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Општинске теме

4. ФЕСТИВАЛ
ДОМАЋЕ РАКИЈЕ

МРКОЊИЋКА РАКИЈА
БОЉА ОД ШУМАДИЈСКЕ
Последње суботе у децембру
све је било у знаку „њеног
величанства ракије“. Наиме,
у изложбеном дијелу Дома
културе одржан је Четврти
фестивал домаће ракије, а за
најквалитетнију
изабрана
је ракије произвођача Боре
Лакете из Брда
Његова ракија оцијењена
је оцјеном 19,1 и добила је
„велику златну плакету“.
“Велику златну плакету“
добиле
су
и
ракије
произвођача из Мркоњић
Града Драгомира Бошкића
и Гојка Богојевића, којима је
припало друго и треће мјесто.
На фестивалу је квалитет 41
ракије оцјењивао свјетски
признати оцјењивач жестоких
пића др Нинослав Никићевић
са Пољопривредног факултета у Београду.
’’Мени је ово трећи пут да
оцјењујем квалитет ракије
на фестивалу у Мркоњић
Граду и морам признати да
сам одушевљен, јер је шест

оцјењиваних ракија добило
„велику златну плакету“,
десет „златну плакету“, пет
„велику сребрену плакету
и 22 „сребрену плакету“.
Најбоље је оцијењена рекија
Боре Лакете и добила је оцјену
19,1 што је у рангу најбољих
ракија на свијету. Ова ракија
је много боља од ракија које
се увозе из иностранства и
њена акуцијска цијена сада ће
износити 150 евра’’, рекао је
Никићевић.
Боро Лакета је задовољан
што је његова ракија и на
овом фестивалу проглашена
најбољом.
’’Ово ми је још једно велико
признање које сам добио за
квалитет своје ракије, јер сам
златне плакете добио и на
сајмовима у Новом Саду и
Љубљани. Наша мркоњићка
ракија изузетно је квалитетна
и тврдим да је боља од
шумадисјке ракије, јер се
производи од шљиве савке
на надморској висини око
600 метара, у подручју гдје

има доста четинара. ,,Да би
направио добру ракију мораш
бити добар мајстор, имати
квалитетну шљиву и строго

се придржавати технологије
за печење ракије’’, рекао је
Лакета.
Предсједник Удружења произвођача ракије и узгајивача
шљива „МГ Савка“ Гојко
Јовић каже да домаћинства на
подручју мркоњићке општине
за продају имају више од
милион литара ракије.
’’Када се та количина ракије
помножи
са
продајном
цијеном и порезима и свим
даџбинама које треба да добије
држава то је око 26 милиона
марака. Ми смо формирали
удружење и задругу која
има задатак да изврши
стандаризацију ракије како
би се она могла пласирати и
на инострано тржиште чиме
би се обезбјеђивала значајна
зарада.’’

Лакета побједник на фестивалу ракије

Директор
Агенције
за
привредни развој Томислав
Тодоровић истиче да је један
од циљева одржавања ове

менифестације
промоција
ракије
шљивовице
као
домаћег бренда, бренда који
треба да добије заштитни
и препознатљивији знак на
домаћем,али и ино-тржишту.
С.ДАКИЋ

Иначе, на фестивалу
је своје производе
изложило 30 произвођача ракије, хране,
старих заната и етно
производа из Мркоњић
Града, Језера, Шипова,
Ри-бника, Прњавора,
Бањалуке…
Фестивал
је
осим
изложбеног имао и
савјетодавно-едукативни карактер, па је
за пољопривреднике
одржано
више
стручних предавања.
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Прослава Божића у нашем граду

ВАТРОМЕТ УКРАСИО БАДЊЕ ВЕЧЕ
Становници наше општине
најрадоснији
хришћански
празник Божић дочекали су
на достојанствен начин и у
духу православне традиције.
У свим божијим храмовима
на подручју општине служене
су у божићне литругије, а
централна литругија служена
је у цркви Рођења пресвете
Богородице у Мркоњић Граду.
Прослава Божића почела је на
Бадњи дан дочеком бадњака,

младог храстовог дрвета које је
посјечено у шуми код Бараћа, а
потом у возилу допремљено у
Туристички центар „Балкана“,
одакле је до цркве Рођења
пресвете Богородице довезено
у запрежним колима у 16
часова.
‘’Ми већ годинама на традиционалан начин обиљежавамо Бадњи дан, на тај начин
што у раним јутарњим
часовима одлазимо у шуму да
сјечемо бадње дрво.

ПРОСЛАВА СРПСКЕ
НОВЕ ГОДИНЕ У
МРКОЊИЋ ГРАДУ

Ово бадње дрво смо посјекли
у шуми код Бараћа и кочијом
довезли пред цркву. На
Балкани је приређен дочек, а
Божић Бата дјелио је пакетиће
дјеци. Ми у породици Копуз
имамо пар коња које узгајамо
само за ову свечаност’’, рекао је
старина Тоде Копуз.
Дочеком бадњака и његовим
спаљивањем импресионирана
је била ученица деветог разреда
Основне школе „Иван Горан
Ковачић“ Маријана Петковић.

‘’Ово је зе мене посебан
доживљај и можда најљепши
дан у години. Дошла сам са
сестром на дочек бадњака, а
ту је доста и мојих школских
другарица, као и омладине.
Радујем се што је све више
младих који долазе у цркву и
на овакве свечаности’’, рекла је
Маријана Петковић.
Парох мркоњићки Здравко
Симић наглашава да прослава
Бадњег дана и Божића у
Мркоњић Граду има другу

традицију и да је сваке године
програм садржајнији.
‘’Жао нам је што је због кише
и леда морао бити одгођен
културно- умјетнички програм
и наступ КУД-а „Петар Ι
Карађорђевић Мркоњић“.
Међутим, весеље није изостало,
јер је било игре и пјесме’’, рекао
је парох Симић.
Иначе, на Бадње вече небо у
граду украсио је ватромет.
С.Д.

У ЦРКВАМА У ПОНОЋ
СЛУЖЕН МОЛЕБАН
У нашем граду није било
организованог дочека Нове
године
по
јулијанском
календару. Наиме, ново 2010.
љето становници мркоњићке,
али и сусједних општина
углавном су дочекали у својим
домовима уз телевизијски
програм и богату трпезу.

Наравно, било је и оних који
су најлуђу ноћ провели у
угоститељским објектима уз
добру музику славећи до зоре.
Било је пуцњаве и употребе
пиротехничких средстава, али
на срећу без посљедица.
У свим божијим храмовима
у поноћ је служен молебан, а

централна литургија одржана
је у цркви Рођења пресвете
Богородице у Мркоњић Граду
којој је присустовао велики
број вјерника. По покончању
богослужења испред цркве је
услиједило народно весеље уз
пјесму и игру.
С. Д.
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Интервју са директором гимназије

У ЗАДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ ШКОЛА ЈЕ
КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАНА И ОПРЕМЉЕНА
Предраг Кокеза, директор Гимназије

Колико одјељења и ученика
има и какав је општи успјех
ученика мркоњићке Гимназије
на крају првог полугодишта
2009-2010.године?
Мркоњићка
Гимназија
у
школској
2009-2010.години
има 324 ученика, који су
распоређени у 13 одјељења.
Настава се одвија у четири
прва одјељења, три друга, три
трећа и три четврта. Уписали
смо три прва разреда општег
смјера, и један рачунарскоинформатичког, на иницијативу
министарствa. На крају првог
полугодишта одличан успјех је
имало 77 ученика, врло добар
105 , добар 54 , а недовољан
88 ученика. Просјечна оцјена
ученика Гимназије је 3,26.
Анализирајући
успјех
у
поледње три године, успјех
је све бољи. Лоше владање

имала су три ученика, мада
је глобалан број изостанака
поприлично велики.
Радило се много на реновирању
школског простора, уређене
су учионице и опремљене
савременом опремом..
Да,
дошло је до великих
активносту
у
стварању
школског амбијента. Комплетна школа је у задње три
године реновирана, од сале,
преко
свих
учионица,до
зборнице и
канцеларија.
Садашњом
опремљеношћу
може да се мултимедијално
и
интерактивно
изводи
настава из многих предмета
јер су кабинети опремњени са
пројекторима и рачунарима. Уз
помоћ општине и министарства
стварају се постепено услови да
у наредном периоду дођемо у
ред најопремљенијих школа у
Републици Српској. Стварају
се услови да се пређе на
електронски дневник, што ће
олакшати
комуникацију са

