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На подручју општине Мркоњић Град активан
је велики број невладиних организација које су
основане са циљем да афирмишу, развијају и
његују традиционалне вриједности, културу, умје -
тност, спорт, хуманитарни рад, едукације, и бројне
друге области живота.

До сада је регистровано 34 удружења, која
су чланови неформалног Савеза НВО, а нека од
ових удружења већ дужи период су у статусу миро-
вања.

Општина Мркоњић Град опредијелила се да
по држи рад и развој невладиног сектора, па је по -
тписан Споразум између Скупштине општине, На -
челника општине и невладиних организација на
по дручју општине Мркоњић Град. 

Расподјела средстава за пројекте невладиних
организација врши се на основу Одлуке о крите-
ријумима, начину и поступку додјеле средстава не -
владиним организацијама. На Јавни конкурс се по -
дносе пројекти а Комисија за сарадњу са невла-
диним организацијама врши одабир пројеката

који утичу на развој општине, којима се додјељују
средства.

Планом буџета општине за 2013. годину
предвиђено је да се издвоји 45.000 КМ за финан-
сирање удружења из области културе, као и хума-
нитарних, омладинских, еколошких и осталих уд -
ру жења на територији општине Мркоњић Град.

ЂУРЂИЦА ШОЛАК

Центар за социјални рад у Мркоњић
Граду je прошле године, на име социјалнe
накнаде, корисницима исплатио 637.399
КМ. У првих седам мјесеци ове године на -
стављен је тренд повeћања издавајања за
ове намјене, јер је у мркоњићкој општини
све више особа којима је потребна помоћ
друштва. Овај центар је само за 67 корис-

ника социјалне помоћи
исплатио 67.339 KM.

Директoрица Це н тра
за социјални рад Слобо -
данка Кљаjић истиче
да је за кориснике права
на новчану помоћ извр -
шено превођење рјеше-
ња, у складу са Законом

о социјалној заштити РС.
- Корисницима социјалне помоћи је уве -

ћана новчана помоћ, па умјесто 41 КМ сада
до би јају 121,35 KM, што је знатно повећало

издвајања за те намјене у Центру за со ци ја -
лни рад. У току прошле године 34 кори сника
новчане помоћи остварили су право на субве -
нцију електричне енергије, а по одлуци Владе

Републике Српске - истакла је Кља јићева.
Она додаје да новчана помоћ припада

особи неспособној за рад, која нема власти-
тих прихода и која нема сродника који су
обавезни да ту особу издржавају у складу
са Породичним законом. Односно, ако та
осо ба живи у породици која остварује при-
ход испод нивоа социјалне сигурности утв -
р ђене законом.

Повећењем износа новчане помоћи
задовољни су корисници, али је њихово
мишљење да је тај износ недовољан.

- Ја сам задовољна што је износ помоћи
увећан,  али је то недовољно да би се у овој
еко номској кризи могло преживјети - јада се
корисница помоћи Милена Милкић.

СЛОБОДАН ДАКИЋ

Шта су и како се оснивају 
удружење грађана

Оснивање, регистрација, унутрашња организација и престанак рада
удружења и фондације уређује се Законом о удружењима и фондаци -
јама Републике Српске. Удружење је у смислу овог закона, сваки облик
до бровољног повезивања више физичких или правних лица ради уна-
пређења или остваривања неког заједничког или општег интереса или
циља, у складу са Уставом и законом, а чија основна сврха није стицање
добити. 

Удружење могу основати најмање три физичка или правна лица.
Удружења се финансирају средствима од чланарине, средствима из
буџета општине, као и средствима од донација.

Регистрована удружења 
у општини Мркоњић Град
Удружења из области културе

„Клуб умјетничких душа“, КУД „Петар I Карађорђевић Мркоњић“, УГ
“Градско позориште Мркоњић Град“, Дјечији хор „Мали принц“.

Хуманитарна удружења
Удружење жена „Наша жена“, ОO Црвеног крста, Удружење са

четворо и више  дјеце „МГ Радост“, „Хуманитарно удружење жена
Мркоњић Град“, Удружење жена „ЈОВАНА“.

Омладинска удружења
ОО „Центар“.

Еколошка удружења
Еколошки покрет „Зеленковац“, Планинарско-еколошко

друштво „Видик“, „Удружење гљивара и љубитеља природе“ 

Остала удружења
АМД „Ауро ауто“, „Удружење спортских  риболоваца“,

„Удружење слијепих и слабовидих особа“, Удружење грађана
„Исток“ Удружење воћара, произвођача ракије „МГ савка“,
„Удружење ловаца“, Удружење пољопривредника „Мркоњић“,
Удружење пчелара „Матичњак“,Удружење „Широко-врело“
Шибови, Дневни центар за дјецу и омладину „Бубамара“ Мркоњић
Град , Тениски клуб „НЕЦ“, Удружење грађана школа спорта

„Монтевидео“ Мркоњић Град,

Удружења која нису доставила извјештај 
Удружење за побољшање живота дјеце и младих “Озон”, Удруже-

ње грађана „АБФ МГ“, Еколошко удружење „Фаунус“, Удружење при-
ватних послодаваца, Светосавска омладинска заједница, Планинарско
удружење „Лисина“, Хуманитарно удружење за помоћ дјеци „ЦХА“,
Удружење Медљанаца, Удружење за промоцију слободе медија, МГ
„Фармери“, Удружење одгајивача голубова „Плаво небо“.

69.833
конвертибилних марака
исплатио је Центар за соци-
јални рад прошле године као једно-
кратну новчану помоћ за 385 особа.

Основица за утврђивање висине нов-
чане помоћи у текућој години је просјечна
нето плата у Српској, остварена у пре-
тходној години. Висина новчане помоћи
утвр ђује се зависно од броја чланова по -
родице, у проценту од основице из закона
која износи 15 одсто за појединце,  поро-
дице са два члана 20, са три 24, са четири
27, и за породице са пет и више чланова

30 одсто.
Право на додатак за помоћ и његу

дру гог лица у мркоњићкој општини оства-
рује 348 корисника. За ове особе висина
новчане накнаде са 41,00 КМ повећана
је на 80,90 КМ мјесечно по кориснику.

Прошле године корисницима со ци -
јалне заштите укупно је исплаћено
637.399 КМ.

Безрезервна подршка општине
невладиним организацијама

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Већа накнада за социјално угрожене !

Ко има право и на колики додатак

година пројеката конвертибилних марака

НАПОМЕНА: У 2009. години пројекти НВО
финансирани су средствима УНДП-а  

Финансирани пројекти НВО из буџета 
општине од 2008. до 2013. године

2008 10 22.500
2010 13 25.850
2011 10 18.800
2012 11 20.100
2013 8 11.760



Министар здравља и со-
цијалне заштите Репуб-
лике Српске Слободан
Станић je у Мркоњић

Граду разговарао са начелницом
општине Дивном Аничић, а по-
том посјетио Дом здравља "Др
Јован Рашковић", и изразио за-
довољство стањем и функциони-
сањем ове здравствене установе.

- Овдје постоји изузетно добра
сарадња начелника општине са
директорима Дома здравља и Це-
нтра за социјални рад. Дом здрав-
ља је позитивно пословао у про-
шлој години и успијева одржати на
доста високом нивоу породичну
медицину, а захваљујући општини
успијева одржати и породилиште -
истакао је Станић. 

Директор Дома здравља Ра-
дивој Ерак захвалио је министру
на посјети, истичући да су обећана

додатна средства за функциони-
сање ове установе. Он је истакао и
да ће консултативни специјалисти,
који су били ангажовани прошле
године, наставити да раде и ове
године.

Начелница општине је била
задовољна посјетом и бригом ми-
нистра за здравствено стање и
социјалну заштиту у Мркоњић
Граду.

- Сигурна сам да ће министар и
његови помоћници понијети добру

слику одавде, јер је стање здравст-
вене заштите у нашој општини на
завидном нивоу. Наш Дом здрав-
ља је један од ријетких који не
прави губитке и који рационално
користи своје капацитете, при чему
је квалитет услуга на врхунском
нивоу -  рекла је Аничићева.

С. ЋУСО
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- Наш Дом здравља је један од ријетких
који не прави губитке и који рационално
користи своје капацитете и пружа врхун-
ску здравствену услугу - изјавила начел-
ница општине Дивна Аничић приликом
посјете министра Слободана Станића

Министар Слободан Станић је поручио да се у
овом тренутку стационарно одјељење, које је некад
радило у оквиру мркоњићког Дома здравља, не
може вратити. 

- Требамо бити реални и рећи да је стационар
постојао кад је комплетна мркоњићка привреда
радила. Финансирање здравствене заштите у

Републици Српској је отежано, као и у цијелој регији,
тако да нема оправдања ни пара за поновно отвара-
ње стационарног одјељења у овом Дому здравља.
Тек уколико би се обезбиједила нека додатна
средства, ми можемо ићи на проширење права
здравствене заштите становника овог краја - нагла-
сио је министар Станић.

Уговоре са невладиним орга-
низацијама које су добиле финан-
сијска средства за реализацију
пројекта пријављених на конкурс
потписали су начелница општине
Мркоњић Град Дивна Аничић и
Ђанмикеле Фоља, директор
предузећа "РС Силикон".

Укупно је додијељено 19.358
марака за финансирање 12 про-
јеката, од чега ће четири пројек-
та финансирати предузеће "РС
Силикон", а осам пројеката опш-
тина Мркоњић Град

- На конкурс је пристигло 18
пројеката, а комисија је одобрила
12 пројеката. Теме које пројекти
обухватају углавном су из области
културе, образовања, спорта, еко-
логије и заштите животне среди-
не, као и други пројекти који
својим квалитетом и дефиниса-
ним циљевима утичу на развој
наше локалне заједнице - рекла је

Ђурђица Шолак, секретар Коми-
сије за одабир пројеката и сарад-
ник за младе у општини Мркоњић
Град. 

Начелница општине Дивна
Аничић каже да очекује од не-
владиних организација да кроз
ове пројекте побољшају живот
грађана у области екологије кул-
туре и спорта.

- Општина последњих неколи-
ко година има добру сарадњу са

невладиним сектором. Успостави-
ли смо и одређене процедуре и
начине да им помогнемо да имају
праву улогу у друштву. Веома ми
је драго да ће пројекти имати ути-
цај на ширу заједницу и од којих
користи имају многи грађани овог
града - рекла је Аничићева и до-
дала да су ови пројекти провод-
љиви, те да су неки од њих поста-
ли традиционални.  

С. ЋУСО

Станић: Висок ниво здравствене 
заштите захваљујући и општини

МИНИСТАР ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

И даље без стационарног одјељења

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТ КМ

Градски хор "Мали принц" - Распјеване пахуљице 
Градско позориште - Фестивал дјечијег стваралаштва 
Тениски клуб Нец - Љетна школа тениса  
Клуб умјетничких душа - Ликовна колонија

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТ КМ

Градско позориште Мркоњић Град - Дани позоришта
ОО "Центар" - Европски форум младих из руралних подручја
ОО Црвени крст - Омладински камп "Црвени крст - Магаљдол" 
УЖ "Наша жена" - Развој старих заната "Подрашка шареница" 
Клуб умјетничких душа - 15. октобарски одјеци "ОКО" 
Еколошко-планинарско удружење Видик - Дани планинарења 
Удружење пчелара "Матичњак" - Пчеле чувају здравље 
ДЦ "Бубамара" - Подршка дјеци ометеној у развоју 

ФИНАНСИРАНИ ПРОЈЕКТИ
Предузеће "РС Силикон" финансираће четири пројекта
укупне вриједности 7.600 КМ. 
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Општина Мркоњић Град финансираће осам пројеката у
износу од 11.760 КМ. 

