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За двије године мала хидроелект
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Почетком јуна свечано је
отворен Центар за по -
сјетиоце Пецка, који се
налази на подручју опш-

тине Мркоњић Град, у адаптира-
ној школи у мјесту Горња Пецка.
Центар је изграђен у оквиру про -
јекта ''Житни пут, Купа - Сава''
који финансира Европска унија у
оквиру ИПА програма прекогра-
ничне сарадње ''Хрватска -
Босна и Херцеговина 2007-
2015'', а који се проводи на подру -
чју сјеверо-западне БиХ и цен-
тралне Хрватске. 

Пројекат ''Житни пут, Купа-
Сава'' проводе Републичке аген-
ција за развој малих и средњих
предузећа и Општина Покупско
(Хрватска), а партнери су још и
Туристичка организација Репу -
бли ке Српске и Удружење за
подршку одрживом развоју
''Зелене стазе'', те град Ка р -
ковац, Карловачка жупанија,

Развојна агенција Карловачке
жупаније и удружење ''Звоно уз
Купу''.

Директор Републичке аген-
ције за развој малих и средњих
предузећа Маринко Ђукић каже
да ови крајеви имају веома добре
услове за развој туризма.

- Ови крајеви имају шансе и
потенцијала за развој туризма и
људи треба да препознају своје

прилике, да се може и у руралним
срединама самозапошљавати и
да се може остати и опстати на
овом простору - истакао је Ђукић. 

Директорица Туристичке
организације РС Нада Јова но -
вић рекла је да је ово један од
најбоље им плементираних преког-
раничних про јеката. 

- Жао ми је што прекогранич-
на страна Хрватска мало касни

Представници општине То ми -
слав Тодоровић и Дамир Сла до -
јевић обишли су радове на изград-
њи мале хидроелектране "Медна"
на ријеци Сани, у Доњим Врбља -
нима. Влада Републике Српске
одобрила је дозволу за рад објекта
до 2041. године фирми "ЛСБ Еле -

ктране", чији је стопостотни власник
словеначки "Интеренерго", од -
носно аустријска енергетска група
"Келаг". Хидроелектрану гради
гра ђевинска фирма "Ентеа, у са -
ра дњи са локалним грађевинским
предузећима као подизвођачима, а
изградња ће трајати двије године.

У ПЕЦКОЈ РЕАЛИЗОВАН ИПА ПРОЈ

Центар за посјетио
служби развоја ту

Сервис за туристе
Боро Марић, координатор пројекта, испред Организације за

подршку одрживом рајвоју ''Зелене стазе'' каже да је циљ пројек-
та креирање нових туристичких производа.

- Идеја је да људи ту дођу и добију све информације, бицикле,
водиче и посјете те локације. Прије свега мислим на изворе ријеке
Сане и највеће пењалиште на природној стијени у БиХ, које је уда-
љено свега 2 километра. Такође, ту на 15 километара су извори
Пливе, те високе планине Крајине. Ми планирамо да у кругу од 60
километара сервисирамо посјетиоце - нагласио је Марић и додао да
ово подручје такође има и велики културно-историјски значај.

Потписан уговор за изградњу 
друге фазе Пословне зоне

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић и директор
предузећа "Мркоњић путеви" Тривун Милановић потписали су уго-
вор за изградњу инфраструктуре у пословној зони Подбрдо за
другу фазу, вриједности 253.000 КМ.

Начелница Аничић је рекла да је пројекат изградње инфраструкту-
ре у пословној зони дефинисан тако да се може радити фазно, због
ограничених финансијских средстава.

- Приводе се крају радови на првој фази, која обухвата један
дио зоне и дио плацева који су продани. Ријеч је о изградњи кишне
и фекалне канализације, водовода и макадамског пута. Обзиром
да смо продали још неке парцеле које су ван тог простора који је
дефинисан првом фазом, морали смо да приступимо и изградњи
друге фазе, односно да проширимо пут, канализацију и водовод -
објаснила је начелница.

До сада је пет инвеститора  купило плацеве и они ће градити у пос-
ловној зони, која је тренутно најважнији пројекат општине. Три су из
Мркоњић Град аи два из околине.                                                                    (С. Ћ.)

Привредни савјет о програму
привредног развоја општине

Привредни савјет општине одржао је трећи састанак на којем је
усвојен пословник о раду и тако дефинисани начин рада, обавезе и
одговорности савјета, како би даљи рад био што бољи и квалитетнији.

Чланови су разматрали Програм за подстицај привредног раз-
воја општине у 2015. години који је већ у току, као и Јавни позив посло-
давцима и незапосленим лицима за кориштење средстава по
пројектима запошљавања који је расписао Завод за запошљавање
Републике Српске. Начелница Дивна Аничић чланове Савјета упозна-
ла је и са процесом BFC SEE сертификације општине са повољним послов-
ним окружењем, односно испуњавања строгих критеријума и услова када
је у питању однос према привреди и сарадњи са привредницима.      (С. Ћ.)

ОСВЕШТАНИ ТЕМЕЉИ КАПЕЛЕ: У порти храма Рођења Пресвете Бо-
городице епископ бањалучки Јефрем са више свештеника мркоњићке
парохије освештао је темеље капеле, а кум темеља капеле је Тривун
Милановић са породицом. Епископ је захвалио вјерницима који помажу
обнову старог храма, као и изградњу пратећег објекта. Православни храм,
грађен  крајем 19. вијека, оштећен је током протеклог рата и у току је њего-
ва реконструкција.

ДАН ПОБЈЕДЕ: Делегације општине и општинског СУБНОР-а поводом
Дана побједе над фашизмом положиле су вијенце пред бисте хероја Ми-
ље Ђукановић и Павла Џевера на Тргу краља Петра Првог Карађорђе-
вића. Предсједник СУБНОР-а Влајко Јовић подсјетио је на двоје великана
борбе за слободу у Другом свјетском рату, а делегације су у мјесту
Превиле положиле вијенац и на споменик народном хероју Сими
Шолаји-Симели.

18.000.000
евра вриједан је

пројекат изградње
електране, која ће 

производити 21 гигават-час
електричне енергије за 
снабдијевање више од 6.000
домаћинстава и имаће номина-
лу снагу од 4,9 мегавата.!



Начелница општине Дивна Аничић уприличила
је пријем за двадесет најбољих ученика завршних
разреда основних  и средњих школа. Ријеч је о ђаци-
ма који су имали запажене резултате на регионалним
и републичким такмичењима, те „вуковцима“ и уче-
ницима генерације. За новчане награде општина је
издвојила 2.300 марака.

- Бити вуковац и ученик генерације  није нима-
ло лако. Иза тога стоји јако пуно труда и рада. За
то су такође заслужни и ваши родитељи, чији сте
ви највећи понос, али и наставници, професори и
директори. Честитам вам на оствареним резулта-

тима и да будете добри ученици и добри људи -
истакла је Аничићева.

- Драго ми је што је општина препознала наш
рад и труд и што наше залагање није било уза-
лудно. Планирам да упишем математику у Новом
Саду и надам се да ћу у томе и успјети - рекла је
ученица генерације у Гимназији Тамара Копања,
а са њом се слаже Милијана Рудић, ученица гене-
рације у Машинској школи, која каже да је под-
ршка општине добар подстицај свим ученицима да
се труде и уче и открива да ће уписати студује еколо-
гије у Бањалуци.                                                           С. ЋУСО

Награде најбољим ученицима

трана "Медна" на Сани

Тамара Копања,
ученик генерације 
у Гимназији

Лана Лазендић, 
ученик генерације 
у ОШ "Иван Горан
Ковачић"

Андреа Ступар, 
ученик генерације у
ОШ "Бранко Ћопић"

Милана Туторић, 
ученик генерације у
ОШ "Вук Караџић"

Момчило Травар,
ученик генерације 
у ОШ "Петар Кочић"

Милијана Рудић,
ученик генерације у
Машинској школи

Зорица Чулић, 
вуковац у Гимназији

Бранко Пекез,  
вуковац у Гимназији

Алексије Мићић 
(Гимназија), други
на републичком 
из информатике

Милијана Симић
(Машинска), друга
на регионалном из
механике

Јована Комленић,
вуковац у ОШ "Иван
Горан Ковачић"

Елена Сладојевић 
(И. Г. Ковачић) прва
на републичком 
из математике

Емилија Савић 
(И. Г. Ковачић)
друга на републич-
ком из српског 

Милица Петковић,
вуковац у ОШ "Иван
Горан Ковачић"

Адријана Клепић,
вуковац у ОШ "Иван
Горан Ковачић"

Марија Симетић, 
вуковац у 
ОШ "Петар Кочић"

Милица Поповић, 
вуковац у 
ОШ "Петар Кочић"

Анђела Пејић, 
вуковац у 
ОШ "Бранко Ћопић"

Ивана Перић,
вуковац у ОШ "Иван
Горан Ковачић"

Срђан Протић,
вуковац у ОШ "Иван
Горан Ковачић"
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ЕКАТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

оце у 
ризма

20.000 
евра извојено је за
реновирање старе
школе у Пецкој, а укупна
вриједност ИПА пројекта
Европске уније ''Житни пут,
Купа - Сава'' је 655.352
евра.

!

Пројект менаџер Јен Ре -
кете објаснио је да су у току ра -
дови на изградњи 2.635 метара
дугог тунела са унутрашњим
пречником од 2,80 метара и 30
центиметара армирано-бе -
тон ске об ло ге чији вијек траја -
ња може бити више од 100 годи-
на. У току су и припреме за
изградњу машинске зграде која
ће бити смјештена у стијену, што
смањује нарушавање посто јећег
пејзажа. 

(С. Ћ.)

са импементацијом свог дијела
пројекта, али је зато овај у пот-
пуности испуњен. Оно што је јако
важно јесте да не само да смо
добили нови визитор центар,
један нови смјештајни капаци-
тет, већ смо добили и нове про-
граме за ученике који долаза на
излете као и за дјецу која одла-
зе у школе у природи  - истакла је
Јовановићева и додала да су у
пројекат, кроз програме едукације
били укључени и сви они који
посједују сеоска домаћинства.

- Желим пуно среће свима
који сад добијају овај центар на
управљање – да парк природе
Сана заиста једног дана зажи-
ви, јер је ово крај који има огром-
не могућности за развој - нагла-
сила је Јовановићева.

Начелница општине Мр -
коњић Град Дивна Аничић за -
хва лила се Скупштини општине
која је имала разумијевања и под-

ржала овај пројекат.
- Јако сам сретна, јер доне-

давно је школа била пред уруша-
вањем. Захвална сам одборници-
ма Скупштине општине који су
имали разумијевање и дони јели
одлуку да се ова стара шко ла
уступи за реализацију пројекта, с
тим да могу да је користе за неке
своје потребе и мјештани села и
општинска администрација -
истакла је Аничићева и додала да
ово мјесто тек треба у будућности
да заживи и да преузме улогу јед-
ног правог центра за по сјетиоце,
мјеста гдје ће се окупљати млади,
гдје ће се моћи вршити едукација и
обилазити туристичке дестинације.

Након свечаног отварања це -
н тра, организован је излет на
изво ре ријеке Сане, гдје је у окви-
ру истог пројекта постављен ту -
ристички мобилијар, а отварању
су присуствовали бројни туристи -
чки радници из региона.       С. ЋУСО



СКУПШТИНА НА 26. СЈЕДНИЦИ ОДБОРНИЦИ НАЈВИШЕГОВОРИЛИ О ИЗВР

Улагања у инфраструктуру и по
умањених прихода општинског 
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вадесет шеста сједница
Скупштине општине
Мр коњић Град одржа-
на је 4. маја са дневним
редом од 24 тачке и уз

присуство 23 одборника.
Највише пажње одборника

иза звали су Извјештај о изврше-
њу буџета општине за 2014.
годину који је усвојен са 17 гласова
''за'' и шест ''уздржаних'' гласова и
Одлука о усвајању Завршног
рачуна буџета, усвојена са 17 ''за''
и пет ''уздржаних'' гласова.

- Укупна буџетска средства,
који чине укупни приходи, прими-
ци и грантови, остварена су у
износу од 8.842.490 КМ или за 11
одсто мање од планираног. На
другој страни укупни расходи
буџета износили су 8.620.611 КМ,
што је 87 одсто од укупно плани-
раних расхода или за један одсто
мање у односу на исти период
прошле године. Из овога се може
видјети да је остварен суфицит у
2014.години у износу од 221.879
КМ - рекао је Томислав Тодоро вић,
начелник одјељења за привреду и
финансије и додао да је задовољан
оствареним резултатима имајући у
виду околности у ко јима послују
локалне заједнице и ис такао је неко-
лико ситуација које су утицале на
драстично умањење неких прихода.

По његовим ријечима, порез на
лична примања наплаћен је у изно-
су знатно мањем од ребалансом
планираног, а што је понајвише
условило увођење неопорезивог

дијела дохотка. Уз то, и порез на
непокретности је остварен у износу
за 33 одсто мањем од ребалансом
планираног, а грантови који су вео -
ма значајан приход општине оства-
рени су у износу који је за 50 одсто
мањи од планираног. Реба лансом је
планирано кредитно за дужење код
револвинг фонда Ми нистарства
пољопривреде, шу мар ства и
водопривреде РС у износу од
350.000 КМ које није остварено у
2014. години, што је утицало на сма-
њење прихода за 1.083.210 КМ у
односу на ребалансом планиране,
појаснио је Тодо ровић. 