Интервју са директором машинске школе

ШКОЛА ОДАВНО НИЈЕ ИМАЛА
БОЉИ УСПЈЕХ УЧЕНИКА

Предраг Кокеза, директор Гимназије

Шта је карактерисало прво
полугодиште школске 2009/10
године?
Било је много одличних
ученика, а само је осам
ученика имало владање лоше
и није изречена ниједна
мјера искључења у првом
полугодишту 2009-2010.године.
Каква су све занимања била
на располагању ученицима
Машинске школе у 2009-2010.
години? Колико ученика се
образује у овој установи?
У школској 2009/10.години
ученици се образују у шест
струка
и
11
занимања.
Машинство и обрада метала
(машински техничар,бравар,
аутомеханичар,
обрађивач
метала резањем и инсталатер),
Електротехника
(техничар
електроенергетике),Угостите-

љство и туризам (конобар и
конобар), Економија, право и
трговина (економски техничар), Текстилство и кожарство
(текстилни техничар) и Шумарство и обрада дрвета (техничар
за обраду дрвета).У школској
2009/10.години у Машинску
школу су уписана 393 ученика
(226 мушких и 167 женских)
распоређених у 16 одјељења.У
првом разреду има 5, другом
5, трећем 4 и у четвртом два
одјељења.
Да
ли
сте
задовљни
општим успјехом на крају
полугодишта?
Прво полугодиште је са
успјехом
завршило
217
ученика, а пала су 173 ученика.
Одличан успјех има 28 ученика,
врло добар 104, добар 79 и
довољан 6 ученика.

је
потребна сарадња са
родитељима.
На
који
начин
ћете
обиљежити Дан школе?
Дан
школе
обиљежавамо
крајем школске године, додјељујемо признања и награде
најбољим ученицима. Све
се одвија
симболично и
настоји се истаћи оно што је
значајно. Већ традиционално
су добри резултати из физике и
математике, вјероватно ће и ове
године ђаци ићи на такмичења,
а наши гимназијалци показују
добре резултате и на факултету.

Реците нам нешто о раду
школских секција?
У Гимназији дјелују кошаркашка, новинарска и драмска

секција,
која ће почетком
фебруара у позоришној сали
Културног центра „Петар
Кочић“одиграла
представу
„Драга
Јелена
Сергејевна.
Ту су и хорска и литерарна
секција, које су за Светог
Саву организовале свечану
академију. Савјет ученика је
стално ангажован.
У посљедње вријеме је учестало
насиље по школама, да ли је
и у мркоњићкој Гимназији
у првом полугодишту било
већих дисциплинских прекршаја?
Мркоњић Град је иначе
средина која нема проблеме
које имају веће средине. Нема
насиља у школи, ван школе,
код нас је здрава средина због
патријархалног васпитања и
традиције.
Нема испада насиља према
професору, ал се деси испад
планског бјежања, онда се
приступи смањењу владања.
За рјешење тих проблема

Просјечна оцјена успјеха школе
је 2,61. Примјерно владање
има 314 ученика, добро
51, задовољава 17 и лоше 8
ученика.
Задовољан сам, одавно нисмо
имали бољи успјех.

у
квизу
под
називом
„Толеранција“. Предавање на
тему вирус A(H1N1) је одржала
докторица Дубравка Анђелић.
Извођена је допунска и
додатна настава из механике и
математике.

Изостанци су неминовни.
Шта , по вама, представља
главни разлог великог броја
изостанака?
Друштвена
кретања,
рад
кафана и кафића по цијелу
ноћ негативно утичу на
омладину
.Без
заједничке
сарадње школе, родитеља и
друштвене заједнице неће се
постићи бољи резултати, што
ће сасвим сигурно имати тешке
посљедице за друштво.

Матуранти нису отишли на
екскурзију, реците нам нешто
више о томе.
Eкскурзија матураната планирана Годишњим програмом
рада школе није реализована
због свињског грипа, родитељи
су били против извођења
екскурзије. Ако се стање
пандемије побољша екскурзија
ће се извести у мају.

Школска радионица је у односу
на стање у осталим школама
РС солидно опремљена, мада
су у њој старије машине.
Брига општине за школу је
добра и искрено се надам да ће
тако бити и у наредном периоду.
По мојој процјени, ако се овако
настави за неколико година
имаћемо добро опремљену
школу која ће служити као
позитиван примјер многима.

министарством, Педагошким
заводом и са родитељима.
Треба нагласити да имамо и
изузетно добро опремљену
библиотеку, редовно набављамо лектире и стручну
литературу.
Хоће ли матуранти коначно
отићи на екскурзију?
Екскурзија је због свињског
грипа одгођена у два наврата.
Према годишњем плану рада
планирали смо да се организује
почетком маја за матуранте, а
за треће разреде крајем маја.
Видјећемо, разговараћемо са
разредницима,
родитељима,
министарством. Није дошло
до измјене дестинације, остаје
Шпанија , ал не знамо каква ће
бити ситуација са свињским
грипом. Тако дa то питање још
остаје отворено.

Јесте ли задовољни радом
школских секција?!
У школи раде разне секције
као што су одбојкашка,
кошаркашка,
млади
информатичари, новинарска
и ученичке организације и
удружења (Црвени крст и
Савјет ученика).
Савјет ученика Машинске
школе и ове године је наставио
са активним радом.Успјешно
је проведена акција »Један
слаткишједно
дијете»,
организовано је предавање
на тему вирус типа A(H1N1),
а прикупљана је и помоћ за
лијечење наше суграђанке
Биљане Црнчевић. Чланови
Савјета ученика су учествовали

Да ли је било некаквих
реализованих посјета почетком школске године?
Ученици II-1, III-1 и IV-1
(машински техничари) су
посјетили Сајам аутомобила
у Бањалуци , а ученици
II-4 (техничари за обраду
дрвета) су посјетили Нову
дрвну индустрију »Врбас» у
Бањалуци.Колектив је посјетио
Сајам књига у Београду (у
октобру), а није посјећен
Сајам просвјете у Новом Саду
( у децембру) због недостатка
финансијских средстава.
Како је школа опремљена, да
ли имате све потребне услове
за рад?
Кабинети и учионице опште
намјене су добро опремљени.

Треба нагласити да је 29.
јануара професор математике
Славко Вулин радио задњи
дан, отишао је у пензију. Био
је директор школе кад сам ја
уписао Гимназију, то је човјек
који је тихо подарио читав
радни вијек школи...,
Д.Лекић

Шта планирате радити
у наредном периоду,које су
ствари приоритетне ?
У наредном периоду посебно
треба
посветити
пажњу
доградњи
спрата
изнад
радионице и тиме стварању
услова за рад у једној смјени,
вањском уређењу око објекта
(клизишта),
асфалтирању
игралишта, набавци учила,
опремању школске радионице
универзалном
глодалицом,
додатном опремању кабинета
према нормативу (како би се
прешло на кабинетску наставу),
опремању библиотеке књигама
које се користе као ученичка
лектира, опремању библиотеке
стручном
литературом,
обезбјеђењу стручног кадра
и
побољшању
стандарда
запослених .
Д.Лекић
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Култура,
образовање

Савјет ученика Машинске школе покренуо је и ове године акцију „Један слаткиш-једно дијете“. Слаткиши, тј. пакетићи ће бити уручени као новогодишњи поклон
дјеци из социјално угрожених породица и дјеци са посебним потребама.
„Сваке године за Никољдан и за Нову годину скупљамо играчке и слаткише од којих правимо пакетиће у циљу да обрадујемо најмлађе. Обично организујемо
приредбу, уз необавезно присуство Дједа Мраза. Ове године то радимо на ширем нивоу, укључили смо и друге организације и школе у нашу акцију. Ученици су
заинтересовани за овај хуманитарни гест, сви су се одазвали“, рекао нам је предсједник Савјета уценика Његош Томић.
Д.Лекић

