада иностраних туриста .

Овај документарни ом-
нибус од пет ведрих и охраб-
рујућих прича повезан је крат-
ким и поучним фрагментима из 
дјела Милутина Миланковића, 
Доситеја Обрадовића, Вука 
Караџића, Николаја Велими-
ровића, Петра Кочића и Меше 
Селимовића . И пропраћен из-
врсним савременим музичким 
и плесним нуме рама које су 
у читав сценски програм уно-
сили снажан ритам, енергију 
и оптими зам . Порука сцена-
ристки ња Глишићеве и Којо-
вићеве је била више него јасна: 
Славећи протеклих 20 година, 
Српска се спрема за нових 20 .

Анимирана фреска на 
фасади Банског двора 

Обиљежавање јубилар-
ног Дана Републике и крсне 
славе РС Светог првому чени-
ка и архи ђакона Стефана  за-
вршено је спектакуларном 3Д 
пројекцијом на платоу испред 
Културног центра Бански двор 
у Бањалуци у изведби “Креа-
тивне галерије 12” из Београда .  

У вечерњеим сатима  уз 
замрачење уличног и освје-
тљења у околним зградама из-
ведена је виртуелна предста-
ва на предњој фасади Банског 
двора . То ком фантастичног ау-
дио-визуелног спектакла, пред 
неколико хиљада гледала ца из 
свих дијелова РС, приказани су 

природни и привредни потен-
цијали РС, те пресјек 20 година 
постојања Српске . У оквиру 3Д 
пројекције представљена је и 
богата историја Српске и порт-
рети прослављених писаца и 
пјесника . Ређале су се слике 
годишњих доба, знаменитих 
подручја и најљепших грађе-
вина из свих дије лова Српске, 
а магичној атмосфери допри-
нијела је сјајна музика .

Пројекција, чија је пору-
ка била “поносан на своје ко-
ријене, сваког тренутка и сва-
ког дана стварати нове приче 
које чине историју”, завршена 
је спектакуларним ватрометом 
какав никад раније није био 
виђен у главног граду РС .
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Трећи министарски форум

Министри здравља из ју-
гоисточне Европе посветили су 
два дана разматрању начина  
како укључити и друге важне 
секторе како би се смањила 
стопа смртности и болести у 
својим земљама . Трећи форум 
министара здравља одржан је 
13 . и 14 . октобра 2011 . године 

у Бањалуци, у Босни и Херце-
говини, а на њему су учествова-
ли министри здравља и високи 
званичници из десет земаља 
чланица Здравствене мреже ју-
гоисточне Европе (SEEHN) . 

Форум је јединствено тије-
ло формирано у контексту Па-
кта стабилности за југоисточну 
Европу након краха привреде 
и конфликта који је покидао 
регион на дијелове током ‘90-
тих година . Током посљедње 
деценије, министри здравља у 
земљама чланицама Форума 
блиско су сарађивали и ради-
ли заједно са Свјетском здрав-

ственом организацијом (WHO) 
за Европу у оквиру формалне 
регионалне сарадње у области 
јавног здравства коју сада подр-
жава Савјет за регионалну са-
радњу (RCC) . 

Незаразне болести као 
што су малигна обољења, боле-
сти срца, респираторне боле-

сти, мождани удар и дијабетес 
представљају највеће узрочни-
ке смртности у датим земљама, 
али и широм цијелог региона 
Европе у којем дјелује Свјетска 
здравствена организација, гдје 
су у 86 одсто узрок смртности 
и чине 77 одсто опетерећења 
друштвене заједнице усљед бо-
лести . Иако се у цијелом реги-
ону животни вијек продужава, 
неједнакости су ипак и даље 
присутне . Чак се и у земљама 
чланицама Здравствене мреже 
JИE које већ дуги низ година 
размјењују искуства и полити-
ке, животни вијек креће од 69 

година, у Републици Молда-
вији, до 81 годину у Израелу .

„Већ дуги низ година бли-
ско радимо са регионом и по-
знати су нам многи импресивни 
резултати постигнути у области 
здравства“, рекла је регионална 
директорица Свјетске здравс-
твене организације за Европу 
Жужана Јакаб . „Упоредо са ула-
гањем даљих напора на јачању 
система здравства, сада мора-
мо и да директно побиједимо 
ове болести уз помоћ приступа 
‘здравље у свим политикама’ 
који превазилази сам сектор 
здравства и обухвата многа под-
ручја власти која утичу на здра-
вље и добробит људи“ . 

„Здравље у свим полити-
кама“ је приступ који заузима 
високо мјесто у државним пла-
новима и програмима . Свјетска 
здравствена организација ради 
на изради нове европске по-
литике за здравље и добробит, 
„Здравље 2020“, којом се одо-
брава овај приступ и у даљем 
раду ослања на лекције научене 
из примјене Талинске повеље 
„Здравствени системи за здра-
вље и благостање“ . Осим тога, 
политичком декларацијом о 
незаразним болестима коју је у 
септембру 2011 . године доније-
ла Генерална скупштина Ује-
дињених нација наглашава се 
потреба да се државне полити-
ке ојачају како би биле подршка 
интерресорним државним по-
литикама и плановима . Декла-
рација је донесена одмах након 
што је Европско управно тијело 
WHO-а, које чине представни-
ци 53 државе у региону Европе, 
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прихватило акциони план за не-
заразне болести Свјетске здрав-
ствене организације за Европу . 
Ови главни циљеви политика су 
засновани на чврстом доказу о 
томе шта је у пракси изводљиво .        