Када је ријеч о извршењу рас-
хода, начелник одјељења за при-
вреду и финансије говорио је о од -
ређеним непредвиђеним фактори-
ма који су утицали на знатно сма-
њење извршења расхода испод
пр вобитно планираних.

- Расходи на лична примања
иако су остварени на нивоу из -
вршења у 2013. години значајно
су мањи у односу на ребаланс за
2014. годину, а разлог томе је
што умјесто радника који су оти -
шли у пензију нису запослени
нови радници како је првобитно
планирано, те су умјесто њих
при мани радници на одређено
или по уговору. Такође, расходи
за зимско одржавање путева и
улица, гдје је под утицајем изос-
танка сњежних падавина у 2014.
години потрошено много мање
ресурса за одржавање путева и
улица него што је ребалансом

планирано. До највећег смање-
ња у односу на ребаланс за 2014.
годину дошло је на позицији
Издаци за произведену сталну
имовину која је мања за чак
874.750 КМ. На смањење ових
расхода углавном је утицало то
што водовод Оћуне који је пла-
ниран у износу од 350.000 КМ и
пословна зона Подбрдо за коју је
планирано издвојити 308.000
КМ нису реализовани у 2014.
години како је то планирано.
Исто тако за набавку хладњаче
ребалансом је планирано утро-
шити 75.000 КМ, али и овај
пројекат није реализован у 2014.
години - истакао је Тодоровић.

Са 17 гласова ''за'' и шест ''уздр-
жаних'' гласова усвојена је Ин -

формација о извршењу Про грама
капиталних инвестиција (ПКИ) у
2014. години, којим је планирана
реализација инвестиција у вријед-
ности од 1.736.500 КМ, док је укуп-
но реализовано 841.636,80 КМ.

- И поред смањених прихода
буџета као и средстава из других
извора, општина је према плану
капиталних инвестиција и распо-
ложивим средствима у буџету и
из других извора наставила и
даље да ради на развоју ин -
фраструктуре. Тако су реализо-
вани пројекти из различитих
група ПКИ, као што су путеви и
улице, водоснабдијевање, от -

пад не воде, стамбени и друштве-
ни домови и друго. Улагања у
пројекте из области саобраћаја,
образовања, спорта и рекреације
и екологије била су нижа од пла-
нираних због недостатка сре -
дстава која су планирана да се
повуку из екстерних извора -
рекао је Дамир Сладојевић, коорди-

натор тима за израду Програма
капиталних инвестиција, и нагласио
да је у те објекте инфраструктуре
ранијих година значајно улагано, те
да су у задовољавајућем стању,
што их није сврстало у приоритетне
за инвестирање у протеклој години.

Извјештај о остваривању
пра ва у области борачко-инва-
лидске заштите одборници су
усвојили једногласно. Према из -
вјештају на подручју општине За -
коном о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено-отаџбин-
ског рата РС укупан број корисника
личне инвалиднине јесте 816, те

465 корисника по основу погинулог
припадника ВРС и умрлог РВИ.

Према евиденцији Одсјека за
борачко-инвалидску заштиту се -
дам је корисника права на његу и
помоћ, те 64 корисника који примају
ортопедски додатак и 88 ко рисника
допунског материјалног обезбјеђе-
ња. Здравствену заштиту користи
98 ратних војних инвалида.

У прошлој години општина је
учествовала и у партиципацији
тро шкова набавке уџбеника,
трошкова набавке огрева у
износу од 50.070 КМ, трошкови-
ма екскурзије дјеце ППБ и РВИ у
износу од 1.000 КМ, трошковима
стипендирања студената у
износу од 34.500 КМ, једнократ-
не новчане помоћи и накнада
трошкова сахране ППБ и РВИ у
износу од 5.200 КМ.

Извјештај о раду Комунал -
ног предузећа "Парк" одборници
су једногласно усвојили. 

Извјештај показује да је пред-
узеће успјешно пословало у пре-
тходној години, те је наставило са
улагањима у свој развој, како би
пружање услуга подигло на виши
ниво. Укупни приходи износили су
1.379.067 КМ, а укупни расходи
1.362.612 КМ, односно остварена
је добит у износу од 16.455 КМ.
Један од важних фактора сталне
ликвидности предузећа је висок

Проширење гробља
Једногласно је усвојена Oдлука о проширењу постојећег

Православног гробља у Мркоњић Граду. Земљиште предвиђено за
проширење налази се непосредно уз постојеће гробље и обухвата
површину од 8.678 квадратних метара.

"Слатка производња"
у Пословној зони Подбрдо

Одборници су једногласно усвојили одлуку којом је потврђена купо-
вина земљишта (непокретности) у Пословној зони “Подбрдо”. Купац
је фирма ''Сибериа'' из Мркоњић Града, која ће изградити привред-
не објекте у којима ће производити опрему за пчеларство, организова-
ти пунионицу за откуп меда и лабараторију за испитивање квалитета
меда.

Промјена у СПС-у
Скупштина општине једногласно је

усвојила Одлуку о престанку мандата
одборнику Миленку  Савановићу и Од -
луку о верификацији мандата Стани
Стојичић, који јој је додијељен као канди-
дату са листе Социјалистичке партије.

Д
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вадесетседма сједница
Скупштине општине
Мр коњић Град одржа-
на је 12. јуна уз присуст-
во 23 одборника.

Одлука о усвајању ребалан-
са буџета општине Мркоњић
Град за 2015. годину  и Одлука о
измјени Одлуке о извршењу
буџета општине усвојене су са 16
гласова ''за'' и шест ''уздржаних''
гласова.

- Нацрт ребаланса за 2015.
годину износи 10.297.000 КМ,
што је за 45.600 КМ или пет
одсто више од плана буџета.
Порески приходи ребалансира-
ни су на 5.320.000 КМ, што је за
60.600 КМ или један одсто више
од плана за 2015. годину, док су
непорески ребалансирани на
2.910.000 КМ, што је за 158.000
КМ или за пет одсто мање од
плана за ову годину. Грантови су
ренбалансирани на 420.000 КМ,
што је за 16 одсто мање од
плана, док су трансфери реба-
лансом планирани у износу од
550.000 КМ, што је такође за 16
осто мање од плана - рекао је
начелник одјељења за привреду и
финансије Томислав Тодоровић.

Он је истакао да издаци за
нефинансијску имовину ребалансом
буџета износе укупно 1.654.100 КМ
и већи су за 554.500 КМ или 50
одсто од плана, те да је ребаланси-
рање ове позиције разлог за присту-
пање изради ребаланса бу џета.

- Разлог овоме су четири
кључна инфраструктурна про -
је кта чија је реализација била
планирана у 2014. години, али
из објективних разлога са њихо-
вом реализацијом се каснило и
започело у 2015. години. Ријеч је
о пројектима пословне зоне
Под брдо, изградња хладњаче,
трим стазе на Балкани и водово-
да у Оћунама - појаснио је То -
доровић и додао да ће Нацрт бити
упућен у јавну расправу ради при-
бављања примједби и мишљења.

Одлуку о продужетку рока
ва жења просторно-планске до -
ку ментације  одборници су ус во -
јили са 16 гласова ''за'' и 7 ''уздр-
жаних'' гласова. 

- Важност просторно план-
ске документације која је доне-
сена прије десет и више година
је истекла и у току је процедура
избора најповољнијег понуђа-
ча, односно носиоца израде
Про сторног плана општине Мр -
коњић Град, као ''кровног''
стра тешко планског документа,
из којих разлога је неопходно
продужити важност и спровед-
бених докумената просторног
уређења, као што су регулацио-
ни и урбанистички планови, који
морају бити усклађени са прос-
торним планом - истакао је Сло -
бодан Рајковић, начелник одје -
ље ња за просторно планирање и
стамбено-комуналне послове.

Одборници су једногласно ус -
во јили Одлуку о формирању
Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Мркоњић
Град.

Са 16 гласова ''за'' и 7 ''уздр-
жаних'' усвојена је Одлука о
давању сагласности за потпи-
сивање споразума између опш-
тине и удружења грађана, којим
се успостављају јасне, ефективне
и транспарентне процедуре међу-
собне сарадње и партнерства.

Информација о резултати-
ма пословања привреде на под-
ручју општине Мркоњић Град у
2014. години усвојена је са 16 гла-
сова ''за'' и 7 ''уздржаних''. 

Анализа стања пословања
привреде општине показала је да
су своју дјелатност регистровала и
обављала 334 самостална пред-
узетника, 9 акционарских дру -
штава, 77 друштава са ограни-
ченом одговорношћу, 6 при-
вредних друштава и 9 осталих
правних лица. 

- Када је ријеч о самосталном
предузетништву у протеклој
години пословало је 334 само-
сталних предузетничких дјела -

т ности што је за једну мање у
односу на 2013, оне запошља-
вају укупно 536 радника, што је
за 11 радника више него у пре-
тходној години - рекао је Томи -
слав Тодоровић начелник одјеље-
ња за привреду и финансије и
додао да међу предузетничким
дјелатностима и даље доминирају
трговина и угоститељство.

Дјелатности чији је број ре -
гистрованих самосталних преду -
зетника  на нивоу 2013. године су
пољопривреда, производња пре-
храмбених производа и здравст-
вених услуга, а дјелатности чији је
број увећан у односу на 2011. годи-
ну су грађевинарство, угоститељ-

ство, одржавање и поправка мо -
то р них возила, ветеринарских ус -
луга, агенцијских услуга и остало.

Што се тиче привредних дру -
штава, Тодоровић каже да се може
рећи да су 2014. годину обиљежи-
ли позитивни трендови основних
параметара пословања.

- Укупни приходи привред-
ника, оних који своје завршне
рачуне предају у АПИФ-у, без

пословних јединица привред-
них друштава, јавних предузећа
и слично, повећани су за девет
одсто у односу на 2013. годину,
односно укупно су остварени у
износу од 212.733.763 КМ. Укуп -
но остварени расходи у 2014.
години износили су 183.981.029
КМ и забиљежен је раст од 3
одсто. Привредна друштва која
су позитивно пословала заби-
љежила су знатно већу укупну
добит у односу на 2013. годину
за 12.860.481 КМ или 80,9 одсто,
што је укупно 28.743.0480 КМ,
док су сви субјекти који су оства-
рили негативан пословни резул-
тат имали укупан губитак од
1.713.081 КМ - изнио је Тодоровић
и додао да је у прошлој години
повећан и укупан број запослених
радника за 58 или 3,53 одсто и
износио је 1.698.

Одборници су са 15 гласова
''за'' и седам ''уздржаних'' гласова
усвојили Информацију о стању у
области запошљавања. Из вје -
штај о стању безбједности сао -
браћаја на подручју општине

Мркоњић Град у 2014. години и
Информацију о стању у ловству
одборници су једногласно ус -
војили.

Једногласно је усвојена и Ин -
формација о стању у области
шумарства и примарне прераде
дрвета на подручју општине за
2014. годину. 

- У условима веома отежаног
привређивања у сектору шу -
мар ства и прераде дрвета и са
скромном структуром сјечиве
дрвне масе, газдинство је пози-
тивно пословало и остварило
пословни добитак у износу од
156.331 КМ, који је за 106.245 КМ
већи од планираног, а у односу
на остварени добитак у 2013.
години већи је за 107.688 КМ -
рекао је Недељко Антић, дирек-
тор ШГ ''Лисина'' и додао да је за
инвестициона улагања у прошлој
години издвојено 278.927 КМ или
38 одсто од плана.

На простору општине Мрко -
њић Град из области прераде
дрвета послује 17 предузећа, која
су остварила укупан приход у
2014. години у износу од
15.251.582 КМ, што је за 26,25
одсто више него у истом периоду
2013. Укупан расход поменутих
предузећа је 14.846.400 КМ, што
је за 29,68 одсто више него у пре-
тходној години. Предузећа из
области дрвопрераде остварила
су позитиван пословни резултат у
износу од 405.182 КМ.

С обзиром да дрвопрерада
запошљава значајан број радни-
ка, потребно је учинити све да
дрвопрерађивачи  са подручја оп -
штине Мркоњић Град имају што
успјешнију пословну сарадњу са
ШГ ''Лисина'' и другим газдин-
ствима у Републици Српској,
чуло се на сједници. 

Информација о друштве-
ном положају младих на под-
ручју општине за 2014. годину
усвојена је са 16 гласова ''за'' и 6
уздржаних гласова, док је Ин -
формација о активностима уд -
ру жења грађана за 2014. годину
усвојена једногласно.

С. ЋУСО

Повећање броја 
запослених у општини

На евиденцији Бироа Мркоњић Град на дан 31. децембар 2014.
године налазило се 3.076 назапослених особа, од тога 2.347 пред-
ставља активну понуду радне снаге, док се 729 налази на евиденцији
због остваривања других права.

На основу података Пореске управе РС на подручју општине број
запослених на крају прошле године износио је 3.511, што је више за
149 радника него у 2013. години. 

У локалној самоуправи истичу да је посљедњих година започето
са веома значајним инвестицијама које су већ дале одређене позитив-
не ефекте, што се види кроз повећање укупног броја запослених
за 4 одсто и смањење укупног броја евидентираних на Заводу за
запошљавање за 2,6 одсто, односно смањење оних који активно
траже посао за 9,4 одсто. Наставком ових инвестиција и покрета-
њем нових, као и успостављањем пословне зоне очекује се и наставак
ових позитивних ефеката.

