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Град Добој и општине Лакташи,
Котор Варош и Градишка добили су у
Београду, на свечаности коју је
организовала Национална алијанса
за локални економски развој
(НАЛЕД), сертификате о повољном
пословном окружењу БФЦ СЕЕ.

На овој свечаности, којој су, изме-
ђу осталих, присуствовали премијер
Србије, Ана Брнабић, високи пре-
дставници Владе Србије, Републике
Српске, Привредне коморе Репу-
блике Српске, која је и технички се-
кретаријат за реализацију програма
БФЦ СЕЕ у Српској, представљена је
иницијатива за институционализа-
цију сарадње између земаља Југо-
источне Европе кроз успостављање
регионалне платформе за повољно
пословно окружење.

Иницијатива се надовезује на
успјешне пројекте институција из
Босне и Херцеговине, Црне Горе,
Хрватске, Македоније и Србије на
увођењу заједничког стандарда
пословног окружења и иновативних
модела у раду јавне управе, попут
електронских грађевинских дозвола,
ваучеризације сезонског рада,
онлине фискализације.

Осим локалних заједница из
Републике Српске, сертификати су
уручени градовима и општинама из
ФБиХ.

У оквиру пратећег програма,
министри, градоначелници, инве-
ститори и представници међуна-
родне заједнице имали су прилику да

на форуму регионалних лидера ра-
змјене мишљења о даљем јачању
регионалне сарадње и европске
перспективе наших земаља.

СЕРТИФИКАТ ЗА ПОВОЉНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

Которварошки Информатор
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УВОДНА РИЈЕЧ
Општина Котор Варош је успјешно прошла

процес сертификације за повољно пословно
окружење БФЦ и тиме постала шеста јединица
локалне самоуправе у РС која је носилац овог
важног и признатог увјерења.

Овај сертификат је много допринио промоцији
општине као повољне пословне средине у ширем
регионалном и прекограничном контексту. Он
доказује отвореност за улагања наше локалне
заједнице, у којој је добродошао сваки инвеститор.

Побољшан је рад Привредног савјета који је кроз
овај процес интензивирао своје активности. У
Привредни савјет укључени су истакнути
привредници, који запошљавају преко 80 одсто
радне снаге, а формиран је у циљу приближавања
проблема и потребе привреде представницима
локалне самоуправе, повећању транспарентности и
уважавању гласа привредника.

Општина Котор Варош настоји градити своју
будућност у духу богате традиције и угледног
индустријског града, а истовремено одговорити
свим захтјевима модерног доба и потребама својих
грађана. 

У прошлој години свечано је отворен
новосаграђени модерни здравствени блок Дома
здравља.

Ријеч је о објекту који се простире на површини
од 850 метара квадратних, а новац за изградњу у
износу од 1,5 милиона КМ је обезбиједила
фондација “Хајдар Алијев”.

Значајна средства су обезбијеђена за изградњу
водовода према Подбрђу. Окончане су двије фазе
радова, а преостало да се у овој години реализује
пројекат у потпуности, како би био ријешен
проблем неадекватног снабдијевања питком водом
у овој мјесној заједници.

Реализацијом пројекта „Осигурање обале ријеке
Врбање“ и санацијом пјешачке стазе осигурана је
обала Врбање на градском купалишту „Бјелине“
постављањем габионске обалоутврде у дужини од
154 метра до моста, чиме су у значајној мјери
санирана оштећења настала током мајских поплава
2014. године.

У оквиру пројекта „Санација пјешачке стазе“
увелико се ради на санацији и асфалтирању
пјешачке стазе дуж ријеке Врбање, као и на
преспајању дијела канализационе мреже.

Уклоњена је већина девастираних и рушевних
објеката уз главну улицу, који већ дуже времена
представљају опасност и угрожавају безбједност
становништва.

У току је санација зграде Народне библиотеке,
Основне школе у Масловарама и објекта ФК
„Младост“, што довољно говори о Котор Варошу,
мјесту у којем се ради и гради.

Настављена је пракса стипендирања у циљу
разумијевања потреба младих и њихових жеља да по
завршетку школовања постану креатори нових
идеја и пројеката који ће допринијети развоју
општине.

Велика подршка пружена је спортским клубовима и
појединцима, који су име нашег града проносили
широм Републике Српске, али и ван ње освајајућу
велики број медаља, потом нашим најбољим осно-
вцима и средњошколцима, али и културно умјетни-
чким друштвима и невладиним организацијама.

Све наведено је урађено на задовољство наших
мјештана, а у погледу прилагођавања општине
изазовима будућности тежиште је стављено на
јачање привредне основе, јачање финансијске снаге
буџета и рјешавању свих проблема у нашој
надлежности.

Заједничким дјеловањем локалне власти и
локалног становништва, уз помоћ наших пријатеља
који су препознали марљивост, поштење и дух
заједништва (како локалне власти тако и људи са
овог простора), постали смо једна од општина која
има најдинамичнији раст у РС и БиХ у запошљавању
и привлачењу страних инвеститора.

О том расту, о том позитивном амбијенту врло
мало је података у медијима као посљедица наше
ненаметљивости, али и наше скромности с обзиром
да радимо нешто што нам је обавеза и дужност, како
према локалној заједници тако и према друштву у
цјелини.

Општина Котор Варош данас је локална заједница
у којој је угодно живјети, у којој је угодно радити, у
којој се у континуитету отварају нова радна мјеста.

КОТОР ВАРОШ – град добрих људи 
и привредног напретка!

Програм сертификације повољног пословног
окружења у југоисточној Европи је јединствен
регионални програм за унапређење конкурентности
локалних самоуправа, који се спроводи у БиХ, Србији,
Хрватској, Македонији и Црној Гори. Привредна комора
РС је технички секретаријат, задужена за реализацију
БФЦ СЕЕ програма у Републици Српској. Овај програм
намијењен је градовима и општинама који имају
одговарајуће капацитете, стратешки су опредијељени да
унаприједе привредни амбијент, подстакну развој локане

економије и привуку инвестиције. Сертификација
градова и општина подразумијева испуњавање, веома
захтјевних, 10 критеријума и више од 60 поткритеријума
за унапређење квалитета услуга и информација које
јединице локалне самоуправе пружају привредницима и
страним инвеститорима. Циљ Коморе је да кроз
спровођење програма БФЦ СЕЕ сертификације подржи
активно учешће привреде у раду локалне управе,
дефинисању стратешких циљева локалног економског
развоја и заједнички рад на њиховом остварењу.

БФЦ СЕЕ програм сертификације

Котор Варош добио
сертификат БФЦ СЕЕ
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КОТОР ВАРОШ - Општина Котор
Варош је успјешно прошла процес
сертификације за повољно пословно
окружење БФЦ и тиме постала шеста
јединица локалне самоуправе у РС која је
носилац овог важног и признатог
увјерења.

“То је признање за квалитет, али и
обавеза локалне заједнице у погледу
квалитета пружања услуга, прије свега
привредним субјектима, инвеститорима и
осталим носиоцима локалног економског
развоја“, каже Зденко Сакан, начелник
општине у интервјуу за “Которварошки
информатор”.
� Колико је тешко било испунити

захтјеве за добијање БФЦ сертификата
и који дио у овом процесу је вама био
најтежи?

САКАН: Ми смо већину ствари које
претпоставља БФЦ СЕЕ већ
имплементирали у претходном периоду,
када нисмо уопште знали да постоји овај
стандард. Неке активности смо у периоду
имплементације препорука морали
прилагодити потребама БФЦ СЕЕ. Све у
свему, ако се узму у обзир све околности,
сматрам да су моји сарадници који су
радили на овим пословима у предвиђеном
року, од неких годину дана, успјели да и
пред веома ригорозном верификационом
међународном комисијом одбране
извјештај евалуационе комисије са
процентом од 78,6 одсто.
� Да ли сте осјетили неке позитивне

ефекте и бенефите од добијања БФЦ
СЕЕ сертификата?

САКАН: Овај сертификат је много
допринио промоцији општине као
повољне пословне средине у ширем
регионалном и прекограничном
контексту. Он доказује отвореност за
улагања наше локалне заједнице, у којој је
добродошао сваки инвеститор. У веома
кратком року излазимо у сусрет
инвеститорима у погледу пружања услуга
и инвестиционих потенцијала,
доступности информација и
проактивности у рјешавању захтјева
привредника. На тај начин смо додатно
уозбиљили рад локалне управе и
администрације и прилагодили га
потребама инвеститора. Сертификат
представља својеврсну
г а р а н ц и ј у

инвеститорима да одређена локална
самоуправа пружа висок ниво услуга
компанијама у све три фазе значајне за
развој бизниса: прединвестициона,
инвестициона и постинвестициона. На тај
начин ствара се добра репутација у регији
за привреднике са подручја општине, у
времену када све земље у ширем
окружењу улажу значајне напоре ка
економском развоју.
� Колико је администрација била

спремна да се прилагоди његовим
захтјевима?

САКАН: Прије свега желим захвалити
свим радницима органа управе и
привредницима који су учествовали у
овом процесу, чиме смо створили нову
димензију у пословном амбијенту у Котор
Варошу. У процесу сертификације урадили
смо заиста пуно реформи локалне управе
у смислу смањења бирократије, смањења
рокова за издавање дозвола итд. На путу
до БФЦ сертификата било је неопходно
испунити 12 критерија и више од 80
поткритерија који подразумијевају
унапређење процедура, јачање
транспарентности, смањивање

бирократије и прибављање свих
докумената и података неопходних
привредницима и потенцијалним
улагачима у планирању пословања и
доношењу инвестиционих одлука. То је
подразумијевало израду ревидиране

стратегије развоја и плана
имплементације, унапређење интерних,
као и доношење одлука којима се
побољшавају услови инвестирања.
Израдили смо базе података о
слободним пословним објектима и
грађевинском земљишту, анкетирали

привреднике и прикупили информације о
потребама привреде, тржишту радне
снаге, квалитету услуга јавног сектора.
Све су то конкретне смјернице за
унапређење пословања и рад локалне
управе, а редизајнирали смо постојећу и

урадили нову веб-страницу
намијењену пословној заједници

(www.invest-kotorvaros.com).
� Како су привредници

реаговали на ове процесе с обзиром на
то да је један од услова добијања
сертификата и њихово активно учешће
у доношењу појединих одлука и
стварању пословне климе?

САКАН: Побољшали смо рад
Привредног савјета који је кроз овај
процес интензивирао свој рад. У
Привредни савјет укључени су истакнути
привредници, који запошљавају преко 80
одсто радне снаге, а формиран је у циљу
приближавања проблема и потребе
привреде представницима локалне
самоуправе, повећању транспарентности
и уважавању гласа привредника. Савјет ће
имати велику улогу и бити значајан за све
привреднике који дјелују на подручју наше
локалне заједнице, али и оне који ће тек
почети са пословањем на подручју наше
општине, па је његова улога вишеструка.
Укључивањем привредника у Привредни
савјет заједнички се прате сва питања која
су од интереса за привреду и локални
економски развој, предлажу локалној
заједници активности и мјере унапређења
локалног развоја. Дају се иницијативе
везане за економски развој и мишљење о
приоритетним пројектима локалног
економског развоја и плану капиталних
инвестиција. Са друге стране, општина
консултује представнике пословне
заједнице приликом доношења важних
одлука и планирања приоритета развоја у
складу са потребама привреде, што ће
чинити и убудуће, стављајући све ресурсе
на располагање привредницима.
� Које су предности ваше локалне

заједнице у привлачењу инвестиција у
односу на друге?

САКАН: Прије свега, овај сертификат
говори да су запослени у општинској
управи, односно руководство општине у
домену економског развоја и сарадње са
инвеститорима и пословном заједницом
успоставили систем рада заснован на
правилима која су успостављена овим
сертификатом. Ово значи да смо у свом
досадашњем раду, активности које се тичу
економског развоја радили на правилан
начин, прилагођен потребама

инвеститора. Котор Варош је једна од
ријетких општина у БиХ која има суфицит
у извозу захваљујући бројним привредним
субјектима. Постојећи инвеститори у
производном сектору, посебно у
обућарској индустрији, који реинвестирају
и проширују производњу и запошљавају
око 3.000 радника су најбољи промотери
општине и повољног пословног
амбијента.
� Које су највеће препреке с којима

сте се суочавали у привлачењу нових
инвеститора?

САКАН: Можемо се похвалити
чињеницом да нисмо наилазили на неке
веће препреке у привлачењу инвеститора,
јер смо побољшали ефикасност одређених
сегмената локалне управе и скратили
интерне процедуре, унаприједили јавне
услуге (комуналне, електро, превоз) и
развили инфраструктуру, а уједно и јачали
јавно-приватно партнерство.
� Ко су најважнији инвеститори у

вашој локалној заједници?
САКАН: Фабрика обуће “Спортек”

запошљава преко 2.000 радника и они су
носиоци развоја у овој области. Фабрика
обуће “Дермал” је у нове производне
погоне уложила више од три милиона
марака и константно запошљава нове
раднике. У машинској индустрији “Сим
Техник” има за циљ да постане лидер у
региону у малосеријској производњи, те
да оствари стабилну конкурентност на
европском и свјетском тржишту.
“Механичке конструкције” запошљавају
преко 150 радника. Нови производни
погон на површини од 5.000 метара
квадратних је у поодмаклој фази, а
комплетну производњу базирају на извозу
за италијанско тржиште. У “Фагус
групацији” послује осам чланица које
имају заједно око 350 запослених, при
чему је око 80 одсто тих радника из
општине Котор Варош. И бројни други
привредници су својеврсни амбасадори
добре привредне активности и на основу
њиховог рада општину потенцијални
инвеститори могу препознати као средину
са квалитетним пословним амбијентом.