„Савјет за регионалну 
сарадњу Здравственој мрежи 
JИE континуирано је пружао 
организациону и стручну по-
моћ“, рекао је генерални се-
кретар Савјета Хидо Бишчевић . 
„Смањење сиромаштва, здра-
вље и сигурност на раду, развој 
иновација и дигитализације, 
боље коришћење ресурса и заш-
тита животне средине предста-
вљају главна подручја у оквиру 
којих се активности регионалне 
сарадње у области јавног здрав-
ства могу међусобно повезати“ . 

Форуму под називом 
„Здравље у свим политикама 
југоисточне Европе: заједнички 
циљ и одговорност“ присуство-
вали су министри здравља из 
земаља чланица Здравствене 
мреже JИE, које су уједно и чла-
нице Савјета, те партнери попут 
Европске комисије, Савјета Ев-
ропе, Развојне банке Савјета 
Европе, Међународне органи-
зације за миграције, као и кре-
атори политика из различитих 
сектора .

Министри који су учество-
вали на Форуму су у петак, 14 . 
октобра, потписали Бањалучку 
повељу којом су указали на оп-
редијељеност министара здра-
вља из земаља региона да раде 

на укључивању аспекта здравља 
у све политике . 

Форум су организова-
ли Предсједништво, Извршни 
одбор и Секретаријат Здравс-
твене мреже југоисточне Ев-
ропе, заједно са Регионалном 
канцеларијом Свјетске здрав-
ствене организације за Европу 
и Савјетом Европе, а у окви-
ру Савјета за регионалну са-
радњу, те у сарадњи са Босном 
и Херцеговином, коју предста-
вља Министарство цивилних 
послова Босне и Херцеговине, 
Министарство здравља Федера-
ције Босне и Херцеговине и Ми-
нистарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске .

Бањалучка декларација

Представници десет земаља чланица 
Здравствене мреже југоисточне Европе, као 
и представници међународних организација 
предвођени Свјетском здравственом организа-
цијом, потписали су 14 . октобра 2011 . године, на 
Трећем форуму министара здравља, потписали 
су Бањалучку декларацију којом се обавезују на 
интегрисани приступ здравственој заштити .

Министар здравља и социјалне заштите 
Републике Српске Ранко Шкрбић истакао је 
да је Трећи форум министара здравља одржан 
у Бањалуци сигурно један од највећих догађаја 
који се десио у спољнополитичком смислу, не 
само кад је у питању здравство већ и шире .

 „Бањалука је ова три дана представља-
ла Републику Српску и БиХ на међународном 
плану . То је велики успјех за све нас, плод једне 
сарадње и наших заједничких напора да пока-
жемо да можемо не само на домаћем већ и на 
међународном плану да остваримо све оно што 
смо и обећали прије неколико година“, рекао је 
Шкрбић .

 „Овом повељом све земље регије су се 
обавезале да ће у области здравства развијати 

заједничке регионалне пројекте и да ће у наред-
них десет и више година чинити све напоре да 
спроведу у дјело оно што је био мото форума, 
а то је ‚Здравље у свим политикама‘“, рекао је 
министар цивилних послова БиХ Средоје Новић 
новинарима након потписивања декларације .

Новић је изразио увјерење да ће и БиХ 
и друге земље наћи начина да све сегменте 
друштва укључе у сектор здравства, како би пре-
венција болести била број један, а лијечење тек 
спорадично .

Изражавајући задовољство што повеља 
Трећег форума минстара здравља југоисточне 
Европе носи префикс бањалучка, министар Но-
вић је нагласио да министарства здравља у БиХ 
добро сарађују и да је управо резултат њихове 
добре сарадње и координације, без задирања у 
међусобне надлежности, организација и одржа-
вање форума министара регије у Бањалуци .

 Он је нагласио да је сарадња министарс-
тава здравља у БиХ одлична и да тренутно нема 
отворених питања у њиховој сарадњи .



Представништво реПублике срПске 13

На планини Јавор налази 
се ски-центар Игришта, који 
носи назив по истоименом нај-
вишем врху ове планине (1406 
м/нв) . Ски-центар се налази на 
самом магистралном путу од 
Зворника преме Сарајеву, из-
међу Власенице и Хан Пјеска . 
Изграђен је у вријеме Олим-
пијских игара у Сарајеву као 
помоћни центар .

Од Власенице до скија-
лишта има око 7 км пута који 
се стрмо пење успоном од 14 
одсто до превоја “Поглед” на 
1 .193 м/нв .

Највеци врх планине Ја-
вор је Велико Игристе, 1 .405 м, 
а затим Мало Игристе, 1 .331 м .

Влада Републике Српске 
је у јуну 2008 године купила 
предузеће “Звијезда” и осно-
вала ново угоститељско-ту-
ристичко предузеће “Игриште” 
а .д . У оквиру предузећа су: 

•	ски	центар	“Игришта”,	
•	спортско-рекреативни	

центар “Језеро”, 
•	хотел	“Панорама”	и		
•	етно	ресторан	“Јавор”.	
Предузеће има 35 стално 

запослених, а током зимске се-
зоне запошљава и одређен број 
сезонских радника . 

Гости су углавном из 
Лознице, Новог Сада, Тузле, 
Бијељине, Брчког, Зворника, 
Градишке и осталих крајева 
БиХ и Србије . 

Судећи по резервацијама 
за ову сезону, та традиција се 
наставља без обзира на ситу-
ацију у којој се налазило пре-
дузеће у претходним годинама 
и пропусте који су се дешава-

ли . Влада РС, као нови власник 
предузећа, уложила је значај-
на средства да се сви затечени 
недостаци отклоне . Гости би 
убудуће требалод да буду задо-
вољнији услугама, обећавају из 
овог предузећа, које ће се тру-
дити да услуге подигне на што 
виши ниво .