проценат наплате комуналних ус -
луга (98%).

Одборници су једногласно ус -
војили и Извјештај о раду ЈЗУ
Дом здравља ''Др Јован Рашко -
вић'' за 2014.  годину, Извјештај
о раду ЈУ Центар за социјални
рад Мркоњић Град, Информа -
цију о раду ЈУ ''Народна библио-
тека'', Извјештај о раду Ватрога -
сног друштва Мркоњић Град и
Ин формацију о здравственом
осигурању становништва на по -
дручју општине за 2014. годину.

Извјештај о раду и активности-
ма ЈУ КСЦ ''Петар Кочић'' за 2014.
годину усвојен је са 15 гласова за и
шест уздржаних гласова.

Одборници су са 15 гласова ''за'' и
шест ''уздржаних'' гласова усвојили
Рјешење о именовању Комисије за
имплементацију Програма за под-
стицај привредног развоја општи-
не (Компонента: Подршка развоју
МСП и предузетништва) - Миленко
Милекић, предсједник и чланови
Гојко Грабеж, Томислав Тодоро -
вић, Горан Тодоровић и Драган
Богојевић, као и Рјешење о имено-
вању Комисије за имплементацију
Програма за подстицај привред-
ног развоја општине (Компонента:
Подршка развоју пољопривреде) -
Радован Димитрић, предсједник и
чланови Остоја Дулић, Зорица Гла -
мочак, Дијана Еремија и Никола
Ступар.

Са 16 гласова ''за'' и 5 ''уздржа-
них гласова усвојено је још неколи-
ко рјешења.                 СЊЕЖАНА ЋУСО

СКУПШТИНА РЕБАЛАНС И ИЗВЈЕШТАЈИ О СТАЊУ ПРИВРЕДЕ

Реализација четири кључна 
пројекта за развој општине

1.612
корисника права на
борачки додатак живи на под-
ручју општине Мркоњић Град. 

Помоћ 
за лијечење

Једногласно и без расправе
усвојене су одлуке о учешћу
општине у трошковима лијече-
ња Дејане Милашиновић, Де -
ја на Шебеза и Радивоја Бош -
кана, у износу од по 500 КМ.

!

Д



7 ОПШТИНА MРKOЊИЋ ГРАД MAJ/JУН 2015.LOKALNE NOVOSTI

НАЧЕЛНИЦА У ПОСЈЕТИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Воћњаци око града

У оквиру имплементације
пројекта “BFC SEE- повољно пос-
ловно окружење”, одржан је први
састанак тима за провођење про-
цеса сертификације, а присуство-
вали су и евалуатори Дијана Ко -
мосар и Предраг Пајић, те пред-
ставници Привредне коморе РС.
Чланови тима су упознати са оба-
везама око прикупљања докумен-
тације, роковима, као и начину дос-
тављања документације Комори.
Такође је договорено да чланови
Привредног савјета упознају ло -
кал не привреднике са BFC SEE
пројектом. 

Програм сертификације по -
вољ ног пословног окружења у ју -

го источној Европи је јединствен
регионални програм за унапређе-
ње конкурентности локалних само-
управа, који се проводи у Хрват -
ској, Македонији и Босни и Хе -
рцеговини. Сертификација градо-
ва и општина подразумијева испу-
њавање веома захтјевних 12 крите-
ријума и више од 80 подкритери -
јума за унапређење квалитета ус -
лу га и информација које јединице
локалне самоуправе пружају при-
вредницима и страним инвестито-
рима. Испуњавање ових захтјева је
још један од изазова са којима се
јединице локалне самоуправе сус-
рећу у намери да унаприједе рад и
повећају конкурентност.          (С. Ћ.)

Начелници општина Мр -
коњић Град и Јајце  Ди -
вна Аничић и Един Хо -
зан, потписали су у Јајцу

међуопштински споразум о реа-
лизацији пројекта „Унапређење
и промоција туристичке понуде
у општинама Јајце и Мркоњић
Град”, за боље предтављање и
повећања конкурентности, а са -
мим тим и повећања прихода у
области туризма. 

Општине Јајце и Мркоњић
Град ће у првој међуопштинској
сарадњи направити заједничку
туристичку понуду за Пливска
језера и језеро Балкана. Међу -
оп штинска сарадња се проводи у
оквиру Пројекта интегрисаног
ло калног развоја (ИЛДП), као
заједничке иницијативе Владе
Швајцарске и УНДП-а у БиХ.

- Свако реализује пројекте у
својој општини, а заједнички

Начелница општине Мр ко -
њић Град Дивна Аничић са са -
радницима и представницима
Аге нције за привредни развој
по сјетила је четири воћара у сели-

ма Шеховци, Густовара и Котор,
чији су воћњаци под засадом јабу-
ке, крушке и шљиве.

У селу Шеховци посјетили су
воћњак Велибора Јарића који је
под засадом јабуке. У питању је
веома млад воћњак, стар свега
двије године, а у њему је засађено
540 садница јабуке са основном

сортом грени смит која броји 400
садница, опрашивачи су ајдаред
са 100 садница и 40 садница дру-
гих опрашивача.

- Планирам да проширим за -

сад на хиљаду садница јабуке,
као и да инсталирам систем за
наводњавање. Тренутно се бо -
римо да заштитимо саднице од
зеца, који је већ начинио мање
штете - објаснио је Јарић.

Воћњак Крстана Рољића у
селу Густовара има засад јабуке
стар пет година. Основна сорта је

ајдаред са 175 стабала и 75 ста-
бала опрашивача, али није било
могуће ући у воћњак због кише.
Такође, због лоших временских
прилика одгођен је обилазак заса-

да шљиве у селу Котор код Ми -
лорада Комленића. У посјети
Зорану Гвери на Котору био је
планиран обилазак засада круш-
ке који због кише није био могућ,
међутим обишли су пластеник
овог домаћина у којем је засад па -
радајза и паприке. 

(С. Ћ.)

Помоћник министра по -
љопривреде, шумарст -
ва и водопривреде Репу -
блике Српске Бо рис Па -

ша лић одржао је у Мрко њић Гра -
ду предавање за воћаре у склопу
пројекта “Од воћара до пред-
узетника”, на тему „Пре дност
скла диштења воћа у хладњача-
ма и релевантни подстицаји”.

Разлог предавања је то што
је у мјесту Котор у току  инстали-
сање хладњаче за складиштење
воћа и поврћа капацитета 60
тона. Вриједност инвестиције је
90.000 КМ, а средства су обез-
биједили општина Мркоњић
Град уз помоћ УНДП-а у оквиру
реализације пројекта “Од пољо-
привредног произвођача до пре -
дузетника”, који се имплементира
као дио средњорочног плана
развоја општине.

Пашалић је рекао да се ради
о доброј иницијативи општине, у

настојању да помогне пољопри-
вредним произвођачима.

- На овај начин произвођа-
чи ће моћи да убране плодове
складиште и продају накнад-
но, када се постигне боља
цијена. Данашњим предава-
њем настојали смо скренути
пажњу произвођачима и да
хладњача само по себи не
рјешава њихове проблеме. То
је добар избор и начин да они
обезбиједе, односно пласирају
своје производе, али и они са
своје стране морају томе при-
ступити озбиљно, тако што ће у
својим засадима да проведу
све оне мјере које се тичу сад -
ње, резидбе, ђубрења и зашти-
те, како би се ти плодови на
адекватан начин припремили
за складиштење - објаснио је
Пашалић и додао да ова хлад-
њача својим капацитетима задо-
вољава тренутне потребе овог

подручја, али и околних општина,
јер у овом дијелу јужно од Ба -
њалуке постоји само једна мала
хладњача у Рибнику. 

Начелник Одјељења за
привреду и финансије општи-
не Томислав Тодоровић најавио
је да ће се ићи и у правцу узгоја
јагодичастог воћа.

- Ми досад нисмо узгајали
јагодичасто воће, јер нисмо има -
ли адекватне складишне капа-
цитете за ове производе који су
високоакумулативни и доносе
добру зараду. Надам се да ћемо
изградњом хладњаче поправи-
ти услове за рад пољопривред-
них газдинстава и да ћемо се у
наредном периоду бавити подиз-
ањем нових засада малина и дру-
гог јагодичастог воћа - рекао је
Тодоровић и нагласио да се ипак
највише узгаја шљива, те да ће
хладњача бити на услузи и произ-
вођачиме ове врсте воћа.      С. ЋУСО

ЗАЈЕДНИЧКA ТУРИСТИЧКA ПО

Први корак
Пливских је

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ВОЋАРЕ О ХЛАДЊАЧИ И ПОДСТИЦАЈИМА

Изградња хладњаче предуслов
за узгој јагодичастог воћа

САСТАНАК ТИМА ПРОЈЕКТА BFC SEE
Сертификација повољног
пословног окружења



8ОПШТИНАMРKOЊИЋ ГРАД MAJ/JУН 2015. LOKALNE NOVOSTI

Јавна расправа о приједлогу 
просторног плана Балкане

Власници земљишта, представ-
ници носиоца припреме плана и но -
сиоца израде плана, те представници
институција и органа, као и заинтере-
совани грађани, присуствовали су у
Скупштинској сали општине Мр -
коњић Град јавној расправи о при -
једлогу Просторног плана под-
ручја посебне намјене Туристичко-
рекреативног центра “Балкана”. Надлежни за израду плана одго-
варали су на сугестије, приједлоге или примједбе заинтересованих на
нацрт плана, а након што све буде унешено у приједлог, он ће се наћи
пред одборницима Скупштине општине.

Конкурсна процедура за НВО
убудуће по ЛОД методологији

Нови  споразум о сарадњи, као и нове процедуре у вези јавних по -
зива, представљени су у скупштинској сали удружењима грађана са
подручја општине. Ђурђица Шолак, самостални стручни сарадник
за младе и удружења грађана, каже да је ријеч о представљању јав-
ног позива удружењима по новој ЛОД методологији.

- Представнике невладиних организација упознали смо са
свим новинама у конкурсној процедури. ЛОД методологија омогу-
ћује транспарентност и боље праћење и реализацију пројеката -
рекла је Шолакова и нагласила да локална самоуправа има веома
добру сарадњу са невладиним сектором још од 2007. године.  

30 доза крви од 
чланова Актива
Хидроелектране

У организацији општин-
ског Црвеног крста и  Актива
до бровољних давалаца крви
Хидроелектране Бочац на
Врбасу у просторијама фирме,
захваљујући добровољним да -
ваоцима, прикупљено је 30 доза
крви. У акцији су учествовали и
гости Актива из Требиња, Га -
цка и Угљевика.

- Обично се сваке године у
акцију укључе и матуранти, али
потрефило се да су прославља-
ли матурско вече, тако да ће
своју хуманост показати други
пут - изјавио је Перо Митрић, пре -
дсједник Црвеног крста.             (Д. Л.)

ћемо направити промотивне ма -
те ри јале, наступати на сајмовима,
јер увијек је лакше радити у пар-
тнерству са неким. Про јек том ће
се направити трим стаза на Бал -
кани са пратећим садржајима за
вјежбање, са клупама и освјетље-
њем - рекла је начелница Аничић.

Укупна вриједност пројекта је
170.400 КМ - УНДП и Влада
Швајцарске дају 84.900 КМ, што
се дијели на двије општине, а саме

општине имају обавезу још уло-
жити 85.500 КМ. Овим сред ствима
ће се уредити купалишта, направити
нова трим стаза на Ба лкани и увести
бесплатан интернет на Пливским
језерима, као и одштампати промо-
тивне матери јале и покрити учешће
на два сај ма туризма у БиХ.

- Пројекти из области туриз-
ма су веома значајни и зато смо
подржали иницијативу ове двије
општине - изјавила је Регула

Баблер, савјетница за локалну
управу при Амба сади Швајцар -
ске у БиХ, објаснила је да њена
Влада  подржава конкретне пројек-
те који су произашли из интегриса-
ног локалног развоја и активности
у тој области, док Горан Вукмир,
шеф регионалне канцеларије
УНДП у Бањој Луци, истиче да је
за УНДП ово добар примјер како се
може међуопштинска сарадња ост-
варити у пракси.                            С. ЋУСО

ОНУДA МРКОЊИЋ ГРАДА И ЈАЈЦА

к: промоција 
езера и Балкане

278.000
конвертибилних
марака укупна је
вриједност ового-
дишње подршке
Владе
Швајцарске за
четири пројекта
међуопштинске
сарадње, који су
од стратешког
значаја за локал-
не самоуправе у
БиХ, а међу њима
је и пројекат o
сарадњи општи-
на Мрко-
њић Град
и Јајце.

У оквиру програма Омла -
динске банке Мркоњић Град,
коју партнерски подржавају опш-
тина и Фондација “Мозаик”, у
просторијама Културног центра
“Петар Кочић” одржан је први
Иновацијски турнир на коме је
учешће узело око 50 чланова се -
дам неформалних група мла-
дих.

На самом почетку турнира при-

сутнима се обратио Жељко Па -
уковић, пројект менаџер “Мозаи -
ка”, који је истакао да партнерска
сарадња са општином Мркоњић
Град датира још од 2008. године,
те да је реализовано много дру -
штвено корисних пројеката, а на -
кон њега ријечима подршке и доб-
родошлице младе је поздравила
и начелница општине Дивна Ани -
чић.