СВИ РЕСУСРИ НА РАСПОЛАГАЊУ ПРИВРЕДНИЦИМА

САКАН: БФЦ – признање за
повољан пословни амбијент
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Члан Предсједништва БиХ из Републике Српске Младен
Иванић, извршни директор фондације “Хајдар Алијев” из
Азербејџана Анар Алакбаров, начелник општине Котор
Варош Зденко Сакан и директор Дома здравља “Свети
Пантелејмон” Владимир Бибић свечано су отворили
новосаграђени модерни здравствени блок Дома здравља.

Ријеч је о објекту који се простире на површини од 850
метара квадратних, а новац за изградњу у износу од 1,5
милиона КМ је обезбиједила фондација “Хајдар Алијев”.

Извршни директор фондације “Хајдар Алијев” из
Азербејџана Анар Алакбаров је рекао новинарима да ће
овај објекат имати вишеструку намјену, а уједно ће бити
створени услови за бољу медицинску помоћ.

“Изградили смо око 500 школа и подржали низ пројеката
који се тичу здравствене заштите у свијету, а посебно смо
поносни на овај објекат Дома здравља, који ће остати као
трајна успомена на сарадњу са пријатељима из Котор
Вароша“, истакао је Алакбаров.

Члан Предсједништва БиХ из Републике Српске Младен

Иванић је изразио задовољство што је овај пројекат
успјешно реализован.

“Ријеч је о најозбиљнијим радовима од изградње Дома
здравља `Свети Пантелејмон`, након 40 година, прије свега
захваљујући донацији пријатеља из Азербејџана која није
имала само материјалну вриједност, већ је представљала и
симбол пријатељства и подршке становницима Котор
Вароша“, нагласио је Иванић.

Управо је на иницијативу господина Иванића фондација
из Азербејџана донирала средства за изградњу новог блока
Дома здравља, чиме ће бити унапријеђен квалитет рада и
услуга медицинског особља.

Руководство општине Котор Варош је у значајној мјери
пружило подршку радовима у кругу Дома здравља. 

Свјесни чињенице колики је проблем пацијентима
представљао прилазни пут кренуло се у асфалтирање истог
и за ту намјену, као и за уређење комплетног круга ове
установе, из општинског буџета издвојено је 96.000 КМ.

“Ово је један од најважнијих дана за све Которварошане

и раднике Дома здравља, а оно што радује је податак да је
изградња комплетног објекта окончана у предвиђеном
року уз висок ниво квалитета изведених радова“, поручио
је Сакан.

Директор которварошког Дома здравља Владимир
Бибић је рекао да је ово огледан примјер како се гради
инфраструктура која ће користити грађанима и како се
заједнички могу урадити крупне ствари.

“Изградњом савременог Дома здравља Котор Варош је
добио породичну медицину, хитну помоћ, стоматологију,
гинекологију, педијатрију, лабораторију, хигијенско-
епидемиолошку заштиту, услуге 10 консултаната за
различите области дијагностике и здравствене заштите,
као и модерно санитетско возило марке `Мерцедес`“,
закључио је Бибић.

Савјетник министра здравља и социјалне заштите
Републике Српске Миленко Грујичић је подсјетио да је
Влада РС уложила значајна средства за реконструкцију
постојећег објекта Дома здравља, чиме су побољшали
услове за лијечење 12.308 регистрованих пацијената у
девет тимова породичне медицине.

У знак захвалности за изградњу новог објекта Дома
здравља начелник општине Котор Варош Зденко Сакан
уручио је извршном директору фондације “Хајдар Алијев”
Анару Алакбарову највише општинско признање, Златну
повељу.

Такође, пригодан поклон, умјетничку слику
которварошког сликара Бранка Русмира, уручио је
директор Дома здравља Владимир Бибић пријатељима из
Азербејџана.

Бибић је уручио и захвалницу српском члану
Предсједништва БиХ Младену Иванићу у знак захвалности
за подршку у изградњи новог блока Дома здравља, објекта
на који су Которварошани с правом поносни. 

Поред личности из политичког и јавног живота Котор
Вароша, Републике Српске и Босне и Херцеговине
свечаном отварању новог блока Дома здравља
присуствовали су бројни становници ове локалне
заједнице.

У забавном дијелу програма наступио је дјевојачки
ансамбл “Жубор”. 

1,5 МИЛИОН КМ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ БЛОКА ДОМА ЗДРАВЉА

СВЕЧАНО ОТВОРЕН НОВИ
БЛОК ДОМА ЗДРАВЉА

ИНФРАСТРУКТУРА
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ПОБОЉШАН КВАЛИТЕТ 
УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

„Спортек“
донирао нови
ултразвучни
апарат Дому
здравља

Фабрика обуће „Спортек“, која запошљава око 1.900
радника, донирала је нови ултразвучни апарат у
вриједности 72.000 КМ которварошком Дому здравља
„Свети Пантелејмон“.

Власник фабрике обуће „Спортек“ Федерико Зекето
је истакао да је ово била обавеза руководства фабрике
која запошљава највећи број радника на подручју
општине, јер ће се тиме значајно подићи квалитет
услуга ове установе.

„Видјели смо да се Дом здравља у значајној мјери
модернизовао у протекле три године и наша је обавеза
била да се и ми укључимо у ту позитивну причу
донацијом ултразвучног апарата, који има широк
спектар дијагностичких могућности“, рекао је Зекето.

Директор которварошког Дома здравља Владимир
Бибић се захвалио руководству „Спортека“ на донацији.

„Купљени ултразвучни апарат ће унаприједити
прегледе жена и трудница, јер служи за превенцију
гинеколошких проблема као и за праћење трудноће, и
праћење развитка плода, а има и меморију која даје
могућност упоређивања резултата што је веома
значајно код прегледа трудница“, нагласио је Бибић и
додао да ће у овој години бити реализовано још
неколико пројеката у вриједности 500.000 КМ.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је
изразио задовољство што је након 20 година
которварошки Дом здравља добио нови ултразвучни
апарат.

„Гинеколошки и превентивни прегледи ће сада бити
сигурнији, нови апарат ће побољшати квалитет
ултразвучне дијагностике и служиће свим грађанима
Котор Вароша“, поручио је Сакан.

Модерна апотека отворена је у кругу
Дома здравља „Свети Пантелејмон“ у
Котор Варошу чиме је заокружена
палета услуга које је могуће добити у
комплексу ове здравствене установе.

Апотека се налази на мјесту
некадашњег објекта Хитне помоћи, који
је „МОЈА апотека“ изградила о свом
трошку и направила једну од
најмодернијих апотека у свом ланцу који
броји више од 30 продајних мјеста.

Владимир Бибић, директор Дома
здравља „Свети Пантелејмон“, изјавио је
да су направили још један добар
пословни потез, јер је стари и дотрајали
објекат био у рушевном стању.

„Првобитно смо планирали да га
уклонимо, а сада је ту модеран и изнова
изграђен објекат“, истакао је Бибић.

Споразумом између Дома здравља и
„МОЈЕ апотеке“ је предвиђено да ланац
апотека изгради нови објекат, а да Дом
здравља спреми потребну
документацију и уступи зграду на
кориштење на период од десет година уз
ренту од самог почетка рада апотеке.

„Дом здравља је овим потезом
обезбиједио нове приходе од којих за
десет година, колико траје уговор, може
обезбиједити нови возни парк или
инвестирати озбиљна средства у опрему,
а веома важно је да је зграда у

власништву Дома здравља“, поручио је
Бибић и додао да је пацијентима
олакшано лијечење јер ће сада имати све
на једном мјесту. 

Круг Дома здравља је осим додатне
функционалности добио и нову
визуелну вриједност, јер се апотека
одлично уклопила са новоизграђеним
блоком у којем се налазе Хитна помоћ и
амбуланта породичне медицине.

Руководилац службе маркетинга
„МОЈЕ апотеке“ Душко Павичић је рекао

да је ова апотека посебна прије свега по
томе што је креирана тако да може
правовремено да одговори на све
потребе корисника у вези са здрављем.

„МОЈА апотека је данас лидер у
малопродаји љекова и помоћних
љековитих средстава у РС, те има
највећу апотекарску мрежу од 50
апотека и више апотекарских станица на
подручју 22 општине у Републици
Српској и 1 у Федерацији“, истакао је
Павичић.

ОЛАКШАНО ЛИЈЕЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА

ОТВОРЕНА
АПОТЕКА У КРУГУ
ДОМА ЗДРАВЉА

Радници предузећа „Декол“ посадили су на градском
купалишту „Бјелине“ и дуж шеталишта уз обалу Врбање 51
садницу каталпе, украсног дрвета које може да живи до 100
година и порасте од 5 до 15 метара.

Из општинског буџета је за ову намјену издвојено 3.000
КМ, а саднице каталпе се простиру на дужини од 400
метара.

„Садњом овог дрвећа заокружиће се потпуни амбијент
овога простора на задовољство свих грађана Котор Вароша.
Наравно, овом приликом упућујемо апел грађанима да

чувамо природу и све оно што наш град чини још љепшим“,
истакао је начелник општине Котор Варош Зденко Сакан.

Густа крошња, широко декоративно лишће, гроздасти
цветови и издужени „махунасти плодови“ главне су
карактеристике каталпе. 

Листови срцоликог облика су дуги 15-30 цм, а у јесен
попримају сјајну жуту боју. Цвјетови су крупни и бијели,
подсећају на орхидеје, а појављују се у јулу. 

Плодови су у облику висећих чаура, које сазријевају у
јесен и остају на гранама током зиме

ПЈЕШАЧКА СТАЗА ДОБИЛА НОВИ ИЗГЛЕД
Завршена садња каталпи уз обалу Врбање
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ЧУБРИЛОВИЋ ЗАДОВОЉАН НАПРЕТКОМ ОПШТИНЕ

ЧУБРИЛОВИЋ: КОТОР
ВАРОШ – ОПШТИНА СА

ЈАСНОМ ВИЗИЈОМ РАЗВОЈА

У условима у којима Република Српска
доживљава највећи негативни миграциони и
популациони салдо од свог оснивања
општина Котор Варош представља примјер
добре праксе у области привреде и
економског развоја, закључак је Привредног
форума који је одржан у Котор Варошу у
присуству 40 локалних привредника.

Српски члан Предсједништва БиХ
Младен Иванић је истакао да је примјер ове
локалне заједнице од стратешке важности у
циљу не само економског раста и развоја,
него и осигурања останка људи на нашим
просторима.

„Да би се побољшао привредни амбијент
у Републици Српској једна од кључних
ствари је смањење пореза и доприноса на
плате, који су превисоки, што рад чини
скупим и не стимулише запошљавање“,
истакао је Иванић и додао да је потребна
промјена имиџа земље како би се привукле
инвестиције.

По ријечима Иванића велики проблем је
хронични буџетски дефицит, који је довео

до великих задужења, а пореска оптерећења
су произвела сиву економију.

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан је у обраћању локалним

привредницима поручио ова локална
заједница има формирану привреду, која
је успостављањем Привредног савјета
још више унапријеђена. 

„Котор Варош зависи од својих
привредника, они су кичма развоја
општине, и да нема њих ни наша локална
заједница не би била ту гдје јесте“, рекао је
Сакан.

Он је нагласио да и поред тога постоје
поједини проблеми са којима се привреда
сусреће, попут недостатка квалификоване
радне снаге и анализирања пројекција
будућих инвестиција и за ту намјену
потребног броја радника.

На Привредном форуму, чија је тема била
„Привреда као стратешки национални
интерес – улога и значај локалне заједнице“,
говорили су још доцент на Економском
факултету у Бањалуци Јелена Тривић,
експерт у области пореске политике
магистар Предраг Дудуковић и експерт у
области банкарства доктор Мирјана
Стојановић.

„Котор Варош је изузетно уређена
локална заједница која има јасну визију
развоја“, рекао је новинарима предсједник
Народне скупштине Републике Српске
Недељко Чубриловић након разговора са
начелником општине Зденком Саканом.

Чубриловић је рекао да је имао
конструктиван разговор са Саканом и да га
радује чињеница да је ово општина која има
повољан пословни амбијент.

„Велики број запослених радника је
гарант останка људи на овим просторима, а
у Котор Варошу је развој привреде на
највишем нивоу“, додао је Чубриловић.

Чубриловић и Сакан су обишли дионицу
регионалног пута Котор Варош – Кнежево и
изразили задовољство динамиком радова.

„Укупно је асфалтирано 14 километара
овог пута, а након завршетка свих радова
грађани двије локалне заједнице добиће
модеран пут који ће повезивати Котор
Варош и Кнежево“, нагласио је Чубриловић.

