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OПШТИ ИЗБОРИ У БИХ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ
ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА РС

Милорад Додик 
(СНСД, ДНС, СП)

У Општини Мркоњић Град

57%

Огњен Тадић 
(Савез за промјене)

39%

ЗА СКУПШТИНУ РС

СНСД

У Општини Мркоњић Град

43,9%

СДС 19,9%
ПДП 6,7%

6,4%

5,7%

Кандидати 
СНСД-а 
убједљиви Извор: Изборна комисија МГ

Сњежана ЋУСО

На општим изборима одржа-
ним 12. октобра у мркоњићкој
општини су побиједили кандида-
ти СНСД-а, и то за сва четири
нивоа власти.

На 40 бирачких мјеста, од
којих је 39 редовних и једно за
гласање у одсуству, регистровано
су 18.162 бирача, док су  своју гра-
ђанску дужност  испунило и гласа-
лао 10.411 или 57,3 одсто бирача.

Према потврђеним резултати-
ма Централне изборне комисије,у
Мркоњић Граду за улазак, у Мрко -
њић Граду за улазак, за улазак у
Народну скупштину РС, за СНСД
је гласао 4.570 бирача или 43,90
одсто. СДС-ПУП-СРС РС је у Мр -
коњић Граду добио 1.974 или 18,96
одсто, ПДП 695 гласова (6,68%),

ДНС-НС-СРС 671 (6,45%), СП 594
(5,71%), за НДП 484 (4,65%) и
остали 452 глас (4,34%).  

За српског члана Предсје -
дни штва БиХ, од 9525 важећих
гласова, кандидат СНСД-а Же љка
Цвијановић добила је 5.606 гла-

сова или 58,86 одсто, кандидат
Коалиције “Савез за промјене”
Младен Иванић освојио 3.576
гласова или 37,54 одсто, док је
кандидат Странке праведне по -
ли тике Горан Змијањац освојио
свега 343 гласа или 3,60 одсто.

Кандидат СНСД-а за пре -
дсједника РС Милорад Додик
освојио је 5.531 глас или 57,23 од -
сто, а кандидат Савеза за про -
мјене Огњен Тадић 3.764 гласо-
ва или 38,95 одсто, кандидат СПП
Драгомир Јовичић 129 гласова
или 1,33 одсто, док је за остале
кандидате са листе гласало 240
бирача или 2,48 одсто.

Потврђени резултати избора за
представнички дом Парламе -
нтарне скупштине показују да је
СНСД освојио 4891 глас или

53,45 процената. СДС је освојио
2366 гласова или 25,86 процена-
та,  ПДП-НДП 539 гласова или
5,89 одсто, СП 475 гласова или
5,19 одсто, ДНС-НС-СРС 276 гла-
сова или 3,02 одсто и остали 604
гласа или 6,60 одсто. 

Кандидати СНСД-а из Мрко -
њић Града Зоран Тегелтија и Же -
љка Стојичић добили су мандате за
Народну скупштину Репу бли ке
Српске у изборној једниници 3.

Тегелтији је повјерење указало
10.089 бирача, од чега у Мркоњић
Граду је добио 3.122 гласа и као
такав директно је добио мандат
као посланик у  Народнуој  скуп -
шти ни РС, док је Жељка Стојичић
добила подршку 4.137 бирача, од
чега у Мркоњић Граду 1.972 гласа
и кроз компензационе мандате до -
била мандат посланика у Народној
скупштини Републике Српске.

На територији мркоњићке  општине
гласало је преко 57 одсто уписаних
бирача, а СНСД и кандидати ове
партије Милорад Додик, Жељка
Цвијановић, Зоран Тегелтија и Же-
љка Стојичић, задобили повјерење
највећег броја грађана који су изаш-
ли на изборе

Листићи многе збунили
- Општи избори у мркоњићкој општини проведени су на најбољи

начин. Они ће остати упамћени по достојанственом понашању грађана,
професионалном понашању чланова бирачких одбора и посматрача,
као и надмоћној побједи СНСД-а у трци за све нивое власти - рекла је
предсједница изборне комисије Мркоњић Град, Невенка
Малешевић и додала да ће ови избори остати запамћени и по великом
броју неозначених гласачких листића, односно листића које је гласач
празне убацио у гласачку кутију. Разлог томе је, према мишљењу Ма ле -
шевићеве, то што бирачи нису знали како правилно да  гласају. 

ДНС

СП

НДП 4,7%

РЕПУБЛИКА
СНСД 32%

СДС 26%
ПДП 7%
ДНС 9%

СП 5%
НДП 5%

За члана 
Предсједништва БиХ

За представнички дом 
Парламентарне скупштине БиХ

4% 7%3%
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6%

У Општини Мркоњић Град У Општини Мркоњић Град

Извор: Изборна комисија МГ



вадесета сједница Скуп-
штине општине Мрко-
њић Град, одржана је 31.
октобра, са дневним ре-
дом од 13 тачака и уз

присуство 24 одборника. Извод из
записника са 19. сједнице усвојен је
са 17 гласова ''за'' и 7 ''уздржаних''.

Једногласно је усвојена Одлу -
ка о начину и условима продаје
непокретности у својини општи-
не. Овом одлуком регулишу се ус -
лови и начин продаје непокретно-
сти у општинској својини заинтере-
сованим инвеститорима, a те не -
покретности се налазе у обухвату
Пословне зоне ''Подбрдо'', укуп-
не површине 18,5 хектара.

- Тиме се ставља у функцију но -
ва предузетничка инфраструктура
у области индустријско-производ-
не, пословно-трговачке и услужне

дјелатности на начин како је то
дефинисано Регулационим пла-
ном, тако што се одобрава продаја
19 некретнина на том локалитету -
објаснила је начелница општине
Дивна Аничић и додала да ће се
продаја непокретности извршити
се усменим јавним надметањем –
лицитацијом.  

Почетна продајна цијена непо -
кретности која је предмет продаје у
зависности од површине парцеле
износи: 4,00 КМ по метру квад-
ратном земљишта до 5.000 м2 и
3,30 КМ по квадрату земљишта за
парцеле преко 5.000 м2. Право
учешћа на лицитацији имају сва
физичка и правна лица чија је

основна регистрова-
на дјелатност обав-
љање индустријско-
производне, послов-
но-трговачке и услуж-
не дјелатности које
представљају основну намјену
оснивања ПЗ ''Подбрдо''.

- За парцеле које се продају
путем лицитације, општина је ду -
жна о свом трошку извршити пре-
намјену пољопривредног у грађе-
винско земљиште у року од 90
дана, на парцеле довести електри -
чну енергију, воду, одвод отпадних
вода, телекомуникацијску и транс-
портну инфраструктуру, те могућ-
ност одлагања чврстог отпада -
истакла је Аничићева и подвуукла
да ће поступак лицитације, почев
од расписивања јавног огласа па
надаље, спровести комисија за
спровођење јавног надметања.

Са 18 гласова ''за'' и 6 ''уздржа-
них'' гласова одборници су ус војили
Одлуку од кориштењу кредит-
них средстава револвинг фонда
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Ре -
публике Српске. Ријеч је о дугоро -
чном задужењу општине Мр коњић
Град на износ од 350.000 КМ,
намијењених за фи нансирање про -
јекта ''Изградња водоводног си -
стема у МЗ Оћу не''. 

Одборници су једногласно
усвојили Нацрт Одлуке о стипенди-
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ДВАДЕСЕТА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нова пословна 
зона - Подбрдо

За парцеле које се продају путем лицитације општина ће о свом
трошку извршити пренамјену пољопривредног у грађевинско зем-
љиште у року од 90 дана, на парцеле довести електричну енергију,
воду, одвод отпадних вода, телекомуникацијску и транспортну
инфраструктуру, те могућност одлагања чврстог отпада

ВОЛОНТЕРИ НА СЈЕДНИЦИ: Сједници Скупштине општине су присуствовали ученице
Машинске школе Мркоњић Град, који учествују у пројекту  ''Волонтирај-кредитирај'' и то:
Сузана Јоргановић, Маријана Ковачевић, Јована Чегар, Драгана Росић и Дејана Пераћ.

Усвојен 
извјештај 
мркоњићке 
полиције

Одборници су једногласно
усвојили Информацију о стању
јавне безбједности на подручју
општине Мркоњић Град за
прих шест мјесеци 2014.године.

На подручју које покрива ста-
ница јавне безбједности евиден-
тирана су 72 кривична дје ла,
што је за 20,9 процената ма ње у
односу на исти период претходне
године, од чега је 66 из области
општег криминалитета и шест
кривичних дјела из области
безбједности саобраћаја. Над ле -
ж ном тужилаштву поднесено је
58 извјештаја о почињеном кри-
вичном дјелу против 55 лица
због постојања сумње да су почи-
нили кривична дјела. У области
општег криминалитета евиден-
тирано је 66 кривичних дјела, и
иста су у паду за 23,3 одсто у
односу на исти период претходне
године. Ра свијетљено је 45 кри-
вичних дјела општег кримина-
литета које је извршено по непо-
знатом извршиоцу, од којих из
текуће године 43 и 2 из пре-
тходне и ранијих година.

Укупно је разријешено 57
кривичних дјела општег кри-
миналитета или 86,3 одсто.

Када је ријеч о имовинским
деликтима најбројније су крађе
којих је евидентирано 13 и број
им се смањио за 23,5 процента
у однос на исти период претход-
не године. 

За првих шест мјесеци теку-
ће године евидентирано је 15

криви чних дјела
фалсификовања
исправа, што је
смањено за 31,8
одсто у од носу на
исти пе ри од про-
текле године.

У првој полови-
ни ове године еви-

дентирана су 72 прекршаја јав-
ног реда и мира и број прекршаја
је мањи у односу на упоредни
период претходне године за 23,4
одсто. Надлежном суду достав-
љена су 32 захтјева за покрета-
ње прекршајног поступка, а почи-
ниоцима прекршаја је уручено 29
прекршајних налога. 

Када је у питању безбједност
саобраћаја у првих шест мјесеци
евидентирана су 2.333 прекр -
шаја, а број прекршаја је мањи
за 32 одсто у односу на упоредни
период претходне го дине. У том
пе риоду из саобраћаја је иск љу -
чено 159 возила и 261 возач, од
чега 234 због управљања под
дејством ал кохола, 23 због во -
жње без по ложеног возачког
испита и 4 из осталих разлога.
Догодило се 86 саобраћајних
незгода, што је за 33,7 процена-
та више у односу на исти период
претходне године.

Од наведених  саобраћајних
незгода три су са погинулим
ли цима, двије  са тешко по -
ври јеђеним лицима, 28 са ла -
кше по вријеђеним лицима и
62 са материјалном штетом.

Д



Начелница општине Дивна Аничић и дирек-
тор предузећа "Мркоњићпутеви“ Тривун Ми ла -
но вић потписали су уговор за прву фазу изградње
инфраструктуре у пословној зони Подбрдо, у
вриједности од 350.000 КМ.

Начелница је истакла да је пројекат изградње
раније подијељен на три дијела, како би због огра -
ничених финансијских средстава могли да раде дио
по дио и тако упошљавају пословну зону.

- Након завршетка прве фазе пословна зона
имаће пут на нивоу макадамског пута, обезбијеђене
прикључке за воду, ријешену канализацију, доведену
електричну енергију - рекла је Аничићева и додала
да ће довођење електричне енергије помоћи Еле -
ктропривреда РС.

Она је подсјетила да је Скупштина општине до -
нијела одлуку о продаји парцела у пословној зони,
као и да већ има неколико заинтересованих инвести-
тора.

- Ми се надамо,  уколико све буде ишло по плану и
ако успијемо постићи договор са инвеститорима, да
ћемо током следеће године имати почетак радова на

изградњи првих фабрика у пословној зони - рекла је
Аничићева.

Рок за завршетак радова прве фазе је 60
дана, а у инвестицији УНДП учествује са 50.000
КМ, исти износ обезбијеђен је посредством пројекта
„Кредо Крајина“, Влада Републике Српске обез-
биједила средства за изградњу водовода, а остало
финансира општина из властитог буџета. Овај
пројекат је један од приоритетних из плана импле -
ментације Стратегије развоја општине за ову годи-
ну и реализује се у оквиру Пројекта интегрисаног
локалног развоја, који представља заједничку ини-
цијативу Швицарске владе и УНДП-а у БиХ.

С. Ћ.

Општина Мркоњић Град формирала је Привредни савјет који би требало
да унаприједи улагања и  побољша условe за рад предузећа, те повећа запош-
љавање  у општини. Савјет чини 19 истакнутих представника привредноиг секто-
ра, представници јавног сектора као и представници општинске управе.

Циљ Савјета је савјетодавни рад за стварање услова на повећању конку-
рентности предузећа и повећању запослености, те стварању услова да општи-
на постане атрактивна пословна локација препознатљива у ширем региону.
Предсједник Савјета је начелница општине Дивна Аничић, а стручну и мето-
долошку помоћ пружаће ЕДА – Агенција за развој предузећа из Бањалуке.

На првом састанку Савјета разговарано је о стварању могућности бржег еко-
номског развоја привреде и превазилажењу баријера у пословном окружењу.
Такође је било ријечи и о потенцијалним пројектима који се могу реализовати у
сарадњи са приватним сектором.

- Иако имамо велику инвестицију, изградњу фабрике силицијума у Бјелајцу, а
ове године смо покренули и производњу у конфекцији Мак Младост, то још
увијек није довољно, , јер треба нам још нових радних мјеста. Ово је први пут да
се оснива Привредни савјет у општини и мислим да на неки начин пишемо исто-
рију - изјавила је Аничићева и додала да вјерује у рад Савјета и да је његово
успостављање  нешто што је присутно свугдје у окружењу те је дошло и у
Мркоњић Град.                   С. Ћ.
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ФОРМИРАН ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ ОПШТИНЕ

За нова радна мјеста 
- Иако имамо велику инвестицију у Бјелајцу,
а ове године смо покренули и Мак Младост,
то још увијек није довољно - изјавила начел-
ница Дивна Аничић

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ 

Инвестиција од 350.000 КМ
Очекује се да ће следеће године
почети радови на изградњи
првих фабрика у новој пословној
зони Подбрдо

Привредни 
савјет 
Дивна Аничић
начелник општине
Миленко Милекић
предсједник Скупштине
Томислав Тодоровић
начелник одјељења за привреду
Милан Аничић
шеф пословнице Биро МГ
Мирослав Комленић
руководилац Пореске управе МГ
Милорад Пекез
директор Машинске школе
Крстан Томић
руководилац Електродистрибуције
Недељко Антић
директор ШГ Лисина
Душан Дакић
директор ДДМС-а
Маринко Умићевић
тех. директор Беме
Тривун Милановић
директор Мркоњић путева
Ђуро Галић
директор НМ Комерц
Слободан Јаковљевић
директор МГ Мики
Светко Бошкан
директор Дрводекса
Ђуро Милановић
власник ковачке радње 
Триво Цвијић
власник СЗР Прокрон
Драган Гашић
власник пекаре D&D&D
Гојко Грабеж
члан удружења МГ Савка
Gianmichele Foglia
директор РС Силикон

рању студената у школској
2014/2015 години. 

Са 18 гласова ''за'' и 6 ''уздржа-
них'' гласова одборници су усвоји ли
нацрт Одлуке о усвајању Ре -
баланса буџета општине за 2014.
годину у износу од 9.890.700 КМ.
Предложени нацрт ребаланса бу -
џетских средстава је за 126.000
КМ или 1 одсто мањи од плана за
2014. годину. Изворни приходи пре -
ма нацрту ребаланса буџета за
2014. годину, које чине порески и
непорески приходи, износе
8.234.700 КМ, што је за 1 одсто
мање од првобитног плана извор-
них прихода за ову годину.

Такође са 18 гласова ''за'' и 6
''уздржаних'' гласова усвојен је
нацрт Одлуке о измјени Одлуке о
извршењу буџета општине за
2014. годину. Овом одлуком про-
писује се измјена Одлуке о изврше-

њу буџета, односно начин његовог
извршења. Разлог томе је дјели-
мично смањен прилив средстава
на појединим планираним пози-
цијама у првобитном плану буџета
општине, због појаве одређених
непланираних издатака и због
непланираног кредитног задуже-
ња општине у износу од 350.000
КМ код Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде,
а које ће бити реализовано по изу-
зетно повољним условима.

Одборници су са 18 гласова
''за'' и 6 ''уздржних'' гласова ус во -
јили Извјештај о извршењу буџе-
та општине за првих шест мјесеци

ове године. 
- Укупна буџетска средства

остварена у првих шест мјесеци
2014. године у износу од 3.648.045
КМ, што је за 36 одсто од планира-
ног буџета и за 83 одсто од остваре-
ног извршења у истом периоду, док
су буџетски издаци остварени у
износу од 3.809.002 КМ, што је 38
процената планираног буџета и
један одсто мање од извршења у
истом периоду 2013. године. Де -
фицит текућег периода износи
160.957 КМ - рекао је начелник
одје љења за привреду и финан-
сије Томислав Тодоровић.

Додајући да су порески прихо-
ди за посматрани период остваре-
ни су у износу од 2.158.934 КМ,
што износи 40 одсто од плана и
за 4 одсто мање у односу на исти
период прошле године. Док су
непорески приходи остварени  у
износу од 1.305.583 КМ, што је 44
одсто у односу на планиране непо-
реске приходе, а на нивоу је оства-
рења за исти период лане.