- Омладинска банка је једина
банка која даје неповратна сред -
ства. Њоме управљају мла ди љу -
ди који су се пријавили на јавни
позив и који су се едуковали да
могу да управљају тим  финан-
сијским средствима. По томе се
овај програм разликује од свих
других који су намијењени за
младе људе - рекла је Аничићева
и нагласила да је Мрко њић Град

једна од првих општина које су
имале повјерење у Фон дацију
Мозаик.

Иновацијски турнир представ-
ља нови начин приступа пројекти-
ма младих у локалним заједница-
ма, а млади организовани у више
група  и уз подршку чланова одбо-
ра Омладинске банке, кроз такми-
чарски дух представили су своје
про јектне идеје.                        С. ЋУСО

!

ПРВИ ИНОВАЦИЈСКИ ТУРНИР ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ  МРКОЊИЋ ГРАД

Подршка пројектним идејама

конвертиби-
лних марака
до сада је
преко
Омладинске
банке
Мркоњић
Град 
уложено у
63 пројекта
младих.

220.000

!
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Око 300 ученика основних и
средњих школа и малиша-
ни из дјечијег вртића "Ми -

ља Ђукановић" са својим учите-
љима, наставницима, професо-
рима и васпитачима учествовали
су ве ликој еколошкој акцији
"Let's do it – Очистимо земљу за
један дан", те уредили градске
улице, тргове, главни пут подручје
око Петље...

У акцији су учествовале основ-
не школе "Петар Кочић" и "Иван
Горан Ковачић", Гимназија, Ма -
шинска школа, Дјечији вртић
"Миља Ђукановић", КП "Парк",
Мркоњић-путеви , те радници
оп штинске управе, а подржали су
је и мјештани МЗ Пецка, који су
очистили простор око школе.

- Овом акцијом жели се  ути-
цати на свијест грађана о зашти-
ти животне средине, јер са свa-
ким oчишћeним двoриштeм, ули-
цoм и пaркoм у грaду, шaљeмo
пoруку дa je чистoћa и здрaвљe у
нaшим влaститим рукaмa - рекла
је Тијана Рађевић Дрљача, на -
челница Одјељења за друштвене
дјелатности.

У акцији заједно са својим шко л -

ским другарима је учествовала и
Николина Лекић, ученица првог
разреда Гимназије, која каже да су
се сви ђаци радо одазвали акцији.

- Акција нам јако пуно значи,
јер чистимо свој град. Сматрам да
је ово врло корисно и позивам
грађане да се прикључе и да пока-

жемо колико је важно да нам око-
лина буде чиста и да не бацамо
смеће - поручила је Николина.

Акцију су организовали опш-
тина Мркоњић Град у сарадњи са
удружeњем грaђaнa "Рукe" из
Сaрajeвa и "Moзaик приjaтeљ-
ствa" из Бaњa Лукe.                  С. ЋУСО

Локална самоуправа уприличила је у
сарадњи са Домом здравља "Др Јован
Рашковић" предавања на тему "Рано от -
кривање рака дојке и превенција", које је
водила доктор Јелена Шкавић, а циљ је
био да се жене едукују о  превентиви код
карцинома дојке.

- Најбитније је да жена редовно обавља
самопреглед дојке по одређеним принци-
пима и правилима. То би требало да почи-
њу да раде од 20 године живота, минимал-
но једном мјесечно - истакла је Шкавићева. 

Начелница општине Дивна Аничић
каже да организовањем оваквих предава-
ња локална заједница жели дати свој до -
принос у превенцији болести рака дојке.

- У сарадњи са Домом здравља, поред
овог предавања, кренули смо и у акцију
бесплатног мамографског прегледа за
жене животне доби преко 40 година.
Прије неколико година је била слична
акција и тада су откривена два рана кар-
цинома која су успјешно излијечена -
рекла је Аничи ћева и додала да је број

пацијенткиња ограничен и да се ради о 150
прегледа, јер се више физички не може
стићи и завршити.

- Заинтересованост за преглед је
велика, али ћемо наћи начина да у неком
наредном периоду поново нашим сугра-
ђанкама изађемо у сусрет и организујемо
овакву акцију - поручила је начелница
општине и изразила жаљење што је више
оних који желе да ураде преглед него оних
који желе да чују више о самом прегледу и
превентиви.                                                      С. ЋУСО

СРЕДЊОШКОЛЦИ, ОСНОВЦИ И ПРЕДШКОЛЦИ У АКЦИЈИ

Очистимо земљу за један дан

Предавање о превенцији и раном откривању рака дојке

Let’s do it
Aкциja "Let’s do it - oчистимo

зeмљу зa један дaн" нajвeћa je
вoлoнтeрскa aкциja у истoриjи
БиХ, а  пoсвeћeнa је првeнствeнo
чишћeњу илeгaлних дeпoниja
смeћa у jeднoм дaну, aли и чиш-
ћeњу зeлeних пoвршинa и дру-
гих прирoдних вриjeднoсти, oд -
нoснo зaштићeних пoдручja.

ДРВА ЗА УГРОЖЕНЕ СТАРИЦЕ: Пет социјално угрожених старица са
подручја општине добило је огрев захваљујући локалном Колу српских
сестара "Рођење Пресвете Богородице". Дијана Еремија из Кола
српских сестара каже да су 1.000 КМ за ову намјену добили од Ми -
нистарства локалне управе РС и 250 КМ од општине. По три метра
дрва добило је пет старица од 78 до 84 године, које веома тешко саме
могу да обезбиједе огрев. (Д. Л.)

Влајку Јовићу други мандат
на челу општинског СУБНОР-а

На Скупштини Општинске организације СУБНОР-а за предсјед-
ника је изабран Влајко Јовић, који је ову дужност обављао и у протек-
ле четири године, а замјеник ће му бити Мирко Вученовић. Избори у
мркоњићком СУБНОР-у су поновљени јер су због процедуралних про-
пуста поништени резултати избора од прије мјесец дана, када је за
предсједника изабран најстарији члан ове организације, деведесетого-
дишњи Боро Савановић, који је на поновљеној скупштини одустао од
кандидатуре. На Скупштини је изабарано и петочлано Предсједништво
и трочлани Надзорни одбор.

У прошлој години умрло је 19 учесника народноослободилачке бор -
бе, а од некадашњих 1.456 учесника НОР-а из наше општине, жива
су још 22 борца. У Другом свјетском рату са подручја мркоњићке опш-
тине биле су 1.902 жртве фашистичког терора.                                    (С. Д.)

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У ОПШТИНИ
Припреме за доношење
Стратегије за безбједност

Представници Агенције за безбједност саобраћаја одржали су
радионицу "Безбједност саобраћаја у локалној заједници", а при-
суствовали су јој представници општинске управе, чланови Савјета за
безбједност саобраћаја и представници јавних установа. 

Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике
Српске општине су дужне да донесу Стратегију за безбједност саоб-
раћаја за период од 10 година и која треба да је у складу са Стра -
тегијом Републике Српске.

- Основни циљ ове радионице је уочавање основних фактора
ризика који су заступљени на подручју општине и у складу с тим
дефинисање општинске Стратегије за безбједност саобраћаја.
Након што се изради ове стратегија, дефинисаће се краткорочни и
дугорочни циљеви - истакао је Милан Тешић, представник Агенције,
и навео пет основних  ризика који су најчешће заступљени: брзина,

алкохол, употреба сигурносних појасева и заштитних
кацига код бициклиста и мотоциклиста и пјешаци. 

Биљана Чегар, секретар Савјета за безбједно-
ст саобраћаја каже да би доношење Стратегија
требало да унаприједи безбједност, односно да
заустави пораст саобраћајних незгода са страда-

лим особама.           (С. Ћ.)
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Малишани се у центру града так-
мичили у брзом пузању, брзом
испијању сокића и у плесању 

На Тргу српске војске
по седми пут органи-
зована је "Кон фе -
ренција беба", којој
је присуствовало ви -

ше стотина грађана, а учешће, у
пратњи родитеља, узело је 112
беба.

У трочлано предсједништво
конференције изабрана је најмла-
ђа беба Игор Тодоровић, рођен
24. јуна 2015. године, најстарија
Катарина Андрејевић, рођена 21.
јула 2014. године, а бебе са најви-
ше браће и сестара су близанци
Сара и Слободан Илић. Сви они су
награђани са поклон  боном од
по 200 КМ и другим поклонима.

Срећан и безбрижан живот бе -
бама и њиховим родитељима по -
жељела је начелница општине
Дивна Аничић.

- Велики поздрав мајкама,
јер ова манифестације и јесте
осмишљена са циљем да велича
мајчинство. Желим да ова мани-
фестације траје дуго и да нас
сваке године буде све више -
поручила је Аничићева.

"Конференција беба" је обух-
ватила такмичења за малишане у

три категорије. Виктор Ђуовић је
освојио прво мјесто у пузању, Тина
Гатарић је била најбржа у испи -
јању сокића, док је у плесању по -
биједила Катарина Ступар. Нај -
бољи у овим такмичарским катего-
ријама су награђени поклонима
које су обезбиједили бутици "Ба -
м  бино" и "Каћа", док су за све
ма лишане који су учествовали
обез бијеђене сликовнице, слатки-
ши и балони.

Културно-забавни програм у
част најмлађих суграђана извели
су малишани Дјечијег вртића
"Ми ља Ђукановић", те чланови
Градског позоришта, Градског
хора "Мали принц" и Плесне
школе "Виолета".

Организатор је била Народна
библиотека, покровитељ општина
Мркоњић Град, а манифестацију је
подржало и Министарство поро-
дице, омладине и спорта РС које је
обезбиједило мајице за све бебе.
Помоћ је пружило и више спонзора:
Творница обуће "Бема", ХЕ на
Врбасу, "МГ Мики", "Зидарт",
"Бонел", и КП "Парк", Тржница
Бањалука, те поменути бутици
"Бамбино" и "Каћа".               С. ЋУСО

МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА НАЈМЛАЂИМ МРКОЊИЋАНИМА

КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА 
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Косац Радимир Лекић из
Мркоњић Града побјед-
ник је јубиларне 25. ту -
ристичко-спортске ма -
ни фестације "Дани ко -

сидбе Балкана 2015 - Mеморијал
Лазар Лакета". Друго мјесто
освојио je Мирко Кецман из Пе -
тро вца, док је трећи био Зоран
Ракита из Новог Сада. Косци су
осим пехара добили и новчане
награде у износу од 200 до 500
КМ.

У кошењу траве косом ковани-
цом учествовала су 24 косца из
Србије, Црне Горе, Босне и Хе -
рцеговине и Републике Српске.
Најмлађи косац био је седамнаес-
тогодишњи Слађен Бајић. У еки -
пном такмичењу прво мјесто осво -
јила је екипа Нови Сад - Јањ.

Манифестацију је отворила и
косцима пожељела добродошли-
цу начелница општине Дивна
Ани чић.

- Ово је 25. манифестација,
јубиларна, и врло смо поносни на
њу. Хвала свима онима који су
све ове године одржавали, орга-
низовали манифестацију и чува-
ли традицију и историју. Посебна
захвалност косцима који су пре-
тходних 25 година учествовали
на овој манифестацији зато што
без њих она не би могла да се
одржи овако дуго - рекла је Ани -
чићева и додала да се не смије за -
боравити да је овдје косио и ве -
лики Лазар Лакета, који је дао
живот за Републику Српску и који
је утемељивач косидбе.

Министар рада и борачко-
ин валидске заштите Републике
Срп ске Миленко Савановић ре -
као је да ће Влада и даље подржа-
вати ову манифестацију.

- Манифестација је дубоко
утемељена у историју српског
народа и наша препознатљи-
вост је у томе што ту традицију
одржавамо и што ћемо је одржа-
вати и даље. Мркоњић Град је
град добрих домаћина, доброг
народа и има обичаје који су
снажно утемељени у највишим
начелима хришћанске идеоло-
гије, а то је добар домаћин, ком-
шија, човјек који је спреман да
помогне, али није спреман да да
своју слободу и традицију - иста-
као је Савановић.

Прије почетка надметања ко -
са  ца свештеници Мркоњићке
епар хије служили су парастос
покојном косцу Лазару Лакети, који
је био утемељивач ове манифеста-
ције и европски првак у ручном
кошењу траве. Делегација општи-
не  положила је цвијеће на спомен-
обиљежје. Такође је одржана и
ревијална косидба, односно сви
косци су истовремено косили у част
Лазара Лакете.

Поред такмичења у кошењу
траве одржан је и косачки петобој
за титулу Делије Балкане. Тако су
се косци након кошења траве бо -
рили у скоку у даљ, бацању камена

с рамена, обарању с брвна и трча-
њу.

Након сабирања бодова титулу
"Делије Балкане" понио je Јад -
ранко Станковић из Теслића, који

је награђен са 100 КМ и пехаром. 
- Годинама долазим на Бал -

кану, ово је трећи пут да сам
освојио ову ласкаву титулу. Пла -
нирам се вратити и сљедеће го -

дине да браним титулу делије -
рекао је Станковић и додао да је
ма нифестација прекрасна, да има
своју будућност, те да треба све
снаге уложити да и даље траје.