Власеница се налази у 
источном дијелу Босне и Хер-
цеговине . Припада сарајевско-
зворничкој регији, а географ-
ски средњем Подрињу, зала-
зећи и у област Бирача . 

На подручју општине, ма-
гистрални пут Београд- Звор-
ник-Сарајево рачва се у два 
правца - ка југу, преко Хан 
Пијеска и Сокоца за Сараје-
во и, западније, преко Кладња 
за Тузлу и такође, за Сарајево . 
Центар општине удаљен је од 
Београда 220, од Новог Сада 
210, од Сарајева 100, Бањалу-

ке 240, од Зворника 45, од Туз-
ле 70, а од аутопута Београд-
-Загреб 120 километара .

У непосредном сусједству 
су општине Хан Пијесак, Ми-
лићи, Шековићи, Зворник и 
Кладањ .

Хотел “Панорама

Налази се у близини ма-
гистралног пута Београд-Са-
рајево и недалеко од аутобуске 
станице у Власеници . 

Смјештајни капацитет 
хотела је 154 лежаја у 47 соба 
(једнокреветне, двокреветне, 
трокреветне, четворокреветне 
и апартмани) .

Хотел има сопствено цен-
трално гријање и паркинг за 60 
аутомобила .

Смјештеј у Хотелу “Па-
норама” је веома погодан за 
спортисте на базичним при-

Туризам

Туризам власеничког краја
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премама јер су локални стади-
он са помоћним игралиштем 
и кошаркашки терен удаљени 
50 метара од хотела .Такође 
спортско-рекреативни центар 
“Језеро” је од хотела удаљен 
800 метара, а ски центар “Иг-
ришта” 7 километара . 

Ресторанске сале пру-
жају могућност за одржавање 
семинара и симпозијума, а по 
потреби постају јединствен ка-
фанско-ресторански простор 
са око 450 мјеста . 

Наше предузеће врши ус-
луге превоза путника на свим 

домаћим и међународним 
релацијама . Посједујемо два 
минибуса са по двадесет мјес-
та .Возила су климатизована, 
имају видео опрему и остале 
садржаје за угодно путовање . 
Предузеће, возачи и возила 
посједују одговарајуће ли-
ценце за међународни превоз 
путника .

Ски-центар “Игиршта”

На планини Јавор налзи 
се ски центар Игришта, који 
носи назив по истоименом 
највишем врху ове планине 
на 1406 м/нв . Ски центар се 
налази на самом магистрал-
ном путу од Зворника преме 
Сарајеву, између Власенице 
и Хан Пјеска . Изграђен је у 
вријеме Олимпијских игара у 
Сарајеву као помоћни центар .

Од Власенице до скија-
лишта има око 7 км пута који 

Пројекат: Уређење спортско-рекреативног центра „Језеро“

Расположиви ресурси: СРЦ ,,Језеро“ обухвата површину од 77 ха. Вјештачко језеро повр-
шине 800 м², са уређеним бетонским плажама и спортским теренима пружа могућност за развој 
љетњег туризма и јединствено је на просторима источне БиХ. У оквиру СРЦ ,,Језеро“ налази се и 
ресторан са око 50 мјеста, са додатних 50 мјеста распоређени у четири ,,кућице“ од дрвета и трске 
са урађеном амбијенталном расвјетом, чиме је сам изглед СРЦ ,,Језера“ јединствен у туристичкој 
понуди. Уређени спортски терени за одбојку на пијеску, мали фудбал, тениски терен, игралишта 
за дјецу и купалиште нуде богату туристичку понуду у љетним мјесецима. СРЦ ,,Језеро“ послује у 
оквиру државног предузећа ,,Игриште“ а.д. Власеница.

СРЦ ,,Језеро“ може да прими пар хиљада посјетилаца, те својим постојањем употпуњује ту-
ристичку понуду Власенице, нуди могућност додатног развоја љетњег и спортско-рекративног ту-
ризма. 

Поред санације вјештачког језера, општина Власеница планира да за простор од 77 ха изра-
ди Регулациони план, којим ће се предвидјети изградња хотела, спортских терена и других садр-
жаја који ће пружити јединствену туристичку понуду у БиХ.

Врста пројекта: удио у власништву постојеће фирме
Статус пројекта: пословна идеја
Локација: Налази се поред магистралног пута М19.2. Београд –Власеница –Кладањ- Тузла, 

на удаљености од око 1,50 км од центра града.

Туризам



Представништво реПублике срПске 15

се стрмо пење успоном од 14 
одсто до превоја “Поглед” на 
1 .193 м/нв .

Највећи врх планине Јавор 
је Велико Игриште (1 .405м), а 
затим Мало Игриште1( .331 м) .

СРЦ “Језеро”

Спортско-рекреативни 
центар “Језеро” налази се по-
ред пута Власеница-Тузла, не-
колико стотина метара удаљен 
од табле која означава улазак у 
Власеницу . У току 2009 . годи-
не простор  СРЦ “Језеро” је у 

потпуности реновиран и обо-
гаћен новим садржајима као 
што су терени за мале спортове 
(одбојка, фудбал) на пијеску, 
игралиште за најмлађе, угос-
титељски објекти .У потпуности 
је сређена плажа са обје стране 
језера, постојећи угоститељски 
капацитети и паркинг .

СРЦ “Језеро” послује 
у саставу угоститељско-ту-
ристичког предузећа АД “Иг-
риште” .