Тодоровић је рекао да су текући
расходи за посматрани период ост -
варени  у износу 3.071.769 КМ,
што је 40 одсто у односу на пла-
ниране текуће расходе и један
одсто мање од извршења у истом
периоду прошле године. Издаци за
не финансијску имовину остваре-
ни су у износу од 329.418 КМ што је
26 одсто од плана и значајно
више у односу на извршење у
истом пе риоду 2013. године, док
издаци за отплату главнице и
камате по кредитима примљених
од банака и отплате дуга добав-
љачу за јавну расвјету износе
407.815 КМ, и приближно су на
нивоу плана и 20 одсто мање од
извршења ових расхода у истом
периоду прошле године.

Трошење буџетске резерве
из вршено је у укупном износу од
стоји 23.257 КМ или 33 одсто од
плана и највећим дијелом односе се
на помоћи вјерским заједницама.

Одборници су са 18 гласова
''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова усво -
јили Извјештај о раду инспек-
цијских органа за првих шест
мјесеци текуће године.

Са 20 гласова ''за'' и 4 ''уздр-
жана'' гласа усвојен је и Извјештај о
раду сталних радних тијела Ску -
пштине општине Мркоњић Град за
2013. годину.                                    

С. Ћ.

Нови одборник из СНДС-а
Одлуку о верификацији мандата изабраног одборника Ратка

Лазендића у Скупштину општине Мркоњић Град, који му је додијељен
као кандидату на листи Савеза независних социјалдемократа-СНСД –
Милорад Додик, одборници су усвојили једногласно.

Дом здравља
чека избор
директора

Одборници су једногласно
усвојили и Одлуку о утврђива-
њу критеријума и расписива-
њу конкурса за избор дирек-
тора ЈЗУ Дом здравља ''Др
Јован Ра шковић'', али су са 18
гласова ''за'' и 6 ''уздржаних''
гла сова усвојили Рјешење о име-
новању комисије за избор дирек-
тора Дома здравља. Име новани
су: Тијана Рађевић Др љача,
предсједник, и чланови Ми -
лена Малешевић, Томи слав
То доровић, Славојка Зе љко -
вић и Борислав Криво кућа.

Предсједник СО Миленко Милекић
и нови одборник Ратко Лазендић
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Сњежана ЋУСО

Фабрика за производњу
готових одјевних пред-
мета “МАК Младост”
у Мркоњић Граду,
свечано је отворена уз

присуство највиших званичника
Републике Српске и општине,
бројних привредника и гостију. Ово
ново предузеће ради у простору
некадашње фабрике “Младост”,
коју је Влада РС купила у процесу
стечаја и пренијела у власништво
општине Мркоњић Град, основав-
ши предузеће “Младост МГ”, а у
чију су реконструкцију, санацију и
набавку опреме су заједнички Вла-
да и општина уложиле 500 хиља-
да КМ. Општина је нашла и стра-
тешког партнера из Македоније и
формирано је ново предузеће, а уз
то, за оживљавање производње је
издвојила 100.000 КМ за запош-
љавање 40 радника.

Врпцу су заједнички пресјекли
предсједник Републике Српске Ми-
лорад Додик, власник фабрике
Саша Ристовски и радник Сакиб
Верем - Цако.

- Вашом вољом и нашом подр-
шком, општину смо рехабилитова-
ли и вратили јој основне функције, а
дио тог укупног враћања живота
овдје је и ова фабрика, као и неке
још које ћемо у наредних неколико
мјесеци отварати овдје у Мркоњи-
ћу. Ово је за мене радост и увјерен
сам да ова фабрика доноси пер-
спективу општини. Ово није произ-
водња за магацине, ово је произ-
водња за познате купце и таквих
мјеста нам треба што више у Ре-
публици Српској. Ово је охрабрење
за све оне који желе да инвестирају
и ја их позивам да то и учине - рекао
је отварајући фабрику Додик.

Премијерка Жељка Цвијано-
вић је истакла да је ово заједнички
подухват Владе и општине.

- Заједничким снагама, корак
по корак, треба ићи до економски
боље будућности. Сигурна да се то

може постићи и задовољна сам
што је Влада могла да интервени-
ше на различите начине када је
ријеч о привреди. Желим да ово бу-
де привредни субјект који ће моћи
да извршава све своје обавезе
према радницима и држави и сигур-
на сам да успјех неће изостати - ис-
такла је предсједница Владе Ре-
публике Српске.

Начелница општине Дивна

Аничић изразила је задовољство
почетком рада фабрике, по којој је
Мркоњић  Град некад био познат,
те се захвалила свима који су по-
могли да дође до њеног отварања,
а посебно предсједнику Додику и
Влади, који су у стечајном поступку
купили фабрику и предали је опш-
тини.

- Давне 1950. године пуштена је
у рад фабрика "Младост", позната

по производњи тешке конфекције.
Некада је запошљавала више од
400 радника, а њени производи би-
ли су познати широм Европе - под-
сетила је Аничићева.

Отварању су присуствовали и
министар финансија Зоран Те -
гелтија и министар индустрије,
енергетике и рударства Жељко
Ковачевић.

Захваљујући Влади РС, општини и стратешком партнеру из
Македоније оживљена производња у некадашњој фабрици
"Младост", а одјевни предмети из нове фабрике већ имају
купце у Холандији, Белгији и Румунији

У фубрику “Мак Младост” стигле су нове шиваће ма-
шине и остала опрема за обнову радног простора фабрике,
укупне вриједности 150 хиљада евра. Директор Саша
Ристовски каже да је ријеч о “јукијевим” машинама, које су
аутоматизоване и за које у  текстилној индустрији сви знају
каквог су квалитета.

- Стигло нам је 120 шиваших машина и друга остала опре-
ма, између осталог фиксерке, пресе, бансеци прогресерке и
друго. Ми на овај начин настојима да фабрику модернизу-
јемо, како би прерасла у једну савремену и модерну фабрику -
рекао је Ристовски и додао да ће учинити све да направе име
од “Мак Младости”, које ће да се добро котира на европском
тржишту и постане бренд.

Он је истакао да додатна опрема значи и нова запошља-
вања, односно да је план да у наредном периоду достигну
цифру од око 300 радника, што ће доста значити и за овај
град. Комплетну набавку опреме финансирала је фабрика
из властитих средстава.

Начелница општине Дивна Аничић није крила задо-
вољство због покретања производње у фабрици “Мак
Младост” и што су стигле нове машине и опрема.

- Те нове машине значе модернизацију производње, зна-
че повећање продуктивности и нова радна мјеста. Ми смо
врло поносни на ову фабрику - рекла је Аничићева и нагласи-
ла да посебно радује што ће инвеститори већ од следеће
седмице почети обуку за додатне раднике и што је њи-хов
план да у наредном периоду запосле 300 радника.

Сакиб Верем - Цако, механичар у фабрици, каже да су
нове машине које су добили далеко савременије од садаш-
њих.

- Машине су боље посебно када је ријеч о продуктивно-
сти, уштеди електричне енергије, а да и не говорим о томе
колико ће радницима бити боље и лакше на њима  радити -
рекао је Верем и додао да посла има довољно и да су услови
рада добри.

С. Ћ.

Стари сјај
Један од сувласника пред-

узећа, Валентина Пешевска
Јованова, открила је да фабри-
ка тренутно запошљава 112 ра-
дника, и нада се да ће број бити
дупло већи до краја године.

- Имамо потписане угово-
ре са Холандијом, Белгијом и
Румунијом,  а у току су прего-
вори са партнерима из Енг-
леске, што значи да се шири-
мо на европско тржиште. Иск-
рено се надам да ћемо овој
фабрици вратити стари сјај -
рекла је Пешевска.

У фабрици су запослење
добили и радници који су и ра-
није радили, и веома су сретни
што су поново за машинама.

- Лијеп је осјећај бити
поново за машином. Посао
није тежак и битно је да што
више и квалитетније уради-
мо, јер зависимо од броја
комада - рекла је Срета Галић,
која се конфекцијом бави 24
године.

Рехабилитација општине
Предсједник Милорад Додик је истакао да oтварање фабрике

значи и рехабилитацију ове општине, која је на крају Одбрамбено-
отаџбинског рата била "испражњена" под окупацијом хрватских и
муслиманских снага. 

- Овдје је била девастирана не само инфраструктура, него и
друштвени живот, који је требало рехабилитовати и вратити. А
дио тог укупног враћања живота свакако је и докапитализација
ове фабрике и њен почетак рада - поручио је Додик.

ПРЕДСЈЕДНИК СРПСКЕ ОТВОРИО ФАБРИКУ "МАК МЛАДОСТ"

Мркоњићка конфекција
поново на тржишту Европе

Стигла нова опрема вриједности 150.000 евра



192.414 
конвертибилних мара-
ка издвојено је у
општинског буџета од
2010. године за при-
правнички стаж 31 при-
правника, а по програ-
му Општине Мркоњић
Град за подстицај раз-
воја привреде.

На подручју општине Мр -
коњић Град асфалтирано је
3.152 метра локалних путева у
укупној вриједности од 250.500
КМ, које је обезбиједила општина
уз учешће грађана и помоћ Владе
Републике Српске, а радове је из -
водило предузеће ''Мркоњић пу -
теви''.

Ширина асфалтне подлоге на
свим дионицама је 2.60 матара, а
уз трасу ће бити урађене банкине
ширине пола метра. Асфалти -
рани су  путеви у Тријебову, До -
њим Баљвинама, Старом Селу,

Подоруглој, Ораховљанима и у
насељу Брдо.

У Тријебову селу удаљеном 12
километара од Мркоњић Града, у
засеоцима Алексићи и Пролићи
асфалтирано је 775 метара пута, а
вриједност пројекта је 68.000 КМ.

У Доњим  Бањвинама, ас -
фалтирано је 630 метара пута, а
вриједност овог пројекта је
55.000 КМ, док је у Старом селу,
засеок Милашиновићи, 20-так
домаћинстава добило 579 метара
асфалтираног пута вриједности
50.000 КМ.

Такође су асфалтирана и два
пута у насељу Подоругла, пут за
Бреше у дужини од 216 метара и
пут за Вујасине 162 метра. За
асфалтирање ова два пута из
општинског буџета издвојена је
31.000 КМ, а тиме је ријешен про-
блем путне инфраструктуре за око
25 домаћинстава.

Асфалтирано је и 130 метара
пута у насељу Брдо, засеок
Комленићи–Копузи, вриједности
11.500 КМ, као и 285 метара пута
за Митриће, вриједности 26.000
КМ.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ

250.500 КМ за асфалтирање

Нови пут у Ораховљанима
У Мјесној заједници Ораховљани завршено је асфалтирање
375 метара пута који води од главног пута у Ораховљанима
према цркви, за шта је из буџета општине издвојено 30.000
КМ.

Министарка за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике
Српске Сребренка Голић и министар фи -
нансија Зоран Тегелтија боравили су у рад-
ној посјети у општини Мркоњић Град и са
начелницом општине Дивном Аничић раз-
говарали о активностима на пословној зони
Подбрдо и другим развојним пројектима.

Министарка Голић је рекла да је упозна-
та о радовима на пословној зони општине и
истакла да јој је задовољство да сарађује са
добрим домаћинима.

- Начелнику који воли своју општину и
који жели да је развија и доведе инвеститоре,
институције система дужне су да пруже сву
неопходну помоћ како би нека инвестиција
успјела. Доказ тога је изградња фабрике РС
Силикон у Бјелајцу. Обрадовала ме је и чиње-

ница што су добро осмислили гдје треба да се
лоцира пословна зона, односно што је дисло-
цирана из ужег центра. Упознали су нас и о
инвестицијама у које треба да се уложи како
би та зона добила све основне елементе једне
пословне зоне с циљем привлачења домаћих
и страних инвеститора - рекла је Голићева и
открила да је начелница општине изразила
жељу за реализацију пројекта "Српске
куће" који је договорен приликом посљед-
ње посјете Београду са министарком грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре
Србије Зораном Михајловић.

Дивна Аничић је изјавила да је током
састанка највише разговарано о великом
пројекту - изградње фабрике металси -
лицијума "РС Силикон" у Бјелајцу.

- Захвални смо Влади што је довела
инвеститора, Министарству финансија које
је направило уредбу и које суфинансира 15
одсто вриједности пројекта и Министарству
за просторно уређење које је у рекордном
периоду издало све неопходне документе
како би могла почети изградња фабрике -
рекла је начелница општине и нагласила да
општина има изузетну сарадњу са Ми -
нистарством на чијем је челу Сребренка
Голић.                                                       

С. Ћусо 

МИНИСТРИ ГОЛИЋ И ТЕГЕЛТИЈА У РАДНОЈ ПОСЈЕТИ МРКОЊИЋ ГРАДУ

Општина коју вриједи подржати

И Балкана тема разговора
- Разговарали смо и о просторном плану посебне намјене за подручје туристичко-

рекреативног центра Балкана, с обзиром на то да је у току израда просторног плана.
Тражили смо неку врсту финансијске помоћи јер је Балкана значајна и за наш град и за
Републику Српску - изјавила је начелница општине Дивна Аничић и нагласила да ће про-
сторни план који ради Урбанистички завод, бити завршен до краја године.

- Институције система ду-
жне су да пруже сву неоп-
ходну помоћ начелнику
који жели да развија
општину и доведе инвес-
титоре - рекла Сребренка
Голић

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Посао за пет
приправника

Начелница општине Дивна Аничић потписала је са пет послодаваца
уговоре о суфинансирању запошљавања пет приправника са висо-
ком стручном спремом. За ове намјене општина ће издвојити 30.000
КМ, односно рефундираће нето зараде приправника у износу од 500 КМ
у периоду од годину дана, док послодавац има обавезу плаћања бруто
зараде приправника.

По једног приправника запослиће Јавна установа Центар за
социјални рад, Јавна установа Културно-спортски центар “Петар
Кочић”, Комунално предузеће “Парк”, МИГ Електро и Нови дом за
стара и изнемогла лица “Агапе”.

Приправница Николина Јовандић каже да је захвална општини
што подржава младе људе. 

- Двије године сам била на бироу и ево сад сам коначно добила прили-
ку да одрадим приправнички стаж. То ми много значи, самим тим што ћу
стећи радно искуство за даљи рад и будућност - рекла је Јовандићева.

Начелница општине Дивна Аничић каже да је запошљавање при-
правника веома значајно, због тешке привредне ситуације и захвалила се
власницима приватних предузећа, који се у овим тешким временима одлу-
чују да запошљавају приправнике.

Потписивању уговора присуствовали су и послодавци којима су одоб-
рена средства за запошљавање девет приправника од стране Завода за
запошљавање, односно реализацијом пројекта “Први посао”. Ове
године кроз различите програме приправнички стаж у Мркоњић Граду
одрадиће укупно 30 приправника.                                                                          С. Ћ.

!
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Сњежана ЋУСО

Фабрика "Бема" по -
чела је да ради при -
је десет година у за-
купљеним просто-
ријама бивше Тво-
рнице "Босна обу-

ћа", коју су закупили Словенци
Мартин Жилник и Бењамин Фу-
гина. Након пет година купили су и
погон Мркоњић Граду, а данас
''Бема'' има веома сређену фабрику
и запошљава 1.250 радника у
погонима у ова два града. 

У Мркоњић Граду запошљава
350 радника, а пословодство пла-
нира да уведе другу смјену и
запосли још 150 радника. По-
водом десетогодишњице успјеш-
ног рада, мркоњићки погон "Беме"
посјетили су предсједник Наро-
дне Скупштине Републике Срп-
ске Игор Радојичић, министар
финансија Зоран Тегелтија и
челници локалне самоуправе.

Радојичић је рекао да треба пос-
ветити пажњу сваком од производ-
них субјеката, јер нема пуно оних
који данас запошљавају раднике.

- Ми смо у протеклим годинама
од стране републичких власти
имали низ различитих линија
којима се настојало помоћи произ-

водним погонима, поготово онима у
индустрији текстила, коже и обуће -
рекао је Радојичић. 

Он је подсјетио да су у првим
годинама кризе биле одређене
субвенције обезбијеђене за овај
сектор по једном раднику, а након
тога зависно од године до године
биле су линије за подстицај извоза
и за инвестицију. Ове године је то
враћање неопорезивог дијела до-
хотка по договору са привредном
комором и послодавцима. 

- Речено је да не идемо на посеб-
не подстицаје већ да сви производ-
ни субјекти на овакав начин, увође-
њем неопорезивог дохотка, добију
додатна средства која могу да
уложе у обртна средства, у запош-
љавање, у инвестиције, у стандард
радника и да на тај начин омогући-
мо помоћ, прије свега производном
сектору - изјавио је Радојичић и до-
дао да је ово сектор који запошља-
ва око 10.000 радника у Репу -
бли ци Српској и који има шансу за
нове послове, попут Беме,  која пла-
нира запошљавање 500 нових
радника у своја два погона.

Начелница општине Дивна
Аничић подсјетила је да је ова
фабрика највећи привредни су-
бјект на подручју општине и да јој је
Општина помагала кроз своје про-

граме за привредни развој  и под-
стицаје и помаже им сваке године
кроз подстицаје за нове  раднике, а
тако ће бити и надаље.