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАНИ КОС

Радомир Лекић најбољ
Јадранко Станковић "Д

Балкана је нешто посебно
Овогодишњем побједнику косцу Радомиру Лекићу, ово је пети

пут да осваја прво мјесто.
- Ово признање ми значи много, до сада сам косио на многим

мјестима, али овдје на Балкани је нешто посебно. Један од разлога
је и велика част и поштовање према утемељивачу манифестације
Лазару Лакети, као и љубав према коси - рекао је Лекић и нагласио да
овдје коси већ 17 година, као и да намјерава наставити долазити и даље.
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Јадранко Станковић (Делија), Мирко Кецман (2. мјесто), Зоран Ракита (3. мјесто) и екипни побједници “Нови Сад-Јањ”

Такмичење за “Делију Балкане”
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За све награђене организатор је
обезбиједио пригодне поклоне, ди -
пломе, пехаре и новчане награде.

На 25. јубиларној косидби пре-
мијерно је представљена и пјесма
"Балкана", коју је компоновао
Радослав Грајић, рођени Мрко -
њи ћанин који живи и ради у Бео -
граду.

- Пјесма је рађена у духу старе
народне пјесме. Снимили смо је у
Београду са легендарним пјева-
чем Недељком Билкићем - открио
је Грајић.

Посјетиоци су могли да уживају
и у занимљивом културно-забав-
ном програму, који су приредили
чланови КУД-а при Основној шко -
ли “Карађорђе” из Раче Крагу -
јева чке и КУД Петар I Карађо -
рђевић Мркоњић.

У оквиру свечаности посвећених
манифестацији, дан прије на Тргу
српске војске одржана је ко сачка
смотра фолклора и концерт групе
"Легенде" у позоришној сали
Културног центра. Покро витељ

манифестације била је општина
Мркоњић Град, а организатор
Агенција за привредни развој.

Дане косидбе на Балкани уте-
мељио је 1990. године Лазар Лаке -

та, тадашњи европски првак у руч-
ном кошењу. Лакета је погинуо у
Од брамбено-отаџбинском рату 1992.
године и од тада ова манифестација
носи његово име.           Сњежана Ћусо

СИДБЕ 2015 - MЕМОРИЈАЛ ЛАЗАР ЛАКЕТА"

љи косац Балкане, 
Делија Балкане"

Признања поводом јубилеја 
Плакета је додијељена постхумно утемељивачу манифестације

Лазару Лакети из Мркоњић Града, европском и свјетском прваку у
ручном кошењу косом кованицом, који је побјеђивао на такмичењима
у Купресу, Рајцу, Словенији и Аустрији. 

Признања су додијељена делегацијама: Туристичка организа-
ција општине "Љиг", организаторима традиционалне косидбе
на Рајцу, НВО "Прва коса Црне Горе - Пљевља", организаторима
традиционалне косидбе у Пљевљима, УГ "Рурални развој" КК
"Грмеч" Петровац, организаторима косидбе на Грмечу,
Туристичкој организацији Соколац, организаторима косидбе на
Романији и делегацији екипе Нови Сад - Јањ.

Појединачна признања 
Признања за допринос у очувању и одржавању манифестације

добили су:
Драган Јовичић из Љига, Рајац, Србија - први косац са Рајца

који је косио на Балкани 1993. године, а касније  члан косачког жирија
на Балкани и члан делегације ТОО Љиг;

Никола Терзић из Пљеваља, Црна Гора (постхумно) - био је
члан делегације НВУ "Прва коса Црне Горе", као и члан косачког
жирија све до 2011. године;

Милица Грмаш из Мркоњић Града - предсједница КУД "Петар I
Карађорђевић Мркоњић", који прати ову манифестацију од њеног
почетка.

Плакете су добили:
Радослав Грајић из Београда - аутор композиције "Косидба", за

допринос промоцији манифестације; 
Миланко Самарџија из Мркоњић Града - за изузетан допринос

у очувању и одржавању свих досадашњих манифестација. Учесник је
свих 25 манифестација и један од утемељивача, а од 2007. године је
координатор свих жирија на Косидби. 

Признања су добили и косци:
Мирослав Копуз из  Мркоњић Град - за освајање златне меда-

ље на првој косидби 1990. године и као један од утемељивача мани-
фестације; 

Слађен Бајић из Мркоњић Град -  за најмлађег косца учесника
на манифестацији, са 13 година први пут се такмичио у кошењу траве

2012. године и од тада уче -
ствује у свим манифеста-
цијама, има 16 година и
данас је најмлађи међу так-
мичарима. 

Плакета косидбаша Ба -
л кане додијељена је Ми -
лораду Сладојевићу - Ђе -
лију из Мркоњић Града,
који је био учесник свих 25
манифестација, девет пу -
та освојао прво мјесто, чети-
ри пута друго и три пута
треће. 

На Тргу српске војске поводом мани-
фестације "Дани косидбе 2015 - Ме -
моријал Лазар Лакета”, одржана је косач-
ка смотра фолклора. На смотри су насту-
пили Културно-умјетничко друштво при
Основној школи “Карађорђе” из Раче
Крагујевачке, КУД “Младост” из За -
лужана, КУД “14. фебруар” из Дебељака
код Бањалуке, КУД “Никола Кокошар”
из Шипова и КУД “Петар Први Кара -
ђорђевић Мркоњић” из Мркоњић Града.

Учесници су прво продефиловали кроз

град, а онда је услиједило представљање и
извођење кореографија. Посјетиоци су мо -
гли уживати у играма из Шумадије, Србије,
Семберије, Поморавља, као и у буњевач-
ким, крајишким и влашким играма.

Вођа КУД-а “Петар Први Карађорђевић
Мркоњић” из Мркоњић Града Милица Гр -
маш рекла је да се овом манифестацијом,
која је постала препознатљива, чувају стари
обичаји народа са овог подручја.

Покровитељ манифестације је општина
Мркоњић Град.

Косачка смотра фолклора 
Милорад Сладојевић и Слађен Бајић

Полагање вијенца на спомен-обиљежје Лазару Лакети
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Начелница општине Дивна Аничић
уприличила је пријем за учеснике
фестивала "Шарени вокали" и

"Ђурђевданског фестивала" из нашег
града - Емилију Бошкић и Луку Галића.

Емилија је пјесмом "Јесен", аутора
Младена Матовића освојила трећу награ-
ду  стручног жирија на фестивалу "Ша -
рени вокали" у Сомбору.

- Сваки фестивал зе мене носи своју
причу. Дружили смо се, пјевала сам нову
пјесму упознала сам доста нових друга-
ра, тако да ми је било веома лијепо и
утисци су феноменални. Тренутно се
спремам за фестивал у Бугарској и
Словенији - каже Емилија и додаје да је до
сада наступала на многим фестивалима,
као и да већ шест година наступа у Град -
ском хору "Мали принц".

Лука је освојио прву награду публике на
"Ђурђевданском фестивалу" у Бања -
лу ци са пјесмом "Сања", аутора Небојше
Ивановића, и са собом носи најљепше
утиске.

- Ово је мој први фестивал и искуство
је одлично. Упознао сам нове другаре и
све је било супер. Осим што сам ја освојио
награду, награђени су и моји другари
наградом за најбоље навијаче и освојили
корпу Лино производа - открио нам је Лука.

Водитељка Градског хора "Мали
принц" Милијана Малић каже да дјеца из
Мркоњић Града сваке године остварују
добре резултате и побјеђују на бројним
како домаћим тако и на међународним
фестивалима.

- Прије свега морам да се осврнем на
Ђурђевдански фестивал, јер је то међу-
народни фестивал, на коме Мркоњић
Град са члановима Градског хора учест-
вује већ осам година уназад и гдје смо до
сада имали десет наших представника.
Чак се код нас у граду одржало једно
полуфинално вече тог фестивала -
истакла је Малићева и додала да у наред-
ном периоду имају доста планова и наступа
на фестивалима.

Тако се и "Мали принц" припрема за
свој фестивал хорова и солиста "Ра -
спјеване пахуљице", који се одржава
пољедњи викенд у августу мјесецу и који је
међународног карактера.

Анастасија Еремија је освојила прво
мјесто на 11. фестивалу "Дјеца пјевају
граду", који је одржан у Мркоњић
Граду. На фестивалу је учествовало 10

малишана узраста од седам до 12 година, а
побједница је извела композицију "Симпатија".

Анастасија је након проглашења побједни-
ка рекла да је презадовољна оствареним ре -
зултатом и да није очекивала награду.

Друго мјесто је освојила композиција "Е,
баш нећу", коју је извела Милана Иличић, а
треће композиција "Свијет је савршен" у
извођењу Катарине Гатарић.

Награда за најбољу интерпретацију при-
пала је Маји Иликтаревић, за најбољи сцен-
ски наступ Анђели Михаљици, док је награ-
ду за дебитанта добила Марија Сладоје -
вић.

Гости фестивала су били мркоњићки солис-
ти Маша Ћоћкало, Софија Радумило и
Душица Новковић, који су учествовали на
разним фестивалима, као и малишани из
Дјечијег вртића "Миља Ђукановић".

Фестивал су организовали наставници
музичке културе, уз покровитељство Оп -
штине Мркоњић Град.

С. ЋУСО

ОДРЖАН 11. МРКОЊИЋКИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ "ДЈЕЦА ПЈЕВАЈУ ГРАДУ"

Побједница Анастасија Еремија 

ПРИЈЕМ ЗА УСПЈЕШНЕ УЧЕСНИКЕ МУЗИЧКИХ ФЕСТИВАЛА 

Мали пјевачи побрали награде
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УМркоњић Граду 147 уче-
ника завршних резреда
Ги мназије и Машинске
школе прославило је ма -

тур ско вече. Због кише и лошег
вре мена изостао је традиционални
дефиле улицама града, али то није
спријечило велики број грађана да
се окупи испред салона "Нина" и
поздрави матуранте.

Матурантима киша и лоше ври -
јеме нису покварили расположење
јер су у салону "Нина" приредили
достојанствено матурско славље.
Била је то смотра младости, љепо-
те и младалачке грациозности у
све чаним одијелима и матурским
хаљинама.

Директорица Гимназије Ива -
на Берић истиче да је то генера-
ција гимназијалаца за памћење.

- Сви смо срећни што је из на -
ше школе изашла још једна ге -
не рација младих, школованих и
талентованих ђака који ће када
заврше факултете, надам се, по -
стати признати стручњаци - ре -
кла је Берићева.

У Гимназији за ученика гене-
рације проглашена је Тамара Ко -
пања, док је школовање са одлич-
ним успјехом завршило 14 ђака,
од којих су троје "вуковци". У Ма -
шин ској школи са одличним ус -
пјехом је 17 ученика, а за ученика
генерације проглашена је Мили -
јана Рудић.

У генерацији матураната је и
неколико надарених спортиста. Је -
дан од њих је и кошаркаш Мла -
дости Ђорђе Алексић, млади ре -
презентативац БиХ.

- Бавим се професионално
кошарком и гдје ћу и шта студи-
рати зависи од тога за који ћу
клуб наступати у наредној сезо-
ни. За мене је на првом мјесту
школа, али не могу без кошарке -
наглашава Алексић.

Матурско славље мркоњићких
средњошколаца, уз пјесму и игру
потрајало је до раних јутарњих
часова. Било је то дружење за не -
заборав и дуго сјећење, јер се само
једном у животу прославља мату-
ра.                                                  С. ДАКИЋ

Београдска група Легенде одржала је
концерт пред пуном позоришном салом
Културног центра "Петар Кочић". Наступ
је привукао обожаваоце различитих  гене-
рација, који су уживали два сата у великим
хитовима Легенди. Било је то дивно вече

које су обиљежиле познате пјесме "Не
вјеруј", "Због тебе" и друге, а све пропра-
ћене гласним аплаузима.

Група Легенде свој први албум објавила
је давне 1988. године. Групу су основали
Зоран Дашић Даша, текстописац, компози-

тор и гитариста, и гитариста Марин Ла зар
Лаза. Вокални солиста Иван Милинко вић
придружио се групи наредне, 1989. године. 

До данас, група Легенде је одржала
преко 1.800 концерата у Србији, Црној
Гори, Македонији, Босни и Херцеговини,

Мађарској, Пољској, Кипру, Шведској,
Словенији, Швајцарској, Аустрији, Кана -
ди, Њемачкој, Аустралији, САД-у, Русији и
Француској, а осим тога већ 21 годину заре-
дом пуне Сава центар у Београду, гдје су до
сада одржали 54 концерта.                    С. ЋУСО

МАТУРСКО ВЕЧЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА

Скуп љепоте 
и младалачке 
грациозности

Дуги аплаузи за Легенде
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ПРИЈЕМ ЗА УЧЕНИЦУ ГЕНЕРАЦИЈЕ: Директор Машинске школе Мило-
рад Пекез организовао је пријем за ученицу генерације Милијану Рудић и
уручио јој похвалу и пригодан поклон. Милијана је завршила смјер текстилни
техничар, била је одлична током цијелог школовања и планира да упише
Природно-математички факултет у Бањалуци. Од директора поред ком-
плета књига Иве Андрића добила је и златни ланчић и наруквицу. 