КОНКУРС ОПШТИНЕ И ФИРМЕ "РС СИЛИКОН"

НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
19.358 МАРАКА



Да би боравак малишанима
Дјечијег вртића „Миља
Ђукановић“ био што при-
јатнији, безбједнији и љеп-

ши, као и увијек до сада, потруди-
ли су се радници колектива.

Васпитачи су прикупили старе
аутомобилске гуме, офарбали их и
направили декорације у виду жи-
вотиња (жирафа и зебра), али и
разне реквизите кроз које се дјеца
могу провлачити, прескакати и
пењати, и на тај начин могу разви-
јати своје психо-физичке и мото-
ричке вјештине. 

Поправљене су љуљашке, то-
боган је скинут са кућице на два
спрата и постављен у „ново“, знат-
но проширено, крило дворишта
које је настало управо захва-
љујући овим радовима. Тако сада
више малишана могу бити заједно
напољу, што је такође био један од
циљева ових радова.

Обнова игралишта ће свакако
оснажити компетенције васпита-
ча, који ће са новим прилагођеним
реквизитима лакше и безбједније
изводити васпитно-образовне ак-
тивности на отвореном.

Пјешчаници су напуњени до-
датном количином пијеска, а иви-
це пјешчаника као и остале справе
и реквизити офарбани су веселим
тоновима. Кућни мајстор заједно
са васпитачима је саградио „весе-
ли возић“ као и справе за коорди-

нацију покрета и одржавање рав-
нотеже, што ће бити посебна ат-
ракција за малишане.

Васпитачи су уз велику вјешти-
ну и креативност осликали зидове
на којима су написане симболичне

поруке, као „Дјеца су украс сви-
јета“, па самим тим свако улагање
у дјечији раст, напредак и развој је
потпуно исправна инвестиција.

ДАНИЈЕЛА ПРОТИЋ

ПРЕД ШКОЛУ 

Потражња 
за старим 
уџбеницима

За ученике основне школе у
књижарама у Мркоњић Граду
се могу набавити сви уџбеници,
а цијене су на прошлогодиш-
њем нивоу. Потражња за новим
уџбеницима је нешто мања
него прошле године, јер многи
родитељи дјеци за школу на-
бављају уџбенике који су кори-
штени у протеклој школској го-
дини.

Продавачица у књижари
„Школарац“ Љиљана Теша-
новић истиче да све уџбенике
набављају од Завода за изда-
вање уџбеника из Источног
Сарајева, а цијене уџбеника и
школског прибора су на прош-
логодишњем нивоу.    

- Најскупљи су уџбеници за
стране језике, као што су енг-
лески и њемачки језик. Потраж-
ња за књигама је слабија него
прошле године, јер родитељи

углавном набављају књиге од
ђака који су завршили школу у
прошлој школској години, с тим
да купују радне листове које
дјеца морају испуњавати, јер се
израђени задаци не могу бриса-
ти. У суштини књига има до-
вољно, јер родитељи што пору-
че у књижари ми наручимо од
завода - рекла је Тешановићева
и додала да је за набавку уџбе-
ника за трећи разред потребно
издвојити 95 КМ, без школског
прибора и ђачке торбе.

Мирјана Ћоћкало има два
ђака који похађају основну шко-
лу и на вријеме им је обезбије-
дила уџбенике.

- Треба доста новца да би се
двоје дјеце спремило за школу,
јер уз набавку књига потребено
је обезбиједити свеске, школски
прибор и ђачке торбе - рекла је
Мирјана.

С. ДАКИЋ

Организатор Европског фору-
ма младих из руралних средина је
Омладинска организација „Цен-
 тар“ из Мркоњић Града и Ом-
ладинска организација „Могун“
из Челинца, уз помоћ Минис-
тарства породице, омладине и
спорта.

Помоћница министра породи-
це, омладине и спорта Бранка Ма-
лешевић је рекла да млади тре-
бају размијенити искуства која су
стекли у различитим срединама. 

- Циљ организовања форума
је да млади из руралних средина
размјене искуства и знања која су
стекла у различитим државним
заједницама и допринесу развоју
својих локалних средина - рекла је
Малешевићева.

Петра Суленаркова из Чеш-
ке одушевљена је љепотама Ре-
публике Српске и њеним могућ-
ностима за развој сеоског туриз-
ма.

- Села у Републици Српској су
лијепа и лијепо уређена. Међутим,
недостају бољи смјештајни капа-
цитети и јачи маркетиншки при-
ступ за привлачење туриста. Сео-
ски туризам је велика развојна
шанса руралних средина у РС и
БиХ - рекла је Суленаркова.

Предсједник „Центар“ Бори-
слав Ђурић наглашава да учес-
ници форума желе да сазнају шта
је у Европи актуелно када је ријеч о

руралним срединама, и шта би се
могло примјенити у нашим селима.

- Циљ одржавања форума је
да се успостави сарадња са млади-

ма из Европе по питању руралног
развоја и стварања услова за оста-
нак младих на селу. Искуства су
различита, али се могу примјенити

у нашим срединама. Надамо се да
ће конференција оправдати оно
што њени учесници желе, а то су
квалитетни закључци који ће бити
прослијеђени Европској комисији и
Влади Републике Српске - рекао је
Ђурић. 

За учеснике форума и грађане
је на централном градском тргу
приказана пројекција цртаног
филма „Циркус“ Чарли Чаплина
а потом је одржана рок свирка.

С. ДАКИЋ
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ЕВРОПСКИ ФОРУМ МЛАДИХ ИЗ РУРАЛНИХ СРЕДИНА

РАЗМЈЕНА ИСКУСТАВА

Малишани помагали
Малишани који иду у вртић су такође учествовали у реновирању и

уљепшавању дворишта, сликајући заједно са васпитачима по зидо-
вима, а на њиховим лицима се видјела огромна срећа и задовољство
што су и они дио „пројекта“.

АКЦИЈА ВАСПИТАЧА ВРТИЋА „МИЉА ЂУКАНОВИЋ“

Кад се вриједне 
руке сложе све се може

Нове кућице 
Двориште, као најомиље-

нији кутак за дјечију игру, радни-
ци су у потпуности измијенили.
Кућица на два спрата (висине
3м), која је саграђена као дона-
ција USAID фондације 1996.
године, дотрајала је и није била
адекватна за дјецу предшколс-
ког узраста. Умјесто ове кућице,
направљене су двије приземне
кућице које су у потпуности при-
лагођене малишанима. 

Шанса у сеоском туризму 
У раду петодневног Европског форума младих из руралних сре-

дина учествовало је педесетак младих  из Француске, Чешке,
Мађарске, Македоније и Пољске. Сви учесници форума су истакли да
је сеоски туризам велика развојна шанса руралних средина и један од
начина да села поново оживе и да се млади задрже на селу.

Posjetite zvani~nu 
internet prezentaciju 
Op{tine Mrkowi} Grad

www.mrkonjic-grad.rs.ba



У Комуналнаом предузећу
„Парк" у Мркоњић Граду суоче-
ни су са појавом нелегалног при-
кључивања на водоводну мрежу
у руралним срединама.

Директор Комуналног пред-
узећа „Парк“ Душан Јанковић
истиче да је због тога, а и због
повећане потрошње воде због
сушног периода, доведено у пи -
тање уредно снабдијевање во -
дом.

- Снабдијевање водом је за

сада уредно у граду, али и у сели-
ма гдје ми газдујемо водоводи-
ма. Међутим, ако суша потраје и
на ста ви се распипање воде за
за лијевање башта, воћњака, ус -
јева и дворишта, врло брзо се
можемо суочити са несташицом
воде и редукцијом - рекао је
Јанковић.

Он упозорава да је забриња-
вајуће стање на водоводној мре -
жи у селима гдје несавјесни по -
јединци врше нелегалне прикљу -

чке на мрежи и краду воду.
- Тим нелегалним прикључци-

ма троше се огромне количине
воде, па је само питање дана када
ће доћи до несташице воде. Наше
екипе обилазе села и искључујемо
нелегалне прикључке, али нам
треба помоћ комуналне полиције.
Невоља је што се нелегални при-
кључци „инсталишу“ ноћу, када
се вода и краде - јада се Јанковић.

С. ДАКИЋ

6HRONIKAMRKOWI] GRAD AVGUST 2013. LOKALNE NOVOSTI

KOМУНАЛЦИ О НЕЛЕГАЛНИМ ПРИКЉУЧЦИМА 

Ноћне крађе водеУстанички дан
Традиционално Илинданско

зборовање на Штрбини код Ме -
дне је одржано и ове године, у спо-
мен на настрадале устанике против
фашизма. Ријеч је о дванаест бора-
ца НОР-а који су погинули 2. авгу-
ста 1941. године, када су мјештани
дигнули устанак против фашизма,
напали и уништили усташку једини-
цу која је кренула у Медну да врши
злочине.

Делегације Општинског одбора
СУБНОР-а, општине Мркоњић Град и
мјесних заједница Подрашнице и
Медне положиле су цвијеће на спо-
мен обиљежје погинулим борцима
НОР-а.                                                      (С. Д.)

ТРИЈЕБОВО
Пожар на 
Мањачи 

Мркоњићки ватрогасци су ус -
пјели да угасе пожар у селу Трије -
бово, на падинама планине Ма -
њаче. Пожар је избио на локалитету
Мочиоца, а проузроковали су га мје -
штани паљењем корова.

Ватрогасац Ненад Тица истиче
да су брзо интервенисали и успјели
да пожар угасе за један сат.

- Пожар је био захватио површи-
ну од неколико дунума корова, рас-
тиња и ниске шуме, са тенденцијом
ширења на шумски комплекс у пла-
нини Мањача. Брзо смо интеревни-
сали, а срећна је околност да смо
пожаришту могли да приђемо ватро-
гасним возилом, тако да смо сприје -
чили да се ватра прошири на шумски
комплекс - рекао је Тица.

Дежурној служби Ватрогасне је -
динице је пријављен и пожар у Пе -
цкој, недалеко од гробља, који су
мјештани успјели сами да угасе, па
није било потребе за интервенцијом

ватрогасаца. Дан раније ва тро гасци
су угасили пожар на Да брацу, уз
магистрални пут Мрко њић Град-
Бањалука, а ватра је при јетила да
се прошири и угрози објекат бензин-
ске пумпе у том мјесту.

Ватрогасци апелују на станов-
ништво да не пале ватру на отворе-
ном без предузетих противпожар-
них мјера, јер високе температуре
по годују избијању пожара.

С. ДАКИЋ

Побједа Радомира Лекића
У конкуренцији десет такмичара из Републике Српске и

Федерације БиХ, на манифестацији „Дани косидбе на
Краљевцу“ у Горњим Грацима, побједио је Радомир Лекић
из Тријебова. Други је био Милош Тркуља из Смољана код
Петровца, а трећи Милорад Сладојевић из Шеховаца.

- Трудио сам се да парцелу што боље и брже покосим, ма -
да је била доста „прљава“ што ми је стварало проблеме -
рекао је Лекић.

Поред такмичења, одржана је и ревијална косидба, у којој су наступили
рекреативци, међу којима и четворо дјеце.

- Циљ ове манифестације је његовање традиције ручног кошења траве
косом кованицом. Желимо да тај обичај сачувамо и да витешко надметање у
ручном кошењу популаришемо код младих људи на селу и у граду - рекао је
предсједник Организационог одбора манифестације, Миле Рожић.       (С. Д.)