Влада Српске дала је сагласнот
„Путевима Српске“ за кредитно задужење у
износу од 7,98 милиона КМ за наставак
градње регионалног пута Котор Варош –

Кнежево, а укупна вриједност радова је 18
милиона КМ.

Начелник општине Котор Варош Зденко
Сакан нагласио је значај завршетка
изградње овог регионалног пута, који ће
олакшати живот становништву двије
општине, али и допринијети њиховом
развоју.

„Завршетком изградње овог пута двије
локалне заједнице ће бити још снажније

повезане, а самим тим биће подстакнут
њихов развој“, поручио је Сакан.

Предсједник НС РС Чубриловић и
начелник Сакан разговарали су и о
модернизацији три километра
магистралног пута у Котор Варошу, односно
постављању новог асфалта, јер је пројекат
санације и реконструкције градске
водоводне мреже и проширење
канализационе мреже завршен. 

Договорено је да се након прибављања
документације и рјешавања имовинских
проблема санирају и два моста у мјесној
заједници Шипраге, преко којих се одвија
теретни саобраћај, али и да се изврши
реконструкција макадамског пута према
Крушеву Брду.

По ријечима Чубриловића поменуте
инвестиције ће ући у програм рјешавања за
ову годину. 

ПРИВРЕДНИ ФОРУМ ОКУПИО 40 ЛОКАЛНИХ ПРИВРЕДНИКА

КОТОР ВАРОШ – ПРИМЈЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ
ПРИВРЕДЕ И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

„Завршетком изградње
овог пута двије локалне
заједнице ће бити још
снажније повезане, а
самим тим биће
подстакнут њихов
развој“, поручио је Сакан.
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КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА 
НА РАДОСТ МЈЕШТАНА ПОДБРЂА

200.000 КМ 
за изградњу
водовода
према Подбрђу

Министарство за људска права и избјеглице БиХ
одобрило је додатних 50.000 КМ за наставак радова
на изградњи водовода од Котор Вароша према
насељу Подбрђе.

Ријеч је о додатним средствима која су одобрена
за наставак радова, а претходно је ресорно
министарство за изградњу водовода, која се одвија у
три фазе, укупно издвојило 150.000 КМ.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан
истиче да је прва фаза успјешно окончана, а да сада
предстоји да се уради дионица до откупне станице
млијека у Забрђу.

„Успјели смо добити додатна средства на новом
јавном позиву, која ћемо искористити да главни
транспортни вод доведемо до предузећа „Сим
Техник“ и до подручне Основне школе „Свети Сава“.
Увјерен сам да ћемо и кроз друге пројекте и
донације обезбиједити неопходна средства за ову
капиталну инвестицију“, рекао је Сакан и додао да
су до сада обезбијеђене двије трећине средстава за
реализацију овог капиталног пројекта.

Сакан је нагласио да ће изградњом водовода бити
ријешен проблем неадекватног снабдијевања
питком водом у овој мјесној заједници.

Министар за људска права и избјеглице БиХ Семиха
Боровац изјавила је да инфраструктурни пројекти
потпомажу одржив развој локалних заједница.

„Кроз инфраструктурне и пројекте електри-
фикације за повратничка насеља директно
помажемо и развој локалних заједница. Ово су
добри примјери сарадње са локалним заједницама
кроз коју заједнички рјешавамо веома крупна
питања“, нагласила је Боровчева.

Радове на реализацији треће фазе овог пројекта
изводе радници Комуналног предузећа /КП/ „Бобас“.

У присуству начелника општине
Котор Варош Зденка Сакана
представници УНДП-а и грађевинског
предузећа „Декол“ потписали су Анекс
уговора о реализацији пројекта
„Осигурање обале ријеке Врбање“ у
вриједности 105.000 КМ.

Анексом је предвиђено осигурање
обале Врбање на градском купалишту
„Бјелине“ постављањем габионске
обалоутврде у дужини од 154 метра
до моста.

„Радови на локалитету градског
купалишта почињу крајем августа и
трајаће 60 дана, чиме би у значајној
мјери санирали оштећења настала
током мајских поплава 2014. године“,
истакао је начелник општине Котор
Варош Зденко Сакан и додао да је
учешће општине у овом пројекту 30
одсто од предвиђених средстава.

Наставком изградње габионске
обалоутврде санираће се оштећења
на десној обали ријеке Врбање у
дужини од 340 метара.

Почела санација
градског купалишта

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан и директор ЈП „Воде
Републике Српске“ Милан Кикић
обишли су градско купалиште
„Бјелине“, гдје су почели радови на
постављању обалоутврде и санацији
пјешачке стазе, која је значајно
девастирана након мајских поплава
2014. године.

Сакан је упознао Кикића о
реализацији заједничког пројекта
општине Котор Варош и ЈП „Воде
Републике Српске“ у вриједности
52.200 КМ.

„У првој фази овог пројекта биће
санирана обалоутврда десне обале
ријеке Врбање у реону купалишта
дужине 40 метара, а затим ће бити
санирана и пјешачка стаза“, нагласио
је Сакан.

Директор ЈП „Воде РС“ Милан
Кикић је истакао да је локална управа
на вријеме припремила пројектну
документацију након чега се кренуло
са радовима.

„План је био да радови на
реализацији овог пројекта буду
завршени почетком ове године, што
је и урађено“, поручио је Кикић.

Извођењем пројектних активности
осигурала се у значајној мјери обала
ријеке Врбање од евентуалних
поплава.

Извођач радова је предузеће
„Декол“ из Котор Вароша.

Завршени радови на
санацији градског

купалишта
„Бјелине“

Реализацијом пројекта осигурана
је обала Врбање на градском
купалишту „Бјелине“ постављањем
габионске обалоутврде у дужини од
154 метра до моста.

„Радови на локалитету градског
купалишта почели су крајем августа

и завршени су у предвиђеном року.
Реализацијом овог пројекта у
значајној мјери су санирана
оштећења настала током мајских
поплава 2014. године“, истакао је
начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан и додао да је учешће
општине у овом пројекту 30 одсто од
предвиђених средстава.

Истовремено је завршена санација
пјешачке стазе на градском купалишту
„Бјелине“ у оквиру пројекта општине
Котор Варош и ЈП „Воде Републике
Српске“ у вриједности 52.200 КМ.

У првој фази овог пројекта
санирана је обалоутврда десне обале
ријеке Врбање у реону купалишта
дужине 40 метара, да би након тога
били изведени радови на санацији
пјешачке стазе.

Радове је изводило предузеће
„Декол“ из Котор Вароша.

У протеклој години су, на више локација, завршени
радови на модернизацији и санацији локалних путева.

Радови су текли предвиђеном динамиком и
асфалтиран је пут у насељу Баштина у дужини од 200
метара, локални пут Раштани – Бојићи у дужини од 185
метара, као и пут према гробљу у Раштанима у мјесној
заједници Масловаре у дужини од 350 метара.

Такође, окончани су и радови на модернизацији пута у
насељу Лауши у дужини од 390 метара, као и на дионици
локалног пута Дабовци – Новаци у дужини од 280
метара.

Такође, врло брзо ће бити окончани радови на
асфалтирању пута према гробљу Кукавице у Дабовцима,
затим према гробљу у Ваганима у дужини од 210 метара,
као и 300 метара дионице пута према Зеленици у Мјесној

заједници Липље.
Реализацијом ових пројеката олакшаће се саобраћај

мјештана у поменутим насељима, као и прилаз мјесном
гробљу и пољопривредним парцелама у мјесној
заједници Масловаре.

„Сходно плану утрошка за реализацију инфрастру-
ктурних пројеката испунили смо план према коме је
предвиђено да у 2018. години буде асфалтирано 2 кило-
метра и 700 метара локалних путева“, истакао је Сакан.

Средства за ову намјену су обезбијеђена од накнаде за
кориштење шума и шумског земљишта за развој
неразвијених дијелова општине са којих потичу продати
шумски дрвни сортименти у износу 350.000 КМ.

Општина Котор Варош је у 2018. години на 13 локација
извршила модернизацију и санацију локалних путева.

НА 13 ЛОКАЦИЈА САНИРАНИ ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

350.000 КМ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

105.000 КМ за
санацију градског

купалишта „Бјелине“

„БЈЕЛИНЕ“ У НОВОМ РУХУ
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ДОВОЉАН БРОЈ ПАРКИНГ МЈЕСТА

Општина
издвојила
30.000 КМ за
уређење круга
Дома здравља

Општина Котор Варош је из буџетских средстава
издвојила 30.000 КМ за уређење круга ове
здравствене установе, асфалтирање паркинга и
простора око гаража и постављање расвјете.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је
нагласио да је планом капиталних инвестиција за про-
шлу годину било предвиђено да се у потпуности за-
врши уређење круга Дома здравља и асфалтирање па-
ркинга.

„Ми смо за ту намјену из буџетских средстава
издвојили 30.000 КМ, а након завршетка ових
радова добићемо репрезентативан објекат на понос
свих Которварошана“, поручио је Сакан

Извођач радова је предузеће „Петровић“ д.о.о., а
рок завршетка радова је 30. март.

Директор Дома здравља „Свети Пантелејмон“
Владимир Бибић рекао је да ће асфалтирањем бити
обухваћена површина од 1.500 метара квадратних. 

„То ће бити уједно и највећи паркинг у граду,
потпуно обиљежен и освијетљен. Тиме ће бити
ријешен проблем са гужвом и паркирањем у Дому
здравља“, истакао је Бибић.

У посљедње три године у Дом здравља је инвести-
рано 3,5 милиона КМ, а приводе се крају и радови на
уређењу и опремању лабораторије и гинекологије.

Дом здравља „Свети Пантелејмон“ је једна од
ријетких здравствених установа која послује
позитивно и нема доспјелих неизмирених обавеза. 

У оквиру пројекта „Санација пјеша-
чке стазе“ радници предузећа „Пла-
нум“ из Теслића увелико раде на
санацији и асфалтирању пјешачке ста-
зе дуж ријеке Врбање, као и на пре-
спајању дијела канализационе мреже.

Ријеч је о пројекту који општина
Котор Варош реализује у сарадњи са
Министарством пољопривреде, шума-
рства и водопривреде Републике
Српске, а средства у износу од

144.000 КМ су обезбијеђена од
кредита који је општина узела у
оквиру пројекта хитног опоравка од
поплава.

Овим пројектом планирано је да
се санира и асфалтира пјешачка стаза
у дужини од 700 метара, затим
преспајање дијелова канализационе
мреже испод објекта општине, испод
пословних објеката, испод објекта
Тузлић и испод улице Цара Лазара.

Извођач је дужан рашчистити
поменуте локације и трасе канали-
зације од ниског, средњег растиња и
фекалија које су расуте из постојећег
непрописног система, а затим при-
ступити уградњи коругованих кана-
лизационих цијеви.

По завршетку радова канализаци-
они цјевоводи ће бити спојени на
одговарајуће ревизионо окно посто-
јећег главног колектора.

144.000 КМ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ РАДОВЕ

У ТОКУ РАДОВИ 
НА ПРЕСПАЈАЊУ

КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ

У општини Котор Варош је у току акција
уклањања низа девастираних и рушевних
објеката уз главну улицу, који већ дуже
времена представљају опасност и
угрожавају безбједност становништва.

Након што је прошле године уклоњен
објекат угоститељског објекта „Стари
кестен“, радници предузећа „Декол“
завршили су уклањање објекта старе

школе, „Жељезаре“ и угоститељског
објекта „Бобас“. Предвиђено је да још буде
уклоњен „Житни магацин“.  

Претходно је општина Котор Варош по
службеној дужности покренула наведени
поступак, гдје је ангажован вјештак
грађевинско-архитектонске струке.

Мишљења вјештака за пет објеката који
се налазе уз главну улицу је да су физички

дотрајали, представљају опасност по
живот и здравље људи, околне објекте и
саобраћај, и са становишта струке
реконструкцијом се не могу довести до
стања за употребу.

Надлежно општинско Одјељење је у
предвиђеном року свим власницима
објекта послало рјешења о уклањању
истих, како би се предметни објекти

уклонили на бебиједан начин.
У већини случајева тај посао су

спријечили или одужили неријешени
имовинско – правни односи, али ужурбано
се радило на рјешавању тог проблема.

Уклањањем ових објеката отвориле су се
нове визуре на главној градској улици, што
ће довести до стварања другачије, урбане
структуре градског језгра. 

ЉЕПШИ ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ УЛИЦЕ

У ТОКУ УКЛАЊАЊЕ РУШЕВНИХ ОБЈЕКАТА
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Замјеном вањске столарије почела је
санација зграде Основне школе „Петар
Петровић Његош“ у Масловарама.

Ријеч је о пројекту вриједном 200.000
КМ, а средства је обезбиједила Влада
Републике Српске.

Директор Основне школе „Петар
Петровић Његош“ Драгана Ђукић је
истакла да је замјена столарије и крова
била неопходна, јер ће се направити
уштеде у трошковима гријања.