Гимназија

Светосавска академија
Ученици мркоњићке Гимназије су у позоришној сали Културног центра „Петар Кочић“ поводом Светог Саве уприличили свечану, духовну академију. Ђаци су,
као и сваке године, узвишено говорили стихове о првом српском учитељу, а све то пропраћено је достојанственим хорским пјесмама.
Неизоставно је било, како кажу, поменути и недавно нам преминулог патријарха српског Павла.
Присутнима се кратко обратио и директор Гимназије Предраг Кокеза, рекавши да се ова академија одржава сваке године у част нашег учитеља, архиепископа
Светог Саве. Указао је на величину и значај Светосавља.
Д.Лекић

Са светосавске академије
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Руководство општине уприличило пријем
за привреднике, представнике јавног
сектора, културне и спортске раднике

ВЕЋИМ УЛАГАЊИМА ЗА БРЖИ ИЗЛАЗАК ИЗ КРИЗЕ
Протекла пословна година
и поред изузетно отежаног
привређивања и економске
кризе, може се рећи да је била
успјешна за већину мркоњићких
предузећа,
нарочито
у
области
електропривреде
и грађевинарства. То је
констатовано
на новогодишњем пријему , који је
уприличио начелник општине
Зоран Тегелтија у Културном
центру
„Петар
Кочић“.
Пријем је уприличен у поводу
обиљежавања Дана Републике
и српске Нове 2010. године.
Директор
„Хидроелектрана
на Врбасу“ Недељко Кесић
истакао је да је ово предузеће
у прошлој години пословало
позитивно и да ће остатак
доходка износити, као и 2008.
године, око 4,5 милиона марака.
‘’Ми смо током цијеле прошле
године проводили мјере штедње
и рационалног пословања, што
је на крају уз добар производни
резултат,
допринијело
позитивном пословању. Ми
смо
ребалансирани
план
производње струје од 296
милиона
киловат
часова
испунили са 98 процената што
је велики успјех, када се зна да
у другој половини године нису
биле повољне хидролошке
прилике, јер је био смањен доток
воде у језеро Хидроелектране
„Бочац“. Сачинили смо план
и мјере штедње да и у овој
години послујемо позитивно,
што у знатној мјери зависи и
од повољних хидролошких
прилика’’, рекао је Кесић.

Званице на пријему

Пословањем
у
прошлој
пословној години задовољан
је и директор предузећа
„Мркоњић путеви“ Тривун
Милановић. Ово предузеће
бави се одржавањем 320
километара
магистралних
и регионалних путева у
југозападном дијелу Српске,
пословима изградње путева и
нискоградњом.
‘’Прошла пословна година
била је најтежа за наше
предузеће
у
последњих

десет година. Међутим, ми
смо добром организацијом
посла пословали позитивно
и задржали број радника на
нивоу претходне године.
Што се тиче ове године ми
се надамо да ће бити још
успјешнија, мада ће услови за
привређивање бити знатно
тежи.
Ми планирамо да у овој години
повећамо број запослених,
јер планирамо нова улагања у
проширење наших услужних

капацитета’’,
рекао
је
Милановић.
Начелник општине Зоран
Тегелтија истакао је значај
нових улагања у привреду, али
и инфраструктуру, у наредној
години што би олакшало
проблеме у пословању због
тешке економске кризе.
‘’Ми смо у протеклој години
успјели да одржимо ликвидност
општинског буџета и да
сервисирамо све обавезе према
буџетским
корисницима.

Очекујемо да ће тако бити и
у 2010. години и да ћемо уз
помоћ Владе РС наставити
са значајним улагањима у
изградњу капиталних објеката.
Издвојићемо из буџета 10
посто средстава за подстицај
запошљавању, јер без нових
улагања и запошљавања нема
развоја наше општине’’рекао је
Тегелтија.
С. ДАКИЋ

НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ

ПОКЛОНИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Начелник општине Зоран Тегелтија поводом новогодишњих и божићних празника, организовао је пријем за 45 пензионера локалне
управе. Овом приликом пензионерима је уручен рекламни материјал општине и скроман новчани поклон од по 100 марака.
‘’Годину смо завршили релативно добро у односу на све оно што се дешавало у претходној години. Били смо у стању да извршимо
све наше обавезе као и обавезе према свим нашим буџетским корисницима, а дозначили смо и средства намијењена социјалним
категоријама становништва, те тако нисмо довели у питање функционисање основних институција на подручју општине ‘’, рекао је
Тегелтија. Додајући да се нада да ће нова 2010. година бити нешто лакша него што је то била 2009. година и да ће неке ствари бити
боље, као и да ће промјене које се најављују у привреди позитивно утицати и на функционисање цијеле јавне службе на подручју
наше општине.
У сљедећој 2010.години пожелио им је пуно здравља и да предстојеће празнике проведу у миру, срећи и благостању.
С.Ћусо
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СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА

НАСТАВЉЕНА ДОБРА ПРАКСА ДОДЈЕЛЕ СТИПЕНДИЈА
Најбољи студенти са подручја
општине у школској 2009/2010.
години
добиће стипендије,
које је обезбиједила општинска
управа. Право на стипендију
остварила су 254 студента, која
су на пригодној свечаности
потписала уговор са општином,
док њих 35 није испуњавало
услове конкурса.
За стипендије које ће се
исплаћивати од 1. јануара до
31. октобра, биће издвојено
317.700 КМ. Прву исплату
студенти могу очекивати око
10. фебруара.
Износ стипендија је 120 КМ
за редовне студенте, дјеца
погинулих бораца и РВИ од
прве до четврте категорије
добиће износ од 150 КМ, док
ће студенти дефицитарних
занимања
(машинство,
математика и физика) примати
мјесечни износ од 180 КМ .
Пожеливши
студентима
успјешну школску годину,
начелник Зоран Тегелтија
рекао им је да су студентски
дани вјероватно и најљепши у
животу. „Само 10 студената,
који су прошле године примали
стипендију, нису испуњавали
услове ове године. Оно што мене
чини срећним јесте податак
да сте сви ви, који испуњавате

услове, добили стипендије. Ја
се надам да ће бити један број
студената Мркоњић Града који
ће добити стипендије из других
извора, које су нешто више, и
сигуран сам да ћете се свјесно
опредијелити за те стипендије“,
рекао је начелник Тегелтија
присутним студентима.
Саша Верић, студент четврте
године
електротехничког
факултета у Бања Луци
задовољан је стипендијом.
„Свака врста помоћи много
значи
нама
студентима.
Позитивно је то што наша
општина издваја та средства,
поготово ако знамо да смо
трећи у БиХ по стипендирању
студената“,
каже
будући
инжењер електротехнике.
Међу студентима има и оних
који већ додатно зарађују за
потребе школовања. „Упоредо
са студирањем, одлучила сам се
и да практично усавршим своје
знање. Почела сам да радим
прије годину дана. На почетку
сам се мало кајала, али сада сам
ушла у ток радне атмосфере и
добро ми иде“, рекла је Весна
Врбљанац, студенткиња треће
године журналистике.
Општина Мркоњић Град је
према истраживању Центра
цивилних иницијатива, ко-

Студенти приликом потписивања уговора

је се односи на политике
стипендирања у БиХ, у
конкуренцији од 122 општине
заузела високо треће мјесто,
а листа је креирана на основу
три критеријума:
укупног броја стипендиста,
укупних
издвајања
за
стипендије и процентуалних
издвајања
за
стипендије
у односу на укупни буџет
општине.