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА У ГИМНАЗИЈИ: Ученици мркоњићке Гимназије су са професорима организовали тра-
диционалну приредбу поводом краја школске године, на којој су се представили рецитацијама, глумом и пјесмом.
Била је то прилика да се похвале и награде  најуспјешнији ученици . "Наградили смо најбоље ђаке  као и оне који
су имали успјех у такмичењима и ваннаставним активностима. Додијелили смо и  свједочанства матурантима, 53.
генерацији наше Гимназије“, казала је Ивана Берић, директорка Гимназије и додала је да су посебно награђени
вуковци, најбољи спортиста и ђак генерације Тамара Копања.

Основна школа „Петар Ко -
чић“ је најстарија и најзначајнија
образовна установа у Мркоњић
Граду, а ове године прославила је
55. рођендан. Није ријеткост да у
једној породици има и три генера-
ције ученика ове школе. Те давне

1960/61. године наставу је поха-
ђало 1.128 ученика. Данас школу
похађа 571 ученик, распоређен у
28 одјељења. 

Поред своје основне друштве-
не обавезе - васпитања и образ-
овања дјеце узраста од првог до
деветог разреда,  отворена је за
мно  ге ваннаставне активности,
спортске, друштвене и хуманитар-
не. Школа учествује у пројекту
"Доситеј" којим се укључује у сав-
ремене токове образовања, а уче-
ницима са посебним потребама
доступно је  инклузивно образова-
ње. Како кажу у овој школи, чо -
вјекољубље и отвореност главне
су карактеристике духа школе, у
којој су своја прва знања стекли
бројни значајни људи - научници,
спортисти, умјетници...

Поводом дана светих Ћи -
рила и Методија, Крсне славе и
Дана школе, одржана је приред-
ба, а тема је била "Пут око свије -
та". На крају свечаности на бину су

изашли најбољи ученици, који су
награђени за постигнућа у учењу,
такмичењима и другим сличним
активностима. 

За одличан успјех од II  до V
разреда награђено је 25 учени-
ка. За освојено прво мјесто на оп -

штинском и учешће на регионал-
ном такмичењу награђени су Ана
Ђу рђевић, Момчило Травар,
Дра  гана Лазендић, Сања Цви -
јић и Жељка Пена, која је истов-
ремено награђена и за учешће на
републичком такмичењу. Мушка

и женска екипа у малом фудба-
лу   награђене су за прво мјесто на
општинском и учешће регионал-
ном такмичењу. Женска екипа у
малом фудбалу награђена је и за
прво мјесто на регионалном и
друго мјесто на републичком так-

мичењу. За одличан успјех од
другог до деветог разреда
награђено је 16 ученика. Вуковом
ди пломом награђени су Марија
Симетић, Милица Поповић и Мо -
мчило Травар, који је проглашен
и учеником генерације. 

Основна школа "Иван Горан
Ковачић" је школа са свијетлом
традицијом, школа која постоји 33
године. Не баш толико велика
шко лска зграда, али је велика шко -
ла отвореног срца. Та давна 1982.
година дала је живот школи која је
расла, падала и пењала се и ево
пуне 33 године живи, траје , прима и
испраћа генерације и не посустаје
ни пред чим.

Поводом Спасовдана, Крсне
славе и Дана школе, одржана је
свечаност у сали Културног цен-
тра у Мркоњић Граду, а присуст-
вовали су бројни гости, родитељи и
ученици школе. Приредба је отво-
рена поздравном ријечју малог
водитеља и једном хорском пјес-
мом. Затим, у двадесетак тачака
приредбе ученици школе предста-
вили су разноврсне садржаје које
су цијеле године са својим настав-
ницима вриједно припремали (ре -
ци тације, глуму, литерарне радове,
плес, игру, хор...). Препуна сала и
громки аплаузи  након сваког нас-
тупа били су оцјена и заслужена
награда за велики број ученика
који су учествовали у програму.

На крају приредбе представ-
љени су и награђени многобројни
ученици за своје школске успјехе.
На граде им је уручио директор
школе Предраг Ђуза. За пласман
и постигнуте резултате на репуб-
личком такмичењу награђене су
Елена Сладојевић (1. мјесто, мате-
матика) и Емилија Савић (2. мјес-
то, српски језик). Елена Сладоје -
вић је награђена и за пласман на
Јуниорску математичку олим-

пијаду БиХ која тек треба да се
одржи, а мушка одбојкашка екипа
за пласман и освојено четврто мјес-
то на републичком такмичењу. Ове
године поводом Дана школе одр-
жан је шко лски конкурс ликовних и
литерарних радова на тему "Кад

би проговорила моја школска
клупа", а награђени су Сара Јарић
и Ми рјана Клепић (ликовни радо-
ви) и Марија Савичић и Милана
Или чић (литерарни радови). 

Вуковом дипломом награђено
је шесторо ученика: Јована Ко -
мленић, Милица Петковић, Ад -
ријана Клепић, Лана Лазендић,
Ивана Перић и Срђан Протић, а
за ученицу генерације проглашена
је Лана Лазендић.

И ове године прославу Спасов -
дана увеличали су представници
братске Основне школе "Кара -
ђор  ђе" из Раче код Крагујевца.

МИЛАНА САВИЧИЋ

ШКОЛА "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" 

Дан школе и слава

КРСНА СЛАВА И ДАН ШКОЛЕ "ПЕТАР КОЧИЋ" 

Човјекољубље и отвореност 
обиљежило првих 55 година
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Поводом 23. годишњице од
погибије мркоњићких полица -
јаца у цркви Рођења пресвете
Бо городице у Мркоњић Граду
служен је парастос, а на спомен-
обиљежје у Станици јавне безбјед-
ности положени су вијенци и цви -
јеће. Представници полиције и по -
родица погинулих положили су
цвијећа и на спомен-обиљежје у
Ше безима. 

Паравојне формације Хрват -
ских оружаних снага и „зелене
беретке“ из Јајца, из засједе су 13.
јула 1992. године убиле у Ше -

безима код Лисковице 20 поли-
цајаца из Мркоњић Града, док се
још један води као нестао. 

Милан Милекић, начелник
ЦЈБ Мркоњић Град, казао је да
служењем парастоса, паљењем
свијећа и полагањем вијенаца  још
једном одају почаст припадницима
Министарства унутрашњих посло-

ва који су у отаџбинско-одбрамбе-
ном рату животе положили за
Републику Српску.

- На овај начин показујемо и
доказујемо да они нису заборав-
љени као ни њихове породице и
не смијемо заборавити допринос
који су они дали за РС и за МУП
РС - казао је Милекић.

Слободан Чулић, чији је син
Живодраг тада погинуо у 23. годи-
ни, каже да му никако није јасно да
за оволико времена нико није одго-
варао.

- Толико времена да је про-
шло, а да се ништа није доказало
због чега је било, ни ко је крив ни
ко је узрочник, барем да се не -
што докаже. Не могу вјеровати
да постоји толика неодговор-
ност ни у чему а камоли код толи-
ких жртава - казао је Чулић.

Тужилаштву БиХ за овај ра -
тни злочин су поднијете кривичне
пријаве, али још нико није одгова-
рао.

Д. ЛЕКИЋ

Састанак Организационог од -
бора за израду монографије
погинулих бораца војске Репу -
блике Српске са подручја општи-
не Мркоњић Град означио је по -
четак рада на овом обимном дјелу,
који ће трајати годину дана. 

Монографија треба да садржи
имена и фотографије свих погину-
лих бораца и цивилних жртава ра -
та са подручја општине, а укупно је

283 жртве, док се 16 воде као
нестали. Предсједник Од -
 бо ра Милан Стеванић
подсјећа да је углавном
ријеч о борцима који су
били припадници 11. мрко-
њићке лаке пјешадијске
бригаде и седме мотори-
зоване бригаде, али и
других ратних јединица.
Од бор је прихватио пријед-

лог да у монографији мјесто
нађу и страдали, чија су
ти јела пронађена у ма -
совној гробници 1995.

го дине.
Борачка организа-

ција већ је у сарадњи са
општином прије двије
године при редила моног-

рафију  11. мркоњићке лаке
пје ша дијске бригаде.       С. Ћ.

СЛАВЕ И ПАРАСТОСИГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА ДВАДЕСЕТ ПОЛИЦАЈАЦА

Жртве засједе паравојске

СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ

Почело прикупљање слика и 
материјала за  монографију

Бјелајце
У храму Вазнесења Господњег протојереј Драган Липовчић служио је
свету литургију поводом храмовне славе Спасовдана. Литургији је при-
суствовао велики број вјерника као и представници општине. Након
литургије и освећења славског колача и кољива служен је парастос и
положено цвијеће погинулим борцима. Потом је у порти цркве за све вјер-
нике послужен ручак, који су припремали мјештани Бјелајца.

СЛАВЕ И ПАРАСТОСИ

Котор
На Котору, у засеоцима Комленици и Галићи, на праз-
ник Духови, парох мркоњићки Добрица Тепић служио
је житну молитву. Након тога служен је парастос за шест
погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата из
овог краја. Након службе, у друштвеном дому, послужен
је ручак, који су припремили мјештани Котора.

Шеховци
Парох густоварачки Драган Савичић служио је на
Духове у Шеховцима парастос за 25 погинулих бора-
ца и 17 цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског
рата са шеховачког краја. Парастосу су присуствовале
делегације општине и општинске борачке организације,
породице погинулих и мјештани. 

Баре-Ступари
На празник Свете Тројице - Духове, парох сремски Гвозден Арам башић
и парох мркоњићки Добрица Тепић служили су парастос за пет погинулих
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата са овог краја и за све страдале у
Другом свјетском рату. Парастосу су присуствовали представници
општине, општинске борачке организације, породице погинулих и мјешта-
ни. Након парастоса на спомен-обиљежје положено је цвијеће.

Копљевићи
На Духовски уторак, протонамјесник Драган Липовчић служио је пара-
стос за девет погинулих бораца, једној цивилној жртви и једном неста-
лом борцу Одбрамбено-отаџбинског рата са овог краја. Потом су пре -
дставници општине и породица погинулих, заробљених и несталих бора-
ца положили цвијеће на спомен обиљежје. На Духовски уторак мјештани
овог дијела Копљевића славе и крсну славу села, те је протонамјесник
Липовчић, након парастоса, у просторијама основне школе освештао
славски колач, а потом је за мјештане послужен славски ручак.

За ратни злочин хрватске паравојске,
почињен прије 23 године, до сада
нико није одговарао 



27 КУЛТУРА MРKOЊИЋ ГРАД МАЈ/ЈУН 2015.LOKALNE NOVOSTI

МОНОДРАМА АНДРИЈЕ МИЛОШЕВИЋА 

Одушевљен публиком
Глумац Андрија Милошевић

гостовао је у Мркоњић Граду са
монодрамом "Златни ланчић од
бижутерије", по тексту Миодра -
га Караџића.

Милошевић игра двије улоге,
мушкарца и жену. Женски лик је
во дитељка Јована Крезић Мла -

дун че, склона лапсусима, док је
гост Костадин Лале који прича
своју причу о доласку у Београд,
пропалим плановима и надањи-
ма. То је тридесетпетогодишњи
Црногорац, неуспјешни студент и
неуспјешни бизнисмен, који је
научио да цијели живот живи на
туђи рачун. Као сваки човјек за -

љу  бљен у себе и у лак живот
наједном констатује да су године
прошле, а он нити је школу
завршио нити је успио у бизнису.

Милошевић је након предста-
ве, која је одиграна у позоришној
сали Културног центра "Петар
Кочић", рекао да је други пут у

Мр ко њић Граду и да је одушев-
љен публиком.

- Сада смо на турнеји, ово је
четврти месец да путујемо и ово
је, можда, педесето извођење.
У Мркоњић Граду је публика ди -
вна, било је много младих љу ди
и сви су се забављали - изјавио је
Милошевић.

Навршава се 115 година од оснивања
пјевачког друштва "Николајевић"

Ове године обиљежава се 115. година од оснивања Српског пје -
вачког друштва "Николајевић", које је покренуто да би његовало
пра вославно црквено појење, поучавало у пјевању свјетовних, српских
и осталих словенских пјесама, приређивало друштвене забаве и бесједе
у корист друштвене благајне и у корист добротворних циљева и вјежбе
у инструменталној музици.

Како проналазимо у архивама ондашњих новина (Врбаске новине,
Време, Политика, Развитак...), чланови Друштва "нису жалили труда да
са својим пјевачким збором покажу успјех, какав се ријетко постиже у

малим срединама". Највећи успјех постигли су
под вођством хоровође Васе Смиљанића,

а приређивали су наступе у Мркоњићу и у
околним местима Јајцу, Гламочу и Kљу -
чу, а турнеје и наступе у Београду,
Опленцу и другдје.

Поводом тога молимо све суграђане
који посједују фотографије, чланке или

било шта друго од података о СДП "Ни -
ко лајевић", да исте доставе у општину

Мркоњић Град, канцеларија бр. 14.