„Осим наставног процеса, морали смо
водити бригу и о здрављу ученика, а
дотрајала столарија и оштећени прозори
нису могли задржати топлоту у зимским
мјесецима. Након завршетка радова,
значајно ћемо смањити утрошак енергије
и створити нормалне услове за рад“, рекла
је Ђукићева.

Она се захвалила Влади Републике
Српске јер је препознала значај ове
установе, која је саграђена почетком
осамдесетих година прошлог вијека и
неопходна јој је темељна реконструкција
за нормално одржавање наставе.

„Замјена крова и спољашње столарије
неће утицати на одржавање наставног
процеса за 261 ученика и њихове
наставнике“, закључила је Ђукићева.

Извођач радова је предузеће „Џена“ из
Градачца, а уколико временске прилике
дозволе планирано је да радови буду
завршени крајем маја.

У току радови 
на санацији зграде 

ФК “Младост”
Влада Републике Српске одобрила је из

Програма јавних инвестиција 70.000 КМ

за реконструкцију и санацију зграде
Фудбалског клуба “Младост” из Котор
Вароша.

Радници предузећа “Декол” изводе
радове у три фазе.

У првој фази, која је већ почела, биће
постављена фасада и спољна столарија,
затим ће бити замијењена кровна
конструкција и постављена унутрашња
столарија, а у трећој фази ће се радити на
унутрашњем уређењу службених и других
просторија, које ће бити на располагању
фудбалерима и стручном штабу.

Према ријечима тренера которварошког
клуба “Младост” Бранка Понорца, ово је
најзначајнија инвестиција у послијератном
периоду, али и у 93 године дугој историји
“Младости”.

“Одобрени новац ћемо искористити за
санацију комплетне зграде, чиме ћемо створити врхунске услове за рад наших

фудбалера“, истакао је Понорац.
У приземљу објекта налазе се

свлачионице и просторије за службена
лица, док је спрат неуређен и неопремљен.

Предвиђено је да до почетка сљедеће
сезоне комплетна санација и
реконструкција зграде буду завршени.

У току санација зграде
Народне библиотеке
У току је санација зграде Народне

библиотеке у Котор Варошу за коју је
Влада Републике Српске из Програма
јавних инвестиција одобрила 80.000 КМ.

Директор Народне библиотеке у Котор
Варошу Бојана Васић истакла је да ће све

установе и удружења која користе
просторије у овој згради имати корист.

“Тренутно се поставља кровна
конструкција, а затим ће се изводити
радови на замјени вањске столарије“,
истакла је Васићева и додала да је у плану
нова фасада и санирање мокрих чворова у
згради.

Васићева је рекла да је ово значајна
инвестиција и захвалила тадашњем
премијеру, а данашњем предсједнику
Републике Српске Жељки Цвијановић.

“Уз завршетак санације унутрашњости
библиотеке, која је већ при крају, Котор
Варош ће добити установу културе којој
ће моћи позавидјети и многи већи
центри“, оцијенила је Васићева.

Изврођач радова је предузеће “Декол”, а
рок завршетка је крај априла.

350.000 КМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ТРИ ПРОЈЕКТА

Почела санација Основне
школе у Масловарама

Представници хуманитарне и развојне
организације „Ворлд вижн“ потписали су
Споразум о партнерству са начелником
општине Котор Варош Зденком Саканом
поводом реализације пројекта „Заштита
дјеце“, који се имплементира у оквиру
развојног програма Врбас.

Споразум се односи на имплеме-
нтацију пројеката из Локалног акционог
плана за дјецу Котор Варош 2018-2022, а
који је усвојен током прошле године у
оквиру наведеног пројекта.

Такође, закључен је и Споразум за
имплементацију пројеката подршке
најрањивијој дјеци са подручја наше

општине.
Укупан износ средстава за

реализацију ових пројеката за општину
Котор Варош износи 22.000 КМ.

Имплементацијом пројеката подршке
најрањивијој дјеци и Локалних акционих
планова жели се постићи системско
побољшање положаја дјеце и задовољење
њихових права и потреба. 

„Наш заједнички циљ је стварање
услова за што већу добробит, успјешан
развој и одрастање дјеце која живе на
подручју Котор Вароша, а посебно оне
најрањивије“, истакао је начелник
општине Котор Варош Зденко Сакан.

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

„Ворлд вижн“ донира 22.000 КМ за пројекте у Котор Варошу
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ЗВАНИЧНИЦИ СРПСКЕ И БиХ У ПОСЈЕТИ КОТОР ВАРОШУ

Српски члан Предсједништва БиХ
Младен Иванић посјетио је новоизграђени
блок Дома здравља “Свети Пантелејмон” у
Котор Варошу и изразио задовољство
чињеницом да је овај пројекат успјешно
реализован.

„Захваљујући фондацији „Хајдар Алијев“ из
Азербејџана у износу од 1.500.000 КМ Котор
Варош је добио респектабилан објекат који
ће бити од користи свим пацијентима и
запосленима у овој установи“, рекао је
Иванић и додао да су пријатељи из
Азербејџана донирали најмодерније
санитетско возило Дому здравља у знак
захвалности за добро реализован пројекат.

Директор которварошког Дома здравља
Владимир Бибић је истакао да је укупна
површина нове зграде, која ће бити увезана у
једну цјелину са старим дијелом Дома
здравља, бити 850 метара квадратних.

“Ријеч је о модерном објекту који ће бити
опремљен потпуно новом медицинском
опремом и намјештајем у складу са свјетским
нормама у здравству. Објекат ће имати
подрум, приземље у којем ће бити смјештена
Служба хитне помоћи и спрат намијењен за
амбуланте породичне медицине“, рекао је
Бибић.

Дом здравља ове године има 12.308
регистрованих пацијената у девет тимова
породичне медицине.

Сакан је упознао Иванића са актуелном
ситуацијом у општини Котор Варош, која уз

Дервенту има најмању стопу незапослености
у Републици Српској.

Предсједник Владе Републике Српске
Жељка Цвијановић разговарала је са
начелником општине Котор Варош Зде-
нком Саканом о новим пројектима и
могућностима улагања у которварошки
Дом здравља.

Цвијановићева је истакла да је Влада РС
у претходном периоду из Развојног
програма уложила око 70 милиона КМ у
општину Котор Варош, те да је било 11
милиона КМ повољних пласмана ИРБ-а.

„У овој години смо пласирали 480.000
КМ, којима ћемо подржати санацију
локалних путева, реконструкцију Народне
библиотеке, санацију Основне школе у
Масловарама и просторије Фудбалског
клуба Младост“, рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да су договорена нова
улагања у Дом здравља.

„Договорили смо на основу захтјева из
општине и Дома здравља да ћемо подржа-

ти са 250.000 КМ да се ријеши грађевински
дио, којим ће се третирати гинекологија и
лабораторија, а ја сам обећала да ћу као пре-
дсједник Владе РС из других средстава
омогућити куповину новог ултразвука у
вриједности 40.000 КМ, тако да се можемо
похвалити да ћемо у потпуности реко-
нструисати гинекологију и лабораторију“,

поручила је Цвијановићева и додала да је
радује чињеница да которварошки Дом
здравља редовно измирује своје обавезе.

Начелник општине Котор Варош Зденко
Сакан је нагласио да руководство локалне
заједнице жели добру сарадњу са свим
нивоима власти, па тако и са Владом РС.

„Упознали смо премијерку са нашим

проблемима и приоритетима, до сада смо
те проблеме ријешавали искључиво из
нашег буџета, имамо одређених проблема
са санацијом локалних макадамских
путева, са водоводом и канализацијом,
али вјерујемо да ћемо уз подршку Владе
РС успјети један дио тих проблема
ријешити“, закључио је Сакан.

ЦВИЈАНОВИЋЕВА НАЈАВИЛА НОВА УЛАГАЊА У ОПШТИНУ КОТОР ВАРОШ 

Влада РС улаже 290.000 КМ
У ДОМ ЗДРАВЉА„У овој години смо

пласирали 480.000 КМ,
којима ћемо подржати
санацију локалних
путева, реконструкцију
Народне библиотеке,
санацију Основне школе 
у Масловарама и
просторије Фудбалског
клуба Младост“, рекла
је Цвијановићева.

ИВАНИЋ ПОСЈЕТИО ДОМ ЗДРАВЉА

ДОМ ЗДРАВЉА НА ПОНОС КОТОРВАРОШАНА



1120. априла 2019.

Потпредсједник Републике Српске Јосип
Јерковић је након посјете општини Котор
Варош истакао да је у овој локалној
заједници урађен низ пројеката од великог
значаја за одрживи повратак Хрвата.

„Руководство општине Котор Варош и
Министарство за избјеглице и расељена
лица Републике Српске су уложили
огроман напор да се Хрвати врате на своја
огњишта, стварајући им нормалне услове
за живот и рад“, нагласио је Јерковић и
додао да је неопходна већа помоћ
међународних донатора у рјешавању
инфраструктурних проблема.

„Ресорно министарство и локална
заједница су омогућили безбједан повратак
Хрвата, јер на простору Републике Српске
немамо инцидената, рушења објеката, као
ни препрека од стране општинских органа
у погледу издавања неопходних дозвола за
рад“, рекао је Јерковић и похвалио напоре
власника Фабрике за обраду алуминијске и
челичне браварије „ФТФ“ у мјесној
заједници Забрђе, која има у плану да
запосли 15 радника до краја ове године.

Потпредсједник Републике Српске Јосип
Јерковић, министар за избјеглице и
расељена лица Републике Српске Давор
Чордаш и начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан су данас обишли постројења
фабрике за обраду челичне и алуминијске
браварије у Забрђу, као и асфалтирану
дионицу пута у насељу Подбрђе.

Министар за избјеглице и расељена лица
Републике Српске Давор Чордаш је

приликом обиласка асфалтиране дионице
пута у насељу Подбрђе подсјетио да је у
одрживи повратак на подручју општине
Котор Варош уложено преко 2 милиона
КМ.

„Укупно ће бити обновљено 40 кућа, за
модернизацију пута у насељу Подбрђе у
дужини од 400 метара издвојили смо 45.000
КМ, а за асфалтирање пута према насељу
Топаловићи издвојили смо у сарадњи са
општином 30.000 КМ“, поручио је Чордаш
и додао да ће најзначајнији пројекат за
повратнике хрватске националности бити
изградња водовода у мјесној заједници
Забрђе.

„Људи отварају фабрике и њима је
неопходна вода, а нова радна мјеста су
једини гарант останка људи на овим
просторима. За водовод смо обезбиједили
100.000 КМ, а у сарадњи са другим
институцијама и општином настојаћемо да
затворимо конструкцију од 300.000 КМ,
како би становници овог краја коначно
добили водовод“, закључио је Чордаш.

Начелник општине Котор Варош Зденко
Сакан је рекао да је реализација
инфраструктурних пројеката у
повратничким заједницама веома важан
сегмент одрживог повратка.

„Асфалтирањем ова два пута у мјесној
заједници Забрђе и стамбеним
збрињавањем већег броја повратника
знатно смо унаприједили живот расељених
лица, а у плану је да до краја године
завршимо електрификацију стамбених

јединица у насељу Билице, за чију намјену
је издвојено 65.000 КМ“, истакао је Сакан и
додао да ће на овај начин бити омогућено
прикључење на нисконапонску електро-
мрежу за одређен број повратничких
домова.

Потписан споразум о реализацији
пројекта „Модернизација пута Ново Село“

Начелник општине Котор Варош Зденко
Сакан и координатор између општине и
Министарства за избјегла и расељена лица
РС и стручни сарадник за рад са
повратницима Драган Јуричевић
потписали су споразум о реализацији
пројекта „Модернизација пута Ново Село
(од моста према депонији) дужина 600

метара, општина Котор Варош“.
Вриједност ове инвестиције је 60.000

КМ, а средства су обезбијеђена у оквиру
трансфера јединицама локалне самоуправе
за финансирање повратка у Републику
Српску.

Општина је сагласна да ће за
финансирање реализације пројекта
обезбиједити разлику средстава потребних
за завршетак радова.

„Уколико нас послуже временске
прилике реално је очекивати да поменута
дионица пута у Новом Селу буде
асфалтирана до краја овог мјесеца“, истакао
је начелник општине Котор Варош Зденко
Сакан.

“Руководство општине
Котор Варош и
Министарство за
избјеглице и расељена лица
Републике Српске су
уложили огроман напор да
се Хрвати врате на своја
огњишта, стварајући им
нормалне услове за живот 
и рад“, нагласио је Јерковић

РЕАЛИЗОВАН ЗНАЧАЈАН БРОЈ ПРОЈЕКАТА ЗА ПОВРАТНИКЕ

СТВОРЕНИ УСЛОВИ 
ЗА ПОВРАТАК ХРВАТA
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УЛИЧНА ТРКА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

СВЕЧАНОСТИ

Обиљежен 24. април - Да

ДАНИ НАУКЕ У СШЦ

АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА

Дан општине - 24. април обиље-

жен је низом културних, забавних

и спортских манифестација, а

централни догађај - свечана ака-

демија, је одржана у кино-сали у

присуству бројних гостију из ја-

вног, политичког и културног живо-

та Републике Српске.

Обиљежавању Дана општине при-

суствовале су делегације братских

општина Крања, Херцег Новог и

Параћина, као и представници

градова партнера из окружења.