Структура одобрених стипендија је сљедећа: 134 студента
који су примали стипендију у
школској 2008/2009. години,
а редовно су уписали наредну
годину студија, 2 студента који
имају просјек 9 и више за све
године студија, 18 студената
прве године студија који су
завршили све разреде средње
школе са одличним успјехом, а
први пут уписују прву годину,

55 студената друге и виших
година студија по основу
материјално – финансијског
стања и просјека оцјена, 37
студената имају статус ППБ
и РВИ од I-IV категорије, 1
студент без оба родитеља и 7
студената који студирају
по повлаштеним условима.
С.Ћусо

САРАДАЊА ОЕБС-а И ОПШТИНЕ

СТРАТЕГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ УСКОРО ПРЕД ОДБОРНИЦИМА
Општина Мркоњић Град представила је Стратегију комуникације са јавношћу, која је урађена у сарадњи са ОЕБС-ом. Јавна расправа је спроведена је с циљем да се
сазна које информације интересују становништво и како их је најлакше приближити грађанима. Након сугестија, Нацрт документа ће бити предложен Скупштини
на усвајање.
‘’Циљ локалне власти је да омогући увијек доступне и разумљиве информације из свих сегмената живота који су од животних интереса за све грађане у цјелини,
а у исто вријеме да успостави сталну комуникацију са грађанима ради добијања повратних информација о њиховим потребама’’, каже Сњежана Ћусо самостални
стручни сарадник за односе са јавношћу. Додајући да је на изради стретегије радила општинска група за комуникацију , а акценат је стављен на анализу интерних и
екстерних комуникација’’.
Многи од присутних сматрали су да становништво не треба „затрпавати“ информацијама, док други заступају мишљење да до њих неке информације не стижу на
вријеме.Једна од слабих карика информисања јесте рурално подручје где би требало поставити додатне просторе за оглашавање односно ангажовати људе да раде на
информисању становништва на селу.
С.Ћусо

Пријем за Градски хор
“Мали Принц“

УСПЈЕХ НА
ФЕСТИВАЛУ У
БЕОГРАДУ
Начелник општине Зоран
Тегелтија уприличио је у свом
кабинету свечани пријем је за
чланове Градског хора ‘’Мали
принц’’, који су остварили
запажене
резултете
на
Фестивалу нове дјечије пјесме
Србије ‘’Чаролија 2009’’ у
Београду.

На фестивалу ‘’Чаролија’’
представљали су нас вођа
хора
учитељица Милијана
Малић и основци Душица
Новковић, Зорана Јовановић,
Кармен Лукач и Станко Малић,
који су поносни на разултате
остварене на овом престижном
такмичењу за младе извођаче.
У финалу је наступила Душица
Новковић, чија је пјесма ‘’Кап
по кап’’ заузела шесто мјесто,
док су Зорана Јовановић,
Кармен Лукач и Станко Малић
дошли до полуфинала и такође
остварили одличне резултате
Прије финала, кроз 27 градова
Србије одржане су аудиције на
којима је учествовало око 3000

малишана, док је у полуфиналу,
одржаном
у Новом Саду,
учествовало око 300 малишана.
‘’Дјеца су у полуфиналу
имала
прилику
да
дају
свој максимум у смислу
такмичарског карактера, гдје
су вредноване њихове вокалне
и сценске способности и на
том полуфиналном такмичењу
Душица Новковић је показала
да је најбоља и проглашена
је побједницом полуфинала’’,
рекала је Милијана Малић,
вођа хора.
У финалу фестивала у ‘’Сава
центру’’ сви извођачи који
су пјевали уједно су били и
побједници, јер се више није

оцјељивао извођач већ су
биране само најљепше пјесме
за дјецу, док су извођачи
добили исте награде – ваучер у
вриједности 200 евра.
‘’За мене је ово било једно
велико искуство, јако сам
задовољна успјехом и све је
било одлично; организација,
дружење забава, баш све’’,
каже Кармен Лукач која у
Дјечијем хору ‘’Мали принц’’
наступа двије године.Овом
приликом начелник Тагелтија,
им је обећао подршку у
обезбјеђивању средстава за
њихов даљи рад и пожелио
им што успјешније наступе на
будућим фестивалима.

Чланови Градског хора ‘’Мали
принц’’ са својом наставницом
Милијаном Малић тренутно се
припремају за Ђурђевдански
фестивал који се одржава у
мају мјесецу у Бања Луци. С.Ћ.

Начелник Општине Зоран Тегелтија и
предсједница Скупштине општине Дивна Аничић
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Општинске теме

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „МРКОЊИЋКА КОРПА“

БОГАТИЈА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА
Подручје мркоњићке општине као и мркоњићка регија има
изузетне природне љепоте и потенцијале за развој туризма.
Закључак је то семинара који је одржан у Мркоњић Граду на
тему: “Конкурентни туристички производи“ и „Мркоњићка
КОРПА -кластер одрживог развоја у туризму“. Семинар је
одржан у организацији Организације за подршку развоју „Greеn
Tour“, уз финасијску подршку Холандске развојне агенције SNV
и мркоњићке општине, а у оквиру пројекта „Развој интегралног
управљања туристичким дестинацијама“.У раду семинара, осим
представника мркоњићке,учестовали су туристички радници
из Шипова, Рибника и Кнежева. Циљ одржавање семинара
био је јачање локалних организација кроз модел интегрисаног
управљања туристичким дестинацијама.
‘’На семинару смо жељели да туристичке раднике и све оне који
су заинтересовани за рад у туризму упознамо са захтјевима и
трендовима туристичког тржишта. Условима које је потребно
обезбиједити за обогаћивање и
увезивање туристичке понуде када је ПРОЈЕКАТ-У циљну групу
ријеч о смјештајним капацитетима, пројекта укључена су
инфраструктури,
пратећим 22 правна субјекта који
услугама у туризму,те типичним ће ујединити понуђаче
производима са овога подручја’’, туристичког производарекао је координатор пројекта услуге.
„Grеen Tour“ Емир Дервишевић.
Виши стручни сарадник у Туристичкој организацији РС Бранка
Михајловић истакла је значај увезивања свих туристичких
субјеката у један „туристички ланац“ ове регије.
‘’Туристичка организација РС спремна је да пружи сву потребну
помоћ туристичким радницима ове регије. Наиме, у овом дијелу
Српске постоје изванредни услови за развој туризма. Увезивањем
туристичке понуде стварају се могућности да се привуче већи
број туриста’’, рекла је Михајловићева.Туристички радници из
Мркоњић Града, Шипова, Рибника и Кнежева истакли су да је један
од кључних проблема у овим општинама недостатак смјештајних
капацитета.‘’У последње двије године у нашој општини примјетан
је пораст броја смјештајних капацитета нарочито у области сеоског
туризма, гдје постоји могућност смјештаја 50 гостију. На извору
ријеке Пливе гради се Флај-фишинг центар са 70 смјештајних
капацитета’’, рекла је директорица Туристичке организације из
Шипова Драгана Цумбо.Власница Етно села „Дакић“ у Бараћима
код Мркоњић Града Марија Дакић тврди да у својим објектима
може да прими 30 туриста.
‘’Ми гостима нудимо сеоску идилу за одмор у прекрасној природи.
Наравно ту је домаћа храна и крајишки специјалитети. Мада смо
тек почели са радом већ нам стижу резервације са свих страна’’,
рекла је Дакићева.

СТАНОВИ ЗБОГ ЛОШЕГ КРОВА ПРОКИШЊАВАЈУ
Двадесет четири породицЕ погинулих бораца и РВИ, станари у новој борачкој згради у насељу
Подоругла, од усељења у августу мјесецу имају много проблема у својим становима. Кажу,
због лоше пројектованог и изведеног крова на згради. Наиме, они тврде да је кров раван, да
нема препуст и да при јачим падавинама пропушта воду и потапа станове. Станари тврде да на
најбољи начин није ријешено ни питање балкона који нису наткривени, па када падају киша
или снијег балконима се ствара влага која полако улази у станове.на њих улази влага и вода у
станове.
Ипак, најтеже је стање на четвртом спрату у становима породица Славице Рудић, Мирославке
Брешо, Душанке Дрвар, Биљане Вођевић, Драгице Јарић и Наде Лукић чији су станови при
отапању снијега са крова били оковани ледом и водом.
НАДЛЕЖНИ- Начелник
општине Зоран
Тегелтија, каже да је
зграда још у гарантном
року и да извођач
радова и пројектант
морају да отклоне све
недостатке на згради.
То су потврдили и у
Министасртву рада
и борчако-инвалидске
заштите Републике
Српске. Међутим,до сада
ништа конкретно није
предузето на отклањању
недостатака.
Зграда у Подоруглу