Већ у првим мјесецима рада
2004. године "Бема" је произво-
дила горње дијелове обуће за поз-
нате свјетске купце Paul Green i

Shoe&Shirt. Данас ова фабрика
ради високомодну женску, мушку,
дјечију и спортску обућу, трекинг
програм, кућне папуче, бризгану,
заштитну и радну обућу и остварује
сарадњу и са компанијама LOWA,
Rohde, Fidelio, Adidas, Alpine-
stars, Ciciban, Rems... 

14.000.000
конвертибилних марака

вриједан је извоз
"Беме" у прошлој
години.!

Министар за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике
Српске Сребренка Голић уручила је пред-
ставницима предузећа "Р-С Силикон" у
Бјелајцу, грађевинску дозволу за изград-
њу фабрике метал-силицијума. Вријед-
ност овог пројекта који реализује италијан-
ска компанија "Меtalege" је 30 милиона
евра, а градњу са 15 одсто суфинансира
Влада РС.

Голићева је истакла да јој је велико
задовољство што је уручила грађевинску
дозволу предузећу које ће запошљавати
стотине радника.

- Ово предузеће годишње ће производи-
ти 17.000 тона метал-силицијума и запош-
љавати стотине радника, док је данас на
грађевини ангажовано више фирми и преко
стотину радника, што је најбољи доказ коли-
ко је ангажована домаћа оператива. Све пот-
ребне процедуре за изградњу фабрике су
испоштоване, ово предузеће је 9. септембра
добило еколошку дозволу, која је претходи-
ла грађевинској, а претходно испоштоване

сва процедуре у складу са законом о зашти-
ти животне средине - изјавила је министарка
и додала да очекује да ће им крајем 2015.
године бити уручена и употребна дозвола

када се очекује и почетак производње.
Министар финансија Зоран Тегелтија

је рекао да је Влада раније потписала мемо-
рандум са фирмом "Меtalege" о реализа-

цији овог пројекта и да је испоштовано све
што је до сада договорено.

- Влада је била на располагању компа-
нији и због тога су успјели у овако кратком
року да обезбиједе сву потребну документа-
цију. Ми ћемо и даље подржавати све оне
инвеститоре који желе улагати у реални сек-
тор и колико год им буде потребно наша по-
моћ ми ћемо им бити  на располагању  - ре-
као је Тегелтија и додао да Влада мора бити
на страни оних који улажу и који финанси-
рају велике пројекте.

Директор "РС Силикона" Ђанмика-
еле Фоља истакао је да грађевинска дозво-
ла представља "зелено свјетло" за њихове
даље радове.

- Упркос времену које нам није ишло у
корист у протеклом периоду, ми ћемо успјети
да испоштујемо све рокове и у септембру
2015. године завршити све радове - рекао је
Фоља и додао да посебну захвалност дугује
министру Тегелтији, који је подржао овај
пројекат и онда када нико није вјеровао у
њега. С. Ћ.

"Р-С СИЛИКОН" ДОБИО ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ У БЈЕЛАЈЦУ

Погони спремни за старт у јесен 2015.

Првих десет
година БЕМЕОбућа из Српске 

за инострано тржиште
- Влада Републике Српске учинила је много за "Бему" преко разних

подстицаја и донација.  "Бема" ове године  има план да запосли у Мр-
коњић Граду још 150 радника и да уведемо другу смјену - открио је тех-
нички директор Маринко Умићевић и додао да су у фабрици у
Мркоњић Граду запослени 350 квалитетни радници који праве ципеле
за инострано тржиште.

- Радимо ципеле за извоз, а наш стратешки циљ је да кренемо са
производњом сопствене ципеле  и да имамо свој бренд, а развијаћемо
углавном обућу за средњи сталеж - каже Умићевић  

Радници кажу да су задовољни  јер имају редовну плату и плаћени
су им доприноси.

- Радим већ двије године овдје, није ми тешко, плата је редовна и ја
сам задовољна - изјавила је радница Божана Бугеза.

Грађевинци 
за примјер

Директор "РС Си-
ликона" Ђанмикаеле
Фоља изјавио је да ће
сви рокови бити пошто-
вани захваљујући фир-
мама које су ангажова-
не на градилишту, које
раде брзо и ефикасно.

- Могу рећи да ни у
Италији не бих могао да
нађем такве раднике -
поручио је Фоља.

ОБИЉЕЖЕН ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ ФАБРИКЕ ОБУЋЕ ИЗ БАЊА ЛУКЕ И НАШЕГ ГРАДА

Предсједник Скупштине РС Игор Радојичић 
и технички директор Маринко Умићевић 
у обиласку мркоњићког погона “Беме”



Сњежана ЋУСО

Начелница општине Мркоњић
Град Дивна Аничић потписала је у
складу са Програмом подстицаја
привредног развоја општине за
2014. годину, уговоре о микрокре-
дитирању два предузетника и два
уговора за реализацију пројекта
самозапошљавање незапослених
лица.

Предузећима “НТБ” и Галан-
терији “Дринић” одобрено је
45.000 марака кредита са ка-
матном стопом од 3,35 одсто, од

чега ће општина положити депо-
зит у износу од 21.420 КМ. Доби-
јена средства  корисници кредита
ће утрошити у посебне намјене, те
имају обавезу да запосле одређени
број радника.

Бранко Јовичић и Рајко Ћу-
лум, добиће као физичка лица по
5.000 КМ од општине, као под-
ршку самозапошљавању.

Начелница каже да на овај на-
чин дају новац у корисне ствари,
људима који запошљавају нове
раднике

- То је помоћ општине за нова

радна мјеста и за повећање броја
запослених - рекла  је Аничићева и
захвалила се свима који користе
средства од општине и запошља-
вају нове раднике.

Бранко Јовичић покренуће по-
сао продаје електроматеријала и

каже да су му ова средства неопхо-
дна за покретање властитог посла. 

- Ова средства ћу искористити,
јер тешко да бих сам могао да отпо-
ченем овај посао - рекао је Јовичић,
и захвалио се општини на доби-
јеној помоћи.
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ПОЉОПРИВРЕДА
Општина
улаже у
пластенике

Пољопривредни произвођа-
чи Далибор Еремија из Бје-
лајца, Иво Педљо из Мајдана,
Зоран Цвијић из Медне и Ни-
кола Иличић из Сурјана потпи-
сали су са начелницом општине
Дивном Аничић уговоре о до-
дјели  пластеника. Цијена јед-
ног пластеника је 6.000 КМ, од
чега ће општина са 4.500 КМ
субвенционисати набавку, док је
властито учешће 1.500 КМ по
пољопривредном произвођачу.

Иво Педљо из Мајдана зах-
валио се општини која подржа-
ва пољопривредне произвођа-
че.

- Хвала што добијамо овако
повољно пластенике. Остаје ми
још да видим која култура би
била најбоља и која има тржиш-
те - објаснио је Педљо.

Дивна Аничић каже да је у
протекле четири године подије-
љено 16 пластеника на подручју
општине.

- Са овим пројектом смо кре-
нули 2011. године и ми ћемо и
даље наставити управо због тих
добрих искустава и повећаваће-
мо тај број из године у годину -
рекла је Аничићева. 

Корисници ће добити плас-
тенике од 200 квадратних мета-
ра, а поред металне конструк-
ције и ПВЦ фолије, биће им до-
дијељена и пратећа опрема коју
чине систем за наводњавање
кап по кап, каце од 500 литара,
специјални вентили...

С. Ћ.

УГОВОРИ О МИКРОКРЕДИТИРАЊУ И САМОЗАПОШЉАВАЊУ

Нова радна мјеста 
на првом мјесту

Амбасада Кине донирала
пољопривредну механизацију

Амбасада Републике Кине у Босни и Херцеговини обезбиједила је
за четири пољопривредника са подручја мркоњићке општине пољо-
привредну механизацију. Ријеч је о пољопривредницима који су конку-
рисали на јавни позив кинеске Амбасаде у Сарајеву, а који је био расписан
почетком ове године за помоћ пољопривредницима у Републици Српској
у пољопривредној маханизацији. 

У општини Мркоњић Град пољопривредницима је додјељен трактор
са прикључним машинама, један мултикултиватор са прикључним маши-
нама, музни апарат и моторна пила. Пољопривредницима је механизација
допремљена захваљујући помоћи општине која је обезбједила превоз
из Сарајева до Мркоњић Града. С. Д. 

Општина издвојила 50.070 КМ 
за огрев за породице бораца

Општинска управа општине Мркоњић Град обезбиједила је средства
за субвенцију трошкова за набавку огрева за 405 породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије. За ове
намјене из буџета општине издвојено је 50.070 КМ. Право на накнаду оства-
рило је 319 породица погинулих бораца и 86 ратних војних инвалида.

- Ми сваке године из буџета, а према скупштинској одлуци о допунским
правима породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца
издвајамо средства и помажемо им код обезбјеђења огрева - подсјетила је
в.д. начелница одјељења за друштвене дјелатности Тијана Рађевић
Дрљача и додала да ће породице погинулих бораца добити по 130
КМ, а ратни војни инвалиди по 100 КМ. С. Ћ.

Општински подстицаји 
привредном развоју

Општина Мркоњић Град у буџету је издвојила 600.000 мара-
ка за Програм подстицаја привредног развоја општине од чега
485.000 КМ за развој малих и средњих предузећа и предузет-
ништва.

У селу Подршница, педесетак метара од правос-
лавног храма Покрова Пресвете Богородице, у току
су завршни радови на изградњи парохијске сале. Сала
је димензија 36,5 пута 16,2 метара и моћи ће примити
око 1.000 гостију.  У њој су предвиђене и пратеће прос-
торије за гардеробу, мушки и женски тоалети, кухиње и
просторије за оставу.

- Тренутно смо у фази постављања кровне кон-
струкције и покривање објекта - рекао је Драган Убо-
вић, који заједно са осталим мјештанима ради на из-
градњи сале, и додао да је за ову годину предвиђено и
постављање  једног дијела прозорских отвора.

Сала се гради за све потребе које буду имали паро-
хијани и Црквена општина Подрашница, односно
Српска православна црква, као што су крштења,
вјенчања, сахране, црквена слава, састанци и други
догађаји. Изградњу сале финансирају Српска Правос-
лавна Црквена општина Подрашница уз помоћ општи-
не Мркоњић Град и бројних других донатора и прилога.

Тачно вријеме свеукупног завршетка објекта тре-
нутно се не може предвидјети, јер сам објекат је таквог
карактера да се гради од добровољних прилога и
донација, док су за градњу задужени мјештани По-
драшнице.

С. Ћ.

75.000 
конвертибилних
марака издвојила је

Општина Мркоњић
Град од 2011. године до

данас за стимулисање
набавке 16 пластеника.

!

Нова парохијска сала у Подрашници
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Сњежана ЋУСО

Начелница општине Мр-
коњић Град Дивна Ани-
чић уприличила је пријем за
15 мркоњићких средњош-

колаца и послодавце који ће уче-
нике запослити на један дан. Они
су добили прилику да буду запос-
лени на један дан и то у оквиру
Социјалног дана који је дио
пројекта "Волонтирај, кредити-
рај" који се организује у цијелој
Босни и Херцеговини, у реализа-
цији Удружења "Инфохаус".

У овогодишњем пројекту уче-
ствује и 15 ученика Машинске
школе, а највећу подршку у реали-
зацији дали су Општинска упра-
ва, Хидроелектране на Врбасу и
Електродистрибуција, који ће на
један дан запослили по пет учени-
ка и који су ове године дали под-
ршку младима како би стекли од-

ређену праксу и исказали своје мо-
гућности.

Начелница општине Дивна
Аничић истакла је да општина са
задовољством подржава овај
пројекат и волонтерима пожељела
успјешан радни дан.

- Сретни смо јер имамо омлади-
ну која је активна и која мисли о себи
и која мисли ште ће да уради за
неког другог, јер волонтирање је
врло хуман рад и мислим да волон-
тирати значи бити хуман, а хумани
су само они људи који су добри
људи, поштени и вриједни - рекла је
Аничићева и нагласила да општина
уназад пет година подржава про-
јекат "Волонтирај - кредитирај".

Зафир Шишић, асистент на
пројекту, каже да Удружење "Ин-
фохаус" из Сарајева већ осму годи-
ну реализује овај пројекат и да су
ове године укључена 63 града из
цијеле БиХ.

- Пројекат "Волонтирај-креди-
тирај" укључује више од 1.500 сред-
њошколаца и више од 150 институ-
ција, фирми и организација у ко-
јима ће они имати прилику да раде
на један дан. Циљ пројекта јесте да
ученичке дневнице не иду директно
у руке ученика, већ у један зајед-
нички фонд из којег ученици фи-
нансирају најбоље ученичке пројек-
те који су корисни локалној заједни-
ци, али и побољшању статуса мла-
дих у цјелини - објаснио је Шишић и
додао да је ово за младе људе при-
лика да стекну радно искуство.

Мркоњићки средњошколци су
захваљујући друштвено одговор-
ним институцијама и компанијама,
добили могућност да зараде
дневницу од 20 КМ, која ће бити
уплаћена у јединствени социјал-
ни фонд из којег ће се финансира-
ти пројекти које одаберу сами сред-
њошколци.

Помоћ за набавку уџбеника ученицима из породица погинулих бораца
Општина Мркоњић Град и ове године

обезбиједила је средства за набавку
уџбеника за двоје дјеце - ученика средњих
школа из категорије породица погинулих
бораца.

Станислав Драгосављевић ученик је
трећег разреда средње школе и каже да ће
му добијена средстава добро доћи.

- Добијена средства ћу искористити за
набавку још неке опреме за школу која ми
недостаје - открио је Станислав.

Тијана Рађевић Дрљача, начелница
одјељења за друштвене дјелатности,
рекла је да право на ову помоћ имају дјеца
погинулих бораца која су на редовном шко-
ловању.                                                                     С. Ћ.

ПОСАО НА ЈЕДАН ДАН ДОБИЛО 15 СРЕДЊОШКОЛАЦА

Волонтирај - кредитирај

ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ

Возачи
опрез!

Кампања „Возачи, школа је
за нас, а опрез је за вас“, коју
спроводи Центар јавне безбијед-
ности Бања Лука, односно Ста-
ница јавне безбиједности у Мр-
коњић Граду, заједно са Ауто-
мото савезом РС и општином,
промовисана је и у нашем граду.
Она промовише већу сигурност
дјеце у саобраћају и могућност уна-
пређења подучавања образовних
правила понашања дјеце у саобра-
ћају, како би навике које ће стећи
примјењивали за цијели живот.
Кампања подиже свијест дјеце, во-
зача и родитеља и нас самих .

- Организовали смо Дан отво-
рених врата и припремили презен-
тације за дјецу како би на правилан
начин савладали како безбједно
отићи од куће до школе, и од школе
до куће. Дјеци је презентована по-
лицијска опрема коју користимо у
саобраћају, моторна возила, као и

полигон за бицикл и кратки цртани
филм који су припремиле колеге из
Ауто-мото савеза. Евидентно је да
на подручју наше општине уназад
неколико година није било пов-
ријеђене дјеце у близини школа и
на путу од куће до школе - изјавио је
командир  полицијске станице за
безбједност саобраћаја Горан
Рољић.

Пријатељ кампање јесте и
Ауто-мото савез Републике Срп-
ске, а портпарол Перица Пећанац
је истакао да АМС већ дужи период
у локалним заједницама у читавој
РС организују кампање за најмлађе
управо за то да  би се скренула па-
жња како да буду безбједни у саоб-
раћају. 

Ђ.Шолак

Утисци 
Никола Шпирић, ученик че-

твртог разреда економске шко-
ле каже да  му је част што је дио
једног оваквог пројекта. 

- Веома ми је драгошто мије
пружена прилика да учествујем у
једном оваквом пројекту и мис-
лим да ће то бити добро искуст-
во како за мене тако и за моје
пријатеље. Волонтирање је ко-
рисно јер се на тај начин стиче
праксе која ће нам требати у
будућности.

Са њим се слаже и школска
другарица Сузана Јоргановић.

- Пројекат је значајан када се
у будућности негдје запослимо
да бар оријентационо знамо неке
основне ствари и да се упознамо
како раде предузећа у нашем
граду - рекла је Сузана.

www.mrkonjic-grad.rs.ba

Посјетите званичну
интернет презентацију
Општине Мркоњић Град



За 115 првачића основних шко-
ла са подручја општине Мркоњић
Град уприличен је свечани пријем у
Културно-спортском центру “Пе-
тар Кочић”. Најмлађима је пола-
зак у школу и срећне школске дане
пожељела начелница општине
Дивна Аничић.

- Ми смо испред општинске
управе за вас припремили ову малу
приредбу и поклончиће  као мали
знак пажње за ваш почетак школо-
вања. Желим вам да будете добри
ђаци, вриједни, да слушате своје
родитеље и учитеље - поручила је
Аничићева.   

Испред Станице јавне без-
бједности Мркоњић Град прва-
чиће је поздравио командир саоб-
раћајне полиције Горан Рољић,
који је упутио апел свим учесници-
ма у саобраћају да обрате пажњу
на ученике, посебно на првачиће. 