ТРАДИЦИОНАЛНА КОТОРВАРОШКА „КОТИЛИЋИЈАДА“ 

ЈЕ ОКУПИЛА 53 ЕКИПЕ У ТАКМИЧАРСКОМ ДИЈЕЛУ

ДЕЛЕГАЦИЈА БРАТСКЕ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ У ПОСЈЕТИ ОПШТИНИ КОТОР ВАРОШ И ФАБРИЦИ ОБУЋЕ „ДЕРМАЛ“
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НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „ДЈЕЧИЈЕ ВЕЧЕ“ НАГРАЂЕНИ СУ ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ УЧЕНИКА

ан општине Котор Варош

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ

Ц „НИКОЛА ТЕСЛА“

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „КОТОР ВАРОШ НЕКАД И САД“

ИЗЛОЖБА СЛИКА БРАНКА РУСМИРА

У АКЦИЈИ „МАТУРАНТИ СВОМЕ ГРАДУ“ УЧЕНИЦИ СШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ДАРОВАЛИ КРВ

ПОЛАГАЊЕ ВИЈЕНАЦА НА СПОМЕН-КОСТУРНИЦУ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА НОР-А И СПОМЕН–
ОБИЉЕЖЈЕ ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА У ПРОТЕКЛОМ ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОМ РАТУ
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ПРИЈЕМ ЗА МАЛИШАНЕ 
ИЗ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА

Брига о дјеци
свакодневна

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан
организовао је традиционални пријем за дјецу из
Вртића “Лариса Шугић” у оквиру обиљежавања
Недјеље дјетета.

Директор Вртића Младен Тепић рекао је да ту
установу у овој години похађа 162 дјеце и да су
опремањем дограђеног објекта задовољене потребе
за смјештајним капацитетима. 

Он је додао да је ово једна у низу дугогодишњих
посјета општинској управи и да дјеца имају велика
очекивања од начелника.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је
истакао да су свих 365 дана у години дјечији дани
јер су дјеца највеће благо које имамо. 

“Отворили смо своја врата и показали шта ради
Општинска управа и начелник, јер настојимо на
максималан начин да промовишемо права дјетета“,
рекао је Сакан.

Сакан је рекао да су за реализацију пројекта
доградње просторије издвојена значајна средства из
буџета, чиме су створени комфорнији услови за
боравак малишана у вртићу.

“Дјеца због свог узраста не могу сама да се изборе
за сва своја права и зато је обавеза одраслих да им
помогну да живе у сигурном окружењу“, закључио је
Сакан.

Дјеца су припремила пригодан програм и уручила
поклоне начелнику, који је за њих обезбиједио
слаткише и сокиће.

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан организовао је пријем
за 14 ученика генерације завршних
разреда средњих и основних школа
са подручја општине Котор Варош.

Ученицима који су остварили
изузетне резултате током школовања
начелник Сакан је уручио новчане
награде и пожелио пуно среће и
успјеха у даљем школовању.

„Ви сте понос и будућност наше
општине и Републике Српске. Током
досадашњег школовања постигли сте
изузетне резултате и искрено
вјерујем да ћете тако наставити и у
даљем школовању, како би касније
знањем који сте стекли били
носиоци развоја Котор Вароша“,
истакао је Сакан.

Он је нагласио да Општинска
управа подржава младе и успјешне
људе, првенствено додјелом
стипендија и да је прошле године за
ту намјену издвојено 70.000 КМ из
општинског буџета.

Жељка Зељковић, ученик
генерације которварошке Гимназије,
уписала је Медицински факултет, а
присуствовала је и пријему на Белом
Двору.

„Ово је признање мом раду и труду
и веома сам поносна што ми се
указала прилика да представљам
своју школу и општину на пријему у
Белом двору. Драго ми је што сам
баш ја изабрана за ђака генерације, а

конкуренција је, морам да признам,
била јака“, истакла је Зељковићева.

Ученица Основне школе „Свети
Сава“ Јована Мијић уписала је
Медицинску школу, док ће Драгиша
Дубочанин наставити школовање у
Средњошколском центру „Никола
Тесла“, смјер машински техничар за
компјутерско конструисање.

„Захвални смо начелнику на
пријему и његова подршка, као и
новчана награда, много нам значи у
нашем даљем школовању“, поручила
је Мијићева.

Прошлогодишњи ученици
генерације и вуковци су : Жељка

Зељковић и Гостимир Смиљић из
СШЦ „Никола Тесла“, Мирко Јурић,
Драгиша Дубочанин, Ивана Крчић,
Јована Мијић, Милица Каламанда,
Андреј Вучановић, Милица Панић,
Ема Кршић и Елма Дунић из ОШ
„Свети Сава“ Котор Варош, Марија
Стојановић и Неда Богданић из ОШ
„Петар Петровић Његош“ Масловаре
и Марина Ђекановић из ОШ „Петар
Кочић“ Шипраге.

Ученицима генерације средњих
школа уручен је новчани износ од по
200 КМ, док су ученицима генерације
основних школа уручени новчани
износи од по 100 КМ.

ПОНОС И БУДУЋНОСТ ОПШТИНЕ

ОБРАЗОВАЊЕ И ПОДРШКА МЛАДИМА

Пријем за вуковце и
ученика генерације

У кабинету Начелника општине потписан је
Меморандум о разумијевању за имплементацију пројекта
„Омладински центри у подручју програма Врбас“, између
представника Ворлд вижн БиХ Наталије Шево и
начелника општине Котор Варош Зденка Сакана.

Циљ овог Меморандума је да се формализује сарадња
споразумних страна у вези са успјешном
имлементацијом пројекта „Омладински центри у
подручју програма Врбас“ финансираног од стране Ворлд
вижн Кореја, а имплементираног од стране Ворлд вижн
БиХ у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2019. године на
подручју општине.

„Ово је и један од корака ка реализацији нашег
Локалног акционог плана за дјецу општине Котор Варош

за период 2018 – 2022. године, који је усвојила
Скупштина“, нагласио је Сакан.

Он је истакао да је и Стратегијом развоја општине
Котор Варош за период од 2018 – 2022. године
предвиђено неколико приоритетних пројеката и мјера за
реализацију, управо у циљу побољшања квалитета
живљења грађана на подручју општине, а првенствено
унапређења живота младих.

Такође, Сакан је напоменуо да је преузета иницијатива
и одређене активности у формирању Омладинског центра
на подручју Котор Вароша, а просторије Омладинског
центра су уступљене од стране Средњошколског центра
„Никола Тесла“ и налазе се одмах поред Центра за
породицу „Кућа радости“.

ПАРТНЕРСКА САРАДЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТА МЛАДИХ

Општина потписала Меморандум о разумијевању са Ворлд вижн БиХ
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По Јавном позиву невладиним и
спортским организацијама којима је
додијељен новац у износу од 20.000 КМ за
финансирање одређених пројеката.

По 1.000 КМ добили су Спортско-
риболовно друштво „Котор Варош“ за
очување биодиверзитета у кориту ријеке
Врбање, Центар за породицу „Кућа
радости“ за подршку дјеци с потешкоћама
у развоју и Црвени крст Котор Варош,
који је новац искористио за припреме
њихове вишенамјенске теренске екипе за
одговор на потенцијалне катастрофе.

Идентичан износ одобрен је и
Удружењу грађана „Змајевац“ за Еко камп
у Савићима, Планинарском друштву
„Механизам“ за уређење планинарске
стазе Котор Варош-Виленска врела,
Удружењу младих „Херој“ за пројекат
„Мали хероји“ и Удружењу жена „Срећа“
из Ободника за пројекат „Љето у
Ободнику“.

Културно-умјетничко друштво „Брио
Рудар“ из Масловара искористиће 1.000
КМ за пројекат „Игром и пјесмом
уљепшајмо Масловаре“, Еколошки покрет
„Еко опстанак“ Котор Варош за
постављање огласних табли, Удружење
грађана „Плави чуперак“ за едукационе
радионице у природи.

Дом културе „Мирослав Миро Пејовић“
је и прошле године организовао четврто
издање Фестивала омладинских
позоришта, а Удружење жена „Венера“
Котор Варош је добијена средства
употријебило за опремање просторија за
рад удружења.

По 1.000 КМ добили су и спортски
клубови, а Кошаркашки клуб „Младост“
искористио је новац за навабку спортске
опреме, Одбојкашки клуб „Котор Варош“
је санирао терен за одбојку и набавио

спортску опрему, а Клуб малог фудбала
„Котор Варош“ је организовао љетну
школу футсала.

Џудо клуб „Младост“ утрошио је 1.000
КМ за уређење сале за џудисте, Карате
клуб „Ипон“ за адаптацију просторија за
тренинг, Стонотениски клуб „Котор
Варош“ за организацију манифестације
“Дани стоног тениса у Котор Варошу”, а
Рукометни клуб „Котор Варош“ за набавку
опреме и побољшање услова за тренинг.

Удружењу за промоцију и значај
спортске рекреације Котор Варош припао
је идентичан износ за 2. Међународни
фудбалски турнир пријатељства, који је
окупиио шест ветеранских екипа из
Словеније, Хрватске, Србије и Републике
Српске.

20.000 КМ ЗА 20 ПРОЈЕКАТА

Потписани уговори о додјели
средстава невладиним и

спортским организацијама

Омладинска банка је финансирала
реализацију три пројекта неформалних
група младих са подручја општине Котор
Варош.

Ријеч је о пројектима који су директно
или идиректно утицали на побољшавање
положаја младих, а реализовани су у
градском подручју и у мјесним
заједницама.

Директор програма Фондације
“Мозаик” Жељко Пауковић истакао је да
је укупна вриједност три пројекта 6.600
КМ, које су заједнички обезбиједили
општина Котор Варош (2.580 КМ) и
Фондација “Мозаик” (1.720 КМ), а
неформалне групе младих су
обезбиједиле 2.300 КМ мобилизацијом
локалних ресурса.

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан је рекао да ће у овој години
бити реализовано укупно пет пројеката у
сарадњи са Омладинском банком.

“Реализацијом поменутих пројеката
помажемо младима да буду активнији и
да волонтерским ангажовањем покажу да

су ресурс који заслужује подршку“,
закључио је Сакан.

У мјесној заједници Котор Варош
реализован је пројекат “Подршка дјеци са
потешкоћама у развоју и њиховим
мајкама”, који обухвата радионице
едукативног и креативног садржаја у које
су укључене и мајке.

“Током ових радионица подстицали
смо психо-социјални развој дјеце и
њихову моторику, а након тога смо
уприличили изложбу њихових радова“,
рекла је директор Центра за породицу
“Кућа радости” Драгица Тепић и додала да
је од 45 дјеце са потешкоћама у развоју
њих 20 успјешно завршило третмане код
логопеда у протеклој години.

“Жене женама” назив је пројекта у
оквиру којег је опремљена просторија
Друштвеног центра у мјесној заједници
Ободник за одржавање округлих столова,
а у оквиру пројекта “Кутак за ужитак”
изграђена је надстрешница у близини
Планинарског дома у мјесној заједници
Грабовица.

УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ

ЗА ПРОЈЕКТЕ МЛАДИХ 6.600 КМ
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Начелник општине Котор Варош Зденко
Сакан и директор Фондације “Мозаик”
Жељко Пауковић потписали су
четверогодишњи уговор о реализацији
пројеката Омладинске банке у
вриједности од 54.000 КМ.

Фондација “Мозаик” ће у наредне
четири године обезбиједити 30.000 КМ,
док ће учешће општине Котор Варош у
реализацији пројеката Омладинске банке
бити 24.000 КМ. 

Према ријечима начелника општине
Зденка Сакана ово је наставак успјешне
сарадње са Фондацијом “Мозаик”, која је
дала позитивне резултате у претходном
периоду. 

“Потписали смо уговор о сарадњи на
четири године, а наш превасходни циљ
јесте да се реализацијом одређених
пројеката и едукацијом повећа учешће
младих у развоју локалне заједнице“,
нагласио је Сакан. 

Млади људи у општини Котор Варош
имаће прилику да након успјешно
реализованих пројеката кандидују своје
идеје за развој бизниса. 

Директор Фондације “Мозаик” Жељко
Пауковић каже да је програм Омладинске
банке проширен додатним едукацијама,
које пружају прилику младим људима да
стекну предузетничке вјештине. 

“Они који искажу предузетнички
потенцијал имаће могућност да развију
своје бизнис идеје, а они најуспјешнији
биће подржани у оснивању властитог
друштвеног бизниса“, истакао је Пауковић. 

Презентовано је пет пројеката који су
успјешно реализовани у прошлој години у
сарадњи са Фондацијом “Мозаик”.

У мјесној заједници Котор Варош
реализован је пројекат “Подршка дјеци са
потешкоћама у развоју и њиховим
мајкама”, који је обухватио радионице
едукативног и креативног садржаја у које
су укључене и мајке.

“Жене женама” назив је пројекта у
оквиру којег је опремљена просторија
Друштвеног центра у мјесној заједници

Ободник за одржавање округлих столова,
а у оквиру пројекта “Кутак за ужитак”
изграђена је надстрешница у близини
Планинарског дома у мјесној заједници
Грабовица. 