Ресторан “Јавор”

Ресторан “ЈАВОР” се на-
лази непосредно поред ма-
гистралног пута Власеница-
Сарајево, у подножју полазне 
тачке ски лифта . Уређен је у 
изворном етно-стилу . Каракте-
рише га  велики избор домаћих 
специјалитета (печења, печења 
испод сача, јела са роштиља) 
и велики избор алкохолних и 
безалкохолних пића . Капаци-
тет  ресторана је око 100 мјес-
та, са љетњом баштом .

Туризам

Пројекат: Модернизација ски-центра Игриште

Пројектом модернизације ски-центра ,,Игришта“ планира се изградња модерног туристич-
ког центра са свим пратећим садржајем: хотели, пословно-привредни објекти, стамбени објекти – 
типа викендице (18 објеката). Поред већ формираних зона за рекреацију (скијалиште, планинске 
стазе и сл.) те њиховог уређења и осавремењавања, планирана је изградња већег броја спортских 
терена за колективне и индивидуалне спортове. Предвиђене су и зоне за изградњу етно села и 
зона кампа (феријални камп – мксимално 100 мјеста). Планирани хотели су капацитета 200 мјес-
та спратности Rо+2+М.

Расположиви ресурси: Постојећи ски центар је изграђен за вријеме одржавања Олимпијских 
игара у Сарајеву као помоћни центар, ски стазе, ски лифтови

Врста пројекта: удио у власништву постојеће фирме
Статус пројекта: пословна идеја
Локација: Налази се у близини Власенице (7 км), поред магистралног пута Београд-Сараје-

во. Од магистралног пута удаљено је 5 км (макадамски пут). Укупна површина коју обухвата ски-
-центар ,,Игриште“ је 38,5 ха и чине га ,,Јаворов до“ (32 ха) и ,,Ружина вода“ (6,5 ха).
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Општина Петровац-Дри-
нић налази се у сјевернозапад-
ном дијелу БиХ . Територија 
Општине се у највећој дужи-
ни граничи са општином Бос . 
Петровац, затим општинама 
Кључ, Рибник, Источни Дрвар 
и Дрвар . Математичко карто-
графски подаци су: 44°34`сје-
верне географске ширине и 
16° 23` источне географске 
дужине, на надморској висини 
од 700 м . Површина општине 
је 136,48 км2, односно 16 % од 
предратне општине, 853 км2 .

Простор Дринића у хи-
дролошком погледу смјештен 
је између ријека Уне, на запа-
ду, ријеке Сане, на истоку, и 
Унца, на југу . Како су Сана и 
Унац притоке Уне првог реда, 
то је простор општине Петро-

вац сливно подручје ријеке 
Уне .

КЛИМА 

Клима овог подручја при-
пада умјерено континенталној 
са утицајем планинске климе . 
Просјечне годишње падавине, 
према мјерењима у два више-
годишња периода, су 530-590 
мм . Оваква клима одговара 
крмним и зељстим културама, 
боље јарим него озимим жи-
тарицама . Најсушнији мјесец 

је август, а релативна суша 
се може јавити у јулу и авгус-
ту . Просјечна годишња тем-
пература је 7,8°C . Најтоплији 
мјесец је јули, са 16 °C, а 
најхладнији јануар, са –2,8°C . 
Највише апсолутне темпера-

туре измјерене су у јуну и јулу 
34,20°C-35,10°C, а најниже у 
јануару –24,5°C . У просјеку, у 
вегетационом раздобљу однос 
температура и падавина може 
се сматрати повољним . Укуп-
на количина топлоте у ширем 
вегетационом раздобљу (235 
дана) износи око 15 .918 Ј, а у 
ужем (156 дана) од 11 .729Ј-
13 .405 Ј, што је довољно за врло 
интензиван раст зелених крм-
них култура и довољно за зрење 
кукуруза тврдунца из групе 100 
(100 је ознака за хибридни ку-
куруз брдско-планинске сорте 
и означава 100 дана потребних 
од ницања до зрења) . 

ЗЕМЉИШТЕ

П о љ о п р и в р е д н о 
земљиште има добре ана-
литичке карактеристике и 
омогућава узгој скоро свих 
пољопривредних култура . Ана-
лизом Пољопривредног инсти-
тута у Бањалуци утврђено је да 
је неким парцелама потребна 
мјера поправке у смислу кал-
цификације, али нижим дозама 
кречњака . Међутим на већини 
парцела не смије се примјењи-
вати кречни материјал . Све 
парцеле су добро обезбијеђене 
хумусом . Садржај лако присту-

Петровац-Дринић

Општине РС
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пачног фосфора на 98 одсто 
парцела је јако низак . Садр-
жај калијума највећем броју 
парцела је осредњи . На основу 
података добијених анализом 
пољопривредне производње у 
Општини, постоје добри усло-
ви за:

- травно дјетелинске смје-
се,

- кромпир,
- воћарство и 
- ратарске културе .
Основни недостатак 

земљишта је лако приступачни 
фосфор, тако да је за узгој поје-
диних култура препоручљиво 
употребљавати НПК ђубрива 
са наглашеном компонентом 

фосфора (НПК 7:20:30,НПК 
10:20:30 и НПК 8:16:24) . 

ПРИВРЕДНИ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ

Подручје општине Петро-
вац представља једно од под-
ручја најбогатијих шумом у 
РС, а и у БиХ . Око 90 одсто по-
вршине општине или 12 .902 ха 
налази се под високим шумама 
са природном обновом, што 
представља најзначајнији еко-
номски и развојни ресурс . Шу-
марство је основна привредна 
грана и апсорбује највећи број 
запослених радника .