Педесетак чланова Зави чај -
ног удружења Срба "Петар Ко -
чић" из Апатина су крајем авгу-
ста посјетили Горње Граце и
Храм Светог Саве, а потом су на -
ставили дружење са мјештанима.
Ријеч је о људима који су родом са
ових простора, а живе у Србији, и
сваке године посјећују "Кочићев
збор" на Стричићима, и неко од

села Републике Српске. 
Предсједник овог удружења

Ђорђо Куриџа је нагласио да се
овако шири љубав према завичају. 

- Циљ наше посјете јесте „Ко -
чи ћев збор“. Већ осму годину дола-
зимо на овај збор и сваке године
посјећујемо неко село у Републици
Српској, гдје се дружимо са мјеш-
танима - рекао је Куриџа.

Мирослав Лазендић, члан
овог удружења који је родом из
Горњих Граца, каже да му је дра -
го што су одлучили да посјете њ е -
гово родно мјесто. 

- Поклонио сам цркви портрет
патријарха Павла и икону светог
Димитрија, које су освештане у ма -
настиру Велика Ремета. То је мој
дар цркви и мјештанима нашег

села. Такође, донио сам на поклон
Народној библиотеци у Мркоњић
Граду књигу посвећену страдању
Крајишника - нагласио је Лазен -
дић. 

Гости су у Горњим Грацима пр -
во обишли Храм Светог Саве, за -
тим су послужени завичајним јели-
ма, а након тога је услиједио за -
бавни програм.                         Д. ЛЕКИЋ

ДАН ПРИЈАТЕЉСТВА: Клуб младих Општинске организације Црвеног
крста Мркоњић Града пригодним садржајима обиљежио је Међународни
дан пријатељства. Најмлађи чланови ове организације на улицама Мр -
коњић Града организовали су дружење, промовишући пријатељство међу
свим људима. Промоција пријатељства се састоји од загрљаја пријатељ-
ства, исписивања имена најбољих пријатеља и осликавања руку на папир-
ним плакатима. Предсједник Клуба младих Горан Зец истиче да су грађани
подржали ову акцију, иако су их у почетку посматрали чудно, али када су
схватили шта је суштина акције пристали су на загрљај.                               (С. Д.)

Повратак завичају
ГОРЊИ ГРАЦИ УГОСТИЛИ АПАТИНЦЕ

ШТРБИНА

ДАНИ КОСИДБЕ НА КРАЉЕВЦУ
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УТуристичком центру
„Балканa“ врелих и
тропских августовских
дана врило је као у кош-
ници. Многи Мркоњи-

ћани, али и становници Бања-
луке, Шипова, Кључа и окол-
них мјеста од тропских врућина
спас су потражили у води Малог
и Великог језера Балкана.

На Балкану су из Бањалуке
стигли студенти машинства
Ивана Кецман и Милан Јели-
сaвац, са својим колегама са
факултета. Уз гитару, пјесму и
купање у Малом језеру провели
су лијепе тренутке на Бaлкани.

- Побјегли смо из Бањалуке
са плус 40 степени на Балкану,
јер је овдје свјежије а вода је иде-
ална за купање. Дошли смо са
два путничка возила и уз гитару
и пјесму се лијепо проводимо.
Балкана је за нас из Бањалуке
привлачна, али млади људи не-
мају превоз, па би било добро да
се уведе аутобуска линија од Ба-
њалуке преко Мркоњић Града до
Балкане - кажу Милан и Ивана.

Један од најбољих марато-
наца свих времена у Српској
Ђуро Коџо слободне дане кори-
сти за одмор на Балкани.

- Балкана је наше мркоњићко
море и прави рај за одмор. Про-
шао сам много свијета, али овак-
ве љепоте нема надалеко. Да
нема Балкане, питам се на шта
би Мркоњић Град личио. Балка-
на није добра само за нас мјеш-
тане већ и за бројне становнике
цијеле регије. Добро је што је Ма-
ло језеро уређено и очишћено,
али у општини морају наћи начин
како ову љепоту претворити у
јединствену туристичку дестина-
цију - казује Коџо.

На Балкану редовно долази
и Душка Плејић да се одмара и
купа.

- На Балкани ми је супер, лије-

по се одмарам и проводим. Вода
је топла и чиста и права за освје-
жење по овим тропским врући-
нама - рекла је Плејићева.

С. ДАКИЋ

Почетак туристичке сезоне
Туристички центар Балкана је спремно дочекао љетну сезону.

Уређен је зелени простор око новог хотела, поплочане су стазе за
шетање, проширен је паркинг за аутомобиле, плаже поред језера су
очишћене и на њих постављене лежаљке.  

Општина Мркоњић Град је финансирала чишћење муља из
мањег језера и насипање пијеска, па првих дана сезоне купања језеро
није било потпуно напуњено, што није сметало бројним купачима да се
свакодневно купају. 

Бројним туристима на Балкани је на услузи нови хотел са четири
звјездице, а гости на располагању имају и бунгалове. Недалеко од
језера су изграђени бројни објекти за прихват туриста, као што су
мотели, виле, викендице и апартмани са базенима, који су попуњени
док траје сезона купања.

ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР БАЛКАНА 

СПАС ОД ВРУЋИНЕ НА
"МРКОЊИЋКОМ МОРУ"
Да нема Балкане, питам се на шта би Мркоњић Град личио, а Балкана није добра
само за нас мјештане већ и за бројне становнике цијеле регије - каже чувени марато-
нац Ђуро Коџо

На самом завршетку сезоне купања на Балкани
стигли су резултати анализе исправности воде за
купање, који су показали да су микробиолошки
налази воде у језерима на Балкани исправни,
док физичко-хемијски параметри налаза одсту-
пају од референтних вриједности. Начелник
Одјељења инспекцијских служби у Мркоњић Граду
Митар Цвијић истиче да су стручњаци из Институ-
та за јавно здравство из Бања Луке у два навра-
та узели узорке воде из оба језера.  

- По налазима института вода у језерима на
Балкани се не може користити за купање, пливање,

спортове на води  и рекреацију, јер се ради о наруша-
вању хемијског статуса воде и физичко-хемијских
параметара у трећој, четвртој и петој класи, и да по-
стоји могућност негативног ефекта на здравље ку-
пача. Сходно тим налазима, ми смо путем локалног
радија упознали јавност и поставили табле са натпи-
сом да вода на Балкани није исправна за купање -
рекао је Цвијић.

По његовим ријечима, највјероватнији узрочни-
ци неисправности воде у језерима су два потока
која се улијевају у Вeлико језеро, што су показале и
анализе воде из потока. 

Нарушен физичко-хемијски састав воде
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Из позоришне
сале Култур-
но-спортског
центра у Мр-
коњић Граду
допире продо-

ран глас, глумци вјежбају за на-
ступ на “Петим данима позо-
ришта“ које организује Градско
позориште овог града, већ на-
викнутог на квалитетне пред-
ставе и бројна културна деша-
вања. 

Карте су увелико у продаји, а
вјерна публика са нестрпље-
њем очекује 20 часова и пред-
ставу “А где су кокошке” у из-
вођењу Установе културе “Вук
Караџић” из Београда. Како су
врата позоришне сале увијек
отворена за све заинтересоване
и добронамјерне пролазнике, ја
сам се “ушуњала” унутра.  На
даскама које живот значе угле-
дала сам Дубравку Николић,
умјетничког руководиоца Град-
ског позоришта Мркоњић Град,
те сам успјела да сазнам да ће
позоришне сусрете отворити
Тијана Дапчевић, која глуми и
пјева у вечерашњој представи,
као и то да ће публика имати
прилику да оцијени сваку пред-
ставу оцјеном од један до пет.

„Представа која буде имала
највећу оцјену публике биће по-
бједничка“, рекла је  Николи-
ћева. А на крају разговора је
додала: “Фестивал ће трајати
пет дана, а публика ће моћи да
гледа представе “А где су ко-
кошке” у извођењу Установе
културе “Вук Караџић” из Бео-
града, “Хот лајн” Позоришта
Приједор, “Лудница” у извођењу
Бањалучког студентског позо-
ришта, “Mono, mono, duo” Дис
театра из Бањалуке и  “Свако
време има своје Феме” у извође-
њу Градског позоришта из Мр-
коњић Града.”

Позоришна сала је већ уве-
лико попуњена, гледаоци су
заузела своја мјеста и “Пети да-
ни позоришта“ су могли да
почну. У име организатора пуб-
лици се обратио предсједник
Управног одбора и дугогодиш-
њи члан Градског позоришта
Мркоњић Град, Душан Билић,
захваливши се публици која већ
пет година подржава ову мани-
фестацију, као и покровитељу
општини Мркоњић Град. На-

кон тога присутнима се обрати-
ла начелница општине, Дивна
Аничић, која није крила задо-
вољство што оваква манифе-
стација траје и опстаје.

Након тога на даскама су се
појавиле Татјана Кецман и Мо-
ника Ромић, које заједно са Ти-
јаном Дапчевић играју у пред-
стави “А где су кокошке”, која
говори о данашњем положају
глумца, а све је испричано на ду-
ховит начин.

Након сат и по смијеха, на за-
једничком дружењу у холу Кул-
турно-спортског центра успјела
сам да размијеним пар ријечи са

Моником Кецман која  је истакла
да је публика божанствена и да
јој је драго што су отворили овај
фестивал.

"Жао ми је што се на крају
нису ушетале кокошке на сцену,
јер су оне нека врста алегорије
да има наде и да ће проћи ова
мутна и страшна времена", рек-
ла је Кецманова.

Друго вече Дана позоришта
пред публику су изашли члано-
ви Градског позориста Мрко-
њић Град са представом “Сва-
ко време има своје Феме”.
Представа је урађена по моти-
вима "Покондирене тикве" Јо-
вана Стерије Поповића, а у
режији Дубравке Николић. 

"Свако вријеме има своје
покондирене тикве - своје Феме,
само што модерне Феме сад не
говоре француски, већ енглески
језик јер је он ин" рекла је Ни-
колићева. Према њеним ријечи-
ма, публика је нову верзију поз-
нате представе изузетно добро
прихватила.

По навици публика је са ос-
мијехом и нескривеним задо-
вољством, напуштала салу.
“Одушевљава ме игра глумаца,
поготово што сам на сцени ви -
дио и неке моје професоре, на -
сми јао сам се до суза. Прича је
све временска, Фема је данас за -
иста много”, прокоментарисао је
гледалац Стефан Павловић.

Представа Позоришта из
Приједора,  “Хот лајн” у којој
су играли Дејан Батоз и Сини-
ша Вучићевић, публици се
представила треће вечери. Ри-
јеч је о комедији Стевана Ко-
привице, у режији Жељка Ка-
сапа. То је изузетно духовита
прича о студентима који поку-
шавају доћи до новца.

Четвртог дана чланови ба-
њалучког Студентског позо-
ришта одиграли су представу
"Лудница", а ликови за ову
представу настали су у оквиру
радионице "Исповијести" коју
је водио глумац Владимир
Ђорђевић, који је са студентима
радио имитације, кроз које су
показали способност транс-
формација.

“Дани позоришта” су завр-
шени  представом "Mono, mo-
no, duo" Дис театра из Бања-
луке. Глумци Наташа Криво-
шија и Душан Јокић играли су
овом комаду, насталом по текс-
ту Перише Армуша Белог, који
говори о двоје глумаца.

Дубравка Николић каже да
је задовољна овогодишњом
манифестацијом која се већ
препознаје не само у Српској,
већ и у региону, подсјетивши да
је ово пета година од како се у
Мркоњић Граду одржавају “Да-
ни позоришта”, а задовољна је
и бројна публика која је уживала
у представама.

Организатори су на крају
одахнули уз тамбураше у кафе
бару “Венус”. 