У оквиру пројекта “На младима свијет
остаје” одржане су двије радионице и
радне акције које су имале за циљ да
подстакну свијест младих о еколошким
активностима, а мјештани Мјесне
заједнице Ободник су добили креативно
дјечије игралиште у оквиру пројекта
“Безбједна дјеца – срећни родитељи”.

Укупна вриједност реализованих
пројеката у 2018. години износила је
11.116 КМ, уз учешће 80 волонтера за
потребе 645 корисника.

ПОТПИСАН УГОВОР НА 4 ГОДИНЕ У ВРИЈЕДНОСТИ 54.000 КМ

НАСТАВАК САРАДЊЕ СА
ФОНДАЦИЈОМ ”МОЗАИК”

Општина Котор Варош, Центар за
социјални рад и општинска организација
Црвеног крста, у оквиру својих
могућности и у континуитету, помажу
социјално угрожене категорије друштва и
чине све да им омогуће боље услове за
живот, закључак је састанка одржаног у
кабинету Начелника општине.

Након пристиглих захтјева од стране
породица Петровић и Пејић из Крушева
Брда, адресираних на општину Котор
Варош и Центар за социјални рад,
начелник општине Зденко Сакан је сазвао
састанак са представницима Центра за
социјални рад и Црвеног крста и
заједнички је анализирана ситуација у
којој се налазе поменуте породице.

Сакан је истакао да није спорна жеља
племенитих људи да помогну, али да
општина Котор Варош у сарадњи са
наведеним институцијама у континуитету
помаже значајан број оних који живе
скромно.

„Уколико Савјет мјесне заједнице
Крушево Брдо и Група грађана, који су
потписници захтјева за помоћ угроженим
породицама, пронађу адекватан простор

за привремени смјештај породице Пејић
општина Котор Варош ће плаћати
трошкове режије и закупа у зимском
периоду, односно док се не стекну услови
да се обезбиједи трајни смјештај“, поручио
је Сакан и додао да ће до краја године

исплатити и једнократну помоћ за обе
породице, иако се Петровићи нису до сада
обраћали са таквим захтјевом.

Замјеник директора Центра за
социјални рад Немања Сакан је истакао да
су Петровићи корисници ове установе и

да им се исплаћују сваког мјесеца новчане
накнаде по више основа.

„Исплаћује им се новчана помоћ прве
категорије и помоћ и њега другог лица
прве категорије у укупном износу од 291
КМ, четири пута им је на основу захтјева
исплаћена једнократна новчана помоћ, од
августа мјесеца по одлуци Владе РС имају
право и на личну инвалиднину, што јасно
показује да се о овој породици води
непрестана брига“, рекао је Сакан.

Он је поручио да се породица Пејић
није до сада обраћала Центру за социјални
рад, али да су спремни помоћи у оквиру
својих могућности.

Секретар општинске организације
Црвеног крста Борислав Брборовић је
подсјетио да се током сабирне акције
сваке године уручују хуманитарни пакети
хране и хигијенских средстава
најсиромашнијим суграђанима,
укључујући и породице Петровић и Пејић.

„Недавно смо у сарадњи са Удружењем
из Крушева Брда дистрибуирали пакет
хране и ћебад за породицу Пејић, а
оваквих и сличних акција ће бити и у
будућности“, нагласио је Брборовић.

СТВАРАЊЕ БОЉИХ УСЛОВА ЗА ЖИВОТ 

Општина води бригу о социјално угроженим породицама
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ТУРИЗАМ И СПОРТ

НОВА ГОДИНА НА ГРАДСКОМ ТРГУ

Уз добру забаву
и ватромет
дочекана 
Нова година

Бројни Которварошани и посјетиоци сусједних
општина дочекали су Нову 2019. годину на
отвореном уз традиционални ватромет и добру
забаву за коју су се побринули локални музичари и
естрадна звијезда Лукијан Ивановић.

Начелник општине Котор Варош је тачно у поноћ
пожелио Которваршанима и гостима срећну Нову
годину. 

“Уз жељу да 2019. година буде боља и успјешнија
од претходне, вјерујемо да ћемо сви имати више
стваралачке иницијативе, више стрпљења,
храбрости и воље за већу друштвену одговорност и
да ћемо само у партнерству и заједничким снагама
истрајати на оном што смо започели“, рекао је Сакан
окупљеним суграђанима на тргу.

Он је истакао да се завршила се још једна
календарска, добрим дијелом успјешна за локалну
заједницу и њене становнике.

“У години за нама, наставили смо да изграђујемо
и уљепшавамо наш град, подижемо ниво
комуналних услуга, реализујемо значајан број
планираних инвестиција, подједнако важних за све
грађане“, поручио је Сакан.

У току новогодишње ноћи била је организована
подјела пакетића за најмлађе посјетиоце и наградна
игра са вриједним поклон боновима.

Организатор дочека Нове године на Градском
тргу била је Туристичка организација општине
Котор Варош уз покровитељство начелника
општине и подршку бројних спонзора.

Бројни Которварошани су Нову годину дочекали
у својим домовима, са породицом и пријатељима, а
прослава је организована у већини угоститељских
објеката у граду. 

У Котор Варошу је одржана Гастро
манифестација и презентација ручних
радова, која је окупила 23 излагача у
такмичарском дијелу.

Ова манифестација постала је права
туристичка и привредна атракција у
граду на обалама Врбање, а одржава се
већ осам година. 

Према оцјени жирија, најљепше
уређен штанд на Гастро презентацији
имали су чланови Спортско-
риболовног друштва /СРД/ “Котор
Варош”, најразноврснију понуду
Удружење жена “Венера” Котор Варош,
док је Удружење жена “Срећа”
Ободник имало најоригиналнију етно

трпезу. 
Пекара “Обеликс” имала је

најразноврснију пекарску понуду,
Римокатолички жупни уред је имао
најразноврснију понуду сластичарских
производа, награда за најразноврснију
понуду здраве хране и пића је припала
“Био-Аронији” Кнежево, док је награда
за иновативност припала Удружењу
жена “Шареница” Кнежево.

Награде и признања најуспјешнијим
излагачима уручио је начелник
општине Котор Варош Зденко Сакан.

Он је истакао да оно што је
аутохтоно из Котор Вароша треба
подржати и заједно са другим
локалним заједницама увезати у
јединствену туристичку понуду, јер све
више туриста из Европе долази у
Републику Српску. 

“Бројни посјетиоци су могли да
уживају у традиционалним јелима
которварошког краја, али и да купе
ручне радове и производе од ароније”,
рекао је Сакан. 

ГАСТРО ФЕСТ – ТУРИСТИЧКА И ПРИВРЕДНА ПРОМОЦИЈА ОПШТИНЕ 

Которварошки
“ГАСТРО ФЕСТ”
окупио 23 излагача

Карађорђе Маринковић побједник је пливања за Часни
крст које је пред 1.500 посјетилаца одржано на ријеци Врба-
њи у Котор Варошу, уз учешће 15 такмичара.

Маринковић је награђен златним дукатом који је даровао
Алекса Вучановић.

“Самим тим што сам учествовао осјећам се прелијепо.
Испунио сам своју душу вјером у Бога. Захвалио бих свима
који су организовали ову манифестацију и надам се да ће
нас наредних година бити још више. Свим момцима који су
учествовали честитам, јер смо ми сви заједно побједници”,
рекао је Маринковић.

Побједник је награђен и умјетничком сликом Бранка Рус-

мира, као и заставама Републике Српске и Војске Републике
Српске. Поклони су уручени и најмлађем такмичару Сти-
венсу Нарићу и најстаријем учеснику Бори Хаџи Станкови-
ћу, чије 52 године нису биле препрека да буде дио богојав-
љенске традиције.

Прије пливања за Часни крст служена је литургија у Хра-
му Рођења Пресвете Богородице у Котор Варошу одакле је
кроз град кренула свечана литија ка мосту у насељу Котор,
гдје је освећена вода и крст спуштен у Врбању. 

За све учеснике пливања за Часни крст начелник општи-
не Котор Варош, Зденко Сакан, обезбиједио је мајице као
трајну успомену на овај дан.

ПЛИВАЧИ ПОКАЗАЛИ ХРАБРОСТ НА БОГОЈАВЉЕЊЕ

Кaрађорђе Маринковић први допливао до Часног крста



18 20. априла 2019.

У Котор Варошу је отворен центар за лијечење
удисањем ваздуха из кошнице, други овог типа у
Републици Српској, а први са масажном терапијом.

Отварању инхал-центра присуствовали су
представници Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и начелник општине
Котор Варош Зденко Сакан.

“Општина Котор Варош је издвојила из буџета за ову
годину 30.000 КМ за подршку пољопривредницима, а
међу њима су и пчелари. Ово је од великог значаја за
лијечење бронхитиса, астме и алергије, али и за
промоцију туристичких потенцијала општине“, рекао је
Сакан.

Виши стручни сарадник за сточарство у Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Душка
Радаковић истакла је да је отварање другог Инхал центра
од великог значаја за Републику Српску и становнике
Котор Вароша.

“Инхалација помоћу пчелиње кошнице раније је била
доступна само у Аустрији и Њемачкој, а прије неколико
година и у Словенији. Инхалације помоћу кошнице, осим
болести дисајних путева, мигрене и других, лијече и
обољење срца. Пацијенти ће за вријеме инхалације моћи
да посматрају и рад пчеле, што ће им додатно уљепшати
амбијент“, нагласила је Радаковићева. 

Први апи инхал-центар отворен је у Первану код
Бањалуке, у домаћинству породице Милојевић. У овом
центру доступна је терапија ваздухом из кошнице. 

“Ријеч је о апитерапеутској методи која побољшава
имуни одговор организма, лијечи различита стања и
обољења, те погодује очувању здравља“, поручио је
власник првог апи инхал-центра у Републици Српској
Миле Милојевић.

Центар је урађен према пројекту Министарства и
Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, а уз
подршку Пчеларског газдинства “Васић” из Котор
Вароша. 

“Овај инхал-центар, осим комора за инхалацију, има и
посебну комору за масажну терапију. На располагању ће
бити терапијске масаже цијелог тијела уљима и кремама
на бази пчелињих производа, који су прављени без
конзерванса и за које смо прибавили све ратификације“,
истакли су у “Терапи инхал центру Васић”. 

На Балкану ову врсту лијечења практиковали су једино
Словенци, а у Европи у апитерапији водеће су Бугарска,
Њемачка и Аустрија.

30.000 КМ ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Отворен инхалациони центар

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан организовао је пријем за
члана локалног Џудо клуба “Младост”
Борислава Богданића који је освојио
златну медаљу на Балканском прве-
нству у Кавадарцима (Македонија).

Сакан је похвалио Богданићеве
резултате у овој години, али и осталих
которварошких џудиста предвођених
тренером Сејдом Татаром, који су
истински спортски амбасадори
општине Котор Варош. 

“Својим радом и залагањем они
остварују изванредне резултате и зато
сам искористио прилику да Богданића
новчано наградим за успјех на
Балканијади, али и за медаље које осваја
у континуитету, јер он на најбољи начин
представља нашу локалну заједницу“,
истакао је Сакан и уручио Богданићу
500 КМ. 

Богданић је у категорији до 100
килограма у борби за златну медаљу
савладао грчког репрезентативца
Симеона Георгиадиса, а претходно је
у полуфиналу био бољи од Црногорца
Димитрија Вукотића. Такође, Бо-
гданић је као као члан мјешовите
репрезе-нтације БиХ освојио златну
медаљу.

“На прошлогодишњој Балканијади
сам освојио бронзу и на тај начин

стекао неопходно искуство, што ми је
помогло да сконцентрисано уђем у меч
за златну медаљу, који сам ријешио у
своју корист ипоном у продужетку“,
истакао је Богданић и додао да му
подршка Сакана значи много у његовој
каријери. 

Богданић је на овај начин остварио
највећи успјех у историји которва-

рошког џудоа и показао да је један од
највећих мајстора овог спорта у
Републици Српској. 

Тренер Џудо клуба “Младост” Сејдо
Татар упознао је начелника општине о
чињеници да овај клуб постоји од 1976.
године и да је ово осма медаља са
балканских првенстава, друга у
сениорској конкуренцији. 

ИСТОРИЈСКИ УПСЈЕХ КОТОРВАРОШКОГ ЏУДИСТЕ

ПРИЈЕМ ЗА ШАМПИОНА БАЛКАНА
БОРИСЛАВА БОГДАНИЋА

ПОВЕЋАН РИБЉИ ФОНД 

Порибљена
ријека Врбања 
и њене притоке

Чланови Спортско – риболовног друштва /СРД/
„Котор Варош“ порибили су ријеку Врбању и њене
лијеве притоке Цврцку и Јакотину са 55 кг поточне
пастрмке.

Порибљавање је обављено у сарадњи са општином
Котор Варош и АД „Лука“ Шипраге, а предсједник СРД
„Котор Варош“ Самир Скопљак истиче да ово
Удружење у континуитету порибљава корито Врбање.