Други ресурс по значају 
је пољопривредно земљиште, и 
то пете и шесте класе (620 ха) и 
седме и осме класе (420 ха), те 
неплодног земљишта (544 ха) . 
У категорији пете и шесте класе 
налази се доста пашњака, што 
је погодно за развој сточарства . 
Шумама газдује Ј .П „Српске 
шуме“ РС, Ш .Г .“Оштрељ-Дри-
нић“ . Дрвопрерада је тренут-
но у фази примарне прераде, 
која се одвија у осам пилана, 
од којих су двије капацитета од 
15 000-30 000 м3 годишње пре-
раде .

П о љ о п р и в р е д н о 
земљиште је у власништву ин-
дивидуалних пољопривред-

Општине РС

Панорама Дринића
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ника . У фази је регистрова-
ње пољопривредне задруге са 
циљем да организује робну 
производњу индивидулних 
пољопривредника, те уведе 
неке нове облике пољопри-
вредног привређивања .

Подручје Дринића има 
добру основу и за воћарску и 
пчеларску производњу, затим 
скупљање, производњу и пре-
раду љековитог биља .

Значајан ресурс на под-
ручју општине је дивљач у об-
лижњим шумама (вук, лисица, 

тетријеб), те смјештајни капа-
цитети од 16 лежаја у „Ловач-
кој кући“ на локалитету Велико 
Врело, што пружа добре услове 
за ловни туризам .

Шуме планине Клекова-
че, по неким истраживањима, 
богате су ваздухом обогаћеним 
јодом, који добро дјелује  на 
на људе који имају поремећај 
рада штитне жлијезде, а то 
представља добар основ за раз-
вој здравственог туризма . 

Значајно је напоменути 
прашуму Лом, која се налази 

на сјеверним падинама Кле-
коваче, са просјечном дрвном 
запремином од 729м3/ха . По-
вршина прашуме је 298 ха, а 
заштићена је 1962 . године . Ви-
синска амплитуда је 1250-1522 
м .

Све непривредне дјелат-
ности које се одвијају у опш-
тини настајале су и развијале 
се упоредо са формирањем 
Општинске управе као носиоца 
и координатора свих привред-
них и непривредних активнос-
ти у општини . Поред општин-
ске администрације која је 
организована у јединствен ор-
ган општинске управе, битан 
сегмент у организацији укуп-
ног живота у општини су: Дом 
здравља „Дринић“, Основна 
школа „Дринић“, Полицијска 
станица, Hypo–Alpe–Adria 
bank, ПТТ РС, Канцеларија Ре-
публичке управе за геодетске 
и имовинско-правне послове, 
Канцеларија здравственог оси-
гурања, Канцеларија Телекома 
РС, Канцеларија Пореске уп-
раве РС, Канцеларија метре-
олошке станице РС, Општин-
ска организација ЦК, те слије-
деће невладине организације: 
Борачка организација, Омла-
динска организација „ЛЕТ“, 
Спортско удружење, Удружење 
ловаца „СРНДАЋ“ те Удружење 
пензионера .

INFRASTRUKTURA

Путне комуникације

Територија општине 
Петровац са запада је повезана 
са магистралним путем Бихаћ-
Јајце-Сарајево асфалтним пу-
тем у дужини од 7 км, који про-
лази кроз насеље Дринић . Даље 

Општине РС

Цркава свете Тројице
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према југозападу води шумски 
макадамски пут који у дужи-
ни од 15 км излази изнад Ру-
нића на магистрални пут Бос .
Петровац-Дрвар . Источно од 
Дринића иде макадамски пут 
према Срнетици даље према 
истоку и сјевероистоку према 
општини Рибник, гдје се веже 
на магистрални пут Бихац–Са-
рајево 5 км источно од Кључа .

Насељене дијелове 
општине повезују локални ас-
фалтни путеви у дужини од 
10 км . Најближа жељзницка 
станица је у Рипчу, односно 
Бихаћу, на удаљености од 60-
65 км, а најближи аеродром је 
у Бањалуци, који је удаљен од 
Дринића око 130 км

Телекомуникације

Стање телекомуника-
ција тренутно је такво су везе 
фиксне и мобилне телефо-
није доста непоуздане, јер је 
Општина повезана са Телеко-
мом РС ткз . CLL мрежом . Так-
ва врста веза тешко подржава 
Интернет .

Електромрежа

Електромрежа је у доста 
лошем стању . Главно напајање 
долази из општине Бос .Петро-
вац, преко ЈП «Слапови на 
Уни» Бихаћ, Електродистрибу-
ција Бос .Петровац . Од трафо 
станице у Доњим Бишћанима 
до мјерног мјеста на ентитет-
ској граници у дужини од око 
10 км, високо напонски вод 
је у доста лошем стању јер је 
изграђен прије 10 година . Од 
мјерног мјеста до центра Дри-
нића израден је нови 110 КВ 
далековод као и нова раск-

лопна трафо станица . У самој 
Општини нисконапонска мре-
жа је у лошем стању, али је 
општинским плановима пла-
нирана њена реконструкција . 
Ове године треба да се заврши 
реконструкција насеља Шпи-
рићи, Савуљевићи и Кецман-
ска долина . У наредне двије 
године планирана је санација 
комплетне мреже . Сви ново-
изграђени привредни субјекти 
имају тренутно доста уредно 
снабдијевање електричном 
енергијом, али за будућност, 
за нове капацитете потребно је 
санирати, прије свега вод висо-
ког напона од Доњих Бишћана 
до ентитетске границе .

ЗНАМЕНИТОСТИ

Рунолист

Ова ријетка биљка чини 
посебну и несвакидашњу ат-
ракцију планине Клековача . 
Рунолист расте још и на Копа-

онику и Мучњу у Србији, Дур-
митору, Сињејавини и Прокле-
тијама у Црној Гори и Пљеши-
вици, на Велебиту, Динари и у 
Горском котару у Хрватској .