Позориште у дијалогу за будућност
Градско позориште Мркоњић Град у склопу

пројекта "Дијалог за будућност" реализује
пројекат „Мостови културе“ који имплементирају
УНДП-и, УНИЦЕФ и УНЕСКО, у партнерству са
Предсједништвом БиХ. Пројекат се финасира
средствима Уреда Уједињаних нација за под-
ршку изградњи мира. Уз мркоњићко Градско
позориште,  у пројекат "Мостови културе", укључе-

ни су Камерна сцена "Мирослав Антић" из
Сенте, Позориште "Бранислав Нушић" из Шида
и Театар "Федра" из Бугојно. Овај пројекат је до -
био подршку међу три стотине кандидованих про -
јеката из области културе код УНЕСКО-а, УНДП-ија
и УНИЦЕФ-а, а љубитељи позоришне умјетности из
на шег града имали су прилику да погледају три
госту јуће представе.                                                                        ЕЛН

Шид: "Желим да се ослободим"

Бугојно: "Ја или неко други"
Мркоњићкој публици

пре дтавио се Театар "Фе -
дра" из Бугојна "Ја или
неко други", настала по
тексту Маје Пелевић, а у
режији Амела Угарка, пре -
дстава је, коју су Мркоњи -
ћани имали прилику да
виде.  

- Представа у нашој
изведби говори о томе
како медији тумаче ствар-
ност и како медији чине
живот овакав какав је да -
нас. Мада, текст носи у се -
би много дубље и јаче по -
руке, али ми смо се опре -
дијелили за овај сегмент -
истакао је Угарак.         (Д. Л.)

Сента: "Траг 
људских зуба"

Глумци Камерне сцене "Миро -
слав Антић" из Сенте одиграли су
представу "Траг људских зуба", ко -
мад који је настао  по тексту Мирјане
Ојданић, а у режији Изабеле Шан -
тић. Представа је заснована на исти-
нитим догађајима о женама које су
спас од насиља у породици покушале
да нађу у Сигурној кући за жене.

- Хтела сам да радим нешто дру -
штвено ангажовано и зато сам ода -
брала овај текст. Недостатак сигур-
них кућа је велики проблем - објас-
нила је Шантићева.                           (Д. Л.)

Глумци Аматерског позо-
ришта "Бранислав Нушић"
из Шида одиграли су предста-
ву "Желим да се ослободим" -
исповијест 12 жена које су жртве
насиља. Аутор и режисер пред-
ставе Цветин Аничић објаснио
је да се сваке године повећава

број жртава насиља и да не
треба остати нијем на то. Комад
настао прије шест година у ак -
цији "16 дана активизма -
борба против насиља над
женама", као и да је у почетку
представа играна на пијаци јер
ту највише жена циркулише у

јутарњим часовима.
- Представу смо послије

убацили у позориште. Ово је
озбиљна тема и приче су исти-
ните, бавио сам се истинитим
жртвама. Позориште и умјет-
ност уопште не може то да
спријечи, али можемо да гово-
римо о томе, а када се говори о
проблему неко ће то да чује и
на неки начин ће реаговати -
поручио је Аничић.                 (Д. Л.)
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Унедељу 24 септембра у
Мркоњић Граду је го сто -
вала реномирана лоптачка
екипа Бојне из Травника, те
је једва савладала против -

ника – победивши са 3:0.

Како је текла игра:

1:0 за Бојну
Бојна почиње лопта клизи

напред с ноге на ногу и лева спојка
Бењан из заокрета пласира у 1.
минути силовито у гол, 1:0 за
Бојну.

Мркоњић се сређује. Граић
шаље у ватру и Тоска бије иза гола.
Редају се наизменичне на вале.
Истиче се бек Сунарић (Бојна)
јаким одбојним удрацем. Мркоњић
узима игру у своје руке. Истиче се
прецизним додавањем Стијепо -
вић (Мркоњић). Мрко њић стално
наваљује. Стипић изнуђава кор -
нер, и изводи без ефекта. 

Дафган (Бојна) прелази у на -
пад, лопту прима лева спојка,
прецизно даје крилу, крило се -
рвира пред гол, а Гачић скреће у
корнер. Бризер (Бојна) иделано
пуца. Ившиновић чисти. Крити -
чна ситуација пред голом Бојне.
Истиче се трио Мркоњића, Зец
даје Стипићу, који у замаху пуца тик
уз пречку. Затима Сунарић (Б.)
скриви једанаестерац али судија
не види. Игра се углавном у сре -
дини. Стојановић издалека бо -
мбардује гол, али Чоп бравурозно
брани.

Бојна лепо проиграва, хал -
фови шаљу израђене лопте кри -
лима али Ившиновић и Гачић,
парирају. 

2:0 за Бојну
Осећа се лака премоћ Бојне.

Јуда даје Бењану, Бењен прои -
грава и пребацује у офсид по -
зицију Бризеру. Судија не свира.
Бризер искоса бије поред голмана,
2:0 за Бојну

Мркоњић силовито напада.
Ха лфови имају ванредан старт, и
кљукају просто навалу, али она све
упропашћује. Мркоњић је стално у
офанзиви, те приморава Бојну да
се брани. Редају се корнери један
за другим за Мркоњић али без
ефекта. 

Затим одмор. Корнери 5:1 за
Мркоњић. 

У наставку Бојна наваљује.

Игра је доста лепа. Лопта клизи с
главе на главу. Бризер (Б.) се
пребацује у центар. Бењан волејом
шаље, а Аџија идеално брани.
Игра је отворена и равноправна. 

3:0 за Бојну
Следе навале Бојне, Бојнини

играчи лепо се постављају, лопту
има Јуда, који добацује слободном
Бењону, овај косо даје Бризеру,
који се опет налази у офсиду.
Судија не види, а крило реализује
3:0.

Истиче се Зец у игри главом.
Следи корнер за Бојну. Крило
идеално изведи и Гачић бије у
поље. Ившиновић се истиче у
дуелу с Јудом (Б.), и излази увек

победник. Бојна оштро стартује,
лепо преноси Делан пуца оштро, а
Аџија (М.) на самој црти фе -
номенално брани. Навала Мр -
коњића, Гарић прелази по дво -
јицу, баца Грајићу, он баца Сти -
пићу из коса окретом пуца на гол.
Чоп је у паду, лопта удара у пету и у
параболи одлази ван капије. 

Мркоњић има више од игре,
бомбардује гол, али лопта као за
инат неће где треба. Мркоњић
изнуђава корнер, Бојна је зачас
пред голом Мркоњића, али је крај.

Мркоњић је играо као пре -
порођен. Све су линије добро
функционисале. Биле су брзе као
чигре. Добро су покривали и има ли

добар и јак старт. У свему су били
равноправни, ако не и бољи.
Корнери 6:2 најбоље илуструју
какве је шансе имао Мркоњић и да
се је нашао само један, који уме да
окине, Бојна би отишла поражена.
Бојна је оставила леп утисак, али
није ни сена оне Бојне, која је некад
својом игром доводила гледаоце
до делиријума. 

Резултат не одговара игри,
нерешен би боље одговарао.

Боро

(Врбаске новине, година IV,
петак 29 септембра 1933. 

број 219, страна 4)

ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (15)
СПОРТ:  МРКОЊИЋ – БОЈНА 

Мркоњић незаслужено губи с 
реномираном Бојном (Травник) са 3:0 (2:0)

Преузето из  рукописа  књиге Слободана Ћоћкала  ''Призирање'' – путописи, репортаже, чланци и историјски записи о мркоњићком крају

На дан 7 марта 1934 године
одржаће се у канцеларији са -
нитетско – техничког оделења
Хи гијенског завода у Бањој
Луци прва офертелна лици -
тација за извршење горњег
посла.

Предрачунска је сума
динара 23.869,40.

Кауција у висини од 2.500
за домаће, а 5.000 за стране
поданике полаже се на благајни
Хигијенског завода у Бањој Лу -
ци на дан лицитације до 10 ча -
сова.

Планови, предрачуни и ус -
лови могу се видети у канце -

ларији Санитетско-техничког
оделења соба број 11 у кан -
целаријско време.

Понуде таксиране са динара
100 државне и динара 3 ба но -
винске таксе са потребним до -
кументима морају бити по дне -
сене на дан лицитације нај даље
до 11 часова.

Из канцеларије Хигијенског
завода у Бањој Луци на дан 1.
фебруара 1934 године број 581
– 34

(Врбаске новине, година
V, уторак 6 фебруара 1934.

број 325, страна 4)

КАПТАЖА ВРЕЛА ''ХАЗНА'' И ДОВОЂЕЊЕ
ДО СРЕБРЕНИЦЕ У МРКОЊИЋ ГРАДУ
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ВЈЕНЧАНИ - МАЈ/ЈУН 2015.
ШАЈИН ОГЊЕН и СЛАДОЈЕВИЋ ДИ ЈА НА,
МАЛИЋ ДАЛИБОР и ЋУЛУМ РА ДМИ ЛА,
РАЈКОВИЋ СВЕТИСЛАВ и РУ ДИЋ ТАЊА,
РАДИЧИЋ РАДЕНКО и ТОДОРОВИЋ ДУШ -
КА, ЋУСО ЉУБИША и ЛАКИЋ ДРАГАНА,
МИКУЛИЋ ВЛАДИМИР и ТЕРЗИЈА АН -
ДРИЈ АНА, ВИДИЋ ДАНИЈЕЛ и ВУЧКОВИЋ
СЛАВКА, ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН и МАРЧЕТА
МИЛИ ЈАНА, ТЕГЕЛТИЈА СЛАВИША и ПРО -
ЛЕ САЊА, НОВАКОВИЋ РАДИВОЈ и РИКИЋ
ЗОРИЦА, КАЛАБА НЕБОЈША и СТРУГАЛО-
ВИЋ ДРАЖЕНА, ЛАЗЕНДИЋ ДРАГАН и
ЛЕКИЋ БИЉАНА, ЋОЋКАЛО ЈО ВИЦА и
ОРОЗ РУЖИЦА, БАЈИЋ МИЛАН и ВИШЕК-
РУНА САЊА, ГРМАШ ДУШКО и  ШЕРВЕЛ
ЉИЉАНА, МАЛЕШЕВИЋ МИ  ЛАН и СТЕВА-
НОВИЋ САНДА, ТАНАСИЋ ПЕТАР и СТУПАР
САЊА, ЦВИЈИЋ МЛАДЕН и РОЉИЋ СТЕЛА,
МАЛИЋ СЛОБОДАН и ЋОЋКАЛО БОЖИЦА,
МИ ЛИЋ ЂУРАЂ и БАЈИЋ ВЕСЕЛКА, ПЕКЕЗ
МИЛЕНКО и ЂУЗА МАРИЈАНА

УМРЛИ - МАЈ/ЈУН 2015.
САВАНОВИЋ ДУШАНКА из Дабраца
БРАТИЋ УРОШ из Бочца
БОШКАН ЉУБИЦА из Мркоњић Града
ОБРАДОВИЋ СТАНКО из М. Града
ТОЛОМИР МИЛАН из Мркоњић Града
ДАНИЛОВИЋ ДРАГИЦА из Ковачевца
БИЛОГРЕВИЋ СТИПО из Лисковице
КЛИШАНИН СТИПО из Јајца
КАЧАР ЗОРКА из Сарића
ТОМИЋ КОВИЉКА из Ступара
КЕВАЦ МАРИЈА из Растоке
БОЖИЋ БОГДАН из Медне
ГЛАМОЧАК НЕВЕНКА из Брда
МИЛАНОВИЋ ЂОРЂО из Мајдана
ЈАКЕШЕВИЋ ЉУБКО из Царева Поља
ИЊАЦ МИЛОЈКО из Подоругле
ДЕЛИЋ БОГДАН из Мркоњић Града
ЧИГОЈА ДУШАНКА из Језера
ПАВЛОВИЋ МИЛИЦА из М. Града
ДРИНИЋ МИХАЈЛО из Подрашнице
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ИЗ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ

Основна школа "Вук Кара -
џић" годинама обиљежава дан
ученичких постигнућа (смотра
ства ралаштва) и своју Крсну сла -
ву Св. Ћирила и Методија. Тако је
било и ове године, уз богат култур-
но забавни програм.

Осим ученика и радника школе,
присутни су били и бројни гости и
родитељи ученика. Прво је отворе-
на изложба ликовних и литерарних
радова, а потом је уприличена при-

редба - сплет игара, игроказа, ре -
цитација и пјесме које су приредили
ученици централне школе Ба -
раћи и подручних школа По -
драшница, Подбрдо, Граци и
Ораховљани.

Након тога, директор школе
Свето Кежић уручио је похвале и
награде најбољим ученицима. За уче-
ника генерације проглашена је
Милана Туторић из Подрашни це,
која је истовремено и "вуковац", а

похвале за одличан успјех у току шко-
ловања додијељене су и ученицама
деветог разреда Кристини Кежић,
Живани Чивчија, Јелени Џевер и
Николини Лакић. По хваљени су и
награђени и ученици који су оствари-
ли запажене резултате на општин-
ским и регионалним такмичењима.

Радници школе положили су
цвијеће на спомен обиљежје које се
налази у кругу школе, а на крају је
служен славски обред.  

КРСНА СЛАВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК КАРАЏИЋ"ИЗ БАРАЋА

Дан ученичких постигнућа
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Фудбалски клуб Слобода
у наредну такмичарску
сезону у Првој лиги РС
улази са обезбијеђеном

фи нансијском конструкцијом и ам -
бициозним плановима за пласман
у горњи дио табеле. Закључено је
то, између осталог, на годишњој
Скупштини клуба на којој је раз-
матран извјештај о резултатима у
протеклој сезони и планови за
наредну. Усвојен је финансијски
извјештај за прошлу годину којим
је остварен остатак дохотка од
7.000 марака.