„Врбања и њене притоке су већ постале
препознатљиве по племенитим врстама пастрмке и
липљена, а наша обавеза је да вратимо повјерење
рибара из Српске и региона који су заинтересовани за
риболов у которварошком крају“, рекао је Скопљак.
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ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМИ

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан се на
традиционалном новогодишњем дружењу захвалио
привредницима на уложеном напору да ова локална
заједница буде препознатљива по инвестицијама и
запошљавању.

“Которварошка привреда представља значајан фактор у
ентитетском и у државним оквирима, нарочито када
говоримо о извозу и броју страних инвеститора, а једна смо
од ријетких општина у БиХ која има суфицит у извозу
захваљујући бројним привредним субјектима”, рекао је Сакан.

Он је нагласио да Котор Варош има око 290 самосталних
привредника, 95 малих и средњих предузећа, те 2 велика
привредна субјекта и више од 5.000 запослених радника.

“Котор Варош већ има формирану привреду, која је
успостављањем Привредног савјета још више унапријеђена.
Општина зависи привредника, који су кичма развоја
општине”, додао је Сакан.

По његовим ријечима циљ општинског руководства је да
помогну не само опстанак већ и проширење постојећих
фирми, јер само договором и узајамном сарадњом се могу
јачати заједнички интереси.

“Наша жеља је да привредници буду задовољни
пословањем и да то задовољство пренесу и својим
пословним пријатељима и сарадницима. Желимо да локална
самоуправа буде истински сервис привредника и због тога
ћемо учинити све да увијек будемо на располагању и
заједнички превазиђемо проблеме и потешкоће у
пословању”, закључио је Сакан.

У име административне службе и у своје лично име Сакан
је честитао привредницима предстојеће новогодишње и
божићне празнике.

Начелник Сакан организовао
новогодишњи пријем

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан рекао је на
новогодишњем пријему да се само заједничким и
континуираним радом може стварати атмосфера напретка и
изразио задовољство због смањења броја незапослених на
подручју те општине.

На традиционалном дружењу са са привредницима,
представницима републичких институција, вјерских
заједница, Удружења и невладиних организација,
директорима јавних предузећа и образовних установа, Сакан
је истакао да је Котор Варош развијено предузетничко
средиште са великим бројем пословних субјеката, у
различитим областима пословања, од којих су неки лидери
на тржишту.

“Без обзира на тешке услове пословања, једнаким
интезитетом радићемо на јачању привреде, као и на
привлачењу што већег броја инвестиција, како би био
унапријеђен квалитет живота грађана наше локалне
заједнице“, нагласио је Сакан.

Он је захвалио привредницима што су у овој години
остварили запажене резултате и на тај начин допринијели
смањењу незапослености.

“Котор Варош желимо направити сигурним мјестом
задовољних и успјешних људи“, поручио је Сакан и додао да
је у овој години реализован значајан број инвестиција.

Он је захвалио свима на изузетно коректној сарадњи у овој
години и пожелио пуно успјеха у 2019. години.

За 29 пензионера 
из општинске управе по 100 КМ

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан
организовао је поводом новогодишњих празника пријем за
29 пензионера који су радни вијек провели у општинској
управи и уручио им пригодне новчане износе за предстојеће
празнике.

Сакан је захвалио пензионерима, оцијенивши да су дали
велики допринос у развоју локалне заједнице.

„И поред тешке економске кризе, нисмо заборавили све
оно што су ови вриједни људи урадили за општину Котор
Варош и њене грађане“, додао је Сакан.

Он је некадашњим радницима уручио пригодан новчани
износ за предстојеће празнике и упознао их о пројектима
који су реализовани у овој години и планираним
инвестицијама за наредну.

„У овој години успјели смо реализовати значајан број
инвестиција као што су завршетак реконструкције и санације
водоводне и канализационе мреже, изградња новог блока
Дома здравља и уређење комплетног круга ове здравствене
установе, асфалтирали смо 13 дионица локалних путева на
подручју општине, при крају смо са радовима на градском
купалишту „Бјелине“, урађен је низ пројеката у мјесним
заједницама, а оно што планирамо у наредној години је
изградња нове зграде општинске управе“, нагласио је Сакан.

Пензионери су изразили захвалност за окупљање
присјетивши се година које су провели у општинској управи.

„Традицију треба његовати и захвални смо начелнику
општине на пријему, а нама ће новац добро доћи уочи
предстојећих празника“, рекао је пензионер Станимир Пејић. 

Начелник Сакан организовао
пријем за фудбалске ветеране
Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан

организовао је пријем за фудбалске ветеране Котор Вароша,
који су освојили прво мјесто на 2. међународном турниру
пријатељства „Котор Котор 2018“.

Котор Варош је крајем септембра био домаћин

престижног турнира фудбалских ветерана на којем су
учествовале екипе из Словеније, Србије и Републике Српске.

Представници фудбалских ветерана из Голубинаца и
Апатина оцијенили су да је турнир организован на
врхунском ниову, чиме су домаћини показали зашто су
препознатљиви у региону.

Пехаре и дипломе свим екипама уручио је начелник
општине Котор Варош Зденко Сакан, који је том приликом
честитао учесницима Турнира пријатељства на одличној
игри и коректном понашању.

Захвалнице за немјерљив допринос и пружену подршку у
раду Удружења за промоцију и значај спортске рекреације
Котор Варош уручене су начелнику општине Котор Варош
Зденку Сакану и архијерејском намјеснику которварошком
Миленку Нарићу. 

Други Међународни турнир пријатељства у малом
фудбалу „Котор Варош 2018“ заједнички су организовали
општина Котор Варош и Удружење за промоцију и значај
спортске рекреације, уз подршку Министарства породице,
омладине и спорта Републике Српске.

УСПЈЕШНА ПОСЛОВНА ГОДИНА

Котор Варош препознатљив по
инвестицијама и запошљавању
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КОТОРВАРОШКЕ АКТУЕЛНОСТИ

ПРЕВЕНЦИЈА У ЛИЈЕЧЕЊУ 
КАРЦИНОМА ДОЈКЕ

Бесплатан
мамографски
преглед за
жене из Котор
Вароша

Дом здравља „Свети Пантелејмон“ из Котор Вароша,
у сарадњи са општином и Савезом жена обољелих од
карцинома дојке „Искра“, сваке године организује
бесплатан мамографски и гинеколошки преглед за
жене животне доби од 40 и више година са подручја
општине.

Жене које су се одазвале на преглед апеловале су на
своје суграђанке да редовно контролишу здравље. 

„Ово је веома важан преглед за жене, јер рано
откривен карцином дојке у 90 одсто случајева је
изљечива болест“, поручио је директор которварошког
Дома здравља Владимир Бибић.

Савез жена обољелих од карцинома дојке “Искра”
редовно проводи кампању превентивног откривања
рака дојке код жена. 

Предсједник Савеза жена обољелих од карцинома
дојке „Искра“ Сузана Кекић изјавила је да се повећава
број жена обољелих од карцинома дојке, те да је
превенција кључни фактор у лијечењу ове болести.

„Ова болест се може успјешно лијечити нарочито
ако се открије у раном стадијуму. Изљечење директно
зависи од стадијума болести, због чега је веома важно
њено рано откривање“, појаснила је Кекићева.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан
рекао је да се на овај начин настоји утицати на свијест о
превенцији и заштити здравља жена. 

„Мамографија је један од метода скрининга, а брига
о здрављу и одласци на прегледе зависе, поред осталог,
од средине у којој жене живе, али и средстава
информисања“, закључио је Сакан.

Полагањем вијенаца на Спомен-
обиљежје погинулим борцима у Котор
Варошу је обиљежено 26 година од
формирања Прве лаке которварошке
пјешадијске бригаде Војске Републике
Српске, чијих је 109 припадника дало

живот за слободу српског народа и
одбрану Српске.

Вијенце на Спомен-обиљежје су
положиле делегације општинске
Борачке организације и општине Котор
Варош.

Предсједник општинске Борачке
организације Госто Тривуновић
подсјетио је присутне саборце да је 109
припадника Которварошке бригаде
погинуло у одбрамбено-отаџбинском
рату, а 363 борца су теже или лакше
рањена.

“Да није било њих данас не бисмо
живјели у слободи коју имамо. Увијек
смо као приоритет стављали борбу за
статус оних који су учествовали у рату,
чинећи све да борцима и другима из
борачке популације омогућимо
стабилност, посебно изградњом
стамбених објеката“, нагласио је
Тривуновић.

Парастос за погинуле припаднике
Которварошке бригаде служио је јереј
Живко Илић, који је истакао да је
Которварошка лака пјешадијска бригада
имала изузетан значај у судбоносним
временима, јер је заштитила српски
народ и помогла стварању Републике
Српске, а настала је из потребе српског
народа за одбраном.

У оквиру заједничког пројекта влада Швајцарске и
Шведске под називом “Јачање улоге мјесних заједница у
БиХ”, којег реализује УНДП, у скупштинској сали је одржан
форум грађана мјесних заједница општине Котор Варош.

Учешће општине Котор Варош у суфинансирању
пројекта биће 30 одсто, а УНДП-а 70 одсто.

“У току пројекта биће укључени савјети МЗ, али и
цивилног сектора, невладиних организација и
привредника који у основи треба да раде на јачању
капацитета мјесних заједница за рјешавање проблема
њихових становника“, истакао је начелник општине
Котор Варош Зденко Сакан.

Циљ организовања форума је да окупи грађане и да их
равноправно укључи у процес доношења одлука. 

На форуму су грађани истакли приоритете, а највише
гласова добио је приједлог уређења купалишта “Брана” у

мјесној заједници Котор Варош. 
Друго мјесто заузео је приједлог изградње базена у МЗ

Грабовица, док је трећи санација дјечијег игралишта на
Бреговима у МЗ Котор Варош.

С обзиром да приједлог уређења купалишта “Брана”
одговара јавном позиву, као и да је на одржаном форуму
добио највише гласова, приступиће се писању пројектног
приједлога и аплицирање према УНДП-у.

Општи циљ одржавања форума је повећање директног
учешћа грађана у процесу одлучивања мјесних заједница, а
конкретан циљ ових форума јесте дефинисање листе
приоритета пројеката мјесних заједница. Очекивани
дугорочни ефекти пројекта ће се огледати у активнијем
ангажовању грађана, ефикаснијем пружању општинских
услуга и јачању општег повјерења грађана у јавне
институције.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА У САРАДЊИ СА УНДП-ом

ФОРУМ ГРАЂАНА ОДАБРАО ПРИОРИТЕТНЕ ПРОЈЕКТЕ

СЈЕЋАЊЕ НА 109 ПРИПАДНИКА КОТОРВАРОШКЕ БРИГАДЕ

Обиљежено 26 година
од формирања

Которварошке бригаде
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КУЋАНСКИ АПАРАТИ И БИЈЕЛА ТЕХНИКА
ЗА УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА

Помоћ за
најугроженије
породице

Општина Котор Варош је у сарадњи са
хуманитарном организацијом „Ворлд вижн“
реализовала пројекат помоћи за 20 најугроженијих
породица са подручја општине, којима су подијељени
неопходни кућански апарати и бијела техника.

„Ворлд вижн“ је у овом пројекту учествовао са
6.500 КМ док је општина Котор Варош финансирала
пројекат са 1.500 КМ.

„Црвени крст сачинио је спецификацију неопхо-
дних кућанских апарата и бијеле технике као и списак
најугроженијих домаћинстава. Искрено се надамо да
ће набавка бијеле технике помоћи овим људима да
преброде тешку ситуацију у којој се налазе”, истакао је
начелник општине Котор Варош Зденко Сакан.

У реализацији пројекта су учествовали и Коалиција
за заштиту дјеце и Удружење са четверо и више дјеце
„Матица“.

РИЈЕШЕН ПРОБЛЕМ БЕЗБИЈЕДНОГ
ПРЕЛАЗА ЉУДИ И ВОЗИЛА У ЛИПЉУ

САНИРАН МОСТ
НА ПОТОКУ
ЗЕЛЕНИКА

КОТОР ВАРОШ, 31. ДЕЦЕМБРА – Из буџета
општине Котор Варош издвојена су средства у
износу од 6.540 КМ за санацију моста на потоку
Зеленика, који се налази на дионици пута гдје
граниче општине Котор Варош и Челинац.

Захваљујући ангажману начелника општине
Котор Варош и послије разговора са мјештанима
околних села ријешен је проблем безбједног прелаза
људи и возила.

„Након што су стручне екипе на лицу мјеста
провјериле стабилност моста и утврдиле да постоји
опасност његовог потпуног урушавања, приступили
смо хитној реконструкцији“, истакао је Сакан.

Извршена је потпуна санација моста распона 7,5
метара, замијењен је комплетан горњи строј дрвене
конструкције, попречни и уздужни патос и ивичне
греде.

На овај начин су створени услови за безбједно
одвијање саобраћаја на поменутој дионици.

У скупштинској сали је у присуству
начелника општине Котор Варош,
представника мјесних заједница и
УНДП-а представљена нова визија
мјесних заједница у БиХ.

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан је истакао да је
постојање визије у мјесној заједници
темељ за унапређење вриједности на
којима она почива. 