- На најпрометнијим саобра-
ћајницама у граду постављени су
транспаренти како би се скренула
пажња возачима да је почела
школска година, док ће у непосред-
ној близини школа бити појачано
присуство полицијских службеника

како би се школарцима омогућио
безбједан прелазак улице, а одр-
жаће се и традиционална едукација
дјеце како да безбједно учествују у
саобраћају - рекао је Рољић.

За првачиће је припремљен и
забавни програм, гдје су уживали у
пјесмама градског хора “Мали
принц”.                                           С.Ћусо
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Иван Горан Ковачић (МГ) 36
Петар Кочић (МГ) 50
Вук Караџић (Бараћи) 17
Бранко Ћопић (Бјелајци) 12

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ У ПОСЈЕТИ ОПШТИНИ

Мркоњићки
малишани
код начелнице 

Поводом обиљежавања "Недјеље дјетета", начелница општине
Мкроњић Град Дивна Аничић организовала је у свом кабинету традицио-
нални пријем за малишане Дјечијег вртића "Миља Ђукановић".

Начелница је са малишанима разговарала о "дјечијим правима", док
су малишани начелници рецитовали пјесмице, постављали бројана пита-
ња и уручили поклон који су сами израдили, као и једну корпу здраве
хране.

Потом су на Тргу Краља Петра I Крађорђевића заједно са осталим
малишанима из вртића извели програм који говори о дјечијим правима, а
овогодишњи мото "Недјеље дјетета" је "Имам право да кажем и будем
саслушан". 

Дјеца су прошетала и градом носећи транспаренте на којима су истак-
ли своја права, међу којима се посебно истичу право на игру и дружење.

С. Ћ.

ОПШТИНА ПРИРЕДИЛА ПРИЈЕМ ЗА НОВЕ ЂАКЕ 

Поклони, пјесма и 
савјети првачићима

На Дан старих поклони
Центра за социјални рад

Поводом 1. октобра, Међународног дана старих
лица, радници Центра за социјални рад посјетили су
старе и изнемогле кориснике додатка за туђу његу и помоћ
- Милу Врбљанца из Мркоњић Града, најстаријег корис-
ника, рођеног 1920. године,  Анђу Ђукановић (90) и Ма-
рију Будишу (92). и уручили им пригодне поклоне. Све
троје живе са својим породицама које се брину о њима, а
скромни пакети и посјета радника Центра представљају
мали знак пажње са циљем да им покажу да нису заборав-
љени. 

Центар за социјални рад током октобра мјесеца наста-
вио је са обиласком старијих и изнемоглих лица и осталих
корисника. С. Ћ.

Фолклорци посјетили 
Дом за старе "Агапе"

Чланови Дјечијег фолклорног ансам-
бла КУД-а "Петар Први Карађорђевић
Мркоњић", поводом Међународног дана ста-
рих лица, посјетили су Дом за стара и изне-
могла лица "Агапе" у Подоругли. Они су за
штићенике дома припремили и извели приго-
дан програм са сплетом игара из Србије,
Македоније и околине Мркоњић Града. У
њиховим фолклорним чаролијама уживали су
стара лица у дому, која су се на тренутак при-
сјетили дана када су и они били млади и ужива-
ли у игри и плесу. 

Дом "Агапе" отворен је прије четири године
и у њему тренутно борави 60 старих лица.   С. Д.

115
ђака уписано је у школској 2014/2015.
години у први разред у четири основне
школе на подручју општине Мркоњић
Град, што је за 33 ђака мање него лане.

!

основна школа ђака првака
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ОДРЖАН ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ МУЗИЧКИ ДЈЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ 

Сњежана ЋУСО

Мркоњић Град
био је по пети
пут домаћин Ме-
ђународног дје-
чијег фестива-
ла "Распјеване

пахуљице", на којем је наступило
28 солиста и четири хора основ-
ношколског узраста из свих кра-
јева бивше Југославије.

Директорка фестивала, Ми-
лијана Малић, из Удружења
"Мали принц" из Мркоњић
Града, истакла је да је ове године
било много заинтересованих за
наступ.

- Сама чињеница да се при-
јавило 78 солиста говори колико
је било заинтересованих и колико
се за наш фестивал прочуло, ме-
ђутим, морали смо да их селекту-
јемо због немогућности извођења

свих композиција - навела је Ма-
лићева.

На отварању Фестивала, међу
бројним гостима, био је и минис-
тар финансија Републике
Српске Зоран Тегелтија, а фес-

тивал је отворила начелница
општине Мркоњић Град Дивна
Аничић, која је је истакла да је
манифестација  из године у годи-
ну све квалитетнија и боља.

- Иза нас су четири успјешна

фестивала и сигурна сам да ћемо
и на овом петом сви заједно ужи-
вати у дјечијој игри и пјесми.
Надам се да ће наши гости по-
нијети лијепе успомене из нашег
града и сигурно, заједно са нашом

дјецом, биће најбољи амбасадори
Мркоњић Града и његове културе
- рекла је Аничићева и пожељела
учесницима много успјеха на фес-
тивалу, као и доста игре и друже-
ња.

У ревијалном дијелу је насту-
пио познати пјевач Лукијан
Ивановић. Организатор Фести-
вала је Удружење "Мали принц"
из Мркоњић Града, а покровите-
љи манифестације су, већ по тра-
дицији, Министарство просвје-
те и културе и Општина Мр-
коњић Град.

РАСПЈЕВАНЕ 
ПАХУЉИЦЕ
Побједници мркоњићког фестивала

Прве вечери Фестивала, Гран при је припао
хору Дјечијег културног центра у Београду,
прво мјесто је освојио хор "Мали принц" из
Мркоњић Града, друго хор "Алегро" из Загреба
и треће хор "Орфеј из Новог Сада.

Међу солистима Гран при је добила Антонија
Гиговска из Македоније, прво мјесто је освојила
Емилија Бошкић из Мркоњић Града, друго
Кристина Лубијана из Хрватске и треће Теодора
Живковић из Београда.

Мркоњићки музички фестивал окупио је 28 солиста и четири хора

Најбољи солисти фестивала Награђени хор из Београда

Лукијан Ивановић

Антонија Гиговска



Више од хиљаду ученика
основних и средњих
школа и дјеце из Дје-
чијег вртића "Миља
Ђукановић" учествова-

ло је на 10. Госпојинској уличној
трци под називом "Добро за
мој град".

Организатор Госпојинске ули-
чне трке је Јавна установа Ку-
лтурно-спортски центар "Пе-
тар Кочић", покровитељ је Оп-
штина Мркоњић Град, а гене-
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ОДРЖАНЕ ДЕСЕТЕ ГОСПОЈИНСКЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ У

МЛАДОСТ НА УЛИЦАМ

- Мислим да је ово један од најрадос-
нијих дана у Мркоњић Граду, зато што је
толико омладине на улицама града, а
без младости нема живота, нема овог
града и нема Републике Српске - поручи-
ла је начелница општине Дивна Аничић



рални спонзор "Хидроелектране на
Врбасу". 

Отварајући трку, начелница општи-
не Мркоњић Град Дивна Аничић, так-
мирачима је пожељела много среће и да
најбољи побиједе. 

- Мислим да је ово један од најрадос-
нијих дана у Мркоњић Граду, зато што је
толико омладине на улицама града, а
без младости нема живота, нема овог
града и нема Републике Српске - рекла је
окупљенима Аничићева и захвалила се
свима који су омогућили одржавање ове

манифестације, а прије свега такмичари-
ма.

Манифестацију су помогли и Мини-
старство за породицу, омладину и
спорт, Министарство просвјете и кул-
туре и Министарство за финансије у
Влади РС, те бројни други привредни
колективи из града.

Све трке су на свој начин биле заним-
љиве и неизвјесне, а велику пажњу гле-
далаца привукла је трка наjмлађих учес-
ника - цицибана - најмлађих Мркоњића-
на из предшколске установе.              С. Ћ.

 МРКОЊИЋ ГРАДУ

МА ГРАДА
ПОБЈЕДНИЦИ
ЦИЦИБАНИ: 
Ђорђе Лазендић
и Ана Тркуља
ПРВИ РАЗРЕД: 
Милутин Илић 
и Јована Еремија
ДРУГИ РАЗРЕД: 
Данијел Иликтаревић 
и Ана Убовић
ТРЕЋИ РАЗРЕД: 
Јовица Удовчић
и Марија Милић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 
Дмитар Скопљак 
и Дајана Тица
ПЕТИ РАЗРЕД: 
Емил Микулић 
и Милана Еремија
ШЕСТИ РАЗРЕД: 
Василије Каурин
и Драгана Арсенић
СЕДМИ РАЗРЕД: 
Митар Митрић 
и Марија Ненад
ОСМИ РАЗРЕД: 
Петар Милановић 
и Марија Клепић
ДЕВЕТИ РАЗРЕД: 
Недељко Милекић
и Милица Љубоја
ПРВИ РАЗРЕД 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 
Михајло Пена 
и Адријана Анђелић
ДРУГИ РАЗРЕД 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 
Дејан Ступар 
и Наташа Рајковић
ТРЕЋИ РАЗРЕД 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 
Стефан Милановић 
и Данијела Гаврић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 
Душан Ступар 
и Николина Лукић
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Начелница општине Дивна Аничић,
поводом "Недјеље дјетета", у фискултурној
сали школе у Подрашници, уручила је дирек-
торима основних школа са подручја општине
комплете лопти. Овим пројектом све четири
школе са подручја општине добиле су 64
лопте за мали фудбал, кошарку, одбојку и
рукомет.

- Данас смо веома сретни што се налазимо
у нашој основној школи ''Вук Караџић'' у
Подрашници, посебно што је то сеоска основна
школа, која има веома лијепу и модерну фис-
културну салу и гдје смо одлучили, да поводом

"Недјеље дјетета", подијелимо лопте за наше
основце. Тако ће све четири наше основне
школе добити једнак број кошаркашких, од-
бојкашких, рукометних и фудбалских лопти,
које ће  ученици користити у својим наставним и
ваннаставним активностима - рекла је начел-
ница и додала да је то већ уобичајен процес
који општина већ годинама ради, јер ни минис-
тарство ни школе саме не могу да обезбиједе
довољан број лопти.

Лазар Каурин, ученик осмог разреда
школе у Подрашници захвалио се начелници
на овом поклону.

- Желим да се захвалим општини и начел-
ници на донираним лоптама, јер помоћу њих
ученици могу да развијају своје тијело и да
вјежбају за школска такмичења, а самим тим
створиће се и бољи услове за рад на физичком
васпитању - рекао је Каурин.

Теодора Тодоровић, ученица другог раз-
реда, каже да јој је веома драго што су добили
лопте.

- Драго ми је због нових лопти, јер јако во-
лим физичко васпитање и да се играм - пору-
чила је Теодора.

С. Ћ.

УРУЧЕНИ КОМПЛЕТИ ЛОПТИ СВИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ

Више лопти - више 
игре и дјечије радости
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Бранка ЋОЋКАЛО

Иове године Зелен -
ковац је био попри-
ште кулинарске
м а н и ф е с т а ц и ј е
"Рат гра'ова", коју
је по шести пут орга-

низовало Планинарско-еколош-
ко друштво "Видик". У борби са
лошим временом и под мотом
"Видик узвраћа ударац невре-
мену", шеста епизода, седам при -
јављених екипа су укрстиле кутла-
че и надметале се у кувању пасу-
ља. Такмичари су били из Рибника,
Шипова и Мркоњић Града, а по
одлуци гурманског жирија (Љу -
бомир Пена, Слободан Ћоћкало,
Драган Кузмановић, Мирјана
Ћоћкало и Адријано Баф), нај -
бољи пасуљ је скувала екипа
"Ше кил и Бифтек" из Шипова.
Дјевојке из етно-групе Жар, одје -
вене у хаљине и са пјесмом из
неких старих времена љубитеље
природе и кулинарства су одвеле у
мислима у давну прошлост.

За сваки рат у историји ратова-
ња, па тако и за овај гра'овски,
постоји узрок. Све је почело шест
година раније. Два пријатеља,
планинара, ентузијаста, рокера, а
надасве врсна кувара, ушли су у
расправу око запршке за пасуљ,
сваки бранећи свој став и свој
рецепт. У једном моменту распра-
ва је достигла врхунац и њих
двојица укрстише мачеве, односно
кутлаче и заказаше кулинарски
двобој. Идеја се родила!

Сљедеће године, Планинар -
ско-еколошко друштво "Видик" је
организовало прво "славно во је -
вање" - такмичење у кувању пасу-
ља, први „Рат гра'ова" на Зелен -
ковцу.

У овом рату нису побиједили
ни Драган, нити Патак, али они су

остали упамћени као зачетници
идеје о такмичењу.

Побједили су, дакле, Шипов -
љани, а друго мјесто су подјелиле
екипе "Добар гра' далеко се
чује" из Рибника и "Кота 1354" из
Језера, док је треће мјесто припало
је екипи "Видикова запршка" из
Мркоњић Града. Награде побјед-
ницима, те  дипломе и захвалнице
свим учесницима, уручили су пред-
ставници "Видика", Предраг Ћо -
ћкало - Френд и Горан Малиџа -
Док.

О овогодишњем побједнику
одлучивао је петочлани гурмански
жири, у саставу: Љубомир Пена,
Слободан Ћоћкало, Драган Кузма -
новић, Мирјана Ћоћкало и Ад -
ријано Баф.

Ова кулинарска манифеста-
ција је већ постала чувена у цијелој
регији и привлачи све више гурма-
на, захваљујући Општини Мрко -
њић-Град,  која је у њој препозна-
ла велики туристички потенцијал и
финансијски помогла њено одр-
жавање.

Такмичари 
и разни "тајни 
састојци"

Екипа из Језера "Кота 1354"
је најприје у котлићу пропржила
млада јагњећа ребра, након тога
су у казан додали пасуљ, и потом
све заједно кували. 

Екипа из Рибника "Добар
гра' далеко се чује" је пасуљ
кувала у старинском глиненом
ћупу, а њихов тајни састојак је био
ријетка гљива тартуф.

Екипа из Шипова “Шекил и
Бифтек” су кували прави тради-
цинални сеоски "Бакин гра", са
сувим ребарцима и сланином.

Екипа из Мркоњић Града
"Видикова запршка" је и ове го-
дине пасуљ добро запржила, а
тајни састојак је био чувени "Рам-
бов каменчић". 

Екипе из Мркоњић Града,
“Електродистрибуција” и “При-
јатељство 96” су показале зави-
дно кулинарско умијеће, али су
вјешто сакрили своје рецепте и
тајне састојке за кување пасуља.

Екипа “Зеленковац” је скува-
ла велики казан пасуља са слани-
ном и кобасицом за све посјетиоце
ове гурманске манифестације. 

КУЛИНАРСКО ТАКМИЧЕЊЕ НА ЗЕЛЕНКОВЦУ

РАТ ГРА'ОВА
На манифестацији Планинарско-еколошког друштва "Видик"
најбољи пасуљ скувала екипа из Шипова

"Рамбов каменчић"
Сви такмичари љубоморно чувају своје рецепте и тајне састојке, а

славни кувар Драган (на слици лево) је до тајног састојка дошао уз
помоћ познатог рокера Рамба Амадеуса. 

Наиме, прије пар година док је Драган кувао пасуљ на Зеленковцу
крај његовог котлића се обрео Рамбо Амадеус, кога је живо занимало
како се припрема пасуљ. Драган се нашалио са рокером, па му је рекао
како прије свих осталих састојака у котлић мора ставити лијеп округао
каменчић из потока и замолио га да му донесе. Рамбо је донио обли
камичак који је Драган ставио у котлић са пасуљем и од тог дана то је
његов тајни састојак. И ове године, Драганова екипа "Видикова за -
пршка", кувала је пасуљ са округлим (Рамбовим) каменом.
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Сњежана ЂУСО

Пројектом "Житни пут", ста -
ра школа у Пецкој поново ће
оживјети, јер ће бити реновирана и
под закупом Удружења за под-
ршку одрживом развоју "Зе лене
стазе", које ће ту формирати
туристички инфо-центар.

Предуслов је био да начелница
општине Дивна Аничић потпише
са предсједником Удружења
"Зе лене стазе" Бориславом Ма -
рић уговор, којим се овај објекат
да је на коришћење.

Ријеч је о девастираном објек-
ту, који се не користи дуже вријеме
за потребе извођења наставе, а
који би чланови "Зелене стазе" у
потпуности ставили у функцију ра -
звоја туризма и развоја локалне
заједнице, с тим да санацијом обје -
кта не би била прекинута пракса
кориштења објекта за потребе
при годних окупљања локалног
ста новништва, као и потреба рада
органа и сталних радних тијела
општине Мркоњић Град.

Борислав Марић, који је и коор-
динатор пројекта "Житни пут",
каже да пројекат финансира Ев -
ропска унија кроз програм ИПА
прекогранична сарадња са Хр -
ватском.

- Општина Мркоњић Град је
препознала да ту има простора за
развој и туризма и заједнице уопш-
те и да тај простор може да се пре-
намијени, што је подржала и Ску -
пштина  општине и потписали  смо
уговор на кориштење у трајању од
десет година. Надам се да ће резул-

тат бити видљив врло брзо и да ће
људи из Мркоњића, односно мјеш-
тани, и сви они који се желе бавити
туризмом имати користи - поручио
је Марић.