СЕКА НИКОЛИЋ
ФОТО: ЗОРАН ДАНИЛОВИЋ

ПЕТИ ДАНИ ПОЗОРИШТА

ЉЕПОТА
ТЕАТРА

Побједничка представа "Хот лајн" из Приједора
Након сабраних гласова на

“Петим данима позоришта“ по-
биједила је представа "Хот ла-
јн" Позоришта из Приједора, у
којој су играли Дејан Батоз и
Синиша Вучићевић, текст за ову
комедију је урадио Стеван Ко-
привица а  режију Жељко Ка-
сап. Предсједник организацио-
ног одбора  Дубравка Николић
рекла је да су исте оцјене публи-
ке имале представе "Хот лајн" и
"А где су кокошке", па су пресу-
дили гласови чланова позориш-
та домаћина.

“А где су кокошке”

ВЕСЕЛО НА КРАЈУ:
Дружење 
у “Венусу”

ОТВАРАЊЕ:
Тражило се мјесто више

“Свако време
има своје Феме”



На Тргу краља Петра Првог
Карађорђевића више хиљада
Мркоњићана, заједно са пред-
ставницима локалне власти и
бројним гостима, прославило је
Светог пророка Илију, крсну
сла ву општине Мркоњић Град.

Славски обред служио је про-
тојереј Драган Липовчић, уз са -
служење свештенства мркоњић-
ке епархије, након чега је наступи-
ло ломљење славског колача.

Обраћајући се грађанима на -
челница општине Мркоњић Град
Дивна Аничић је рекла да је ово
прилика да се представе резулта-
ти рада у протеклој години, када
је почела са радом фабрика за
производњу пелета у Бараћима,
када је успјешно окончан стечајни
поступак у фабрици текстила
''Младост'', и када су Италијани
потписали уговор са Владом РС о
изградњи фабрике силицијума
у Бјелајцу.

- Желим да нам и ова година
буде као и прошла, јер су сва наша
предузећа у овим тешким време-
нима пословала позитивно, да

нам се до следеће године спорти-
сти и културни радници враћају са
медаљама као што су се враћали
и до сада, да наши привредници

сачувају своје запослене и отворе
нова радна мјеста, да наши Ита -
лијани направе фабрику у Бје -
лајцу, да нам бог да здравља

свима и да чува наш Мркоњић
Град и Републику Српску - поручи-
ла је Аничићева, истичући да оп -
штина редовно извршава све

обавезе према буџетским корис-
ницима, као и сва социјална дава-
ња.

Славској церемонији поред
више хиљада Мркоњићана при-
суствовали су и бројни гости, међу
којима министар за породицу,
омладину и спорт Нада Теша но -
вић, министар за просторно уре-
ђење, грађевинарство и екологију
Сребренка Голић, министар ин -
дустрије, енергетике и рударства
Жељко Ковачевић и министар
фи нансија Зоран Тегелтија, те
делегација братске општине
Зу бин Поток из Космета. У за -
бавном дијелу програма, прире-
ђено је славље уз популарну му -
зичку групу „ОК бенд“.          С. ЋУСО
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КРСНА СЛАВА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД 

У СЛАВУ 
СВЕТОГ 
ПРОРОКА 
ИЛИЈЕ
Славској церемонији поред више
хиљада Мркоњићана присуство-
вали су и бројни гости, међу којима
четворо министара Владе Репуб-
лике Српске и делегација братске
општине Зубин Поток са Косова и
Метохије

Сличне
судбине
два града 

Слави општине прису-
стовала је делегација брат-
ске општине Зубин Поток са
Косово и Метохија.

- Мркоњић Град и Зубин
Поток веже много заједнич-
ког, јер је Мркоњић Град у
рату имао стравична раз-
арање и у поратном периоду
се обновио. Ми смо сада у
сличној ситуацији и то нам
даје снагу да истрајемо у
нашој борби за опстанак
српског народа на Космету -
рекао је предсједник општи-
не Зубин Поток Славиша
Ристић.

Парастос 
за погинуле

Обиљежавање крсне славе
започело је у јутарњим часови-
ма служењем парастоса за
погинуле борце Отаџбинско-
одбрамбеног рата у капели
Светог апостола Марка, којем су
присуствовали министар рада и
борачко-инвалидске заштите
Петар Ђокић и министар фи -

нансија Зоран Тегел тија. На кон
парастоса, положено је цвијеће
на спомен-обиљежје масовне
гробнице на Градском право-
славном гробљу и на Тргу
Српске војске. Након полагања
цвијећа, у Културном центру
"Петар Кочић" одржана је и све -
чана академија у част обиље-
жавања Дана 11. мркоњићке ла -
ке пјешадијске бригаде, на којој
је представљена  монографија
бри гаде.
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У оквиру свечаности посвеће-
них обиљежавању  Светог проро-
ка Илије, славе општине Мр -
коњић Град, на Тргу краља Пе -
тара I Карађорђeвића одржана је
14. Илинданска смотра фолкло-
ра. Учесници смотре су прво про -
дефиловали кроз град, а онда је
услиједило представљање. 

Смотра фолклора започела је
здравицом младог здравичара
Василија Иличића, потом је по
први пут представљено богатство
народне ношње коју његује КУД
"Петар I Карађорђевић Мрко -
њић". Представљене су ношње из
Гламоча, Црне Горе, Врања, Шу -
мадије, као и шопска, влашка и
староградска ношња.

На смотри су се својим богатим
сплетом игара представила кул-
турно-умјетничка друштва "Гр -
меч" из Дринића, "Рогољи" из
Ро гоља код Градишке, "Риб -
ник" из Превије, "Никола Коко -
шар" из Ши пова и домаћин "Пе -
тар I Ка рађорђевић Мркоњић". 

Кореограф мркоњићких фо -
лклораша Милица Грмаш каже
да је циљ одржавања ове смотре
чување и његовање традиције
српског народа овог дијела Кра -
јине и Републике Српске.

Учесници су били презадово -
љни овом манифестацијом, а пуб-
лика је уживала у сплету игара и
љепоти народне ношње.  

С. ЋУСО

ГОДИШЊИЦА 11. МРКОЊИЋКЕ БРИГАДЕ

Тежак ратни пут 
пјешадије

Годишњица формирања 11. мрко-
њићке лаке пјешадијске бригаде обиље-
жена је на дан Светог пророка Илије, слу-
жењем парастоса погинулим борцима, по -
лагањем вијенаца на споменик масовне
гро бнице и централни споменик палим бор-
цима, свечаном академијом и промоцијом
монографије бригаде. 

Академија посвећена обиљежавању 21-
годишњице формирања 11. мркоњићке ла -
ке пјешадијске бригаде одржана је у Ку лту -
рном центру, на којој су пригодан програм
извели чланови Градског позоришта и
Ет но-групе „Жар“, а одабрани говорници
су бесједили о ратном путу ове бригаде. 

Том чину су присуствовали борци, ратни
команданти, представници јавног и култур-
ног живота мркоњићке и сусједних општи-
на, министри, представници војске и брат-
ске општине Зубин Поток. 

Предсједник Борачке организације
Мр коњић Град Милан Стеванић истакао
је да је бригада имала славан ратни пут, и
да је у темеље Републике Српске животе по -
ложило 280 бораца ове бигаде.

- Сви можемо да будемо поносни на ра -
тни пут бригаде и њен допринос стварању
Ре публике Српске. Оно што мене брине је

од нос државе према рјешевању питања не -
сталих бораца, јер још увијек не знамо за
судбину 13 несталих бораца ове бригаде.
Оби љежавање овога датума је прилика да
се сјетимо свих наших сабораца који су угра-
дили своје животе у темеље Српске - рекао
је Ставанић.

Министар рада и борачко-инвалид-
ске заштите Петар Ђокић истакао је до п -
ринос бораца са подручја општине Мрко -
њић Град у стварању Републике Српске.

- Мркоњић Град је имао трагедију да је
на крају рата окупиран, и да су ту почињени
стравични ратни злочини над заробљеним
војницима и цивилном становништву. За те
злочине нико није одговарао, што је не схва -
тљиво - рекао је Ђокић.

Недељку Креки у рату су погинули син
Јован и брат Борислав.

- Уби ме туга за сином јединцем, чије је
тијело пронађено у масовној гробници у
Мркоњић Граду, иза којег је остало двоје
дјеце. Сматрам да друштво мора посветити
ви ше бриге породицама погинулих бораца и
њиховом стамбеном и другом збрињавању -
рекао је Крека.

С. ДАКИЋ   

- Сви можемо да будемо понос-
ни на ратни пут бrигаде и њен
допринос стварању Републике
Српске. Оно што мене брине је
однос државе према рјешевању
питања несталих бораца, јер још
увијек не знамо за судбину 13 не-
сталих бораца ове бригаде - ка-
же предсједник Борачке орга-
низације Милан Ставанић

Илинданска смотра фолклора

Промовисана Монографија бригаде
На свечаној академији поводом Дана 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде и славе

ове бригаде Светог пророка Илије, промовисана је монографија бригаде, у којој је описан
њен ратни пут, уз имена погинулих, и све оно што је везано за
живот припадника бригаде у рату. 

Бригада је формирана 2. августа 1992. године, од једи-
ница Територијалне одбране Мркоњић Град и нераспоре-
ђеног људства. Ратни пут бригаде почиње од Јајачког ра -
тишта, преко Орашког, Србобранског, Сарајевског, Мркоњи -
ћког и Влашићког ратишта, гдје дочекује крај рата. Поред
ових ратишта, мање борбене јединице бригаде су ратовале
и на Маглајском, Бихаћком, Влашићком и Озренском ратиш-
ту. На овом ратном путу бригада је имала велике губитке:
по гинула су и умрла 152 борца, 484 бораца је рањено и 6
бораца је нестало. 

За велике заслуге у стварању и одбрани Републике
Српс ке 11. мркоњићка лака пјешадијска бригада одли-
кована је медаљом „Петар Мркоњић“. 

Ратни команданти 
бригаде
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РИЈЕЧ 
УЧЕСНИКА
- Презадовољан сам
побједом на овом изу-
зетно квалитетном
фестивалу, који је
постао престижан јер
су на њему наступали
познати џез музичари.
Ова музичка манифе-
стација је значајна
зато што на њој могу
да наступе џез бендо-
ви из цијеле регије и
да се промовишу у
медијима - рекао је
Александар Шевo
након додјеле награде
побједника фестивала. 

- Овај џез фeстивал
има изузетну моћ и
сваке године изнова
привлачи многе љуби-
теље џеза. Да се џез
воли мора се познава-
ти и изучавати, он
тражи импровизацију
а оснивач овог фести-
вала Боро је мајстор за
то. Амбијент на
Зеленковцу је посебан,
и нигдје на Балкану не
постоји нешто слично -
истакао је Марин
Милутиновић из групе
"Милутиновић трио".

- Сјајни су утисци и
имам осјећај да је
фестивал сваке годи-
не све бољи и бољи.
Џез музика није масов-
на и ово је тачно оно-
лико колико треба да
буде људи на овом
мјесту - казао је Дејан
Милић из групе Кварт.

- Зеленковац је посеб-
на инспирација за
музичаре и ствараоце.
Одушевљена сам
пријемом публике.На
овај фестивал дола-
зим од његовог самог
оснивања, а сад сам и
наступила са бендом,
свирала сам виолину и
пјевала - рекла је осам-
наестогодишња Ања
Милутиновић из Бања
Луке.

РИЈЕЧ ГОСТИЈУ
Сања Тркуља 
(Бања Лука) 
- Првим пут сам на
Зеленковцу и одушев-
љена сам природом, али
и одличном џез свир-
ком. Врло је мало мла-
дих људи који слушају и
који се разумију у џез.