„Без постојања визије је тешко дати
жељени правац развоју заједнице и
дефинисати њену будућност. Ми ћемо
у сарадњи са УНДП-ом наставити

јачати улогу мјесних заједница на
добробит њених грађана“, поручио је
Сакан.

На презентацији под називом
„Отворени дани мјесних заједница“
презентоване су и измјене статута
Мјесних заједница, план рада за 2019.
годину, саслушана су искуства
представника Мјесних заједница у
реализацији одређених пројеката,
њихов активизам, а уједно је
разговарано и о сарадњи са грађанима,
организацијама цивилног друштва и
јединицама локалне самоуправе.

“Јачање улоге мјесних заједница у
Босни и Херцеговини“ је заједнички
пројекат Владе Швајцарске и Владе
Шведске. За његово спровођење
задужен је Развојни програм
Уједињених нација (УНДП) у БиХ у
партнерству са Министарством за
људска права и избјеглице БиХ,
Министарством управе и локалне
самоуправе Републике Српске,
Федералним министарством правде,
Владом Брчко Дистрикта, Савезом
општина и градова ФБиХ и Савезом
општина и градова РС. 

ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Презентована нова
визија мјесних

заједница у БиХ

Борачка организација општине Котор Варош обиљежила је
крсну славу Митровдан, а у Храму Рођења Пресвете
Богородице служена је света литургија и парастос погинулим
борцима.

Свештеник Дамир Врховац служио је молитвени помен за
погинуле борце Војске Републике Српске.

Он је одао захвалност погинулим борцима Републике
Српске, истичући да се бол и туга породица не могу умањити,
али да сјећање на њих треба да остане трајно.

“Република Српска је једини гарант останка српског народа
и због тога треба његовати сјећање на погинуле борце
одбрамбено-отаџбинског рата“, рекао је Врховац.

Представници Борачке организације и општине положили
су вијенце на спомен-обиљежје погинулим борцима
одбрамбено-отаџбинског рата у Котор Варошу, након чега су
у просторијама Борачке организације уприличени ломљење
славског колача и славски ручак.

Предсједник Борачке организације општине Котор Варош
Госто Тривуновић честитао је свим борцима данашњи
празник и апеловао на слогу и јединство око стратешких и
виталних питања за Републику Српску.

ТРАЈНО СЈЕЋАЊЕ НА БОРЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБИЉЕЖИЛА КРСНУ СЛАВУ



22 20. априла 2019.

САРАДЊА СА БРАТСКИМ ОПШТИНАМА

ХЕРЦЕГ НОВИ – ГРАД ДОБРИХ 
ЉУДИ И ЕНЕРГИЈЕ

Обиљежен 
Дан општине
Херцег Нови

Општина Херцег Нови овај дан слави сјећајући се
родољуба и часне борбе која је довела до
ослобођења града од фашистичког окупатора 28.
октобара 1944. године. 

„Дан ослобођења је празник и симбол освајања
слободе у најширем смислу“, рекао је на почетку
свечане сједнице предсједник општине Стеван Катић. 

Свечаној сједници локалног парламента
присуствовали су представници црногорских
општина, градова побратима, Војске Црне Горе и
дипломатког кора.

Честитку поводом Дана општине предсједнику
Катићу упутио је начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан, који је истакао да је Херцег Нови
постао престижна туристичка дестинација.

„Херцег Нови је град са перспективом, град
добрих људи и добре енергије, и као такав има
шансу да својом љепотом привуче улагаче који ће
отворити нову страницу у развоју града на
добробит свих њених грађана“, стоји у честитки.

Пригодне поклоне предсједнику општине
Стевану Катићу и његовим сарадницима уручио је
Раденко Чупић, потпредсједник Скупштине
општине Котор Варош.

ЈАЧАТИ ВЕЗЕ У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ,
КУЛТУРЕ И СПОРТА

Котор Варош и
Крањ побратими
преко 40 година

Свечаном академијом у дворани Грандис конгресног
центра Брдо обиљежен је Дан општине Крањ.

Град Крањ је познат по доброј пракси у кориштењу
претприступних фондова и свега доброг што доноси
Европска Унија, а захваљујући реализацији бројних
пројеката и активности постали су одлична
дестинација за инвеститоре и туристе.

Међу бројним делегацијама братских општина
свечаној академији је присуствовао и шеф кабинета
начелника општине Котор Варош Радислав Петрушић,
који је у изјави за Горењску телевизију истакао да
братски односи ова два града трају 41 годину.

„Можемо бити поносни на 41 годину успјешне
сарадње и братских односа које његујемо на обострано
задовољство. Искрено се надам да ћемо у наредном
периоду заједничким напорима и размјеном искустава
одржати добру сарадњу јачањем веза у области
привреде, спорта и културе“, истакао је Петрушић.

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан присуствовао је
свечаном отварању 50. Празника
мимозе на херцегновској ривијери,
гдје се окупило близу 15.000
посјетилаца.

Сакан је након разговора са
предсједником општине Херцег Нови
Стеваном Катићем истакао да је
пријатељство Херцег Новог и Котор
Вароша традиција која се поштује и

наставља да његује.
„Пријатељски односи са општином

Херцег Нови се очитују на плану
унапређења институционалног
дијалога са циљем подизања нивоа
сарадње локалних управа, као и
туристичких потенцијала и размјене
искустава на том плану“, рекао је
Сакан.

Мажореткиње и Градска музика су
бренд Херцег Новог и током

разговора са предсједником Катићем
наглашена је жеља да они увеличају и
обиљежавање Дана општине Котор
Варош.

„Разговарали смо о могућностима
интензивирања туристичке и
привредне сарадње и искрено се
надам да ће мажореткиње наредне
године бити у програму
обиљежавања 24. априла, с обзиром
да су ове године заузете наступима у
региону“, поручио је Сакан.

Предсједник општине Херцег Нови
Стеван Катић изразио је задовољство
што су братски односи са општином
Котор Варош поново успостављени
након одређене паузе, јер је то
општина која има конкретну визију
запошљавања, што је основни услов
њеног развоја.

„Котор Варош је средина која
треба да буде примјер многим
општинама у Црној Гори када је у
питању запошљавање и визија
развоја, и са поносом могу рећи да
ћемо у наредном периоду
интезивирати нашу сарадњу“,
нагласио је Катић.

САРАДЊА ЛОКАЛНИХ УПРАВА НА НАЈВИШЕМ НИВОУ

Херцег Нови и Котор
Варош – побратими

за сва времена

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан је у Параћину прису-
ствовао свечаној сједници поводом
Дана ове општине, са којом је прије пет
година потписан уговор о братимљењу.

Обраћајући се на свечаној сједници
Сакан је истакао да, осим унапређења
институционалног дијалога локалних
заједница и сарадње у области спорта и
културе, посебну пажњу треба
посветити пројектима привлачења
страних инвестиција.

“У том погледу веома је битна
размјена позитивних искустава двије
локалне заједнице о страним
инвестицијама и зато је неопходно

искористити све расположиве ресурсе
ради унапређења сарадње привредника
двије општине“, рекао је Сакан.

Он је нагласио да је веома битна
размјена позитивних искустава двије
локалне заједнице о страним инвести-
цијама.

“Како би наши добри односи били
још снажнији и чвршћи настојаћемо да
позитивна искуства преносимо једни
другима како би се створио још бољи
привредни амбијент у обе општине“,
поручио је Сакан.

За госте из побратимских општина и
градова Котор Варошa, Крапине,
Јабланице, Мурске Соботе и Чешке,

који су дошли да увеличају обиље-
жавање Дана општине Параћин,
председник Општине Саша Пауновић
приредио је неформални пријем,
непосредно прије одржавања свечане
сједнице Скупштине. 

ОБИЉЕЖЕНА ПЕТОГОДИШЊИЦА БРАТИМЉЕЊА СА ПАРАЋИНОМ

Начелник Сакан на обиљежавању
Дана општине Параћин
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Прослављена
крсна слава
општине

У Храму Рођења Пресвете Богородице у Котор
Варошу служена je литургија поводом крсне славе
општине – Светог апостола и јеванђелисте Луке у
присуству великог броја вјерника, а потом обављен
славски обред.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан
рекао је на славској свечаности да је општинска
управа успјела да обезбиједи повољан амбијент за
домаће и стране инвеститоре, уз стално повећање
броја запослених у привреди.

“У периоду између двије славе настојали смо да
Котор Варош буде препознатљив у свим областима
привредног и друштвеног развоја. Један број
пројеката смо реализовали, а неке планирамо да
завршимо до краја године“, истакао је Сакан.

Он је честитао крсну славу општине свим
грађанима са жељом да Котор Варош буде још боља
средина за живот.

“Локална управа ће наставити са активностима на
подстицању развојних пројеката чија ће реализација
омогућити подизање личног и друштвеног стандарда
и даљи развој општине“, поручио је Сакан и додао да
је Котор Варош један од ослонаца привредног развоја
регије, али и цијеле Републике Српске.

Поводом крсне славе Светог апостола и
јеванђелисте Луке начелнику општине честитке су
упутили предсједник Републике Српске Милорад
Додик, предсједник Народне скупштине Недељко
Чубриловић и градоначелник Бањалуке Игор
Радојичић.

Осим радника административне службе, локалних
привредника, званица из јавног, политичког и
културног живота општине, обиљежавању крсне
славе присуствовала је и делегација братске општине
Параћин.

Начелник општине Котор Варош
Зденко Сакан упознао је чланове
Привредног савјета општине о проје-
ктима и активностима који су реализо-
вани у протекла три мјесеца.

По његовим ријечима Спортска
дворана у оквиру Средњошколског
центра “Никола Тесла” крајем априла ће
добити употребну дозволу.

“У току је израда пројекта изведеног
стања и елабората о квалитету изве-
дених радова, након чега ће услиједити
технички пријем и издавање употребне
дозволе“, истакао је Сакан и додао да је
за ову намјену из општи-нског буџета
издвојено близу 15.000 КМ.

Такође, у оквиру плана капиталних
инвестиција разматраће се могућност
рјешавања проблема гријања у спо-
ртској дворани.

Јавном предузећу “Путеви РС” је
послан захтјев за давање сагласности за

пројектовање и изградњу аутобуског
стајалишта код пилане “ЕФМ” на
магистралном путу М-4.

У току је израда Регулационог плана у
Доњем Варошу у Кнез Михајловој
улици, како би се на најбољи могући
начин ријешио проблем саобраћајне
инфраструктуре, паркинга и тротоара у
улици која гравитира према фабрици
обуће “Дермал”.

На иницијативу руководства Сре-
дњошколског центра “Никола Тесла”
задужиће се Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
да изврше предмјер и предрачун радова
на уређењу радионице за практичну
наставу, која се налази иза зграде
Радничког универзи-тета, уз могућност
да се дио радионице може издати
заинтересованим преду-зећжима за
отварање погона у машинској струци.

Радови на изградњи трасе водовода

према мјесној заједници Забрђе теку
предвиђеном динамиком и очекује се да
ће проблем неадекватног снабдијевања
водом за пиће бити ријешен у првој
половини наредне године. 

Такође, у буџету су предвиђена зна-
тно већа средства за капиталне инве-
стиције (око 700.000 КМ), која ће бити
усмјерена на одржавање и чишћење
локалних путева и рјешавање проблема
расвјете у мјесним заје-дницама.

Чланови Привредног савјета нису
имали примједби на Нацрт буџета за
2019. годину у износу од 8,6 милиона
КМ, што је повећање за 200.000 КМ у
оносу на првобитни буџет ове године.

Састанци Привредног савјета се
одржавају у континуитету. Чланови
Привредног савјета су у значајној мјери
допринијели својим приједлозима и
активностима у реализацији одређених
пројеката.

АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА УСМЈЕРЕНЕ КА
СТВАРАЊУ ПОВОЉНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Спортска дворана
добија употребну

дозволу

СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОКУПИЛЕ ВЕЛИКИ БРОЈ УЧЕСНИКА И ПОСЈЕТИЛАЦА

Општина Котор Варош подржала организацију спортских турнира
И прошле године је општина Котор Варош подржала организацију
традиционалних општинских турнира у малом фудбалу, уличном
баскету и одбојци на пијеску и на тај начин промовисала спорт у
значајној мјери.
Поред тога финансирани су и турнири у малом фудбалу у бројним
мјесним заједницама, који су привукли велики број посјетилаца.

ТРИЈУМФОМ ЕКИПЕ "ЕУРОС ОСИГУРАЊЕ" У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕНИОРА
ЗАВРШЕН ЈЕ ТУРНИР У ОДБОЈЦИ НА ПИЈЕСКУ "КОТОР ВАРОШ 2018" ЕКИПА ФК „МЛАДОСТ“ ПОБЈЕДНИК ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ „КОТОР ВАРОШ 2018“

ТРИЈУМФОМ ЕКИПЕ "МГ
СИСТЕМ" У СЕНИОРСКОЈ

КОНКУРЕНЦИЈИ
ЗАВРШЕН ЈЕ ТУРНИР У

УЛИЧНОЈ КОШАРЦИ
"КОТОР ВАРОШ 2018" НА
КОМЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО

20 ЕКИПА У ДВИЈЕ
УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ.