‘’То је била права катастрофа, јер су наш станови буквално били под водом. На све стране је
цурила вода, зидови су били влажни и оковани ледом, па је у становима готово немогуће било
становати. Што је најгоре вода нам у станове продире и када је мало јача киша.Обраћали смо
се за помоћ општини и извођачу радова предузећу „Зид арт“. Њихови људи су долазили, нешто
мало „чачкали“, али се стање није битније промјенило и ми мислимо да је једино рјешење
замјена и постављање новог крова’’прича огорчено Биљана Вођевић, која са сином станује на
четвртом спрату.Славица Рудић, показује оштећења на зиду, од влаге и воде које су продирале
у њен стан.
‘’Ни сама не знам шта ћу ако поново буде већих снијежних падавина и кише, јер у стану
прокишњава на све стране. Када прокисне у мој стан онда вода пролази кроз плочу и у стан
на трећем спрату. Из општине су долазили и обећали да ће покушати наћи неко рјешење, чак
су предлагали да се у олуке уграде гријачи који би топили лед, како би вода могла да одлази са
крова’’, рекла је Рудићева.
Дамир Милић, власник „Зид арта“, предузећа које је изградило зграду, тврди да је зграда
изграђена квалитетно и према пројекту и онако како је захтјевао инвеститор , Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите.
‘’Проблем је што је пројектом предвиђено да се на крову изграде заобални зидови, који су
„старији“ пола метра од крова и у којима има рупа за одвод воде. Међутим,када су ниске
температуре у рупи се ствара лед, вода не може да одлази и пролази у станове’’, рекао је Милић.
Предсједник Кућног савјета етажних власника Мирослав Метлић тврди да станари нису у
цјелини задовољни ни како је зграда изграђена, јер има много пропуста у градњи.
Ко је у цијелој овој „завразалами“ у праву можда није толико ни битно које, колико је важно
да се ријеше проблеми које имају станари у новој борачкој згради, а прије нових снијежених
падавина.
С. Д.

Јавна установа Народна библиотека

СТОЈАН БЈЕЛАЈАЦ ДОНИРАО КЊИГЕ
Народна библиотека у Мркоњић Граду богатија је за 50 нових књига, поклон Стојана Бјелајца који живи у Тењи, код Осијека. Овај рођени Мркоњићанин већ други пут
дарује књиге, као помоћ у обнови књижног фонда у рату похаране мркоњићке библиотеке. Бјелајац је најавио и донацију електронских књига за слијепе и слабовиде.
Стојан Бјелајац, који живи у Тењи код Осијека, други пут поклања књиге мркоњићкој библиотеци. У пратњи мајке, Бјелајац је посјетио Народну библиотеку у
Мркоњић Граду и уручио свој поклон. Његова помоћ читаоцима родног града неће се на овоме завршити. „Први пут сам куповао књиге за библиотеку. Сада сам
ангажовао своје пријатеље у Тењи да ми помогну. Тако смо се ангажовали, одрекли неких књига, а како бисмо обогатили ову библиотеку“, рекао је Стојан Бјелајац
уручујући своју донацију.
Међу књигама има различитог штива, од школске лектире до белетристике. Биљана Ћелић, директорица Народне библиотеке у Мркоњић Граду захвалила се на
донацији. „Протекла година нам је била успјешна. Повећали смо књижни фонд, промовисали читање и стекли нове чланове. Јако сам срећна што се наши људи сјете
читалаца у родном граду па нас изненаде оваквим поклонима“, рекла је Ћелићева преузимајући донацију.
Након што дароване књиге буду смјештене у полице мркоњићке Народне библиотеке, Бјелајац је обећао и нову помоћ. „Радујем се што могу да помогнем и увијек ћу
то радити. Мој сљедећи задатак биће електронске књиге које ће бити поклон за људе који су слијепи или слабо виде“, најавио је Бјелајац.

С.М.
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НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ

ОПШТИНА ОБРАДОВАЛА 312 ПРВАЧИЋА
И МАЛИШАНА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА
Општина Мркоњић Град је и ове године све првачиће даровала
новогодишњим пакетићима. Пакетиће је примило 167 малишана,
за које је приређен занимљив културно-умјетнички програм.
Забављали су их Дјечији хор ‘’Мали принц’’ и чланови Градског
позоришта са представом ‘’Добра вила’’.
’’Желим вам да добро учите и да будете добри ђаци јер је то оно
што је нашем друштву и те како потребно’’, рекао је начелник
општине Зоран Тегелтија и пожелио свим првачићима, њиховим
наставницима и родитељима срећну и успјешну Нову годину.
Општина Мркоњић Град у сарадњи са ‘’ХЕ Бочац’’ обезбиједила је и
пакетиће за 145 малишана Дјечијег вртића ‘’Миља Ђукановић’’, који
су им уручени на приредби одржаној у просторијама вртића.
С.Ћусо
Дједа Мраз и Вила уручују пакетић

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

БОЖИЋНИ ДАРОВИ ЗА
ДВАДЕСЕТ ПОРОДИЦА

АКЦИЈА “ПАКЕТИЋ ЗА ЉЕПШИ ОСМИЈЕХ”

ПОДИЈЕЉЕНА ПОМОЋ ДЈЕЦИ

Радост божићног даривања у мркоњићкој општини осјетило је двадесет породица из категорије
социјално угрожених. Њима је божићне поклоне са животним намирницама поклонио Центар за
социјални рад захваљјући помоћи општине и људи добре воље.Наиме, пакете са основним животним
намирницама и нови телевизијски апарат добила је породица Миломирке и Милорада Милановића
из Мркоњић Града. Ова породица има четворо малољетне дјеце и живи од социјалне помоћи.
‘’У нашој породици нико није запослен и углавном живимо од дјечијег додатака. Често нам помаже
и Центар за социјални рад, јер мој муж Милорад није у могућности да ради, а ја не могу због обавеза
према дјеци која су мала. Живимо као подстанари и мјесечно плаћамо кирију 150 марака. Тешко
живимо и да није помоћи родбине и људи добре воље тешко би састављали крај с крајем’’, прича
Миломирка.Она каже да се посебно обрадовала телевизијском апарату, који је обезбједило предузеће
„МГ Мики“, јер до сада нису имали телевизијски пријемник у кући.
Божићни поклон је добила и Милкица Рољић из села Тријебово, која има десетогодишњу кћерку
Јелену. Њих двије живе са 72-годишњом теком Радом Лекић у трошној кући, без основних услова за
живот.
‘’Ја, Милкица и мала Јелена живимо у овој трошној кућици која има двије мале просторије. Живимо
у једној собици два са два, гдје имамо два лежаја и шпорет, јер је дио куће у којој се налази друга соба
у рушевном стању. Ако се хитно нешто не предузме на поправци, кућа ће се срушити. Не плашим се
за себе него за малу Јелену и Милкицу. Јелена је добро и паметно дијете, одличан ученик’’, каже Рада.
Она напомиње да је живјела у Лекићима док јој муж био жив. Пошто нема дјеце вратила се на
очинство да живи са Милкицом и Јеленом.
‘’Немамо никавих примања и да није социјалне помоћи умрле би од глади. Имамо двије овце и једну
козу, па не оскудијевамо за млијеко. Прошле године Центар за социјални рад нам је увео струју у
кућу. Хвала људима који су нам обезбједили телевизијски пријемник, јер сада моја Јелена не мора да
иде код комшија да гледа телевизију’’, каже старица Рада.
С. Д.
Представа приликом додјеле пакетића

Хуманитарна акција “Пакетић за љепши осмијех”, током које
су волонтери посјетили 60 малишана општине Мркоњић Град
окончана је крајем јануара.
Акцију прикупљања слаткиша и играчака за дјецу са посебним
потребама и из породица лошег имовинског стања, одрадили
су волонтери Клуба младих Црвеног крста, Омладинске
организације “Центар” и Савјета ученика Основне школе “Петар
Кочић” те Машинске школе, уз подршку Центра за социјални рад.
“Ово је већ традиционална акција у граду. Захваљујемо се свима
који су нам помогли да обрадујемо малишане скромним даровима”,
каже Његош Томић, предсједник Савјета ученика Машинске
школе. Акција младих Мркоњић Града дио је овог пројекта који је
спроведен на нивоу цијеле Републике Српске.
С.Mилетић
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БОЉИ УСЛОВИ ЗА ПЕТОЧЛАНУ ПОРОДИЦУ ИЗ ШЕХОВАЦА

НОВАКОВИЋИМА ОБНОВЉЕНА КУЋА
ОТВОРЕНА ЕТНО-КУЋA

ПАВЛЕЗАНОВА КОЛИБА
На излетишту Зеленковац отворена је на употребу етно-кућа
под називом Павлезанова колиба. Ријеч је о дрвеном објекту,
који датира из 1937, а градио га је Павле Дедић-Павлезан из
Подрашнице . У колиби ће, која је опремљена етно поставкама
и умјетнинама, моћи да се попију топли напици и остала
освјежавајућа алкохолна и безалкохолна пића. У пријатном и
топлом архаичном амбијенту, моћи ће се играти шах, картати
се, правити журке, прела и одморити се уз пут, а заинтересовани
могу посјетити и остале садржаје у Еко Зони Зеленковац .
“Прошли су празници тако да сад радимо на припремама за
текућу годину с посебним акцентом на Хајдучки састанак који се
одржава у мају”, рекао је Борислав Јанковић.
Д.Л.