Слободан Рајковић, начел-
ник одјељења за просторно пла-
нирање и комуналне послове,
каже даје ријеч о непокретности
која је у власништву општине, о
старој школи која се већ одавно не
користи за наставу и која је већ у

рушевном стању.
- С обзиром да је у власништву

општине, морали смо провести од -
ређену процедуру и прибавити саг-
ласност Савјета мјесне заједнице
Пецка да овај објекат уступимо
удружењу које жели да ту створи
услове за рад туристичког инфо-
це нтра - објаснио је Рајковић и на -
гласио да је важно што ће објекат
бити саниран и сачуван од даљег
пропадања.  

Општина уступила стари објекат,
који ће по пројекту Европске уније за
БиХ и Хрватску,  бити реконструисан
и претворен у одмориште и инфо-
центар за туристе

ПРОЈЕКАТ ИПА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Од старе школе у Пeцкој 
туристички инфо-центар

"Житни пут" спаја туристичке понуде
Пројекат "Житни пут" финансира Европска унија кроз програм ИПА прекограничне сарадње БиХ

и Хрватске и он успоставља туристичку дестинацију која обухвата сјеверозападну БиХ и три жупаније у
Хрватској, и која ће бити у заједничком промотивном пакету за туристе. То подразумијева и одређену
инфраструктуру, па се тако са хрватске стране прави један дрвени брод, а са ове стране границе су предви-
ђена три одмаралишта, а у циљу побољшања услова за боравак туриста, од чега су два у општини
Мркоњић Град. Једно је на извору Сане, гдје ће бити урађен мобилијар, клупе, надстрашнице, путокази и
стазе, а друго је управо у мјесту Пецка и ради се о санацији објекта старе школе и његовом претварању у
туристички инфо-центар и центар за развој локалне заједнице.

КОНЦЕРТ “НА БРИНИ, НЕ БРИНИ"

После пасуља 
- рокенрол

Након дегустације побједнич-
ког и осталих пасуља, дружење
на Зеленковцу је настављено уз
звуке рокенрола - концертом
необичног назива "На брини, не
брини".

Први је наступио “Lazy band”
из Јајца, који је само у називу био
лијен, па су атмосферу загријали
до усијања.

Домаћи бенд "Wanted" у
саставу Ниџе, Дејо, Сини, Нино и
Лаки, опет је показао изузетно
умијеће. Подигли су присутне на
ноге, сви су заједно пјевали  до -
бре старе пјесме. Киша је падала,
али то као да ником није сметало. 

Напокон је услиједио наступ
веома познатог и популарног
бенда у бањалучкој регији и шире
"Tupas mene". Њихов ентузи -
јазам је био очигледан, са задо-
вољством на лицу свирали су за
публику која је без обзира на
кишу уживала у свирци.

Након пар враћања на бис
"Tupas mene" је бину препустио
домаћој рок групи  "Разврат -
ници КОКС“.

Била је то ноћ рокенрола,
одзвањали су звуци гитара и буб-
њева, смијех и пјесма расположе-
не публике. Цијели Зеленковац је
плесао и пјевао, осмјеси на лици-
ма, видљиво добро расположење
код присутних. Ноћ је одмицала...

На крају концерта је на захтјев
присутних више пута  изведена
химна Планинарско-еколошког
друштва "Видик", пјесма
"Лука и сланине".

Дружење уз звуке музике на
Зеленковцу је настављено  дале-
ко иза поноћи, успркос киши и
хладноћи, оправдавши ового-
дишњи мото "Видик узвраћа уда-
рац" невремену, односно киши
која ове године као да није ни
престајала падати. 

Б. Ћ.

Химна "Лука и сланине"
Прије пар година, неколико планинара су написали текст и компоно-

вали музику за пјесму "Лука и сланине", која је врло брзо постала пјевљи-
ва и позната, чак је постала и својеврсна химна планинарског друштва,
коју Док, Неђо, Сини и остали изводе на сваком концерту "На брини, не
брини" и на свакој свирци коју организују.

Група која изводи пјесму добила је име ETNO PANK REASE  или по
нашки Етно панкреас. Пјесма почиње ријечима: 

"У подножју Оругле и Лисине планине,
живи један народ који овиси од сланине,
и богат и сит и велик' ко кит.....
Покушали су и нас бомбама савладати,
али ми немамо нафту, немају се чему надати,
ми овдје имамо своје бијело злато
од чијег мириса боји се и НАТО.
Лука и сланине, да пријеђеш преко планине... (РЕФРЕН)

Tupas mene

“Лука и сланине”



Сњежана ЋУСО

Поводом 19 година од стра-
дања Срба у западној Крајини,
10. октобра је у организацији Од -
бора за његовање традиције
ослободилачких ратова Владе
Републике Српске, служен парас-
тос за све страдале у протеклом
рату након чега су бројне делега-
ције положиле цвијеће на Спомен-
обиљежје масовне гробнице на
православном Градском гробљу

и на Tргу бораца српских на
Централном спомен-обиљежју. 

На тај дан Хрватска војска,
ХВО и Пети корпус Армије БиХ
1995. године заузели су Мркоњић
Град, а у офанзиви која је са преки-
дима трајала скоро годину дана
заједно са припадницима такозва-
не Армије БиХ етнички су очистили
13 општина са већинским српским
становништвом - Рипач, Петро -
вац, Дрвар, Грахово, Гламоч,
Кључ, Сански Мост, Мркоњић
Град, Шипово, Србобран, Јајце,

Купрес и Крупа на Уни и убили
1.634 људи, од којих се 420 и
данас води као нестало. У агресији
ове три војске протјерано је 120
хиљада Срба.

У Мркоњић Граду послије рата
пронађена је масовна гробница
са тијелима 181 особе, а у више
мањих масовних гробница про-
нађена су још 176 тијела.

Министар рада и борачко-
инвалидске заштите Републике
Српске Петар Ђокић рекао је да је

непријатељ намјеравао да систе-
матски уништи живот српског
народа и његову имовину и само у
Мркоњић Граду на једном мјесту
пронађена је масовна гробница
са 181 жртвом које су звјерски
мучене и убијене.

- Непријатељ је имао намјеру да
систематски уништи живот српског
народа и њихову имовину. Невје -
роватно је да још правосудне ин -
ституције у БиХ и оне хашке нису
процесуирале одговорне за злочи-
не, који су почињени над Србима,

након што је проведена војна
акција, која је била класичан гено-
цид и која је имала циљ да потпуно
затре живот Срба - рекао је Ђокић,
који је Мркоњић Граду присуство-
вао обиљежавању 19 година од
српског страдања у Западној
Крајини.

Он је поручио да правда мора
стићи злочинце који су убили толи-
ко људи и који су овдје оставили
"прљав" траг, нарочито у Мркоњић
Граду.

- Република Српска и њене
институције биће неуморне у борби
за правду да злочинци морају бити
кажњени пред судовима. Супрот -
ста вљамо се раду Суда БиХ и Tу -
жилаштву и суду у Хагу. Невјеро -
ватна је неправда учињена и не
смијемо заборавити оне који су
дали своје животе за Републику
Српску - поручио је Ђокић и нагла-
сио да не смију бити заборављене
ни породице погинулих, ни ратних
војних инвалида.

Предсједник Савеза логора-

ша Републике Српске Бранислав
Ду кић рекао је да је тужно да ни
након оволико година нико није
одговарао за почињене злочине у
овим крајевима, иако се тачно зна и
када су почињени и које их је почи-
нио.

- Овдје није извршен само гено-
цид, већ и урбицид. У сусрету са
бившим главним хашким тужиоцем
Карлом дел Понте и са главним
хашким тужиоцем Сержом Бра -
мерцом речено је да ће бити проце-
суирани сви који су починили ратни

злочин, а испаде да су они њих про-
гласили националним херојима -
истакао је Дукић.

Предсједник Организације
по ро дица заробљених, погину-
лих бораца и несталих цивила
Репу блике Српске, Недељко
Митровић, нагласио је да је Мр -
коњић био град страдалник у про-
теклом рату.

- Мркоњић је град страдалник
са свих аспеката и град херој којем
треба одати поштовање. Проблем
је што остаје траг успомена са неп-
равдом јер нико није одговарао.
Очито је да је пројектован систем да
буду осуђени само Срби ради утв-
рђивања карактера протеклог рата
са ове регије - рекао је Митровић.

Након парастоса и полагања
вијенаца одржана је и духовна ака-
демија уз пригодан програм.

Обиљежавање страдања Срба
у западној Крајини један је од 29
важнијих датума из новије српске
историје који је установио Одбор
Владе Републике Српске за њего-
вање традиције ослободилачких
ратова.
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19 ГОДИНА ОД СТРАДАЊА СРБА У 13 ЗАПАДНОКРАЈИШКИХ ОПШТИНА

Некажњени 
злочини
Невјероватно је да правосудне инс-
титуције у БиХ и оне хашке нису про-
цесуирале одговорне за злочине
почињене над Србима, након што је
проведена војна акција, која је била
класичан геноцид и која је имала
циљ да потпуно затре живот Срба -
рекао је министар Петар Ђокић

Парастос у Бараћима за 
погинуле борце у рату

Протојереј Мирослав Гаврић служио је у
Бараћима парастос за 22 погинулa  и три нес-
тала борца Одбрамбено-отаџбинског рата, a
са бараћког су краја. Парастосу су присуство-
вале делегације општине Мркоњић Град и
општинске Борачке организације, породице
погинулихи мјештани. Након парастоса
делегације општине Мркоњић Град и опш-
тинске Борачке организације на спомен оби-
љежје положиле су цвијеће.

Владика Атанасије 
служио парастос 
погинулима у Подбрду 

Владика бихаћко-петровачки Атанасије, уз
саслужење свештенства епархије служио је
парастос за погинуле борце у Одбрамбено-
отаџбинском рату с подручја мјесне заједнице
Подбрдо. Њима је у порти цркве подигнуто спо-
мен-обиљежје, на које су представници Опш -
тине Мркоњић Град, Борачке организације и
породица положили вијенце и цвијеће.      

Злочиначка операција
За 117 дана хрватске окупације само на подручју општине

Мркоњић Град порушено је и запаљено 1.608 кућа и 700 станова, док
је 3.000 стамбених објеката онеспособљеноза становање, а ратна
штета износи око 680 милиона КМ. Слично је било и у сругим окупира-
ним општинама. Хрватске и муслиманске снаге за собом су оставиле
пустош и масовне гробнице.

У овој злочиначкој операцији учествовао је и Пети корпус такозва-
не Армије БиХ предвођене Атифом Дудаковићем, о чему постоји
видео-запис на коме се види и чује како издаје наредбу да се "уништи
све што је српско на овим просторима".
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 Д. Лекић

Представом "Јежева кући-
ца", локалног Градског позо-
ришта отворен је 6. Фестивал
дјечијег драмског стваралашт-
ва Републике Српске "Септе -
мбарски дјечији сусрети". По
речима директорке Фестивала,
Дубравке Николић, ова манифес-
тација постала препознатљива, а
најважније је што развија љубав
дјеце према култури, позоришту и
умјетности уопште.

Фестивал је отворила начелни-
ца општине Мркоњић Град Дивна
Аничић, и симболично предала
велики кључ града дјеци.

- Овај фестивал се одржава
захваљујући нашем Градском позо-
пришту, захваљујући општини Мр -
коњић Град и Министарству про-
свјете и културе, и заиста, увијек
заједно нађемо начин да органи-
зујемо ово дивно дружење. Желим
добродошлицу свима онима који
нису из Мркоњић Града, који ће да

наступају, а вама да се лијепо осје -
ћате и посјећујете позоришне пред-
ставе - рекла је Аничићева и истак-
ла посебно задовољство што ће
три дана градом управљати мали-
шани.

Публика је имала прилику да на
фестивалу види представе: "И
дјевојчице играју фудбал", у
извођењу невладине организације
"Ми ле нијум" из Српца, "Мала
принцеза" Драмске сцене СПДК
"Просвјета" из Прњавора, "Ма -
чак у чизмама" Дјечије драмске
креативне радионице Народне
библиотеке из Козарске Дубице
и "Зачарана принцеза" Зворни -
чког драмског позоришта.

У оквиру Фестивала биће одр-
жани округли столови и радиони-
це "Значај драмске секције за
образовно-васпитни процес" и
"Типови комедије дел арте".

- Сала је препуна дјеце, осмјеха,
дјечије радости, а представе су све
боље. Прелијепо је видјети на пред-
ставама по 400 и више дјеце чији

осмјех говори све и док је њих,
трајаће и Фестивал - закључила је
директорка фестивала Дубравка
Николић и нагласила да је ово
јединствен фестивал у Српској, јер

повезује школе, позоришта, акаде-
мије, односно све институције које
се баве дјецом.

Организатор фестивала дје -
чијег драмског стваралаштва је

мркоњићко Градско позориште, а
покровитељи општина Мркоњић
Град и Министарство просвјете и
културе Републике Српске.

Начелница општине Дивна Аничић са сарадницима при-
суствовала је обиљежавању крсне славе села Подра шница
- Покров Пресвете Богородице. Свету архијерејску литургију
служио је Архимандрит манастира Рмањ Сера фим (Кужић) и
свештеници Епархије бихаћко-петровачке.

Након литургије служен је парастос и положено цвијеће
погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата. Потом

је у порти храма  освештана спомен - чесма, подигнута у част
16 солунских бораца и добровољаца из Подрашнице,
који су отишли у Први свјетски рат и учествовали у тешким
биткама на Солунском фронту. Изградњу спомен-чесме
финансирао је добротвор Мирко Пекез из Београда, по -
ријеклом из Подрашнице.

Прослави крсне славе присуствовао је и савјетник
предсједника Републике Србије Радослав Павловић и
министар финансија у Влади Републике Српске Зоран
Тегелтија и бројни други гости.

Начелница општине Дивна Аничић обратила се свима
присутнима, честитавши храмовну славу вјерницима из
Подрашнице и Подшиљка који припадају парохији подраш-
ничкој. А затим се захвалила свима онима који су увеличали
прослављање празника.

За све госте у новоизграђеној парохијској сали послуже-
на је трпеза љубави, док су у културном дијелу наступали
чланови културно-умјетничког друштва "Краљ Петар I
Карађорђевић Мркоњић", етно група "Ива" из Добоја и
пјевач Раде Јоровић.                                                             

ОДРЖАН ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕГ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА

Љубав према позоришту

Представа "Мала принцеза" Драмске сцене
СПКД "Просвјета" из Прњавора проглашена је за
најбољу. Настала је према тексту Ксеније Стоја -
новић, а у режији Бранкице Радоњић.

- Ово је доказ да смо на правом путу и да позо-
риште у Републици Српској заслужује своје мјесто и
доказ да Прњаворчани добро глуме - рекла је
Радоњићева.

За најбољег глумца Фестивала проглашен је
Урош Матић из Зворника, а најбоља глумица је

Ана Винчић из Прњавора. Награду за глумачки
потенцијал добили су Сташа Грабеж, Ана Марија
Љубојевић и Мила Просен.

Награду за драматизацију текста добила је
Дубравка Николић, а за режију су награду равно-
правно подијелиле Слађана Зрнић и Бранкица
Радоњић. Награду за колективну игру добила је
предства "Зачарана принцеза", а за сценогра-
фију Народна библиотека из Козарске Дубице.

Награде: Најбоља представа из Прњавора

Прослављена крсна слава
храма у Подрашници



Слободан ЋОЋКАЛО

У читаоници Народне библио-
теке одржана је књижевна бесједа
поводом 40 година књижевног
рада књижевника Радмила В.
Радовановића, коју су свом секре-
тару и члану организовали Клуб
умјетничких душа и Удружење
књижевника српске, подружни-
ца Бања Лука. Промоција је упри-
личена у склопу књижевне мани-
фестације "Дани Станка Ра -
ките".

О књижевном раду говорио је
Здравко Кецман, секретар Подру -
жнице који је навео да пјесничко
надахнуће Радовановића има своје
извориште, свој ток и стално узла-
жење.

- Из књиге у књигу слиједио је
једну поетику која се ослањала и
имала нашта ослонити – на стару
грчку књижевност, филозофију,
умјетности мит. Али, то није никакво
преузимање старог и свима нама
познатог већ стварање новог, лич-
ног, и стално освјежавајућег пјева-
ња... Он транспонује поетско раз-
мишљање у своје лично и када
говори о било којој појави и личнос-
ти настаје његова лична нова.
Могло би се рећи да су то два упо-
редна дискурса који се међусобно

подржавају дајући ослонац новој
поетици. До тога није лако доћи,
требало је добро спознати читаву
књижевну али и животну стару
Грчку, знати о њој, о особинама.

Радмило В. Радовановић на
књижевној бесједи је промовисао
своје четворокњижје љубавне по -
езије: Пуста обала, о Тетида,
Млади Адонис, Жал за Еури -
диком и Писма Афродити.

О његовом књижевном раду
писали су многи познати пјесници и
критичари, попут Анђелка Ану -
шића, Драгана Јовановића Да -
нилова, Чедомира Мирковића,
Марије Микулец, Радивоја Шај -
тинац, Ненад Грујичић, Јасмина
Хањалић и многи други.