Пјер и Зоје 
(Француска) 
- Одушевљени смо
Зеленковцем и изузетно
волимо џез. Овакав
фестивал и у оваквом
амбијенту нема нигдје
на свијету. На
Зеленковцу већ мјесец
дана волонтирамо,
лијепо се проводимо и
упознали смо много
пријатеља. 

Мелиха Мујаковић 
(Добој) 
- Зеленковац је моја
љубав на први поглед, и
овдје долазим често
због прелијепе природe
и срдачних људи. Џез у
шуми улази у све наше
поре, тако да се он
одлично слаже са
Зеленковцем. Овај џез
фестивал ће трајати
још дуго, уз подршку
власти и спонзора.

Даниел Канебе 
(Италија)
- Прошле године сам
био на Зеленковцу као
туриста, и кад сам се
вратио у Италију напи-
сао сам репортажу о
овом мјесту. Мојим
пријатељима се то
свидјело, па смо ове
године дошли да сни-
мамо документарни
филм о Зеленковцу.
Музика и дружење у
овом прелијепом
амбијенту су незабо-
равни. 

Снежана Тегелтија 
(Шипово)
- Ни мало захлађење
нас није омело да ужи-
вамо у природи и музи-
ци. Мени је овдје увијек
прелијепо, тако да
заиста само могу
поручити људима да
дођу и уживају. 

Алана Шаманц 
(Ирска) 
- Први пут овдје дола-
зим са пријатељицом
која пјева на фестивалу.
Одушевљена сам при-
родом, све је тако
магично, људи су опуш-
тени и весели. Све је
пуно  зеленила, свјежи-
не и живота.

На излетишту Зеленковац по -
че тком августа одржан је 13. по реду
чувени међународни "Зеленковац
џез фестивал 2013", који је љуби-
тељима музике и природе пружио
два дана незаборавног уживања. Уз
добре звуке, пиће, прелијеп природ-
ни амбијент, није изостало ни добро
дружење. За два дана фестивала,
од суботе до недјеље навече, кроз
Зеленковац је прошло  преко хиља-
ду људи са свих простора бивше
Југославије, међу којима је било и
пуно странаца.

Први дан су  наступали  "Најлон
клуб" /Nylon club/, „Трио Милу -
тиновић", "Vanja The Frog" да би
на крају заједно свирали "џем
сешн", док су се у недјељу пред-
ставили „Алберт Бојан Савић“,
"Хот дог блуз бенд" /Hot dog blu-
ess band/, „Кварт" /Quart/, „Ви -
бра“ и "Шевo џез трио и вокал".

Жири фестивала је одлучио да је
овогодишњи побједник бенд „Ше вo
џез трио и вокал", друго мје сто је
припало бенду  „Кварт" /Quart/ а

треће мјесто је припало "Најлон
клубу" /Nylon club/.

Предсједник Еколошког покрета
"Зеленковац" и идејни творац фе -
стивала Борислав Јанковић рекао је
да је задовољан како је протекао
фестивал.

- Фестивал је у цјелости, као и
сваке године, обиљежила позитивна
атмосфера и дружење. Мислим да је
ово наш најквалитетнији фестивал

јер је рађен са
домаћим снага-
ма, а спојили смо
и необичну при-
роду, амбијент и
људе. Џез фе -
сти  вал на Зе ле -
нковцу је постао
престижан, има
своју публику и

музичари овдје радо долазе свирати
- казао је Јанковић и нагласио да су
овогодишњи фестивал заједнички
организовали Еко-покрет „Зеле н -
ковац“ и Општина Мркоњић
Град.

Уз одличну свирку на Зелен -
ковцу се уживало и у фасцинантној
природи. Висока црногорична шума
кроз коју протиче планински поток,
правећи слапове, острвца, каскаде,
необична умјетничка галерија и
објекти који су урађени у складу са
природом, као створени су за младе
људе и све који воле природу.

Још један фестивал је завршен,
посјетиоци су задoвољни, напунили
су “батерије” чистим ваздухом, доб-
ром музиком и опуштеним друже-
њем. Сви смјештајни капацитети су
били попуњени, све је протекло без
икаквих проблема, а поклоници овог
мјеста већ се радују следећем фе -
стивалу. Треба истаћи да на Зеле н -
ковцу увијек има неких садржаја,
увијек се нешто дешава. Први “Ze -
lenkovac Music Fest” одржан је 1999.
године и до сада су на њему насту-
пили познати извођачи као што су
Мишa Блам, Ханс Берлберман из
Минхена, Монти Вотерс из Њу -
јорка, Рамбо Амадеус, Васил Ха -
џиманов...                                 Драга Лекић

ФЕСТИВАЛ ЗЕЛЕНКОВАЦ 2013

ЏЕЗ У ШУМИ
Овогодишњи побједник је бенд „Шевo џез трио и вокал"
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Мркоњић-Град, 19. маја 1933.

Соколско друштво Мрко -
њић-Град, и поред свих тешкоћа
у којима се налази, у задње време
показује видан напредак. Дру шт -
во је основано 1926 год. а сада
броји 105 чланова. 
Друштво имаде:
14 чланова вјежбача,
11 чланова вјежбачица,
22 члана мушког нараштаја,
18 чланица женског нараштаја,
21 члана мушког подмлатка и
20 чланица женског подмлатка.

Током ове године је друштво
приредило 5 јавних наступа са
вјежбама чланства, нараштаја и
подмлатка, а нарочито је лијеп
утисак оставио наступ нарашта -
јки са 3. ритмичко-балетске тачке
на дан 4 фебруара о.г.

Током зиме приређено је 17
друштвених сијела и 2 забаве.
На последњој забави је даван
''Свет'' од Нушића. Мате ри ја -
лни успех није задовољио, што
није ни чудо с обзиром на дана -
шње прилике, али је зато мора -
лни успех врло добар. Пригодом
сијела држана су и предавања
те их је до сада одржано 9, а пре -
давања су држали чланови ку -
лтурно-просветне секције. Може -
мо рећи да је за свако предавање
владало интересовање и посјета
је била добра. И чланство се је не -
што повећало током ове године у

поређењу са прошлом. 
На Ђурђевдан приређен је

уранак на Касимовац, те је то
био један од најуспјелијих урана -
ка откако је друштво основано.
Том приликом је начелник дру -
штва брат Свето Вуковић гово -
рио о значају тога дана. 

Друштво имаде и музичку
секцију. Чланови музичке секције
раде са пуно воље и пожрт во -
вања, те се је надати, да ће то
бити један разлог више за даљни
напредак самог друштва. 

Рад друштва унеколико оме -
та немање довољних и потре -
бних просторија, а затим и слабо
материјално стање самога уд -
ружења. Но поред свега тога
друштво ради пуном паром. 

Напослетку да додам и то, да
''пастирска посланица'' није на
ово друштво имало никаквог
ефе кта и друштво корача полако
али сигурно напред.

Т.
(Врбаске новине, година IV, петак

26. маја 1933. број 115, страна 2)

ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (8)

Соколско друштво Мркоњић Град

ВЕСТИ ИЗ БАНОВИНЕ

Отворено стрелиште Стрељачке
дружине у Мркоњић-Граду

Мркоњић-Град, 26. јула 1933.

Стрељачка дружина у Мркоњић-Граду основана је готово пре
годину дана, али све до данас није имала своје стрелиште. Добром
вољом и заузимањем управе дружине, као и чланства, најзад се успело,
те је стрелиште отворено и извршено прво пробно гађање из лежећег
става. 

Пушке и потребну муницију Дружина је добила из Травника од
Војног округа, а сваки ће члан, приликом гађања, плаћати по 3 динара
за 5 метака. Чланови су већ добили чланске карте у којима ће се
уписивати постигнути резултати приликом гађања, како је то и
правилима предвиђено.

Стрелиште се налази у близини града на згодном терену, а за
његово уређење Дружина је платила близу 1.000 динара.

На стрелиште су дошли сви чланови, као и много грађана, јер је за
отворење стрелишта као и за прво гађање владало велико
интересовање, како међу самим чланством, тако и међу грађанством.

Узгред да споменемо, да су на том првом пробном гађању постигнути
доста добри резултати .

Највише је погодака имао г. Бркић ( 31 круг ) од 5 хитаца, што је за
почетак добар резултат, а истакло се још неколико чланова, који су
постигли нешто мање кругове ( 26, 23, 19).

(Врбаске новине, година IV, недеља 30. јула 1933. број 167, страна 2)

Преузето из рукописа Слободана Ћоћкала ''Мркоњићке новости у Врбаским новинама'' 

Оснивање сеоске чете у Подрашници
Мркоњић-Град, 25. маја 1933.

Освануо је леп мајски дан. У очекивању прође неколико часова и сви подизасмо главе к небу и као
какви врачари гатасмо: да ли ће бити кише? Све је спремно и очекује се заказани час поласка. Напокон
и то дође: поседасмо у кола, која кренуше добрим друмом, вијугајући час десно, час лево. Полагано
остављамо малу варошицу, која се је губила иза зелених брежуљака. 

Управа Соколског друштва је извела све припреме и сада се иде, некако свечано, да се доврши
оно што се наумило.

Напокон смо ту! Село Подрашница лежи на једној висоравни, удаљено је од Мркоњић-Град, око 15
км. Тај пут смо превалили за око 2 часа уз песму, свирку и весели разговор младежи. Пошли су готово
сви чланови, чланице и нараштајке, а затим чланице и чланови, јер ће тамо, пред сељацима, изводити
своје вјежбе. 

После службе, јер је тај дан и збор у Подрашници, а пред 7-800 сељака и сељанки извели су своје
вежбе и на њих је то оставило леп утисак, а нарочито вежбе чланица.

Мишљења смо да би требало чешће пута да друштво приређује јавне наступе по селима, а тиме би
свакако припремали добар темељ за будући развитак сокоства по селима, као што то раде
херцеговачки соколи. 

У згради основне школе одржата је, у 2 часа после подне, скупштина, на којој је просветар
Соколског друштва брат Јадвиг одржао говор у којем је приказао идеје и циљ соколства, те његов
значај, а затим се приступило упису чланова. За сада је уписано 11 чланова, а надати се да ће их се
уписати још више, јер многи, који су били наумили да приступе у чету нису дошли, пошто нису сигурно
знали да ће се данас оснивати чета.

Одмах је изабран и одбор како је по правилима предвиђено, а главна се нада полаже на брата
Милана Чудића, који неће жалити труда ни времена, да ова чета опстане и напредује. Према соколима
су се сељаци показали веома гостољубиви, па је и то један разлог више да се је надати да ће ова чета
напредовати.

Желимо им добар успех.
Т.

(Врбаске новине, година IV, сриједа 31. маја 1933. број 117, страна 7)

Чланови Соколског друштва
Мркоњић Град на турнеји

Члан 
Соколског 
друштва 
Мркоњић Град 
Илија Ерцег

Мркоњић Град, некад
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Народно предање
Народно предање говори да је

оснивач вакуфа1, неумрли вакиф2

Хаџи Мустафа - ага Ђукановић
имао намјеру да на мјесту Колобаре
подигне православну цркву, у бли -
зини џамије. Ахмет Селмановић
биљежи овакву причу: “Такођер,
према једном предању, заслуга је
Кизлар-аге, да је за изградњу пра -
вославне цркве издат доцније фе -
рман од стране турског цара (Абдул
Хамид II, 1877. године), а црква је
саграђена тек у времену 1878 - 1884.
год.“ Вјероватно би се црква сагра -
дила и раније да је Кизлар-ага остао
жив.