Петерочлана породица Стојана и Љиљанe Новаковић из Шеховаца за српску Нову 2010. годину
уселила се у реновирану кућу. У реновирање и доградњу куће Центар за социјални рад уложио је
8.000 марака, а средства су обезбједили општина и људи добре воље.
Наиме, петорочлана породица Стојана и Љиљане Новаковић до сада је живјелА у малој и трошној
кући, без основних услова за живот. У кући су имали само двије мале прострије у којима су живјели
са троје мале дјеце.
‘’Кућа је била трошна, кров прокишњавао, а греде и рогови дотрајали па је пријетила опасност да
се кров уруши и да нас затрпа. Становали смо у двије мале просторије, без воде и основних услова
за живот. Ја сама незапослен, јер сам због болести напустио посао у Комуналном предузећу „Парк“.
Немамо никавих примања, осим дјечијег додатка и да није помоћи Центра за социјални рад били
би гладни. Нешто хране себи произведемо у башти, али то је недовољно за нормалан живот’’, прича
Стојан.
Захваљујући новцу који је обезбиједио Центар за социјални рад Новаковићима је трошна кућа
темељито реновирана и проширена.
‘’Сада у кући имао три просторије за становање и купатило. У купатилу ових дана биће прикључена
вода па ћемо моћи да се први пут у својој кући окупамо. Захавлни смо Центру за социјални рад и
људима добре воље што су нам помогли’’, рекла је Стојанова супруга Љиљана.
Она напомиње да је посебно срећна што је добила купатило и воду, јер има троје мале дјеце и живјети
без воде у кући је велико мучење.
‘’Биће ми сада много лакше, јер имам једну малу бебу и двоје мале дјеце. Сад ћу моћи да у купатилу
перем веш. Још када бих добила машину за прање рубља живот би ми био много лакши’’, рекла је
Љиљана.
Иначе, представници Центра за социјални рад Новаковићима су обезбиједили пакете са животним
намирницама за зиму, кућанске апарате и нови телевизијски пријемник, који је поклонило предузеће
„МГ Мики“ из Мркоњић Града.
С.Д.

СЕМИНАРИ ЗА УДРУЖЕЊА ЖЕНА

ПРОИЗВОДЊА ОРГАНСКЕ ХРАНЕ
И РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА
Павлезанова колиба

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“, БЈЕЛАЈЦЕ

ОБИЉЕЖЕНА ШКОЛСКА СЛАВА
Дана 27.01.2010. године, као и сваке године, обиљежена је школска
слава Свети Сава у ОШ „Бранко Ћопић“, Бјелајце.
С почетком у 12,00 часова одржана је школска приредба. На
приредби су учествовали ученици нижих и виших разреда
поменуте школе. Захваљујући својим наставницима ученици су
показали велико знање о Светом Сави, као и свој успјешан рад
у наставним и ваннаставним активностима и одржали су пуну
пажњу присутних гостију.
Након приредбе свештеници Симић Здравко, Тепић Добрица и
Петрушић Бобан обавили су свечани вјерски обред читања славе
уз ломљење славског колача.
Уз присуство радника школе свечаност су увеличали пензионери,
који су дали велики допринос у образовању и васпитању бројних
генерација ове школе, радници других школа, као и остали драги
гости. Овом приликом размјењена су искуства о раду школа на
нивоу наше општине.
Ж.С.
Учесници школске приредве

Производња органске хране
и развој сеоског туризма
теме су семинара који се
одржаo у Мркоњић Граду од
26. до 30. јануaра. Семинар
је организовао Центар за
истраживање и студије ‘’GEA’’
из Бањалуке у сарадњи са
општином Мркоњић Град, а у
оквиру пројекта ‘’Јачање
положаја жена и развој
људског
капитала
у
општини Мркоњић Град’’.
У
склопу
семинара
одржане
су
двије
радионице под називом
‘’Основе
развоја
органске пољопривредне
производње у општини
Мркоњић Град’’
и
радионица
‘’Сеоски
туризам – могућности
и основе за припрему
домаћинстава’’.
На
семинару
су
учествовала три удружења
жена са подручја општине:
Удружење жена ‘’Наша
жена’’ из Подрашнице,
‘’Удружење родитеља са
четворо и више дјеце’’ и
‘’Хуманитарно удружење
жена’’.
‘’Циљ
радионице, која се
односи
на
производњу
органске хране, је да омогући
полазницама да науче о
могућностима
производње
органске хране у својој
околини, њеног пласмана на

тржиште и будућег потенцијала
како би оснажиле свој положај
у својим срединама’’, рекао
је Жељко Ћејић, магистар
пољопривреде. Додајући да је
подручје мркоњићке општине
као створено за развој органске
производње, јер се ради о
еколошки чистом попдручју.

Такође полазнице семинара су
се упознале са могућностима
развоја руралног туризма
на подручју општине, као и
могућностима
паралелног
развоја
производње
етно
сувенира и здраве хране.

На радионици из области
развоја сеоског туризма треба
присутни су се упознали о
могућностима, предностима и
недостацима руралног туризма,
генералним претпоставкама за
његов одрживи развој као и
са примјерима добрих пракси.

жена и развој људског капитала
у општини Мркоњић Град’’
финансира Европска унија,
имплемнетира га UNDP уз
учешће општине са 10 посто
средстава. Вриједност пројекта
који ће трајати осам мјесеци је,
33.060 КМ .
С.Ћусо

Пројекат

‘’Јачање

положаја

Учеснице семинара
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Студија о културно-историјском
наслијеђу општине Мркоњић Град

ИДЕНТИФИКОВАНА 93 ЛОКАЛИТЕТА
На подручју мркоњићке општине идентификована су 93 локалитета
културно-историјског насљеђа од бронзаног доба до данас, али ништа
мање вриједна нису ни природна богатства, по чему је подручје
Мркоњић Града карактеристично и јединствено у Републици Српској.
Просторним планом РС предвиђено је да се подручје мркоњићке, али
и општина Шипово и Рибник, прогласи регионалним парком природе.
С циљем валоризације тог насљеђа, Републички завод за заштиту
културно-историјског насљеђа РС израдио је Студију о културноисторијском насљеђу општине Мркоњић Град.
Руководилац Сектора за истраживање у Заводу Драган Ковачевић
каже да су у студији на подручју мркоњићке општине одређене зоне
заштите и прописана понашања према објектима, али није одређено
који су то споменици који су одређени за заштиту.
‘’Стручни тим Завода на изради студије радио је четири године. Овај
документ је добра основа када се буде израђивала просторно-планска
документација у општини. На том плану тек предстоји рад, јер је
ово подручје просторним планом РС, предвиђено да добије статус
регионалног парка природе’’, истакао је Ковачевић.
Директор Културног центра “Петар Кочић” Слободан Ћоћкало истиче
да је израда Студије о валоризацији културно-историјског насљеђа
веома значајан документ за општину Мркоњић Град, када се зна да је
ово подручје имало бурну прошлост.
‘’На једном мјесту имамо систематизовано све оно што је
до сада пронађено у литератури и што су стручњаци Завода
до сада идентификовали на подручју наше општине. Сада
Скупштина општине Мркоњић Град треба да усвоји студију и да
се на основу тог документа планирају средства у буџету за заштиту
културног-историјских локалитета, којих на подручју наше
општине има велики број’’, рекао је Ћоћкало.
С.Д
.