Клеоковача је сурова пла-
нина . Највиши врх је Велика 
Клековача, висок 1962 метра . 
Између Клековаче и планине 
Луњеваче налази се прашума 
Лом . Клековачу одликују вели-
ке стијене које се протежу са-
мим врхом од Велике до Мале 
Клековаче . Планина је сиро-
машна изворима воде . Према 
мишљењу већине планинара, 
Мала Клековача је најимпо-
зантнији предио са суровим 
склопом стијена

Поред своје суровости, 
Клековача посјетиоцима пру-
жа и непоновљиви доживљај 
мириса бијелих процвалих 
грмова глога, ружичастих 
цвјетова дивље руже, као и 
опојни мирис полена осамље-
них стабала бијелог бора . Ову 
љепоту су уочили и шумар-

Општине РС

Рунолист расте на обронцима Клековаче
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ски стручњаци у Аустроугар-
ској монархији . Још средином 
1909 . године предсједништво 
Аустријског зоолошког-бота-
ничког друштва у Бечу затра-
жило је да дио Клековаче буде 
издвојен и заштићен .

Природне вриједности 
Клековаче огледају се, прије 
свега, у шумама букве, јеле и 
смрче . Ова крајишка љепотица 
има 306 врста гљива, више од 

1000 биљних врста и 59 врста 
птица . Клековача има све еле-
менте националног парка . Ту 
су строги резервати природе, 
подручја дивљине, шумски ре-
зервати, налазишта ријетких 
биљних врста и прелијепи пеј-
зажи .

Прашума Лом

Прашумски резерват 
“Лом” основан је 1956 . године . 
Налази се у масиву планине 
Клековаче, на гребену плани-
не Лом . Заузима површину од 
297,8 хектара . Има издвојено 
језгро - строги резерват ди-
вљине, величине 55,8 хектара 
(категорија Ia по IUCN - кла-
сификацији) . Припада Јавном 
предузећу шумарство “Српске 
шуме”, Шумском газдинству 
“Оштрељ-Дринић” из Дринића, 
општина Петровац, а налази се 
на територији газдинске једи-
нице “Лом-Клековача” .

Прве идеје о заштити 
предјела дивљине на планини 
Клековачи датирају из 1905 . 
године . То су најстарији напо-
ри те врсте на овим простори-
ма, па и шире . У вријеме прог-
лашења заштите Прашумског 
резервата Лом, у Дринићу је 
радила експериментална ста-
ница Института за шумарство 
и дрвну индустрију из Сараје-
ва . О том времену свједочи и 
сачувана табла те експеримен-
талне станице . И данас у Дри-
нићу екологија има своје пок-
лонике . Иако је мало мјесто, у 
њему је веома активно еколош-
ко друштво .

Вегетацију ломске пра-
шуме углавном чини (75%) 
типична шума ових динарских 
планина, заједница букве-јеле-
смрче (Piceo-Abieti-Fagetum 
illyricum) . Налази се у распону 
1250-1420 м углавном на сје-
верним и сјеверозападним екс-
позицијама . Геоботанички по-
ложај прашуме је на граници 
илирске провинције, тако да 
се у њој завршава ареал неких 
илирских врста .

Шумско благо

Општине РС
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Моје политичко дјеловање це бити усмје-
рено на израду и реализацију пројеката суштин-
ских за развој и одржање локалне заједнице. 
Мали пројекти и рјешавање свакодневних про-
блема грађана су приоритет.

Приоритетни пројекти се могу подјелити на 
5 поља дјеловања:

1. на политичком пољу морамо изградити 
синергију дјеловања, те конструктивну сарадњу 
са политичким партијама. Отворити се за све 
добре идеје увођењем принципа владавине нај-
бољих. 

2. од инфраструктурних пројеката најпри-
оритетнији су пут Шкракића 
Брдо–Дринић; Далеководна 
мрежа Босански Петровац –
Дринић, те геохидролошка ис-
питивања. Ми смо свјесни да 
сами не можемо ући у овак-
ве инвестиције, али реалне су 
могућности да кроз међуенти-
теске пројекте обезбиједимо 
финансијску конструкцију и 
реализујемо ове пројекте без 
којих нема развоја и одрживо-
сти локалне заједнице. 

3. поље реформе 
општинске административне 
службе је битно у смислу по-
већања ефикасности пружања 
услуга грађанима. Улагање у едукације службе-
ника, одборника и функционера, савладавање 
нових знања и вјештина мора да буде сталан и 
активан процес. Пријем приправника са ВСС и 
стипендирање потребних кадрова мора бити 
пракса, јер људски ресурси су основни агрегат 
и покретач развоја. Транспарентност рада, пру-
жање потребне информације грађанима, те рад 
на терену су нешто на чему ћу посебно инсисти-
рати.

4. на пољу економског програма најбитније 
је оздрављење шумарства и дрвне индустрије, 

јер Шумарство, уз примарну дрвну индустрију 
представља привредну грану која је носач оп-
станка и развоја. То мора тако и остати, те раз-
вијати програм запошљавања мањих кооперана-
та везан за шумарство. Али негативни трендови 
у овој индустријској грани опредјељују станов-
ништво да тражи нове могућности и шансе. Све-
укупни свјетски токови, те анализа могућности и 
прилика отварају шансу једног новог концепта 
базираног на органској пољопривредној произ-
водњи и екотуризму. Планирам формирање ЕКО 
ЦЕНТРА или ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ као 
носиоца активности на том плану.