“Ферман“ (одобрење) за из -
гра дњу православне цркве у Мр -
коњић Граду, писан је на турском
језику, па је био урамљен и чуван све
до 1941. године у просторијама
црквеног одбора, објешен на зиду,
које године су усташке власти запа -
лиле православну цркву, када је из -
го рио и турски “ферман”.2

За постојање православног хра -
ма прије доласка Турака у селу Го -
рња Клока немамо података и вје -
роватно је постојала црква у бли -
зини садашње Кизлар-агине џамије,
јер су у гомили камених блокова
евидентирани остаци мраморја, док
је један дио уграђен у темеље. За
вријеме Јајачке бановине (1463 -
1528) војне управне јединице одбра -
не од Турака, село Горње Клоке је
добило назив Варцарево или Ва -
сварош (мађарски назив за жељезо
је vas, док је назив за град város,
односно град гвожђа vas város, ,
италијански назив varcare значи
прелаз, превој; Varcar , вероватно од
личног имена, нејасног порекла;
можда влашки надимак, нпр. ру -
мунски fără ţară ‘без земље, бе зем -
љаш’; за тип уп. презимена Вор -
капић од fără cap ‘без главе’, Poro -
patić од  fără pat ‘без постеље’ (Skok I
524 b). (A.L.)3

Турски период

“Према опширном попису босан -
ског санџака, настао око 1574. годи -
не, Горња Клока је представљао
село од 16 кућа и то: 13 кршћанских (1
баштина) и 3 муслиманске (1 ба -
штина). Међу кршћанским кућама је
била: баштина Цветка у посједу
Ивана, харамбише, а међу муслима -
нским: баштина Туралије воводе, у
посједу Рамадана, сина Несухова.
Горње Тријебово, међутим, имало је
33 куће, и то: 11 муслиманских (1
земин – већи комплекс обрадивог
зе  м љишта) и 22 кршћанске, међу
којима и кућа попа Плавше, сина
Радосава. Oчито је да је то кр -
шћанско становништво у Тријебову,
као и у цијелој нахији, било пра во -
славно становништво“.4

Поставља се питање, откуд поп

Плавша у селу које нема цркву?
Можда црква и постоји али је треба
тражити у ужем и ширем простору
села Тријебово. У селу Котор постоје
темељи цркве коју су бегови Ку -
леновићи из Старог села по рушили,
а од грађевинског материјала (ка -
мена) сазидали џамију на сре д -
њовјековној некрополи мраморја (6
комада остало до данас). 

Александар Гиљфердинг путује
кроз Западну Босну 1857. год. и не
наводи податак да постоји црква у
самом граду али постоји активан
црквени живот. “Иза Варцара, на
другом брду које се зове Збориште,
скупља се православни живаљ о
великим празницима на литургију
под шатором, који са собом доносе“.5

Тома Ковачевић у књизи “Опис

Босне и Херцеговине“ 1879. год. не
наводи податак да постоје пра -
вославна и католичка црква јер је
користио податке од фра Ивана
Јукића из књиге “Земљопис и по -
виестница Босне“ Славољуб Бо -
шњак (Иван Франо Јукић), у Бо -
сни 10. Травња 1850. Берзо тиском
народне тискарнице дра. Људе -
вита Гаја.

Варцар - вакуф, варош под
пла нином Лисном на Цернојриеки;
имаде турских кућах 150, 4 џамие, од
којих једна каменита и оловом
покривена. Керстјанских кућах има
100, који имаду свог жупника и на -
родну учионицу. Ристјанских има до
60 кућах. Ово је миесто знатно жи -
тном терговином, одстоји од Јајца 4
сата.

Трибово, село ристјанско од 40
кућах, гдие станује поп.

Доњесело, (ниеки пишу и Ста -
росело) 1/2 сата од Варцар-вакуфа,
село код Церне риеке, гдие имаде до
15 ристјанских кућах, кула и оџаци
беган Кулиновићах.

Аустро-угарско доба
Уласком аустријских трупа у

Мркоњић Град, 5. 8. 1878. забиље-
жено је да постоје православна

школа и црква.6 Исти податак нала-
зимо и у Летопису матице Сло -
венске за лето 1879. год. гдје стоји
да “православни имају школу и
цркву“.7

У Шематизму дабро-босанске
митрополије за 1882. год. наводи се
податак да у Варцар-Вакуфу
постоји “црква парохијална од дрве-
та“8. Православна црква брвнара
била је на сокаку али је изгорјела у
великом пожару 1883. год.9 док је на
садашњем мјесту била у завршној
фази изградње. У Шематизму II од
2005. год. стоји записано да је црква
подигнута 1892. год.10

Парохијска кућа, српска школа,
познатија као кућа владике Нико -
лајевића подигнута је 1892. год.
“Високопреосвећени митрополит да -

бро-босански г. Ђо рђе Нико лаје вић
отворио је опет своју дарежљиву
десницу покло нивши српској оп -
штини у Варцар-Вакуфу за обезбје -
ђење тамошње српске школе десет
хиљада фо рината. Радујући се
овако лијепом поклону великог доб-
ротвора српскога и ми му се са наро-
дом кличемо: Слава ти и хвала на
тако обилатом дару и бризи око ср -
пских школа у овијем крајевима!“11 У
јуну 1892. год. у Сарајеву је овом при-
годом издата и Заклада српској пра-
вославној на родној школи у Варцар-
вакуфу од стране Дабро-босанског
митрополита Ђорђа Николајевића.12

Из ме моара Пере Креце сазнајемо
да је богослужба (летурђија) врше-
на у школи. 13

На четвртој сједници Епархиј -
ског Ширег савјета Дабро-босанске
ми трополије, одржаној 13. и 14. де -
цембра 1907. године у Сарајеву, одо -
брено је црквено-школској општини
у Варцар – Вакуфу за градњу звони-
ка 1.500 круна.14

На трећој заједничкој сједници
одржаној 6. и 7. јуна 1908. године,
до несена је и одлука о заокружењу
па рохија у Варцар-вакуфско – гер -
зовачком протопрезвитерату. 

Варцар Вакуфу припадају сле-
деће парохије:14

Варцар Вакуф – 695 душа,
Оћуне – 502 душа, Баре – 506 душа,
Брдо – 273 душе, Бјелајце – 1.021 ду -
ша, Магањ-до – 38 душа и Ље ско -
вица – 85 душа. Укупно: 3.120 душа.

Густовара – 625 душа, Трије бо -
во – 776 душа. Укупно: - 1.401 душа.

Горњи Шеховци – 460 душа.
Доњи Шеховци – 333 душа, Су -

рјан – 414 душа, Дабрац – 169 ду ша,
Бочац – 65 душа. Укупно: - 981 душа.

Подрашница – Лука – 92, Мра -
чај – 322, Под-село – 434, Под-Ши -
љак – 105, Под-Брдо – 305, Хан-Ка -
ра нтан – 30, Горњи Граци – 582, До -
њи Граци – 150, Ораховљани – 420.
Укупно: - 2.440 душа.

Герзово Брдо – 596 душа, Пот -
крај – 301 душа, Громиле – 353 ду -
ша, Подгорија – 324 душе, Драгњић
– подови – 622 душе. Укупно: - 2.196
душе.

Трново – Јусићи – 258 душа,
Сре зани – 278 душа, Милетићи – 260
душа, Чераја – 167 душа,. Укупно: -
963 душе.

Медна сриједа махала – 358
душа, Лекићи – 260 душа, Илићи –
530 душа, Опарнице – 210 душа,
Ока нџије – 437 душа, Антонићи –
246 душа. Укупно: - 2.041 душа.

Пецка Доња – 378 душа, Уба -
вићи – 220 душа, Ждрње – 208 ду -
ша, Милетићи – 243 душе, Јасенови
Подови – 352 душе, Стеванићи – 197
душа. Укупно: - 1.598 душа.

Бараћи – Богојевићи – 294 ду -
ша, Јаковљевићи – 305 душа, Пот -
крај – 372 душе, Царевац – 347 ду -
ша, Берићи – 315 душа, Новаковићи
– 237 душа, Ченићи – 170 душа, По -
дгорија – 69. Укупно: - 2.109 душа. 

Овој парохији припадале су Па -
рохија Грбавица са 2.027 душа,
Бабићи или Глоговац – 1.796 душа,
Јајце са 28 села – 2.800 душа, Пље -
ва – Сарићи са 2.796 душа, Строји -
це – Тодорићи – 3.167 душа и Је -
зеро са 2.490 душа. 

Свети чин освећење цркве и зво-
ника обавило је Његово Висо -
копреосвештенство АЕ и Митропо -
лит дабро-босански господин Евге -
није Летица  на дан Успенија пресве-
те Божије Матере ( 14. 8. 1908. год.)15

СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО
1. Вакуф = (арапска ријеч- waqf -

спречавање, узапћење) је имовина
која је вољом њезина власника из -
двојена из промета ( његова власни -
штва) и чија се користи или приход
даје у тачно утврђење добротворене
сврхе које су у складу с силамским уче-
њем

2. Вакиф = добротвор, утемељи-
тељ, закладатељ, задужбинар, лега-
тор) је особа која завјешта или ува-
куфљује своју имовину или један
њезин дио.
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Мркоњић Граду отворен
је легат књижевника др
Мирослава Караулца,
сја јног романсијера, фило-
зофа, преводиоца фран-

цуског језика, једног од најбољих
српских стваралаца. Караулац је
рођен у Мркоњић Граду, а умро
прије двије године у Београду. 

Легат је отворио његов брат
Лазар, који је рекао да је Миро -
слав емитивно много био везан за
свој родни крај и легaтом је желио

да се одужи завичају.
- Породица Караулац је изузет-

но срећна што је реализована Ми -
рослављева жеља да се библиоте-
ци у Мркоњић Граду поклони ње -
гова заоставштина. Легат пружа
мо гућност свимa који желе да упо -
знају или  изучавају његово ства-
ралаштво, да то нађу на једном
мјесту у Мркоњић Граду, и да на -
ставе гдје он стао. Мирослав је по -
себно био опсједнут књижевим ис -
траживањем Османлијског време-
на и стваралаштвом Иве Андри ћа -

рекао је Лазар.
Директорица Народне биб-

лиотеке Биљана Ћелић је истак-
ла да је легат Мирослава Кара -
улца  од великог значаја за књиж-
ни фонд ове библиотеке.

- Караулац је био велики књи-
жевник и човјек,  свјетски признат
по своме раду. Поносни смо што
на ша библиотека има овакав један
легат - рекла је Ћелићева.

Књижевну бесједу о стварала -
штву Мирослава Караулца го во -
рио је књижевник Миленко Сто -
јичић.

- Књижевно стваралаштво Ка -
раулца има епохални значај, јер се
ради о једном од најбољих српских
књижевних стваралаца. Веома се
радујем да је ово други легат који
је Мркоњић Град добио, након
легата за живота Ђоке Стојичића.
Био бих изузетно срећан да ова
библиотека добије и легат Милана
Будимира,  једног од највећих ев -
ро пских хелениста - рекао је Сто -
јичић. 

С. ДАКИЋ
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Oтворен легат 
књижевника 
Мирослава 
Караулца

МИРОСЛАВ КАРАУЛАЦ (1932-2011) је рођен у Мркоњић Граду
гдје је завршио основну школу, студирао је романистику на уни-
верзитетима у Сарајеву и Београду, а докторирао на
Универзитету у Стразбуру. Био је  романописац, приповједач,
пјесник, историчар књижевности и преводилац. Радио је као
професор, новинар, драматург, лектор и предавач на универзи-
тетима у Лиону и Дижону. Један је од најбољих познавалаца и
тумача Андрићевих дјела. 

Престоница 
српске 
књижевности

- Мркоњић  Град је једна од
престоница српске књижевно-
сти и интелектуално културно
језгро. У њему су  рођени такви
људи, који су прославили град
својом интелектуалном, науч-
ном, мисаоном, књижевном и
сваком другом мисијом. Уз Ми-
рослава Караулца овај град је
изњедрио и Милана Будимира,
Борислава Пекића, Ђоку Стоји-
чића... - рекао је Стојичић.