Пјесме објављивао и још објав-
љује у престижним књижевним
часописима, листовима и новина-
ма, као што су Књижевност, Књи -
жевне новине, Књижевна реч,
Вечерње новости, Политика,
Градина, Улазница из Зре ња -
нина, Могућност из Сплита, Мост
и Слобода из Мостара, Полет из
Загреба, Мостови из Пљеваља... 

Заступљен у многим зборници-
ма који су изашли у Градишци,
Београду, Зајечару, Нишу, Кња -
жевцу, Бања Луци...
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Слободан ЋОЋКАЛО

У позоришној сали Културног центра "Петар
Кочић", одржана је XVI књижевна бесједа поезије
"Октобарски књижевни одјеци - ОКО", поводом 16
година рада Клуба умјетничких душа и 10. октоб-
ра, дана одбране Мркоњић Града у јесен 1995.
године.

Ово поетско књижевно бдење посвећено је граду
који је црног октобра 1995. године паљен, али
(не)запаљен, рушен али (не)порушен, убијан да би
преживио.

Клуб умјетничких душа од 1998. године држи упа-
љену лучу пјесме Октобарским књижевним одје цима
ОКО и сваке године поново је распламса кроз душе
пјесника који своје пјесме ткају у душу овога града. 

На књижевној бесједи своје стихове говорили су
пјесници из Бања Луке - Анђелка Миловановић,
Здравко Кецман, Александра Чворовић, Кри сти -
на Мрђа и Миладин Берић, као и пјесници из
Мркоњић Града - Стеван Новаковић, Милан
Милић, Славица Стојичић, Ђуро Стипановић, Ма -
рија Рожић, Драго Банека и Радмило В. Радо -
вановић.

Књижевник Томислав Мијовић из Зајечара
због болести није дошао али се Мркоњић Граду оду-
жио кроз пјесму која је прочитана по његовој жељи из
збирке "Загрљај опроштаја".

Међу посјетиоцима било је највише ученика
Машинске школе који су са пажњом слушали пјесме
учесника, али је највеће одушевљење изазвао књи -

 жевник Ми ладин
Берић, који је са
својим сатирич-
ним пјесмама и
афоризмима при -
сутне насмијао до
суза.

Како је ово
књижевно бдење
својеврсни ро -
ђендан Клуба ум -
јетничких душа,
указали су на ак -
тивности које су
за 16 година ос -
та вили своме
гра ду: два међу-
народна конкур-
са које организују
13 година и то
Конкурс љубав-

не поезије "Пјесма над пјесмама", поводом Дана
заљубљених, и Конкурс хумора и сатире
"Априлко - шаљивко", поводом 1. априла Дана
ша ле и збиље, затим у области ликовних и при-
мијењених умјетности: седам ликовних колонија
УМ и пет радионица анимације АНУМ. Међу
најзначајније пројекте у области културно-историјс -
ког наслеђа је пројекат "Коријени" из 2003. године,

кроз који су указали о значајном археолошком, при-
родном и културно-историјском наслеђу општине.

Први су урадили Стратегију развоја културе и
на тим основама кроз сарадњу са другим удружењи-
ма и институцијама поставили чврсте темеље раз-
воја културе на простору општине, а и једини се баве
издавачком дјелатношћу.

Генерални покровитељ манифестације је Мини -
старство просвјете и културе Републике Српске,
покровитељи су Општина и ЈУ КСЦ "Петар Кочић",
уз медијску подршку Дописништва РТРС-а и Срне.

XVI ОКТОБАРСКИ КЊИЖЕВНИ ОДЈЕЦИ ОКО

Упаљена луча Клуба
умјетничких душа

ЈУБИЛЕЈ МРКОЊИЋКОГ ПЈЕСНИКА

40 година књижевног рада 
Радмила В. Радовановића

Лик и дјело
Књижевник Радмило В. Радовановић је рођен 1957. у Дивину код

Билеће. Школовао се у Мостару и Требињу. За 40 година од првог
објављивања српској књижевности подарио 18 књига поезије. Члан је
Удружењу књижевника Српске 20 година, 15 година у чланству
Удружења књижевника Србије и 16 година на мјесту секретара у Клубу
умјетничких душа. За свој књижевни рад награђиван је са много награ-
да од којих издвајамо: прва награда на Поткозјачким револуционар-
ним сусретима у Куманову (1979. године), прва награда на Мајским
руковањима за циклус пјесама у Титограду, (1984), прва награда и цик-
лус пјесама у Књажевцу (1986), награда ''Милан Лалић'' за најбољу
књигу пјесама ''Раскошна тамница'' (1998), награда ''Сарајевски дани
поезије'' за књигу ''Морфејски сан'' у Источном Сарајеву (2002), награ-
да Министарства просвјете и културе Републике Српске за књигу
''Банкет уклетих'' (2004), захвалница општине Мркоњић Град за
допринос развоју културе (2005), награда Министарства просвјете и
културе Републике Српске за књигу ''Пребивалиште пепела'' (2007),
награда ''Слово Подгрмеча'' за књигу ''Епитафијус'' на Шушњару
(2009), награда Министарства просвјете и културе Републике Српске за
књигу ''Млади Адонис'' (2011), друга награда часописа ''Диоген'' из
Сарајева (2012) и награда општине Мркоњић Град за књигу ''Жал за
Еуридиком'' (2013).

ПJЕСНИЧКО БДИЈЕЊЕ 
У МРКОЊИЋ ГРАДУ
Провејава рани снег и као на град да пада
Да препокрије и скрије ратне ране и рушевине
Донесе мир и утеху болноме који још страда
И спокој за душе грешне и душе невине

Пада благословен снег на кровове и улице
И простире се благост кроз беле небеске двери
Одгонећи из сећања хук црне вејавице
Недавне погибије несреће зверства звери

У топлој сали дочека топлина ишчекивања
Песнике и песме сетне полетне и маштовите
Срочене преплитањима збивања и снивања
Да буду и опомене и молитве лековите

У њима талог туге оптужбе и тужбалице
За оним што je нестало страдало и патило се
У њима венац за храбре - дах наде и узданице
И света клетва за зло: Било - не повратило се

У њима повратак кући светлост и плаветнило
Мирис кадуље и смиља праштања и прочишће-
ња
Од оног што се хтело a није могло ни било
Поруке за нерођене и до њих премошћења

Слуша се с пажњом реч свака и оно између речи
И оно што нису рекле нити се томе примакле
Речи биране тако не би ли сјајем што лечи
Свачију муку и бољку вечерас нежно дотакле

A можда речи песама нико вечерас не слуша
Или мислећи о другом другачије их чује
Заокупљен својим јадом уплашен смушен и згру-
шан
Пред страшном лешином смрти која још труне и
трује

Ha крају песничког бдења песници као да схвате
Да je време за ћутњу и себе опозову
Разилазе се потом у ноћ у позне сате
Пред њима снежна белина - лист чист за песму
нову

„МАК МЛАДОСТ“ доо МРКОЊИЋ ГРАД потребно је 
60 нових радника у индустрији конфекције.
УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
Кандидати за упражњена радна мјеста треба да испуња-
вају сљедеће опште услове:
да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
да су старији од 18 година,
да имају општу здравствену способност,

Предност при запошљавању имаће кандидати који су
завршили текстилну школу (КВ кројач и КВ конфекционар

текстила, те ССС текстилни техничар) са радним искуством.
Поред тога, предузеће ће примати и одређени број радни-
ка без радног искуства, који су спремни окушати се у текс-
тилној индустрији и проћи обуку за кројаче да би се након
обуке укључили у процес производње.

Сви заинтересовани се могу пријавити лично у предузећу,
на горе наведеној адреси, а за детаљније информације
можете се обратити на телефон број 050/211-464.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
Гласу Српске.

О Г Л А С за пријем радника ДОО „МАК МЛАДОСТ“ МРКОЊИЋ ГРАД
Симе Шолаје 59, 70260 Мркоњић Град
Тел.: 050/211-464
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На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и

члана 11. Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град („Службени гласник Општине Мркоњић Град“, број: 7/14), Начелник општине Мркоњић Град расписује

Ј А В Н И     О Г Л А С
о продаји непокретности у својини Општине Мркоњић Град

путем усменог јавног надметања (лицитацијом)

I Општина Мркоњић Град, путем усменог јавног надметања

(лицитацијом), продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град

уписане у п.л. број:  581/14 к.о.Подбрдо, које се налазе уз магистрални пут М-

15 Рогољи- Бараћи и то:

1.  парцелу број: 19/61-12, зв. „Злокос“, површине   2.979 m²,

2. парцелу број: 19/61-24, зв. „Злокос“, површине   3.006 m², 

3.  парцелу број: 19/61-25, зв. „Злокос“, површине   3.372 m²,

4.  парцелу број: 19/61-26, зв. „Злокос“, површине   6.771 m², 

5.  парцелу број: 19/61-27, зв. „Злокос“, површине   8.105 m²,

6.  парцелу број: 19/61-28, зв. „Злокос“, површине 4.565 m²,

7. парцелу број: 19/61-29, зв. „Злокос“, површине   5.468  m²,

8.  парцелу број: 19/61-30, зв. „Злокос“, површине   4.058 m²,

9.  парцелу број: 19/61-31, зв. „Злокос“, површине   4.073  m²,

10.  парцелу број: 19/61-32, зв. „Злокос“, површине   5.281 m²,

11.  парцелу број: 19/61-16, зв. „Злокос“, површине   5.826 m²,

12.  парцелу број: 19/61-17, зв. „Злокос“, површине   3.724 m²,

13.  парцелу број: 19/61-18, зв. „Злокос“, површине   3.366 m²,

14.  парцелу број: 19/61-19, зв. „Злокос“, површине   4.154 m²,

15. парцелу број: 19/61-20, зв. „Злокос“, површине   3.795 m²,

16. парцелу број: 19/61-21, зв. „Злокос“, површине   2.276 m²,

17. парцелу број: 19/61-22, зв. „Злокос“, површине   3.500 m²,

18. парцелу број: 19/61-23, зв. „Злокос“, површине   2.118 m²,

19. парцелу број_ 19/61-33 зв. „Злокос“, површине 58.275 m².

II Право учешћа имају сва физичка и правна лица чија је основна

регистрована дјелатност обављање индустријско – производне, пословно –

трговачке и услужне дјелатности које представљају основну намјену

оснивања ПЗ „Подбрдо“ Мркоњић Град и како је то предвиђено Регулационим

планом ПЗ „Подбрдо“ под следећим условима:

да се инвеститор (купац) обавеже да ће запослити уговорени број радника у

року од 18 мјесеци од дана увођења у посјед, осим у случају објективних

околности на које инвеститор није могао утицати, избјећи или отклонити,

да инвеститор у циљу обезбјеђивања испуњавња преузетих обавеза,

обезбиједи одговарајуће гаранције које ће бити ближе одређене уговором о

купопродаји.

У случају да инвеститор не изврши запошљавање предвиђеног броја

радника уговорена цијена парцела се враћа на излицитирану цијену, увећану

за 100 %.

III Учесници лицитације дужни су, најкасније дан прије почетка

лицитације, тј до 27.11.2014. године, доставити писмену Пријаву за учешће  на

лицитацији која мора садржавати назив, адресу, основне податке понуђача,

податке о парцели/парцелама које жели лицитирати, те уз пријаву приложити

сљедеће:

1. План инвестирања у Пословну зону „Подбрдо“ према посебном

образцу који је доступан на web stranici Општине Мркоњић Град;

2. Актуелни извод из судске регистрације (од АПИФ-а) или рјешење

надлежног органа о обављању дјелатности; 

3.Потписану и овјерену изјаву којом се обавезује да ће у року од 18

мјесеци од увођења у посјед извршити запошљавање нових радника по основу

чега се умањује излицитирана купопродајна цијена;

4. Доказ о уплати износа од 10 % од почетне  цијене (кауција) на жиро

рачун продавца број: 562099 0000 344 165 код НЛБ Развојне банке Мркоњић

Град или 571 060 00000 900 -55 код Комерцијалне банке;

5.Изјаву да је учесник упознат са стањем и опремљеношћу

некретнине.

IV Почетна цијена за продају некретнина из тачке  1.овог огласа

износи 4,00 КМ/m² земљишта за парцеле до 5.000 m² и 3,30 КМ/m² земљишта

за парцеле преко 5.000 m² (појединачно или збирно).

V Излицитирана цијена непокретности умањује се за:

10 %  у случају запошљавања од 10 до 30 радника,

20 % у случају запошљавања од 31 до 50 радника,

30 % у случају запошљавања 51 и више радника.

Учеснику коме не буде продано  земљиште на лицитацији враћа се

кауција, а учеснику који купи земљиште кауција ће бити урачуната у укупну

цијену земљишта.

VI Општина Мркоњић Град ће о свом трошку извршити претварање

пољопривредног у грађевинско земљиште, довести на локацију електричну

енергију, воду, обезбједити одвод отпадних вода, телекомуникацијску и

транспортну инфраструктуру, одлагање чврстог отпада, те омогућити право на

поврат уплаћених средстава по основу накнаде за уређење грађевинског

земљишта и ренте у износу од 50% од уплаћених накнада за улагање до

1.000.000 КМ, a 80% уколико је улагање преко овог износа и запошљавање

преко 50 радника.

VII Заинтеросована лица могу извршити увид у документацију о

некретнинама које су  предмет продаје и добити тражене инфомације  у

Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове радним даном у

времену од 8 часова  до 15 часова, контакт особа Милена Попадић, тел.

050/220-939.

VIII Продајну  цијену наведеног земљишта учесник лицитације са

којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 8 дана након

закљученог поступка лицитације у које року се закључује и купопродајни

уговор, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 8 дана након

уплате купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу

инвеститора у посјед предметних непокретности.

IX Рок у којем пријава на лицитацију са потребним доказима, мора

бити достављена је најкасније до 27.11.2014. године до 15,30 часова, на

адресу: Општина Мркоњић Град, Комисија за спровођење јавног надметања-

лицитације, Трг Краља Петра I Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град, у

затвореној коверти са назнаком „Понуда на јавни оглас о продаји

непокретности у својини општине Мркоњић Град у обухвату Пословне зоне

Подбрдо – не отварати“.

X Јавно отварање пријава за учешће у лицитацији, ради утврђивања

испуњавања услова јавног огласа, обавиће се дана 28.11.2014. године у 8,00

часова, а усмено јавно надметање (лицитација) ће се одржати истог дана  у

просторијама Општине Мркоњић Град (сала за састанке)  са почетком у 8,30

часова. Временски термини продаје  појединачних парцела вршиће се према

редосљеду из тачке I од  редног броја 1 до 19 овог огласа.

Ако не успије прва продаја, иста  ће се обновити дана 15. 12. 2014.

године на истом мјесту и у исто вријеме.

Између учесника који доставе све доказе из тачке III овог огласа о

испуњавајњу услова, изабраће се кандидат који понуди највећи износ.

Предност у лицитирању имају учесници који се пријаве за куповину

двије или више предметних парцела а учесник који се пријави само на једну

од тих парцела може у току лицитације измјенити своју пријаву тако што ће

му се омогућити лицитирање друге парцеле по његовом избору.

Прва и друга лицитација се може одржати само ако у њој учествују

најмање два учесника.

XI Остала правила продаје усменим јавним надметањем регулисана су

Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у

својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.

XII Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Глас српске“ Бања

Лука, а истовремено ће се истаћи на огласној табли Општине Мркоњић Град и

на интернет страници Општине Мркоњић Град

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ

Дивна Аничић
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Службени лист Врбаске бановине,
година III, 21 јула 1932. број 29.
страна 6.

Мркоњић-Град спада међу
најстарије насеобине у нашој
бановини. Подигнут је на старом
римском друму, а био раскрсница
путева између Гламоча, Лијевна,
Кључа и Бања Луке. Првобитно
насеље имало је вјероватно ру -
дарски карактер, што доказују
огромни остаци троске, која је
нагомилана по околини Мрко -
њић-Града. Руда се довозила из
Сињакова код Мајдана, а можда
је био у близини мајдан жељезне
рудаче, који је затрпан и заборав-
љен. Град је за инвазије Турака
замро и рудари се иселили, а
Турци су основали војничку на -
сеобину. Кашње, кад је наступило
исламизирање нашег елемента
град се опет почео да развија.
Назив града све до Ослобођења
био је Варцар – Вакуф, а прије Ту -
рака звао се Варцарево. За
вријеме османлијске владавине
Турци одведу дјечака из племена
Ђукановића у Цариград, гдје
дјечак за кратко вријеме постане
главни заповедник султанова
харема – Крзларага. Пред смрт
врати се он у свој крај и направи у
Варцару џамију, која се и сад зове
Крзларагина џамија и увакуфи
неке комплексе земљишта. Ода -
тле име Варцар – Вакуф. Иза
Ослобођења у спомен четовања
блаженопочившег Краља Петра
по овим крајевима, грађани про-
мијене име граду и назову га
Мркоњић-Град.

Турска војничка насеобина
или се услед војевања одселила
или се претопила, тако да су у
граду остали муслимани наше
народности. Постепено, пошто је

околина већином православна, са
села су се спуштали тежаци у
град и створили православни дио
становништва, који данас држи у
својим рукама већину заната и
трговина.

Католички дио становништва
досељен је још за османлијске
владавине и то већином из
Далмације и бавио се разним
занатима.