Чланови Скупштине су исказа-
ли задовољство што је Слобода
обезбиједила останак у Првој лиги.
Наиме, у протеклој сезони због
одласка квалитетних фудбалера и
неуиграности екипе изостали су
бољи резултати и пласмен у горњи
дио табеле. Скупштина је усвојила
оставку предсједника Управног
одбора Жељка Стипановића, уз
закључак да он обавља дужност
до избора новог предсједника.

- Ставили смо тачку на про-
теклу сезону и оно што је најваж-
није да је клуб обезбиједио опс-

танак. Важно је и што смо посло-
вање у прошлој години заврши-
ли позитивно. Договорили смо
на редне правце рада у клубу. По -
днио сам оставку због приватних
обавеза, али обављаћу дужност
до избора новог предсједника -

изјавио је Стипановић.
Спортски директор Гојко Ђу -

рић истиче да је важно што прије
почети с припремама за наредну
се зону, гдје ће се водити велика бо -
рба за врх, али и за опстанак у лиги.

- У договору са стручним

штабом морамо ријешити пита-
ње ангажовања квалитетних
фудбалера, јер је екипа остала
без чак једанаест фудбалера ко -
ји су у прољећном дијелу шам -
пио ната били регистровани за
клуб - открио је Ђурић. М. М.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СЛОБОДА 

Финансијска стабилност за
сигуран прволигашки статус

Жељко Стипановић поднио оставку на мјесто предсједника
Управе због приватних обавеза и изразио задовољство опстан-
ком у Првој лиги и позитивним пословањем у прошлој сезони

Једна холандска пословица каже да "ако
некога мрзиш треба да га научиш да игра
шах". Тада си га навео на бескрајни лави-
ринт из кога нема повратка. Не спорећи да у
овој народној мудрости има истине може се
слободно рећи да она код нас није баш
примјењива. Уосталом, романтична присје -
ћања на шаховска збивања у Мркоњић
Граду са почетка и средином седме деценије
прошлог вијека говоре сасвим супротно.
Љубители древне игре пo црно-бијелим
пољима су се масовно окупљали у просто-
ријама локалног шаховског клуба, које су
биле смјештене у новој згради Дома култу-
ре. Свако вече ту je врило као у кошници, а
упркос ривалству склопљена су бројна при -
јатељства. Основне преокупације су биле да
се матира досада, да се људи друже и адек-
ватно забаве.

Без обзира што шах тражи тишину и
смиреност тога je најмање било када један
наспрам другога сједну Недјељко Лекић -
Лека и Милан Тегелтија, јep би поред
шаховског почело и реторичко надметање
уз неизбјежно обострано задиркивање и
пецкање. Концертна тишина у клубу би била
нарушена и то се понављало из дана у дан,
или прецизније из ноћи у ноћ. Веома често
Леки и Милану би се придружио Душко
Иличић. Варнице су сијевале, било би буке,
али пријатељство није ни једног тренутка
долазило у питање.

И када се већ помињу имена шахиста
аматера из тога периода уз ризик да неко не
буде поменут, а неко имадне ту привилегију
више пута, ваља се присјетити да су редовни

посјетиоци клупских просторија били Ан -
ђелко Шебез, Јово Симић, Енвер Велић,
Ма ринко Ждрња, Шериф Рибић, Стипо
Брњак, Чедо Гвозденац, Бранко Шкари -
ца, Драго Ороз, Милан Штрбац, судија
Ми лорад Милић, Милко Савановић и
многи други.

Не тако чест, али веома значајан члан
локалног шаховског клуба свакако je био
Перо Арсенић из Оћуна, војни пензионер,
који je високо котирао на свим званичним
клуп ским такмичењима, a остаће упамћен и
као учесник на неколико шаховских раднич-
ких првенстава бивше СФР Југославије у

Врњачкој Бањи. Још у то вријеме Перо
Арсенић je био првокатегорник, али се нажа-
лост након извјесног времена тихо повукао
из вртлога шаховских збивања у нашем
граду. Мркоњићки љекар Захид Халидо -
вић није спадао у ону групу шаховских за -
љубљеника, који су се везали за клуб, али je
свакако остазио веома значајан траг у ша -
ховском животу града.

У свакој животној области пa и у шаху
смјена генерација je неминовност. Након
горе поменутих шахиста наишао je наредних
година нови талас. Дручачији приступ игри,
али са истим заносом унијели су Марко

Ступар, Слободан Томић, Драган Миле -
тић, Јован Чулић, Драган Зекановић Зека,
Дуле Рожић - Чубура, Миленко и Стево
Бо гојевић и многи, многи други.

Била би свакако велика неправда када
се не бисмо присјетили једне изузетне ша -
ховске личности, која се није толико одлико-
вала великом шаховском снагом у такмичар-
ском смислу, али je оставила неизбрисив
траг. Ријеч je о јавном раднику, привреднику
и шахисти Марку Тркуљи, који je својом спо-
собношћу, ауторитетом и пословним везама
успио омогућити неколико година касније да
клупске просторије у старом Дому културе
буду беспријекорно опремљене, а мркоњић-
ки шахисти, захваљујућу његовом немјер-
љивом доприносу, поново добију кров над
главом и врате се "са улице".

ЖИВКО ЂУЗА

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (13)

Матирање досаде

Турнири су увијек прави показатељ колико се људи зажеле шаха

Шахисткиње
Развој мркоњићког шаха je тих годи-

на слободно се може рећи "ишао у шири-
ну". Наиме, тада je важило правило да
приликом наступа у оквиру званичних
такмичења у организацији савеза поред
мушке, сениорске екипe пo двије табле би
биле резервисане за жене и омладинце.
Прве шахисткиње из тог времена су биле
Јелена Пена и Милица Јовић. Касније
на Првом женском првенству Репу -
блике Српске и то баш у нашем граду
играле су домаће шахисткиње Катарина
Ступар и Данијела Милиновић и у так-
мичарском смислу "најдужи стаж" у ло -
калном шаху имале су професори Ма -
рија Микулец и Биљана Чоловић, које
су у више наврата браниле боје мрко-
њићког шаховског клуба.

Општина и даље уз клуб
Начелница општине Дивна Аничић је истакла да ће за наредну

такмичарску сезону  бити затворена финансијска конструкција у наред-
на два мјесеца. За почетак припрема обезбијеђено је 40 хиљада мара-
ка, а уз генералне спонзоре „Хидроелектране на Врбасу“ и „РС
Силикон“ средства ће обезбиједити и општина.

-За нас је важно да је клуб прошле године пословао позитивно. У
наредом периоду покушаћемо да затворимо конструкцију финасира-
ња за наредну сезону. Вјерујем да ће Слобода наредне сезоне оства-
рити боље резултате и бити стабилан прволигаш. Општина чврсто
стоји иза клуба као и све претходне године - рекла је Аничићева.
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На редовној Скупштини
Кошаркашког клуба
Мла дост изабрано је но -
во руководство. За пре -

дсједника Скупштине изабран
је Радоје Цоњић, његов за мје -
ник је Боро Васић, док су у
Управни одбор изабарани Крс -
тан Томић (предсједник), Го -
ран Милановић, Душан Јанко -
вић, Дамир Милић, Недељко
Антић, Тривун Милановић и
Радован Ди митрић.

Новоизабрани  предсједник
ка же да су пред новом управом
велике обавезе и да ће наставити
да раде тамо гдје је старо руко-
водство стало. 

- Наш кошаркашки клуб је
постао препознатљив по својим
резултатима и наш циљ је да
наставимо тим путем и да екипа
стално буде пласирана у врху
табеле. Такође, треба да још
побољшамо услове за рад мла-
ђих категорија у клубу. Пред
нама је јако пуно посла и тру-
дићемо се да на вријеме обез-
биједимо све предуслове који су
неопходни да квалитетно поч -
немо нову сезону, јер екипа има
дугу паузу због неиграња у Лиги
6, те да се поново такмичимо  у

Премијер лиги БиХ - изјавио је
Томић.

Директор клуба Милан
Барашин каже да се у клубу
велика пажња поклања раду са
млађим селекцијама и афирма-
цији младих играча.

- Сви који прате Младост
знају да ми већ годинама са
успјехом радимо и са свим мла-

ђим селекцијама, које постижу
одличне резултате у Републици
Српској. Створили смо неколико
домаћих играча који су окосница
тима у Премијер лиги БиХ. У
нашим редовима поникао је и
кадетски репрезентативац Ђор -
ђе Алексић, који је носилац игре у
тој репрезентацији, затим Дра -
ган Ђурановић, Милан Кежић,

као и још неколико младих игра-
ча чије вријеме тек долази. Клуб
је препознатљив по томе да тра-
жимо младе кошаркаше из ок -
ружења, да бисмо их афирмиса-
ли у нашем клубу и сада су носио-
ци игре у клубовима гдје су
наставили каријеру - објаснио је
Ба ра шин.   

С. ЋУСО

УЈезеру је одржана 6. Ме -
ђународна боксерска ре -
вија "Видовданска рука-

вица", традиционални сусрет бо -
ксера са простора бивше Југо -
сла вије, који је окупио 22 борца
из Србије, Хрватске, Феде ра -
ције БиХ и Републике Српске.

Организатор ревије је Бо -
ксерски клуб "Браћа Тадија и
Слободан Качар", јер су ови ве -
ликани српског и југословенског
бокса поникли у Језеру. 

За најбољег боксера ревије у
категорији "школараца" прогла-
шен је јуниорски репрезентати-
вац Хрватске Габријел Веочић,
док је за најбољег младог боксе-
ра проглашен Војин Вујошевић
из БК "Браћа Тадија и Сло -
бодан Качар". Признање за нај -
бољег боксера ревије припало је
репрезентативацу Србије Д у -
ша ну Кр стину, који боксује за
клуб из Језера.

- Ово признање ми много

значи, јер је освојено у изузетно
јакој конкуренцији. Имао сам
тешку борбу, али сам заслуже-
но побиједио - рекао је Крстин.

Босанско-херцеговачки ре -
презентативац Ђорђе Томић
ис ти че да је ревија боксерима до -
бро дошла за припреме пред
предстојећа велика такмичења.

- Ова ревија је добра мани-
фестација, јер сваке године на
њу долази све више добрих бок-
сера. Имао сам част да два пута

будем проглашаван за најбољег
боксера ревије - рекао је Томић.

Слично прича и млади боксер
Боксерског клуба Војводина из
Новог Сада Лука Лукић, којем је
ово био први наступ на ревији у
Језеру.

Боксерски великан Тадија Ка -
чар истиче да на овим простори-
ма има телентованих боксера, али
да проблем представља сла ба
организација и рад у клубовима.

- Клубови слабо раде, јер
нема средстава и довољно под-
ршке државе за бокс. Ми у са -
да шњој консталацији односа
не можемо очекивати неке вр -
хунске резултате боксера из
Ср бије и БиХ. Ситуација је много
боља у Хрватској, захваљујући
боксерским ентузијастима - ис -
та као је Качар.

Његово мишљење дијели и
предсједник Боксерског савеза
РС Миленко Томић који истиче
велики значај одржавања "Ви -
дов данске рукавице" за попула-
ризацију бокса у Српској.

- Ово је изванредна ревија
захваљујући ентузијазму Тади -
је Качара и Душана Шајина. Ра -
дује нас што је сваке године све
више врхунских такмичара ко -
ји учествују на ревији у Језеру -
рекао је Томић.

Ревија је уприличена у сало-
ну "Аполон", а представници
клу бова и такмичари су се одрек-
ли новчаних награда и сав при-
ход од ревије је усмјерен за помоћ
Владинки и Зорану Савићу,
брачном пару који је први у Језеру
добио троје дјеце.

СЛОБОДАН ДАКИЋ

- Младост је постала позната по раду са млађим катего-
ријама и као клуб који налази младе кошаркаше у окруже-
њу и афирмише их - каже директор клуба Милан Барашин

МЕЂУНАРОДНА БОКСЕРСКА РЕВИЈА У ЈЕЗЕРУ

Почасти Душану Крстину

Сладојевић: Повратак у врх
Тренер Младости Горан Сладојевић истиче да су у посљедње

четири сезоне мркоњићки кошаркаши играли Лигу 6 и били пласирани
на треће мјесто. Протекла сезона је била нешто лошија и екипа је
заузела осмо мјесто.

- У протеклом шампионату имали смо много проблема због
повреде великог броја кошаркаша, што је био основни разлог
зашто се нисмо пласирали у Лигу 6. Што се тиче наредне сезоне,
планови су да направимо респектабилну екипу и да наставимо са
резултатима достојним овог клуба и да се поново  пласирамо у сам
врх кошаркашке лиге БиХ - каже Сладојевић.
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СКУПШТИНА КОШАРКАШКОГ КЛУБА МЛАДОСТ

Томић на челу Управе

Прва дама судија у БиХ
Уз врхунске борбе боксера љубитељи племените вјештине ужи-

вали су и суђењу младе Тине Полетан, прве жене међу боксерским
судијама у БиХ.

- Тренирала сам бокс и кик
бокс, а и цијела моја породица
се бави боксом. Отац је боксер-
ски тренер, а брат Сандро бок-
сер. Волим бокс и добро се сна-
лазим у улози судије. Плани рам
ускоро да полажем и за ли -
ценцу да могу судити интерна-
ционалне мечеве - открива Тина.