870 дидактичких јединица
Легат Мирослава Караулца је смјештен у посебну просторију у

Народној библиотеци у Мркоњић Граду, и може се разгледати и про-
учавати само у просторијама легата.

Овај легат  у цјелини  има 870 дидактичких јединица, гдје се поред
књига и часописа налазе и његове личне ствари и лична документа.

Поред романа и других дјела које је написао Караулац, ту се нала-
зе и старе вриједне  књиге, енциклопедије, правописи, разни рјечници
и часописи. Од његових личних ствари издвајамо: писаћу машину,
сребрно перо, фото-апарат, табакере, луле, наочаре, компас и фото-
албуме са приватним фотографијама и разгледницама.

МРКОЊИЋАНИ ОДАЛИ ПОЧАСТ СВОМ ПОЗНАТОМ ЗЕМЉАКУ
Перформанс

У позоришној сали Култур-
ног центра глумци Градског
позоришта из Мркоњић Града
извели су перформанс по теле-
визијској драми Караулца “Се-
зона пољубаца“, по којој је Те-
левизија Београд 1968. годи-
не снимила драму.
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ПЕРИЋ ЈОВАН из Сурјана
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ФОТО ВИЈЕСТИ

БОГАТСТВО НАРОДНЕ НОШЊЕ: Илинданска смотра фолклора у Мркоњић Граду је била и прилика да се по
први пут представи богатство народне ношње коју његује КУД ''Петар Први  Карађорђевић Мркоњић''.  Мали
и одрасли чланови овог културно-умјетничког друштва су постали манекени, главни градски трг им је био
модна писта, а на стаситим тијелима је блистала разнолика народна ношња из разних крајева шире регије.
Бројни љубитељи фолклора су могли да уживају у љепоти народне ношње и грациозности манекена, који су
елегантно корачали пистом и носили староградску, влашку и шопску народну ношњу, као и ношњу из Гламоча,
Врања, Шумадије и Црне Горе. Након овог наступа, чланови мркоњићког културно-умјетничког друштва су
извели богат сплет народних игара. М. Милекић

август 2013.

ВАЖНИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

Mrkowi} Grad /050/

Op{tina: centarala 2220-920
faks 2220-954
Info DESK 2220-950

Komunalna policija 2220-940
Autobuska stanica 2211-093

Dom zdravqa 
''Dr Jovan Ra{kovi} 2211-319

Hitna pomo} 2211-030
Komunalno preduze}e ''Park'' 2211-506
Vatrogasno dru{tvo 2211-482

Stanica javne 
bezbjednosti (centrala) 2211-042

''Mrkowi} putevi'' centrala 2280-010
redovno odr`avawe 2280-072

Elektrodistribucija 2211-249
Kulturni centar 2221-170
Narodna biblioteka 2220-271
Tranzitni telekom 2211-011
Radio [ik 2220-140

Dopisni{tvo RTRS i 
''Glasa srpske'' 2214-403

РАТ ГРА′ОВА НА ЗЕЛЕНКОВЦУ: Кулинарска манифестација „Рат гра′ова“ на излетишту Зеленковац код
Мркоњић Града окупила је стотињак посјетилаца и осам екипа које, су се такмичиле у припреми најбољег и
најукуснијег пасуља, а најбољи пасуљ припремила је екипа „1389 - Битанге и принцезе“ из Језера. Ова манифе-
стација сваке године привлачи све више учесника и посјетилаца,  прерасла је у озбиљан кулинарски двобој,
који је већ пети пут организовало Планинарско-еколошко друштво „Видик“ из Мркоњић Града. Такмичари су
кували пасуљ, а жири је на крају одлучио чији је најукуснији и најбољи. Послије окршаја и укусног ручка
услиједио је рок концерт локалних музичара и бендова. Д. Лекић

Mrkonjić Grad

СТУПАР ДРАГАН и ТОДОРОВИЋ БИЉАНА
ВУРДИЋ ДАНИЈЕЛ и ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА
ГАВРИЋ РАДАН и СТОЈКОВИЋ МИЛИЦА
ЏЕВЕР МИОДРАГ и  РАДИЋ БИЉАНАЖ
ПАНИЋ ОСТОЈА и АДАМОВИЋ ЉИЉАНА
МИЛИЋ МИЛЕНКО и ТИЦА ДРАГИЦА
РАЈКОВИЋ МИЛАН и ГАЛИЋ БРАНКА
ЛУКАЧ  НЕБОЈША и МИЛИЋ КРИСТИНА
БОЈАНИЋ ГОЈКО и МАЛЕШЕВИЋ СЛАЂАНА
МИЛЕТИЋ ЖИВКО и МИЛЕТИЋ БОРКА
МИЛАНОВИЋ МЛАДЕН и МИЛИЋ ВЕСНА
МАЛИЋ СЛАВИША и МИЛУН ТАЊА
ЛУКАЧ ИГОР и СТИПАНОВИЋ БОЈАНА
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KOШАРКАШИ МРКОЊИЋКЕ МЛАДОСТИ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ

У потрази за центром и плејмејкером

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (7) ПИШЕ: Живко Ђуза

Године крајем прошлог и по -
четком овог вијека протицале су у
знаку сталног доказивања мрко-
њићких шахиста, како на такмиче-
њима у екипној, тако и у поједи-
начној конкуренцији. Активности
нису у цијелости замрзаване ни
током грађанског рата у Босни и
Херцеговини.

Пролазећи честе такмичарске
провјере наши шахисти су имали
некад мање некад више успјеха,
али је било евидентно да је учи-
њен значајан искорак, да су игра-
чи сазрели и напокон схватили да
се могу потпуно равноправно „но -
сити“ са ривалима из окружења.
Томе је свакако допринијела орга-
низација јаких турнира у Мркоњић
Граду, али и учешће наших пред-
ставника на такмичењима у дру-
гим градовима. Цијело то вријеме
водила се брига о раду са најмла-
ђим категоријама. Оно што је да -
вно започео Илија Михајлица на -
ставили су мајсторски кандидат
Мирко Цвијић и професор Јован
Станишић. Резултати су врло бр -
зо постали видљиви и приликом
првог изласка на „велику сцену“
мркоњићки малишани су скренули
пажњу на себе. Тако је на 8. Све -
тосавском турниру младих у
шаху у Бањој Луци, који је орга-
низовала бањалучка школа ша -
ха „Мала рокада“, Славен Па -

штар у конкуренцији ђака шахи-
ста, уз раста од првог до четвртог
разреда, заузео треће мјесто.
Трећи је био и Јовица Ступар у
конкуренцији нешто старијих уче-
ника, узраста од петог до осмог
разреда. Дви је награде на дебију
биле су пун погодак за мркоњићки
шах. Ово такмичење се одвијало у
просторијама ОШ „Свети Сава“
на Лаушу у Бањој Луци крајем
јануара 2001. године. 

Са пожутјелих страница клупс-
ке хронике биљежимо још једно
та кмичење локалног карактера.
Ријеч је о првенству Мркоњић Гра -
да у шаху за 2001. годину, на којој
је учествовало 14 домаћих играча,
играјући 13 кола по Бергеровом
бод систему. Титулу првака ос -
војио је МК Мирко Цвијић. Табела
је имала следећи изглед: 1. Цвијић
10,5 поена,  2. Чулић 10,  3. Милетић

9,5,  4-5. Митрић и Станишић по 9
поена, итд.

Истинска најава одржавања
серије јаких шаховских турнира
услиједила је већ наредне године.
Наиме, у периоду 10-14. јануара
2002. године одржан је Божићно-
новогодишњи турнир уз учешће
12 такмичара међу којима је био
један Фиде мајстор и четири
мајсторска кандидата, док су
остали учесници били шахисти
категорисани од четврте до прве
категорије. Послије 11 одиграних
кола заједнички су кроз циљ про-
шли мајсторски кандидат Ж.
Ђуза и мајстор Фиде М. Кокеза са
освојених 9,5 поена. Табела је
изгледала овако: 1-2. Ђуза и Ко кеза
по 9,5 поена  3. Чулић 8,5 по ена,  4.
Милановић 7,  5. Цвијић 6,5, 6. Ми -
трић 5,5,  7. Самарџија 4,  8-10. То -
мић, Павловић и Станишић по 3,5,

11. Милетић 3, и 12. Ждрња 2 поена. 
Није наодмет додати да је

овим мјестом представник ШК
„Мркоњић Град“ Живко Ђуза на -
ставио серију добрих појединач-
них резултата од раније. Наиме,
пре тходно је на „Пролексовом“
турниру у Котор Вароши освојио
другу награду изa Фиде мајстора
Зорана Мачкића док су му у

„леђа гледали“ водећи бањалуч-
ки шахисти Шибаревић, Гаврић,
Лакић, Наранчић, итд.

Са успјесима је наставио и
даље. Побиједио је на Видовда -
нском турниру у Рибнику 2003.
године, на Светосавском у Ма -
сло варама 2004. , викенд ту -
рни ру у Мркоњић Граду 2006. ,
док је на такмичењу Балкана
2004. подијелио прво и друго са
Бодом. Остало је забиљежено да
је Ђуза био побједник и Првог от -
вореног првенства Мркоњић
Гра да 2006. године. Значајне
резултате ''на страни'' постизали
су још неки мркоњићки шахисти.
Момир Чулић је побиједио на
Божићном турниру у Превији
2007. године, а нешто касније и
2011. Мирко Цвијић је подигао
побједнички пехар по завршетку
турнира ''Зелениковац 2011''.

Кошаркаши Младости су по -
чели припреме за наступ у Лиги
БиХ, а руководство клуба и струч-
ни штаб су у потрази за новим
играчима, који би попунили сло-
бодна мјеста на позицијама цент-
ра и плејмејкера. На пробу у клуб
долазе млади играчи из цијеле
регије, жељни доказивања и уса -
вршавања кошаркашког умијећа.

- Наша је жеља била да на
позицији плејмејкера ангажујемо
младог и квалитетног кошаркаша
жељног доказивања. У комбина-
цији је било неколико кошаркаша
тог профила, али у разговорима
смо и са неколико искусних плејмеј -
кера. Иначе, очекујемо да ове сезо-
не и наш млади плејмејкер Ђорђе
Алексић одигра запажену улогу у
првенству, јер је већ доказао да је
веома талентован играч. У рад са
екипом укључио се и млади Стојан
Радановић који са клубом има ва -
жећи уговор. Очекујемо да се при-
премама прикључи и наш перспек-
тивни јуниор Њего Видовић. Сви
ови млади играчи су поникли у

мркоњићкој школи кошарке и оче-
кујемо да ће они бити будућност
овог клуба - рекао је тренер Горан
Сладојевић.

Од прошлогодишњег играч-
ког кадра у клубу су остали Нино -

слав Милошевић, Милан Ке -
жић, Обрад Томић, Ђорђе Але -
ксић и Милош Видовић. Тре -
нинзима се прикључио и млади
центар из Србије Дамјан Стојка -
новић, који је већ играо за Мла -
дост у Лиги 6. У матични клуб се
вратио и крилни центар Драган
Ђурановић, након једногодиш-
њег играња у бањалучком Бо -
рцу. 

- На тренинзима се налази неко-
лико младих и перспективних ко -
шаркаша из нижеразредних клу -
 бова. Стручни штаб Младости је за -
довољан квалитетом младих ко -

шаркаша Лукића и Поповића, који
су прошли школу кошарке Ба скет
из Бања Луке, и са њима ће вјеро-
ватно бити потписан уговор о са -
радњи у наредној сезони - рекао је
помоћни тренер Миладин Рмуш.