Сам град као већина касаба по
Босни смјештен је на прилично
незгодну положају, на неравну и
веома скучену терену за ширење,
али му је зато околина веома
лијепа и романтична. 

Од цесте што води од Бања
Луке до Јајца одваја се пут за
Мркоњић долином Црне Ријеке.
Стрме клисуре обрасле ријетком
шумом дижу се окомито са обе
стране пута. Траје то само неколи-
ко километара, па вам пукне пред
очима уска и равна котлина Бје -
лајце. Средиште је то старе бе -
говске породице Куленовића. У
врху те котлине је Старо Село са
високом каменом кулом. Кула је
јединствена, своје врсте. Око ње
су остаци бивших беговских ахара
и грађевина, разрушених и скло-
них паду. Мјесто је веома згодно
изабрано и као створено за бе -
говске тефериче и разоноде. По
разрушеним кућама станују и сад
потомци тих бегова. По гдје који
прође поред вас у похабаном
одијелу и сањивим очима прати
пролазника, као да се чуди свему
данашњем и ништа не разумије.
Проматрајући их, нехотице се
човјек сјети оне латинске: ''Mo -
rituri te salutant''. (Поздрав љају
те они који ће умрети ).

Иза Старог Села наступају
опет клисуре све до Мркоњић-
Града, а Црна Ријека испод цесте

вијуга и пада, чинећи на сваких
сто метара мале слапове. Корито
јој је сада слично кањону и на
више се мјеста са цесте не види
само се чује хука и пад воде преко
спрудова. 

Од Мркоњића на запад води
цеста према Кључу. Након малога
успона наступа широка и дугачка
Подрашничка висораван, која је
већином под ливадама. Висо -
раван пресијецају двије рјечице
Понор и Подрашница. Кад би
било задружне свијести код тежа-
ка и материјалне могућности раз-
вило би се ту најбоље ливадарст-
во у нашој бановини, јер је терен
веома подесан за наводњавање.
Поврх те висоравни скоро ће бити
нови пут, који ће везати нашу ба -
новину са Далмацијом преко
Гламоча и Лијевна.

По својој романтици тај ће пут
надмашити пу Бања Лука – Јајце,
јер ће водити кроз најшумовитији
пут наше бановине, а изграђује се
солидно и без јаких успона, тако
да ће аутомобилски саобраћај
Бања Лука – Сплит преко Мрко -
њића бити веома жив и заним-
љив.

Други пут води преко Мрко -
њића према Језеру и Јајцу. Језеро
је удаљено неких десетак киломе-
тара од Мркоњић – Града, обилује
многим природним љепотама и
веома је згодно мјесто за изле-
тиште.

Сам град Мркоњић претежно
је занатска варош. Неки су се
занати силно развили, као ковач-
ки и обућарски. Производња ко -
ва них коса врло је добро напре-
довала и ради солидне израдбе и

добра квалитета позната је по
читавој нашој држави; а обућари
својим производима подмирива-
ли су готово сва шумска предузе-
ћа у централној Босни. Услед
кризе платежна моћ тежака и
радника потпуно је пала и занати
у Мркоњићу замрли су. Грађани
ваљани и научени послу тешко се
сналазе у овом времену и тешко
подносе данашњу привредну
невољу. Надати се да ће криза
прегрмјети и да ће тежачки про-
изводи скочити у цијени, па ће ово
наше мјестанце са лијепом и
романтичном околином опет
живјети.

Б.З.

Аутор текста је Бранко Загорац
који се крије под псеудонимом Б.З.
напомена приређивача

ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (11)

Мркоњић Град 
и околина

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

Мркоњић-Град, 19 V 1933

Соколско друштво Мркоњић-Град, и
поред свих тешкоћа у којима се налази, у
задње време показује видан напредак.
Друштво 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 приреди-

ло 5 јавних наступа са вјежбама чланства,
нараштаја и подмлатка, а нарочито је
лијеп утисак оставио наступ нараштајки
са 3. ритмичко-балетске тачке на дан 4
фебруара о.г.

Током зиме приређено је 17 друштве-
них сијела и 2 забаве. На последњој заба-
ви је даван ''Свет'' од Нушића. Ма те -
ријални успех није задовољио, што није ни

чудо с обзиром на данашње прилике, али
је зато морални успех врло добар. При -
годом сијела држана су и предавања те их
је до сада одржано 9, а предавања су
држали чланови културно-просветне сек-
ције. Можемо рећи да је за свако предава-
ње владало интересовање и посјета је
била добра. И чланство се је нешто по -
већало током ове године у поређењу са
прошлом. 

На Ђурђевдан приређен је уранак на
Касимовац, те је то био један од нају -

спјелијих уранака откако је друштво осно-
вано. Том приликом је начелник друштва
брат Свето Вуковић говорио о значају тога
дана. 

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

Рад друштва унеколико омета нема-
ње довољних и потребних просторија, а
затим и слабо материјално стање самога
удружења. Но поред свега тога друштво
ради пуном паром. 

Напослетку да додам и то, да ''пастир-
ска посланица'' није на ово друштво
имало никаквог ефекта и друштво корача
полако али сигурно напред.                         Т.

СОКОЛСКО ДРУШТВО МРКОЊИЋ ГРАД

Моралне вриједности прије материјалних

Поглед на град са Зборишта

Пијачни дан 
на Колубари
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Олга, бриљантна млада научница,
добила је необичан посао. Таја н -
ствени странац Виктор Мота унајмио
ју је да отпутује у Берлин и тамо пре-
веде један древни коптски рукопис.
Међутим, необичне околности овог
рада тек су почетак изванредне
мистерије која обавија како природу
рукописа, тако и његову скривену
поруку која са собом носи кључ суд-
бине читавог људског рода. Олга ће
ускоро сазнати и то да је њена соп-
ствена судбина нераскидиво везана
за Виктора Моту.
Древне тајне и невјероватна заго-
нетка о смислу човјека као врсте
али и као појединца, испреплетени
су у овом задивљујућем роману.

СЕСТРЕ ПО СТИЛУ / 
ПРИНЦЕЗА ИЗ 

ПАРИЗА
Аутор: Лиз Елвес

КАТЕГОРИЈА: 
ТИНЕЈЏЕРСКИ РОМАН

Кери, Рени и Клои не могу да доче-
кају долазак нових ученика из
Француске. Осим тога, сигурно ће их
Парижанке научити неким фанта-
стичним триковима за облачење!
Међутим, напетост убрзо расте
између Кери и Мари-Камил, која је
ни мање ни више него права прин-
цеза — а ствари се само погорша-
вају... Испоставља се да скупоцјене
кремице и фирмирана одјећа не
пружају заштиту од неизвјесности
и стресова тинејџерског живота. А
као што Сестре по стилу знају,
важно је само пријатељство.
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РОЂЕНИ У ОКТОБРУ 2014. ГОДИНЕ
ИМАМОВИЋ ЈАСМИН из Шипова
ПРОТИЋ ЕЛЕНА из Шипова
ТОДОРИЋ ЈЕЛЕНА из Шипова
МИКУЛИЋ САРА из Мркоњић Града

ВЈЕНЧАНИ У ОКТОБРУ 2014.ГОДИНЕ
КИЗИЋ ЉУБОМИР и ЈОВАНОВИЋ САЊА
ЈАРИЋ ВЕЛИБОР и ШКРБИЋ  БИЉАНА
ВИШЕКРУНА МИЛАН и ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЉУБИНКА
СОЛДАТ ПРЕДРАГ и МИКИЋ СЛАВИЦА
ДОШЛОВ МИРКО и ЈЕРКОВИЋ МАЈА
ТОМИЋ ЂОКО и ЏАЈА МИЛИЦА
ОБРАДОВИЋ МИЛАН и СЛАДОЈЕВИЋ КОВИЉКА

УМРЛИ У ОКТОБРУ 2014. ГОДИНЕ
КОВАЧЕВИЋ МИЛА из Јајца
БОШКАН ДУШАН из Сурјана
КОМЛЕНИЋ МИЛКА из Котора

ДЕМИРОВИЋ  РУЖА из Мркоњић Града
ГРУЈИЋ МИТРА из Мркоњић Града
ЧИГОЈА ЈОВАНКА из Бјелајца
ЈАВОРОВИЋ ДУШАН из Подбрда
БОРОЈА БОЈА из Копљевића
ТЕШАНОВИЋ МЛАЂЕН из Мркоњић Града
РУДИЋ ЈОКА из Подбрда
КЛАРИЋ ДРАГО из Јајца

ВЈЕНЧАНИ У  СЕПТЕМБРУ  2014.  ГОДИНЕ
РУДИЋ ВЛАДИМИР  и   МИЛИЋ ЈАЊА
МАНОЈЛОВИЋ ПЕТАР и ГЛАМОЧАК ДУШКА
ВАСИЋ МИЛАН и ЈАГОДИЋ МИЛАНА
МИЛЕТИЋ ДРАГАН и ЂУКАНОВИЋ БРАНКА
МИЛЕТИЋ НЕМАЊА и МИЛЕТИЋ РАДМИЛА
ЈАРИЋ БОЈАН и ГРАХОВАЦ МИЛАНА
КОПУЗ ВЕЉКО и ТОДОРОВИЋ ЉУБИНКА
ЧИГОЈА МИРОСЛАВ и БОШКИЋ МИЛИЦА

УМРЛИ У СЕПТЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ
ЛАЗЕНДИЋ ДУШАН из Подрашнице
СУКАРА ЛАЗО из Подрашнице
ШЕБЕЗ МИЉА из Мркоњић Града
ЛАКИЋ МИЛОЈКО из Баљвина
СОЛДАТ ДУШАНКА из Мркоњић Града
РОЖИЋ АНЂА из Горњих Граца
МИЛАШИНОВИЋ СМИЉА из Копљевића
ЛАЗЕНДИЋ БРАНКО из Подрашнице
ПОПОВИЋ ДОСТА из Мркоњић Града
ШПИРИЋ ЈОВАН из Мркоњић Града
ЋЕЛИЋ БРАНКО из Мркоњић Града
СТОЈИЧИЋ ЂУКА из Медне
РОЉИЋ СЛАЂАНА из Мркоњић Града
ГВЕРО МИЛАН из Котора
БЛАЖЕВИЋ МИЛЕ из Мркоњић Града
РОЉИЋ ДРАГОЉУБ из Густоваре

ЈУ“Народна библиотека“
Мркоњић Град вам препоручује:



Кошаркаши Младости су
након напорних припрема и
десетак одиграних прија-
тељских утакмица успјешно

стартовали у Лиги 12 кошаркаш-
ког првенства Босне и Херцего -
вине. И поред тога што је Младост
знатно промијенила састав амби-
ције најуспјешнијег мркоњићког
клуба су велике. 

Тренер Мркоњићана Горан
Сладојевић тврди да је формирао
квалитетан тим који ће играти зна-
чајну улогу у наредној сезони
Премијер лиге БиХ.

- У ово првенство улазимо са
четири нова играча. Центар Не-
мања Кнежевић је стигао из Варде,
крилни центар Александар Калањ
је дошао из Београда, а крилни
играчи Богдан Ризнић и Лука
Радмиловић из Радника. Уз наше
играче који су играли прошле сезо-
не, Свилара, Томића, Ђурановића,
Алексића и Трипковића мислим да

имамо тим који ће се борити за сам
врх табеле. Моја велика жеља је да
се пласирамо у Лигу 6 и да по-
биједимо Игокеу и Широки, двије
најквалитетније екипе на овим
просторима - каже Сладојевић.

Тренер Младости сматра да ће

првенство бити јаче и интересан-
тније ако се буде такмичио мањи
број екипа.

- Лига са 12 клубова, какву смо
имали прошле сезоне, сигурно би
донијела већи квалитет и афирми-
сала више домаћих играча. То је

лига са много стреса у којој више од
пола клубова до самог краја стрије-
пи за опстанак. Највећи проблем
клубовима и играчима прави згус-
нути календар такмичења, па је
такмичење напорно и тешко - за-
кључио је Сладојевић.                 М. М.
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Отишли
и дошли

У наредној сезони дрес
Младости неће носити Ми-
лан Кежић, Милош Видовић
и Никола Малешевић. Та-
кође, клуб су напустили и ко-
шаркаши Лукић, Вукотић и
Стојкановић.

Одлазак шесторице изу-
зетно квалитетних кошарка-
ша ће Младост тешко надок-
надити. Због тога ће се тре-
нер Горан Сладојевић поред
искусних играча морати више
ослонити на младе кошарка-
ше поникле у редовима клуба.
У екипу Младости су стигла и
нова појачања: Немања Кне-
жевић, Богдан Ризнић, Лука
Радмиловић и Александар
Калањ.

МЕМОРИЈАЛ 

Младост
понијела 
пехар

Побједник Меморијалног ко-
шаркашког турнира „Да се не
заборави“ у Мркоњић Граду је
домаћа екипа Младости, која је у
финалној утакмици савладала
Грађански из Бијељине 66:64, а
поене одлуке у посљедњој секунди
постигао је плеј-
мејкер Војин Сви-
лар. У борби за треће
мјесто екипа Студен-
та из Бањалуке,
члан Прве лиге РС,
савладала је Козару из
Градишке, резултатом 64:62.

За најбољег играча турнира
проглашен је кошаркаш Младости
Војин Свилар, а најбољи стријелац
Небојша Еркић из Грађанског.

Првог дана турнира Младост је
побиједила Козару 61:43, а Грађан -
ски Студент 63:47.

Тренер Младости Горан Сла-
дојевић каже да су заслужено
освојили побједнички пехар, иако
су на турниру имали много пробле-
ма због повреда кључних кошарка-
ша. 

Турнир је посвећен страдању
Срба из Западне Крајине у јесен
1995. године, за вријеме окупације
тринаест западнокрајишких опш-
тина које су окупирале оружане
снаге Хрватске, Хрватског вијећа
одбране и такозване Армије БиХ.

Организатор турнира је Ко-
шаркашки клуб Младост, а покро-
витељ општина Мркоњић Град.

С. Д.

Представници Министарства поро-
дице, омладине и спорта РС у Основној
школи "Иван Горан Ковачић" подијелили
су комплете лопти за све школе у мркоњић-
кој регији, у оквиру пројекта "Лопте у
школе", вриједног 80.000 КМ. Овим
пројектом све школе у Републици Српској
добиће по девет лопти - три за мали фуд-
бал, те по двије за кошарку, одбојку и руко-
мет. У нашој регији лопте је добило 15
школа. 

- Вјерујемо да ће им ове лопте добро
доћи, како за реализацију физичког васпи-
тања, тако и за реализацију пројекта Мале
олимпијске игре Републике Српске - рекла је

представница Министарства породице,
омладине и спорта Горица Билак - Мо-
цоња и подсјетила да је ресорно министар-
ство, између осталог, раније набављало сто-
лове за стони тенис, кошеве и струњаче,
како би дјеци обезбиједило што боље усло-
ве за бављење школским спортом.

Предраг Ђуза, директор школе "Иван
Горан Ковачић", рекао је да је по девет

лопти добило једанаест основних и четири
средње школе са подручја општина Мр-
коњић Град, Рибник, Језеро, Шипово и
Дринић.

- Циљ подјеле ових лопти је афирмација
школског спорта, наставе физичког васпи-
тања и један здрав однос према спорту, јер
ученици у основно-школском узрасту почи-
њу са првим корацима у колективном спорту

и циљ је да се школе што боље опреме и да
имају што боље услове за наставу физичког
васпитања - рекао је Ђуза.

Пројекат "Лопте у школе" се реализује у
187 основних школа, 84 средње школе и
четири установе за школовање дјеце и
омладине са тешкоћама у развоју у
Републици Српској.

С. Ћ.

КОШАРКА ДОБАР СТАРТ МЛАДОСТИ У ЛИГИ 12

И са новим тимом
велике амбиције
- Моја велика жеља је да се пласирамо у Лигу 6 и да побије-
димо Игокеу и Широки, двије најквалитетније екипе на овим
просторима - каже тренер Сладојевић

Министарство омладине и спорта даровало 
лопте свим школама у мркоњићкој регији
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РЕЗУЛТАТИ СЛОБОДЕ
4. коло (6. 9. 2014.)
СЛОБОДА МГ - ЛЕОТАР 3:0  (0:0)
Стријелци: 1:0 Кокановић у 50, 2:0 Кокановић у
70, 3:0 Травар у 82. минуту.
Стадион: ''Луке'' у Мркоњић Граду.
Гледалаца: 250
Судија: Милан Доцић (Бањалука) 6,5.
Жути картони: Благојевић, Јефтенић, Топић
(Слобода), Цимирот. Шешељ (Леотар).
Играч утакмице: Немања Кокановић (Слобо -
да) 7,5.
СЛОБОДА (МРКОЊИЋ ГРАД): Илић 7, Тадић 6,5,
Топић 6,5 (од 78. минута Видовић) -, Травар 7,
Кокановић 7,5, Вребац 7, Чехаја 7, Берета 7,
Јефтенић 7, Благојевић 6,5 (од 88. минута Косић -
). Тренер: Ђорђе Инђић.