Клуб умјетничких душа

КОНКУРС ЉУБАВНЕ
ПОЕЗИЈЕ
Поводом Дана заљубљених, Клуб умјетничких душа из Мркоњић
Града организује девето књижевно вече љубавне поезије путем
јавног конкурса на тему ‘’Љубав никад не умире’’. Клуб позива
све оне који воле или који су вољени да пошаљу своје пјесме до
05. фебруара 2010. године како би се извршио избор најбољих
пјесама посвећених љубави. Млади неафирмисани пјесници
и они афирмисани биће награђени у сљедећим поетским
категоријама:
Пјесма над пјесмама, Најоригиналнија пјесма на тему љубави и
најискренија љубавна пјесма.
Промоција приспјелих радова предвиђена је уочи Дана
заљубљених, 13.02.2010. године у позоришној сали Културног
центра ‘’Петар Кочић’’.
“Циљ је афирмисање скривених талената и ова манифестација се
показала као плодна. За све учеснике обезбијеђене су пригодне
награде и слава која вјечно траје”, рекао је Слободан Ћоћкало,
директор Култу-рног центра “Петар Кочић”.
Покровитељи ове књижевне манифестације су општина
Мркоњић Град, ЈУ Културни центар ‘’Петар Кочић’’ и ЈУ Народна
библиотека. Д.Л.
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ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ

НАЈМЛАЂИ ГЛУМЦИ НА СЦЕНИ

ДИС ТЕАТАР ГОСТОВАО У МРКОЊИЋ ГРАДУ

БЛУЗ ЗАГРИЈАО
МРКОЊИЋКУ ПУБЛИКУ
Дис театар из Бања Луке гостовао је 24. јануара у Мркоњић Граду
са представом «БЛ-УЗ». Четворочлана глумачка екипа (Мирко
Комљеновић, Наташа Кривошија, Светлана Хербез и Александар
Перендић) одушевила је позоришну публику. Режију овог комада,
чија се фабула заснива на томе да љубав из коријена може да
промијени човека, потписује Новица Богдановић.
Мирко Комљеновић глуми музичара Ненада који живи пуним
плућима и не мари много за оно што други кажу. Његов живот
мијења случајни сусрет са Љубицом, која му се усељава у стан са
својом кћерком. Ова ситуација, нешто ново у животу слободног
музичара, прекретница је у његовом животу и он заволи своје
случајне станарке. Прича нема хепиенд, јер се Љубица враћа своме
супругу. «Када сам први пут прочитао комад и ја сам замишљао
другачији крај. Међутим, та мала «контра» не умањује нимало
квалитет приче и публика је добро прихватила ову представу»,
каже Мирко Комљеновић, глумац Дис театра.
Прилично хладна позоришна сала није утицала на расположење
публике. Заинтересовани за тему, у којој је готово свако могао
да пронађе и сличан примјер у свакодневном животу, љубитељи
позоришта из Мркоњић Града громогласним аплаузом наградили
су глумачки труд.
Након гостовања у Мркоњић Граду, у склопу пројекта «Недељом
у позориште», глумце Дис театра очекују гостовања и учешће на
фестивалима. «Планирали смо да учествујемо на фестивалу у
Суботици. Могуће је да ћемо изаћи и на европску сцену, али за
такав подухват има још времена. Ми морамо да радимо, а шта
буде, биће», закључује Комљеновић.
Д.Л.
Детаљ са представе ,,БЛ-УЗ,,

Детаљ са представе ,,Ма шта ми рече,,

Најмлађи чланови мркоњићког Градског позоришта извели су представу за дјецу „Ма шта ми
рече“, која је урађена по тексту Љубивоја Ршумовића. Адаптацију текста је урадила водитељица
мркоњићких глумаца Дубравка Николић, а режију Тања Граховац.
“Ријеч је о једном игроказу, представи која се може играти и скраћено. Говори о појмовима о којима
дјеца размишљају, ту су замишљени ликови из бајки и из дјечије маште. На сцени игра десеторо
дјеце, они су кловнови, виле, принцезе”, рекла је Николићева.
Ово је само једна у низу представа у склопу пројекта “Недјељом у позориште”, који финансирају
Европска унија и општина Мркоњић Град.
Д.Л.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД

У ЈАНУАРУ НАСТУПИЛИ СА ДВИЈЕ ПРЕДСТАВЕ
Градско позориште наставило је са пројектом „Недјељом у позориште“. У јануару су изведене
четири представе, од којих је комад „Драга Јелена Сергејевна“ био изведен премијерно.
Глумцима мркоњићког Градског позоришта извели су представу за дјецу „Ма шта ми рече“.
Представа је урађена по тексту Љубивоја Ршумовића, а режирала ју је Тања Граховац. Дјечији
ансамбл је ову комедију први пут публици приказао на I Фестивалу драмског стваралаштва за
дјецу који је одржан у Мркоњић Граду.
На репертоару за јануар, у склопу пројекта „Недјељом у позориште“ који финансира Европска
унија и општина Мркоњић Град, изведене су и представе „Догодине у исто време“ УДУС-а и
Народног позоришта РС (17. јануара) те ДИС-ов „Бл-уз“ (24. јануара).
За крај овог мјесеца, планирана је драма „Драга Јелена Сергејевна“. Можемо слободно рећи да је
ово претпремијера пошто ће се на овој представи, а ради се о класичној драми, још радити. Овај
заједнички пројекат Градског позоришта и драмске секције Гимназије у Мркоњић Граду урађен је
по тексту Људмиле Разумовске. „Текст је написан 70-тих година прошлог вијека, а говори о свим
манама друштва, о моралу и „трци за бодовима“. Ми смо се више више базирали на чистом тексту
који има велику умјетничку вриједност јер се у комаду отвара вјечно питање „Да ли бити човјек?“.
Ову поруку публици на крају и преноси Јелена Сергејевна“, каже Дубравка Николић, режисер
представе.
С. М.
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ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ
03.02.2010. године
19.00 Избор спортисте и спортског колектива за 2009. годину, спортска дворана
04.02.2010. године
11.00 Парастос у капели Светог апостола Марка, православно гробље
11.30 Полагање вијенаца
19.00 Свечана академија, позоришна сала Дома културе

МАТИЧНИ УРЕД
ЈАНУАРУ 2010. ГОДИНЕ
Рођени:
1.
ШУМАР ДЕЈАН, син Милана и Сање
2.
КАРАЋ БОГДАНА, кћи Миломира и Дијане
3.
ЈАХАЈ ЗАРА, кћи Бурима и Анеле
4.
ЋЕЛИЋ НАТАЛИЈА, кћи Жељка и Невене
5.
ЈАСЛАР ЈОВАНА, кћи Миленка и Желимирке
6.
ШАЈИН ДУЊА,кћи Душана и Гордане
7.
ВОЈВОДИЋ РАДА, кћи Николе и Анђе
8.
КАУРИН ГАБРИЈЕЛА, кћи Савице и Госпове
9.
ЋУБИЋ АНА, кћи Раденка и Драгане
10.
ПИПИЋ ХАМЗА, кћи Адиса и Хајрије
Вјенчани:
1.
БОЈИЋ МАРИНКО И НОВАКОВИЋ РАДМИЛА
2.
САВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР И ЛАКИЋ СЛАВИЦА
3.
СРДИЈА ДРАГОСЛАВ И ИЛИЋ МИРЈАНА
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Водич
кроз град
ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЦЕ
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНЕ
ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ
Обавјештавају се породице погинулих бораца и ратни војни
инвалиди свих категорија које до сада нису поднијеле захтјев
за остваривање права на накнаду материјалне и нематеријалне
штете, настале у периоду ратних дејстава од 20.маја 1992.
године до 19.јуна 1996.године, да могу поднијети захтјев
Правобранилаштву Републике Српске до 28.фебруара 2010.
године.
Влада Републике Српске (РС) утврдила је Приједлог закона о
измјенама и допунама Закона о остваривању права на накнаду
материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних
дејстава,којим се и породицама несталих лица омогућује
остваривање права из овог закона.
За више информације можете се обратити у Службу правне
помоћи општине Мркоњић Град или на телефон 050/220-948.