Циљ је да сваки становник 
својим ресурсима, вјештинама и 
идејама буде укључен у активнос-
ти. Даљим уласком у стандардиза-
ције и цертификације треба омо-
гућити пробој на тржишту, конку-
рентност и јасан „бренд“ произ-
вода овог географског порјекла. 
Свјестан сам да су снажан мар-
кетиншки наступ, те посебност и 
препознатљивост кључеви успјеха 
у односу на конкуренцију. 

Сточарство је наша шанса и 
мора бити посебно стимулисано. 
Поздравио бих најављено фор-
мирање фонда за развој запад-
нокрајишких општина које је ини-

цирала Влада РС. Уз реализацију програма ру-
ралног развоја, институције власти у РС показују 
да су спремне помоћи и то морамо искористити 
најбоље што умијемо. 

5. на пољу социјалног програма, циљ је со-
цијализација и задовољење потреба свих група-
ција, без икакве дискриминације. Тренутно су 
дјеца до шест година и пензионери намање со-
цијализоване категорије, и о том треба повести 
рачуна.

Општине РС

Дејан Прошић

Дејан Прошић, начелник општине
Петровац-Дринић
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Општине РС

ПРЕДНОСТИ ОПШТИНЕ

•	 Дефинисана локација ин-
дустријске зоне (донесен ур-
банистички и регулациони 
план) .

•	 20 .000 т неискоришћеног 
дрвног остатка који би се 
могао користити као био-
маса .

•	 На мјесечном нивоу 5 .500 
цм3 прераде дрвета, од тога 
30-35% дрвног отпада, који 
се може користити за про-
изводњу брикета, пелата и 
сл .

•	 30 .000 сунчаних сати на го-
дишњем нивоу

•	 Брзина вјетра 6-7 м/с .

ПРОЈЕКТИ: Унапријеђење 
прикупљања отпада, Из-
градња ватрогасног дома 
са додатном културно-
спортском намјеном, Из-
градња далековода виског 
напона 10(20)КW Босански 
Петровац – Дринић, Рекон-
струкција и изградња при-
оритетне путне мреже (Ас-
валтирање пута Шкракића 
брдо – Дринић, асвалтирање 
преосталих некатегориса-
них путева), Сеоски и ловни 
туризам, Развој и бренди-
рање културно-спортских 
манифестација које се одра-
жавају традицију дринићког 
и петровачког краја (Штра-
паријада, Котлићијада, 

Фестивал крајишке пјесме и 
смотре фолклора, Косијада 
и Дани басе и кромпира)

ПРОЈЕКАТ: МИНИ-
ПОГОН ЗА ИЗРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОДА (МИНИ-
СИРАНА))

Расположиви ресурси:
•	 традиционални сточарски 

крај
•	 дуга традиција производње 

кајмака, сира и басе
•	 квалитетно млијеко А кла-

се из незагађене природе и 
чистих пашњака

•	 аутохтона буша, сименталац 
и холштајн

•	 мјесечна производња млије-
ка је око 33 .000 л

•	 Врста пројекта: greenfield
•	 Статус пројекта:пословна 

идеја
•	 Вриједност инвестиције: 

10 .000 КМ
•	 Локација: подручје општине

ПРОЈЕКАТ: СУШАРА 
ЗА ВОЋЕ (ШЉИВА) И 
ЉЕКОВИТО БИЉЕ 

Расположиви ресурси: велики 
број стабала шљиве пожего-
ваче која се сматра најква-
литетнијом сортом шљиве 
за сушење

Врста пројекта:греенфиелд
Статус пројекта:пословна идеја

Вриједност инвестиције: 
10 .000 КМ

Локација: подручје општине

ПРОЈЕКАТ: СЕОСКИ И 
ЛОВНИ ТУРИЗАМ

•	 Подручје општине Петровац
•	 Општина Петровац распо-

лаже великим богатсвом 
шумских ресурса и ловиш-
тем које заузима површину 
од 14 .798 ха . Присутне су 
сљедеће врсте дивљачи: 
медвјед, срна, рис, велики 
тетријеб, љештарка, дивља 
свиња, вук, лисица, дивља 
мачка, јазавац, твор, куна 
златица и куна бјелица . У 
ловишту је могуће органи-
зовати фотолов, а постоје и 
гатери .

•	 Очувана природа, руралан 
начин живота, културно 
насљеђе, богатство биљног 
и животињског свијета, 
гастрономија, климатске 
прилике погодне за одмор, 
шетњу и релаксацију су 
фактори који омогућују раз-
вој сеоског туризма .

•	 Општина је препознатљива 
по:

•	 прашуми Лом, 
•	 мртвом жељезничком граду 

Срнетица 
•	 традиционалним јелима ( 

баса, сир, кљукуша, цицва-
ра, омач, пура . . .)

Инвестициони пројекти Општине 
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•	 гостољубљивости, услуж-

ности, непосредности ло-
калног становништва .

Пројекат је предвиђен у Стра-
тегији развоја општине 
(2011-2020 .година)

Процјењена вриједност проје-
кта је 100 .000 КМ . Извори 
финансирања су: општина, 
Влада РС, Туристичка орга-
низација РС, предузећа .

РАЗВОЈ ПОСЛОВНО-
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ 
“ГРОМИЛЕ”

Подручје општине Петро-
вац

На простору  пословно 
инсустријске зоне Громиле 
(који је регулисан регулацио-
ним планом), површине од 2 ха 
откупити земљиште и довести 
неопходну комуналну инфра-
структуру (пут,струја,вода), те 
створити услове за инвести-
циону активност инвеститора 
који буду заинтересовани за 
инвестирање у  дјелатности из 
области дрвопрераде,или неку 
другу дјелатност која не захтје-
ва већу количину воде у техно-
лошком процесу .