5. коло (13. 9. 2014.)
СУТЈЕСКА - СЛОБОДА МГ 4:0 (2:0)
Стријелци: 1:0 Д. Дракул из пенала у 24, 2:0
Даниловић у 39, 3:0 Рашевић у 48, 4:0 Ра ше -
вић у 87. минуту.
Стадион: Градски у Фочи.
Гледалаца: 200
Судија: Велибор Водаковић (Зворник) 8.
Жути картони: Б. Радовић, Ковач, Даниловић
(Сутјеска), Травар, Шиповац, Чехаја (Слобода).
Играч утакмице: Дејан Рашевић (Сутјеска)
8.
СЛОБОДА (МРКОЊИЋ  ГРАД): Илић 5,5,
Каралић 5, Тадић 5, Јефтенић 5,5, Травар 5,5,
Благојевић 5 (од 31. минута Попадић 5), Вребац
5, Шиповац 5 (од 46. минута Пено 5), Сладојевић
5, Берета 5, Чехајо 5 (од 65. минута Милетић 5).
Тренер Ђорђе Инђић.

6. коло (21. 9. 2014.)
СЛОБОДА  (МГ) -  КОЗАРА 1:3 (1:1)
Стријелци: 0:1 Шука у 14, 1:1 Шакић у 24, 1:2
Перић у 78, 1:3 Боснић у 90. минуту.
Стадион: ''Луке'' у Мркоњић Граду.
Гледалаца: 200
Судија: Драган Мејакић (Бањалука).
Жути картони: Травар, Тадић, Попадић, Берета
(Слобода), Шатара (Козара).
Црвени картони: Бојан Сладојевић (Слобода) у
53, Далибор Видовић (резервни играч Слободе)
у 54. минуту.
Играч утакмице: Огњен Петровић (Коза ра)
7,5.
СЛОБОДА (МРКОЊИЋ ГРАД): Илић 5,5, Ка -
ралић 5,5, Шакић 6 (од 57. минута Попадић 5),
Тадић 5,5 (од 66. минута Вребац-), Топић 5,5,
Кокановић 5,5, Травар 5,5, Милетић 5,5, Ко -
кановић 5,5, Берета 5,5, Јефтенић 5 (од 60. мину-
та Шиповац -). Тренер: Ђорђе Инђић.

7. коло (27. 9. 2014.)
ПРОЛЕТЕР- СЛОБОДА (МГ) 1:2 (1:0)
Стријелци: 1:0 Мујичић у 45, 1:1 Каралић у 55, 1:2
Каралић у 86. минуту.
Стадион: ''Радолинка'' у Теслићу.
Гледалаца: 250
Судија: Дражен Васиљевић (Добој) 7.
Жути картони: Петровић, Лале, Панић (Проле -
тер), Чехаја, Каралић, Благојевић, Сладојевић,
Бе рета (Слобода МГ).
Играч утакмице: Владимир Каралић (Слобода
МГ) 8.
СЛОБОДА (МГ):  Грковић 7, Шакић 6,5 (од 78. ми -
нута Благојевић -), Травар 7, Јефтенић 7, По -
падић 6,5, Кокановић 7, Шиповац 7, Сладојевић 7,
Берета 7, Чехаја 7,5. Тренер: Ђорђе Инђић.

8. коло (4.10.2014.)
СЛОБОДА (МГ) - МЛАДОСТ 1:0 (0:0)
Стријелац: 1:0 Травар у 77. минуту.
Стадион: ''Луке'' у Мркоњић Граду.
Гледалаца: 50
Судија: Драган Жарић (Котор Варош).
Жути картони: Чехаја, Топић (Слобода), Комне -
нић (Младост).
Играч утакмице: Милован Травар (Слобода)
7,5.
СЛОБОДА (МГ): Грковић 7, Травар 7,5, Шакић
6,5 (од 79. минута Пено), Тадић 6,5 (од 81. мину-
та Бојанић-), Топић 7, Јефтенић 6,5, Кокановић
6,5 (од 66. минута Гверо-), Попадић 6,5,
Милетић 7, Вребац 6,5, Чехаја 6,5. Тренер: Ђорђе
Инђић.

9. коло (11.10.2014.)
РУДАР ПРИЈЕДОР - СЛОБОДА (МГ) 0:0
Стадион: ФК Омарске у Омарској. 
Гледалаца: 200
Судија: Миле Барјактаревић (Бијељина) 6.

Жути картон: Ђокић, Микић, Шодић (Рудар П.),
Шиповац, Чехаја, Тадић, Попадић, Грковић (Сло -
бода) .
СЛОБОДА (МГ): Грковић 7, Благојевић 6 (од 66.
минута Попадић -), Каралић 6,5 (од 65. минута
Шакић-), Тадић 7, Травар 7, Топић 6 (од 89. мину-
та Вребац-), Кокановић 7, Јефтенић 6, Шиповац
6,5, Берета 6,5, Чехаја 6, Тренер: Ђорђе Инђић.

10. коло (19.10.20104.)
СЛОБОДА МГ - КРУПА 0:1 (0:1)
Стријелац: 0:1 Паштар у 71. минуту.
Стадион: ''Луке'' у Мркоњић Граду.
Гледалаца: 200.
Судија: Зоран Струнић (Градишка) 6,5.
Жути картони: Јефтенић, Сладојевић, Видовић,
Попадић (Слобода), Томаш (Крупа).
Играч утакмице: Миле Паштар (Крупа).
СЛОБОДА (МГ): Илић 6, Благојевић 5,5 (од 58.
минута Каралић 5,5), Шакић 6, Тадић 6 (од 86.
минута Вребац -), Травар 6, Топић 5,5 (од 58.
минута Кокановић 6), Попадић 6, Милетић 6,
Сладојевић 6, Берета 6, Јефтенић 6. Тренер
Ђорђе Инђић.

11. коло (25.10.2014.)
ТЕКСТИЛАЦ - СЛОБОДА (МГ) 1:0 (0:0)
Стријелац: 1:0 Вујанић у 62. минуту.
Стадион: Текстилца у Дервенти.
Гледалаца: 200
Судија: Славиша Мазић (Власеница) 8.
Жути картон: Ђуричић, Деспотовић, Вујанић
(Текстилац), Шиповац, Берета (Слобода МГ).
Играч утакмице: Драган Јоловић (Текстилац) 8.
СЛОБОДА (МГ): Илић 7, Каралић 7, Шакић 6,5 (
од 64. минута Благојевић 7), Тадић 6,5 (од 64.
минута Топић 6), Јефтенић 7, Травар 7,5, Ко ка -
новић 6, Шиповац 6,5, Берета 6,5, Чехаја 6,
Сладојевић 7. Тренер: Ђорђе Инђић.

Миленко МИЛЕКИЋ

Фудбалери Слободе су након
доброг старта и одличне игре про-
тив екипа које су проглашене фа-
воритима за освајање јесење титу-
ле првака лиге почели да посустају.
Након убједљиве побједе над
Леотаром услиједиле су утакмице
на којима се мркоњићки фудбале-
ри нису прославили. Убједљив по-
раз од Сутјеске у гостима и пораз на
домаћем терену од одличне екипе
Козаре су донекле анулирани по-
бједом  у Теслићу над Пролете -
ром и у Мркоњић Граду побједом
над Младости. У Приједору је
Слобода пружила добру игру и
након велике борбе освојила један
бод. И таман када смо помислили
да ће наступити период добре игре
и резултата услиједио је шок на
домаћем терену и пораз од но-
вајлије у лиги, екипе Крупе. У 11.
колу у Дервенти су фудбалери
Слободе изгубили минималним
резултатом и заузели девето мјес-
то на табели  и већ најавили одус-
тајање од борбе за сам врх табеле.

- Након доброг старта и успјеш-
не игре сустигли су нас умор и пов-
реде. Наши најбољи играчи Сакан,
Радоја, Ћулум и Девушић су пре-
шли у друге клубове, а ми нисмо
успјели да нађемо адекватне за-
мјене за њих. Ослонили смо се се на
наше младе играче који још нису
афирмисани, али који се стално
намећу на тренинзима и на утакми-
цама. У Слободу је стигло и неколи-
ко појачања али треба да прође
доста времена да се припреме и

уиграју са остатком екипе - рекао је
Жељко Стипановић, предсједник
клуба. 

ФУДБАЛ МРКОЊИЋАНИ КРЕНУЛИ ДОБРО, ПА ПОСУСТАЛИ

Слобода подмлађена 

Фудбалери сарајевског Жељезничара су се
пласирали у осмину финала Купа БиХ пошто су
савладали Слободу са 2:0. Домаћини су се добро
супротставили фаворизованим гостима у првом
полувремену, али је недостајала успјешна завршни-
ца. Физички спремнија и квалитетнија екипа Же -
љезничара је тек у другом полувремену утакмице
сти гла до заслужене побједе. 

СЛОБОДА (МГ) – ЖЕЉЕЗНИЧАР (СА) 0:2 (0:0) 
Стријелци: 0:1 Вареа у 65 минуту из пенала, 0:2
Мемија у 73. минуту. 
Жути картон: Тадић (Слобода), Мемија, Турковић,
Косорић (Жељезничар). 

Судија: Драган Скакић (Градишка) 6. 
Играч утакмице: Вареа(Жељезничар) 7,5.
СЛОБОДА(МГ): Илић 7, Шакић 6, (од 70. минута
Видовић-), Тадић 6, (од 75. минута Попадић-), Топић
6,5, Травар 6,5, Кокановић 6, Милетић 6, (од 67. мину-
та Чехаја-), Сладојевић 7, Берата 6,5, Јефтенић 6,5,
Каралић 6. Тренер: Ђорђе Инђић.
ЖЕЉЕЗНИЧАР: Кјосевски 6,5, Квесић 7 (од 80 мину-
та Зелејковић-), Косорић 7, Мемија 7,5, Турковић 6,
Баша 7, Вареа 7,5 (од 75. минута Нуспахић-),
Хаџиахметовић 6, Е.Садиковић 6, Богдановић 6,
Е.Хасановић 6 (од 80. минута Чолић -). Тренер: Адмир
Аџем.

Драгишић
у Борцу, нови
тренер Инђић

Након завршене сезоне ре-
дове Слободе је напустио тре-
нер Зоран Драгишић и прешао
у стручни штаб премијерлигаша
Борца из Бања Луке. Вођени
његовим тренерским умијећем
Слобода је годинама низала
успјехе који ће остати за памће-
ње многим генерацијама.

Нови тренер фудбалера
Слободе је Ђорђе Инђић, би-
вши интернационалац, који је
наступао за бројне познате клу-
бове, а неколико посљедњих се-
зона је носио и дрес Слободе.
Мркоњићка публика ће ове сезо-
не на стадиону на Лукама гледа-
ти игру подмлађене екипе Сло-
боде, са новим тренером који
прве тренерске кораке прави у
Мркоњић Граду. 

Жесток отпор Жељезничару у Купу БиХ

1. Козара 11 6 3 2 28:14 21
2. Леотар 11 6 2 3 12:9 20
3. Слобода (НГ) 11 6 1 4 15:15 19
4. Подриње 11 5 3 3 10:5 18
5. Крупа 11 5 3 3 8:4 18
6. Рудар П. 11 5 3 3 7:5 18
7. Сутјеска 11 5 2 4 17:12 17
8. Текстилац 11 5 2 4 12:10 17
9. Слобода (МГ) 11 5 1 5 13:14 16
10. Власеница 11 4 2 5 10:12 14
11. Младост 11 4 2 5 11:14 14
12. Напредак 11 2 4 5 10:14 10
13. Дрина ХЕ 11 1 4 6 8:20 7
14. Пролетер 11 1 2 8 10:23 5

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ РС

Драгишић



35 СПОРТ MРKOЊИЋ ГРАД СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2014.LOKALNE NOVOSTI

Илија ЛУКАЧ

Ако бисмо све спор-
тисте нашег гра-
да дијелили на
великане „оног“ и
„овог“ времена,
Милан Кежић би
се засигурно мо-

гао наћи међу овим другима. Ње-
гови успјеси ће остати запамћени у
историји нашег града и кошарка-
шког клуба Младост. О тим успје-
сима су писали многи, који тврде
да је Милан рођен негдје у Европи
или Америци, данас би био један
од најперспективнијих играча у не-
ким великим, свјетским клубовима. 

Након сјајних утакмица одиг-
раних за Младост, након што је
безброј пута био кључни играч и
након што је три пута проглашен
за најбољег спортисту Мрко-
њић Града, Милан данас своју
каријеру гради у Аустрији, у клубу
„BBU Salzburg“.

Радо се присјећа својих поче-
така који, како каже, нису били

нимало лаки. Најтеже му је пада-
ла та одсутност од куће, када је

играо у Апатину, па онда у Но-
вом Саду. Али, та одвојеност од

родног града му је помогла да се
професионалније посвети кошар-
ци. Када се вратио у свој родни
Мркоњић и започео каријеру у
Младости, није ни слутио да ће
баш ту остварити низ успјеха, по
којима ће остати упамћен и по
којем ће га памтити многе генера-
ције што долазе. 

Као сваки клинац, па тако је и
он био неодлучан када је тренирао
фудбал и кошарку истовремено.

Оба спорта је волио док у другом
разреду средње школе није
нагло порастао и преоријентисао
се само за кошарку. 

Као мали имао је и он своје
идоле. Већина његових вршњака у
својим собама су лијепили постере
неких свјетских звијезда, играча
НБА лиге, али он не. Како је увијек
више волио Евролигу од НБА,

одрастао је уз генерацију играча
репрезентације Југославије (кас-
није Србије) и великане као што су
Предраг Даниловић, Дејан Бо-
дирога и други. 

Остварио је низ сјајних успјеха
у Младости у којој је играо пуних
седам година. О својим личним
успјесима не воли пуно да прича
али их ми знамо. И памтимо. Радо
се сјећа свих седам година прове-
дених у Младости за који бисмо
могли рећи да је његов матични
клуб. Сјећа се Милан и свих трене-
ра који су ту били, саиграча... Неки
су остајали дуже, неки краће, али
сви су били добродошли и тимски
дух у клубу никада није изостајао.
Баш као ни солидарност међу свим
играчима. Многи су му помагали,
њихових савјета се и данас радо
сјећа и како каже, памтиће их док је
год жив. 

У најљепшем сјећању везано
за Младост ће му остати свакако и
садашњи тренер Горан Сладоје-

вић који му је пружио максималну
шансу да искаже свој таленат и од
којег је пуно научио. И нека прија-
тељства која је стекао међу својим
саиграчима као што су са Ранком
Велимировићем и многи други. 

Најдража сезона му је била
2010/11. када је Младост заузела
треће мјесто и играла мајсторицу
са Широким, гдје је добила два
пута. Каже: „Било је густо, дава-
ли смо све од себе, вјеровали и
сав труд се на крају исплатио“.
Такође и онда када су играли у по-
луфиналу Купа БиХ. Никако не
смијемо заборавити и то да је Ми-
лан три пута проглашен за најбо-
љег спортисту нашега града и да
је увијек поносно бранио боје клу-
ба Младост.  

Сазнали смо и нешто више о
његовом новом клубу у Аустрији.

- Екипа је доста млада са нас
пар искуснијих играча. Њихов
циљ је првенствено да дају ша-
нсу младим играчима, што је ме-

ни посебно драго јер се увијек
сјетим себе и својих почетака.
Тада вам је помоћ заиста неоп-
ходна. Али што је најбитније,
лијепо сам прихваћен и од стра-
не саиграча и тренера који вуче
коријене са простора Србије. 

Његови планови данас су
везани за Аустрију и каријеру коју
тамо тренутно гради. Планира да
научи и њемачки језик. На самом
крају нашег разговора, када смо
га питали да ли има неки савјет за
нове младе таленте и да ли евен-
туално некога од њих види као
свог наследника и некад у будућ-
ности као капитена Младости.

- Савјетовао бих све младе
спортске таленте који желе да
се баве неким спортом, да мора-
ју и максимално бити посвећени
том спорту. Таленат није само
довољан нити пресудан. То је
само добра подлога на којој се
треба градити све остало. Про-
фесионални спорт захтјева мно-
го одрицања али школа мора да
буде на првом мјесту и она не
смије да трпи. Највећи успјех у
човјековом животу је када се ус-
клади са временом и када ниш-
та не трпи. Треба бити упоран и
истрајан у свему. Од младих та-
лената не бих никога издвајао,
јер то није на мени, али свакако
да постоје они који су се већ сами
издвојили и ја се радујем њихо-
вим успјесима. Један од њих је
млади Алексић који је већ насту-
пао за млађе категорије репре-
зентације БиХ и остварио зна-
чајне успјехе - прича популарни
Кежа. 

Нама не преостаје ништа дру-
го него да нашем Кежићу пожели-
мо сву срећу у грађењу каријере у
Аустрији, те се надамо да ћемо
имати прилику да га гледамо на
неким сателитским телевизијским
каналима када буде низао успјехе
у великим клубовима. 

СПОРТСКИ АСОВИ КОШАРКАШ МИЛАН КЕЖИЋ

ДУБОК ТРАГ 
МАЈСТОРА
КОШАРКЕ

Милан Кежић, након седам одиграних сезона у дресу
Младости и низа успјеха у домаћем првенству и купу, отис-

нуо се у печалбу и сада наступа за аустријски Салзбург

“Професионални спорт захтјева много одрицања, али
школа мора да буде на првом мјесту и она не смије да
трпи. Највећи успјех у човјековом животу је када се ус-
клади са временом и када ништа не трпи. Треба бити
упоран и истрајан у свему.”