И поред одласка великог броја
играча из Младости, спортска јав-
ност града подно Лисине очекује и
ове сезоне одличну игру и добре
ре зултате. Јер, костур шампионске
екипе је остао, и уз адекватна по -
јачања сигурно је да ће Младост и
у наредној сезони имати одличан
тим, који ће се борити за пласман у
завршницу лиге. С. ДАКИЋ

Отишли најбољи играчи
Најбољи кошаркаши Младости су након завршетка претходне

сезоне напустили редове овог клуба који је са њима годинама низао
велике успјехе. 

Ранко Велимировић најискуснији и најпознатији кошаркаш
Младости, напустио је клуб и вјероватно ће завршити кошаркашку
каријеру. 

Петар Иванић креатор и носилац игре Младости, одлази из
клуба након три одигране сезоне и кошаркашку каријеру наставља у
Грузији.

Драшко Кнежевић „Брзи“ откровење првенства и најбољи мла -
ди плејмекер у БиХ,  прешао је у редове Игокее из Александровца.  

Игор Бјелић стасити центар „вукова“, најбољи играч Лиге 12 по
статистичким подацима, највјероватније у идућој сезони неће носити
дрес мркоњићке Младости, јер су за њега заинтересовани најбољи
клубови у регији.

Максим Радановић, Огњен Милекић и Марко Кесић су такође
напустили редове Младости и кошаркашку каријеру ће наставити у
неким другим клубовима.  

Појединачни узлети

И поред одласка великог броја играча, спо-
ртска јавност очекује и ове сезоне одличну
игру и добре резултате

Једно од најљепших замисли била је организа-
ција шаховских турнира на Балкани. Посебно је
масовно такмичење било 23. фебруара 2003. годи-
не. Учествовали су играчи из Бања Луке, Котор
Вароши, Новог Града, Рибника, Подрашнице и
Мркоњић Града. Било је укупно 44 учесника, а
играло се девет кола. Прво и друго мјесто подијели-
ли су шахисти бањалучког ЗАДИСА Радослав
Китић и Драго Чавар, док је најбољи пласирани

домаћи представник био МК Ж.Ђуза на диоби тре-
ћег до петог мјеста, с тим што му је због најбољег
Бухолца припало треће мјесто и награда. Пласман:
1-2. Китић и Чавар по 7 поена, 3-5. Ђуза, Бувач и Бо -
јанић по 6,5  6-8. Малиновић, Бањац и Милинковић
по 6,  9-12. Манојловић, В. Томић, Илић и Милановић
по 5,5 поена итд. Нажалост, ово такмичење ''није
ухватило коријена'' и након одиграна неколика тур-
нира угасило се.

Идеја о турниру на Балкани није заживјела

Илија Михајлица основао је прву школу шаха за младе
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Помоћно фудбалско игра-
лиште у Мркоњић Граду до
краја године треба да добије нови
изглед и да се оспособи за одигра-
вање утакмица. Наиме, игралиште
је послије рата запуштено, поједи-
ни дијелови игралишта су зарасли
у коров, па млађе категорије фу -
дбалера Слободе користе само
централни дио игралишта за тре-
нирање.

Помоћно фудбалско игралиш-
те Слободе саграђено је почетком
осамдесетих година прошлог ви -
је ка, и низ година је служило за
тре нирање и одигравање првен-
ствених утакмица. У том периоду је
била планирана реконструкција
главног стадиона, али је тадашња
власт прикупљена средства за
изградњу стадиона путем самодо-
приноса преусмјерила за изград-
њу Дома здравља.

Предсједник Скупштине ФК
Слобода Душан Јанковић исти-
че да је планирано  уређење помо-
ћог игралишта у више фаза, и то
уз помоћ мркоњићких предузећа
ко ја су исказала спремност да по -

могну реконструкцију игралишта.
- Првом фазом, која је у току,

пре виђено је уређење околине око
игралишта која је зарасла у коров.
Потом ће се приступити уређењу
дренаже на игралишту за одвође-
ње подземних и оборинских вода,
које су стварале каљугу на терену.
На кон тога смо планирали постав-
љање ограде и уређење терена,
ка ко би се ту могле одигравати
ута   кмице. Крајни циљ свих ових
наших активности је постављање
вјештачке траве на терен - рекао је
Јанковић и додао да морају ство-
рити услове да се овдје могу при-
премати и премијерлигашке екипе.

Предсједник Скупштине оп -
штине Миленко Милекић нагла-
шава да и власт у локалној зајед-
ници подржава планове за рекон-
струкцију помоћног игралишта.

- Годинама је помоћно фуд -
бал ско игралиште запуштено и за -
расло у коров. У изградњу овог иг -
ралишта уложено је доста новца и
некада је то било „главни“ стадион
у нашем граду, па је крајње ври -
јеме да му вратимо предратни сјај

и намјену. Реконструисаћемо игра-
лиште и омогућити припреме и
оди гравање утакмица на њему, па
ће више екипа моћи у исто вријеме
да дођу на припреме у наш град.
Током љета на припремама су ов -
дје боравили  фудбалери Жеље з -
ни чара из Сарајева, Борца из Ба -

њалуке и Крупе из Крупе на Вр -
басу. Због велике заинтересовано-
сти за кориштење спортских тере-
на у нашем граду, настојаћемо да
реконструишемо постојеће терене
и да их припремимо за издавање -
рекао је Милекић.

С. ДАКИЋ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА 

Повратак некадашњег сјаја

Средином августа почео је
јесењи дио првенства Прве
лиге РепубликеСрпске. Сло бо -
да је лоше стартовала у првен-
ству, па је у прве двије утакми-
це освојила само један бод.
Највеће изненађење је реми у
Мркоњић Граду, пошто је Дри -
на из Зворника успјела да из
једине шансе на цијелој утак-
мици постигне гол и изједначи
резултат. 

Голман поклонио 
гол гостима

У првом колу првенства фуд-
балери мркоњићке Слободе и
Дри не из Зворника одиграли су
неријешено 1:1. То је и најправед-
нији резултат утакмице, мада су
домаћи фудбалери имали инци -
јативу током цијелог меча. Међу -
тим, изабраници Зорана Драги -
шића показали су неефикасност
и конфузију у трансформацији
на  пада и одбране.

Повела је Слобода у 76. мину-
ту голом Владимира Каралића.
Синиша Радоја је иделано цент-
рирао а Каралић главом матирао
Горана Максимовића.

Гости су изједначили у 81. ми -
нуту, голом Владе Ивановића.
Би ла је то почетничка грешка до -
маћег голмана Николе Ђурића
ко ји је промашио лопту, и која му
је потом прошла кроз ноге и за вр -

шила у мрежи.
Тренер домаћих Зоран Драги -

шић није имао озбиљнијих замјер-
ки на игру и залагање својих фуд-
балера.

- Дрина се показала као неуго-
дан противник и екипа која одлич-
но игра на гостовањима. Нисам
незадовољан залагањем мојих
момака мада је изостала побједа -
рекао је Драгишић.

Стратег гостију Драган Ми -
ћић задовољан је освајањем бо -
да и игром својих изабраника.

- Слобода је имала више од иг -
ре, јер смо им свјесно препустили

инцијативу на средини терена.
Сво ју шансу вребали смо из конт-
ранапада и то нам се исплатило.
По мени је то била добра утакмица
када се зна да је почетак превен-
ства - рекао је Мићић. 

Сигурна побједа 
Теслићана

У другом колу фудбалери
Про летера из Теслића су као
домаћини савладали Слободу из
Мркоњић Града убједљивим ре -
зул татом 3:1. Тако су Теслићани ос -
тварили побједу у првом сусрету

на свом стадиону послије поврат-
ка у прволигашко друштво, у ко -
јем нису играли једну сезону. 

Јунак побједе био је домаћи
фудбалер Дејан Гаврић, који је
два пута матирао голмана гостију
Радована Илића. Мркоњићани су
у 70. минуту имали активан резул-
тат пошто је Владимир Каралић
постигао гол за изједначење и
резултат 1:1. 

Ипак, до краја сусрета дома-
ћин је постигао још два гола и та -
ко ријешио питање побједника.

С. ДАКИЋ

Корисници
Уређењем помоћног игра-

лишта растеретило би се и гла -
вно игралиште, које би искљ -
учиво служило за потребе се -
нио рске екипе Слободе. На по -
моћном игралишту би тренира-
ле млађе катргорије Слободе и
полазници школе фудбала „Мо -
нтевидео“.

ФУДБАЛ КРЕНУЛА ПРВА ЛИГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Слаб старт Слободе 1. коло (18. 8. 2013.)
СЛОБОДА - ДРИНА (З) 1:1 (0:0)
Стријелци: 1:0 Каралић у 76. ми нуту,
1:1 В. Ивановић у 81. минуту. Стадион
„Луке“ у Мрко њић Гра ду. Гледалаца
200. Судија Дра ган Мејакић (Ба -
ња лука) 8. Жу ти картони: Травар,
Сакан, Сла до јевић (Слобода), Ла -
за ревић и В. Ивановић (Дрина).
Играч утакмице: Горан Макси м о  вић
(Дрина) 8,5.
СЛОБОДА: Ђурић 5, Сладојевић 6,
Берета 5,5, Милетић 6,5 (од 68. ми -
нута Кременовић 6), Гра чанин 6,
Тра вар 6 (од 60. минута Топић 6),
Ћулум 6, Малбашић 6 (од 74. минута
Калкан-), Сакан 5,5, Каралић 7, Ра -
доја 6,5. Тре нер: Зоран Драгишић.
ДРИНА (З): Максимовић 8,5,  Ра до -
вић 6, Јокић 6, В. Ивановић 7, А. Ива -
новић 6, Кикић 7, Средојевић 6,5, Ва -
сић 6 (од 90 минута Ма рковић-),
Лазаревић 5,5 (од 46. ми нута Лазић
6), Хасановић 6, Ђурић 6 (од 80. ми -
нута Стева но вић-). Тренер: Драган
Мићић.

2. коло (24. 8. 2013.)
ПРОЛЕТЕР - СЛОБОДА 3:1 (1:0)
Стријелци: 1:0 Гаврић у 30. минуту,
1:1 Каралић у 70., 2:1 Марко вић из
пенала у 80., 3:1 Гаврић у 90. мину-
ту. Стадион: ''Радо ли н ка'' у Тесли -
ћу. Гледалаца: 300.
Судија: Милош Гиговић (Гра ди -
шка) 6. Жути картони: Далић, Ра -
шић, Р. Поповић, Марковић (Про -
ле тер), Травар, Грачанин, Ра доја,
Гве ро, Берета, (Слобо да). Играч
утакмице: Дејан Га в рић (Проле -
тер) 8.
ПРОЛЕТЕР: Бајбић 7, Лале 6,5, Је -
лић 7, Р. Поповић 7, Н.Поповић 7,
Ос мић 7, Долић 7 (од 70. минута Ку -
змановић -), Марић 7 (од 75. ми -
нута Марковић -), Гаврић 8, Га ла -
мић 7 (од 58. минута Панић 6,5),
Ра шић 6,5. Тренер: Анто Пе тровић.
СЛОБОДА: Илић 6,5, Сладоје вић
6, Грачанин 6, Берета 6,5, Кре ме -
новић 6 (од 79. минута Ми летић -),
Сакан 6,5, Малбашић 6 (од  46. ми -
нута Гверо 6,5), Радоја 6,5, Кара -
лић 7, Травар 6 (од 84. ми нута Ко -
сић -), Ћулум 6. Тре нер: Зоран
Дра гишић.

РЕЗУЛТАТИ СЛОБОДЕ 