ЈУ“Народна библиотека“ Мркоњић Град овог мјесеца вам препоручује да прочитате:
Изузетна створења
Аутор: Трејси Шевалије
Категорија: Белетристика
Изузетна створења је очаравајући нови роман Трејси Шевалије (Дјевојка са бисерним минђушама) о томе како је дар једне жене прерастао ограничења пола и класе
и довео до неких од најважнијих открића деветнаестог вијека.Изнад свега то је ријечит портрет замршене и отпорне природе женског пријатељства.
Ловац на змајеве
Аутор: Халед Хосеини
Категорија; ИсторијскиЧудесан роман првенац… прича о пријатељству два дјечака у Авганистану и невјероватна прича о једној далекој култури. Један старински
роман у најбољем смислу те ријечи, роман који просто носи са собом.
Ова књига је једна од најтраженијих наслова на листи Издавачке куће „Лагуна“ из Београда
Александар македонски
Аутор: Џејн Бингам
Категорија: Дјечија књижевност / 7-9 година
Додатно: Рано учење
Додатно: Едукативно
Александар сања један сан. Жели да влада читавим свијетом. На челу огромне војске креће из Европе да освоји Азију. И баш ништа – ни бунтовне војске, огромне
ријеке па чак ни ратни слонови – не може да га зауставе.

ИЗДАВАЧ:
Општина Мркоњић Град, Административна служба
ЗА ИЗДАВАЧА:
Зоран Тегелтија, Начелник општине
ПРИПРЕМА И УРЕЂУЈЕ:
Редакција билтена „Локалне новости“
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Дивна Аничић
Билтен општине Мркоњић Град, број 1, бесплатан примјерак

РЕДАКЦИЈА БИЛТЕНА „ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ“: Славојка Зељковић, Тијана Рађевић- Дрљача, Сњежана Ћусо, Милена Обрадовић, Слободан Дакић, Биљана Ћелић
и Синиша Вученовић; САРАДНИЦИ НА ОВОМ БРОЈУ: Славица Милетић, Драгана Ивановић, Милан Митрић, Драга Лекић;
ЛЕКТОР: Синиша Вученовић; ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА: Ненад Савковић
ШТАМПА: „Глас Српске“а.д.; ТИРАЖ: 1500 примјерака
Лист излази мјесечно
Адреса Редакције билтена „Локалне новости“: Општина Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића 1, e-mail: javnost@mrkonjic-grad.rs.ba
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Спорт
КК „МЛАДОСТ“

ТИЈЕСНА ПОБЈЕДА
Кошаркаши Младости савладали су у дербију зачеља Груде 79:76
(15:19, 25:24, 19:13, 20:20). Меч 16. кола Премијер лиге БиХ био је
изједначен, а екипе су се смјењивале у вођству до пред сам крај
утакмице. У таквој игри боље су се снашли домаћи играчи и на
крају остварили побједу која ће им много значити у борби за
опстанак.
Помоћни тренер Младости истакао је послије сусрета да је
утакмица била тврда.
‘’Нисмо искористили предност од 12 поена разлике у завршници
сусрета, али најбитније је да смо ипак, побиједили’’ истиче
Сладојевић.
Тренер Груда Ромео Билиновац каже да његова екипа није
издржала због превеликог броја личних грешака. Он додаје да су у
самој завршници, када се ломила утакмица, кључни играчи Груда
због пет фаула били ван игре, што је и преломило утакмицу.
						
Д.И.

ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛЕРА СЛОБОДЕ

НА БАЛКАНИ КУЈУ
ПЛАНОВЕ ЗА ПРВУ ЛИГУ
Фудбери мркоњићке Слободе, након дестодневних припрема на помоћном игралишту
стадиона „Луке“ и дворани Гимназије, од л.фебруара налазе се на седмодневним припремама
у Труристичком центру „Балкана“. Шеф стручног штаба Драган Вукша и његов помоћник
Милорад Гламочак на рсполагању има 24 фудбалера међу којима су новајлије Чедо Ћулум
и Александар Станивук (БСК), Бојан Ђекановић (Младост Котор Варош), Марио Чавар
(Маестрал Јајце) и некадашњи голман Горице из Шипова Радован Илић,који у јесењем
дијелу шампионата бранио за Жупу из Милосаваца као позајмљении играч Лакташа.
Навијаче Слободе обрадовала је вијест да су вјерност клубу, и поред примаљивих понуда
премјерлигашких екипа из Федерације БиХ и Хрватске продужили голгетер Асмер Машић,
штопер Сенаид Кулаш и нападач Данијел Богуновић.
Клуб је за сада напустио везни фудбалер Михајло Бучински, који ће каријеру највјероватније
наставити у Крупи из Крупе на Врбасу.
Спортски директор Гојко Ђурић истиче да се припреме одвијају према плану и без
значајнијих проблема, ако се изузме чињеница да играчи тренирају на игралишту које је
прекривено снијегом.
‘’Снијег нам не доноси значајније проблеме јер су у току базне припреме. Управо због тога
стручни штаб је одлучио да екипу одведе на седмодневене припреме у Туристички центра
„Балкана“, гдје постоје одлични услови за зимске припреме фудбалских екипа. На Блакани
ће играчи имати два пута дневно трениге, а договорили смо да у сриједу на игралишту са
вјештачком пдологом у Курупи на Врбасу одиграмо прву контролну утакмицу са Слогом
из Трна’’, рекао је Ђурић.
Шеф стручног штаба Драган Вукша напомиње да је планирано да екипа до почетка
шамипоната, 6.марта одигра још шест, седам контролних мечева.
С. Д.

СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У ШАХУ У БАЊА ЛУЦИ

УЧЕСТВОВАЛО ВИШЕ ОД
100 МЛАДИХ ШАХИСТА
СРПСКЕ
Школа шаха “Мала рокада” из Бања Луке организовала је у суботу 30.
јануара, 17. Светосавски турнир „Бања Лука 2010“. У четири категорије
(дјечаци и дјевојчице од првог до петог, те од шестог до деветог разреда
основне школе) учествовала су 103 млада шахиста из цијеле Републике
Српске. На турниру је учествовао и Шаховски клуб „Ан пасан“ из Мркоњић
Града са седам такмичара.
Драган Симић из Теслића, Стефан Јокић са Пала, Тијана Бабић из Бањалуке
и Сара Јаћимовић из Брода побједници су турнира младих шахиста, који је
одржан у Оснвној школи “Иво Андрић” у Бањалуци.
„Ово је био до сада најуспјешнији Светосавски турнир који је организовала
Школа шаха Мала рокада”, рекао је Никола Лакић, фиде мајстор, иначе
руководилац овог такмичења.
Образ представника Мркоњић Града освјетлао је Марко Попадић, који је у
конкуренцији пионира до петог разреда, заузео одлично треће место. „Марко
је био наш главни фаворит на такмичењу и ово је његов одличан резултат.
Он тренира шах свега годину дана и сигурно је да његови најбољи резултати
тек долазе“, рекао нам је Мирослав Цвијић, предсједник Шаховског клуба
„Ан пасан“ из Мркоњић Града.
Треба поменути да је у истој конкуренцији Чигоја Вук из Мркоњић Града
освојио 12-то место и да је Дејана Цвијић била осма на овом такмичењу.
Најбољим шахистима Светосавског турнира додјељене су награде (медаље,
дипломе, књиге,као и новчане награде). Награђени су и најмлађи учесници
турнира - Андреј Трифуновић из ОШ “Свети Сава” Котор Варош и Бојана
Бојанић из ОШ “ Никола Тесла” Дервента.
Турнир је одржан под покровитељством Министарства за
породицу, омладину и спорт и Града Бањалука. Генерални спонзор
17. Светосавског турнира је “Хипо Алпе Адриа Банка” Бањалука.
С. М.