Пројекат је предвиђен у 
Стратегији развоја општине 
(2011-2020 .година)

Процјењена вриједност 
пројекта је 200 .000,00 КМ . Из-
вори финансирања су: општи-
на Петровац 50%, РАРС -25% 
и Влада РС-25% . Потенцијални 
инвеститор би требао бити за-
интересован директни улагач .

Локална управа ће изгра-
дити комуникативне путеве, 
водоводно-дистрибутивну ме-
режу и електро-мрежу високог 
напона .

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
ИЗГРАДЊА ПРИОРИТЕТНЕ 
ПУТНЕ МРЕЖЕ 
(АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА 
ШКРАКИЋА БРДО –
ДРИНИЋ;АСФАЛТИРАЊЕ 
ПРЕОСТАЛИХ 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ 
ПУТЕВА)

Општина Петровац-Дринић
Главна саобраћајница којом 

се долази у општину Петро-
вац-Дринић је локални пут 
који повезује насељено мјес-
то Дринић са магистралним 
путем М-5,тј . Шкракића 
брдо у дужини од 6 км је у 
лошем стању и неопходно 
је извршити његову рекон-
струкцију, у смислу превла-
чења једног слоја афвалта, 
дебљине 5-7 цм,те уређење 
путног појаса на цијелој 
дужини . Постојећи пут који 
је рађен почетком седам-
десетих година прошлог 
вијека, цијелом дужином 
пролази кроз Федерацију 
БиХ,односно општину Бо-
сански Петровац,која није 
заинтересована за одржа-
вање и реконструкцију наве-
деног пута .

У насељеном мјесту Дринић 
остало је неасфалтираних 
још 10 кратких дионица, 
укупне дужине 3321 м,које 
је потребно асфалтирати .

Пројекат је предвиђен у Стра-
тегији развоја општине од 
2011 до 2020 . 

Донације и властита средства . 
2011-50 .000 КМ,2012-
500 .000 КМ;2013 450 .000 
КМ .

РАЗВОЈ И БРЕНДИРАЊЕ 
КУЛТУРНО-СПОРТСКИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА 
КОЈЕ ОДРАЖАВАЈУ 
ТРАДИЦИЈУ ДРИНИЋКОГ 
И ПЕТРОВАЧКОГ КРАЈА

Подручје општине Петровац
1 . Општина Петровац својом 

спортско-забавном мани-
фестацијом „Штрапаријада‘‘ 
жели да очува традицију, 
обичаје и култуно насљеђе 
овог краја, као и да да 
својеврсан омаж раду својих 
предака .

2  . Дринић, који је богат ди-
вљачи има дугу традицију 
ловног туризма, па се у 
склопу тога сваке године 
се организује припремање 
ловачког котлића . Ова ма-
нифестација позната је под 
именом Котлићијада .

3 .  Један од видова преношења 
традиције и обичаја овог 
краја је пјевање изворних 
народних пјесама и из-
вођење традиционалних 
игара . За његовање и очу-
вање ових обичаја орга-
низује се Фестивал крајишке 
пјесме и смотре фолклора .

4 .  Поред ових манифестација, 
на простору општине Бос . 
Петровац се одржавају и 
манифестације Косијада и 
Дани басе и кромпира .

Пројекат је предвиђен у Стра-
тегији развоја општине 
2011-2020 . година .

Процијењена вриједност 
пројекта је 10 .000 КМ (на 
годишњем нивоу) . 

Финансијери су: општина 
Петровац,  Туристичка орга-
низација РС . 
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СИМБОЛИКА ГРБА И ЗАСТАВЕ

Штит је црвени (као што је била најчешћа 
пракса и у најдревнијој средњовековној нашој 
хералдици), а на средину би поставили пропе-
тог златног коња, као симбол експлоатације др-
вене грађе (у хералдици злату 
одговара жута и симболизује 
вјечност) између три при-
родна цијвета рунолиста – у 
поретку 2,1, тј. два у горњим 
угловима и један у стопи (дну) 
штита (тако би представили 
не само биљку по којој је по-
знат крај, већ и свету Тројицу, 
празник коме ја посвећена ло-
кална црква). 

Штит придржавају држа-
ци (тј. чувари) штита, а то су 
два златна крилата бика, као 
иконографски симболи све-
тог Луке (општинске славе), али и асоцијација на 
сточарство, као једну од грана локалне привре-
де. 

Бикови држе и заставе, које се вијоре на 
копљима и то онај на десној хералдичкој стра-
ни (посматрачевој лиевој) – заставу непосредно 

надређене територијалне јединице (Републике 
Српске), а на лијевој – општински барјак. 

За општински стег (заставу квадратне ос-
нове опшивену златним ресама) предложена је 
једноставна композиција, која омогућава лакшу 
израду, употребу и препознатљивост са даљине. 
Дакле, квадратно поље заставе преполовљено је 

по вертикали на црвено и пла-
во, а преко средине (на споју 
црвене и плаве) постављен је 
велики природни цвијет руно-
листа. 

Испод читаве ове ком-
позиције је постамент грба 
(постоље на којем стоје држа-
чи и штит у које су пободена 
копља засатава), који пред-
ставља планински предио об-
растао шумом, а преко њега 
развијена је лента са називом 
Општине. 

На овај начин добијена 
је симболички богата (али не и претрпана) и ко-
лористички уравнотежена хералдичка компози-
ција. Садржај штита, држачи и постамент указују 
на природне и привредне карактеристике, а дис-
кретно и на вјерски карактер мјеста.
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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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