1

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

ОПШТИНСКЕ ТЕМЕ
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Замјеник амбасадора у
Мркоњић Граду

За пројекте младих
10.000 марака

Пријем за борце НОР-а
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Билтен општине Мркоњић Град, број 8, мај 2010. године, бесплатан примјерак

КУЛТУРА
Фестивал ‘’Дјеца пјевају граду’’

Ерићу
на поклон
чувена
варцарка

СПОРТ
Слобода у прволигашком друштву?

Успјех мркоњићких произвођача ракије
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„Као да су људи у Мркоњић Граду знали да ја у посљедњих неколико година тежим завичају,
мојој родној Гружи, и да ће ми ова чувена коса из Мркоњић Града ваљати и требати“,
прича са смјешком Добрица Ерић доксе поздравља са домаћинима а у очима му сјај јер ће
сепоклону највише обрадовати његов син, чија је давнашња жеља да има косу „варцарку“.
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Скупштинска
хроника

ИЗВЈЕШТАЈ
са 15. сједнице
Скупштине општине

На 15. сједници Скупштине
општине
Мркоњић
Град
одборници
су
усвојили
Извјештај
о
извршењу
буџета општине за 2009.
годину и Одлуку о усвајању
завршног
рачуна
буџета
општине за прошлу годину.
Начелница Одјељења за привреду и финансије Жељка
Стојичић истакла је да су прошле године буџетска средства
реализованa
у укупном
износу од 7.971.612 КМ, или 15
одсто мање у односу на план,
док су истовремено издаци
износили 8.387.701 КМ чиме
је остварен дефицит текућег
периода у износу 416.089КМ,
који ће бити финансиран
из
средстава
буџета
општине за 2010.годину,
а у складу са ребалансом
буџета за 2010. годину.
,,Уз чињеницу да се буџет
прошле године није пунио
предвиђеном
динамиком
редовно су исплаћене све
помоћи за буџетске кориснике,
исплаћена су средства корисницима
посебне заштите
ППБ и РВИ, набављен је огрев и
уџбеници као и остале помоћи
предвиђене Одлуком. Такође
су сви корисници стипендија
добили своје стипендије, док
су најугроженији пензиoнери
добили помоћ за суфинансирање набавке огрева, а
редовно су исплаћивана и
лична примања запослених

у општинској управи и још
многе друге помоћи”, рекла
је Стојичићева. Додaјући да,
када је у питању финансирање
организација, дошло је до
сма-њења буџета, али се
настојало да сви корисници
појединачних
грантова
добијају средства која ће им
омогућити нормалан рад.
,,Тако су млади финансирани
преко Фондације Мозаик и
Омладинске банке Мркоњић
Град, чији је фонд у 2009.
години износио 41.881 КМ,
од којих је 21.881 КМ
обазбиједила
Фондација
Мозаик, а општина 20.000
марака. Такође сарадњом
општине и UNDP подржана
је реализација три пројекта
која су предложена од стране
удружења укупне вриједности
126.334 КМ. Хидроелектрана
Бочац је за суфинансирање
спортских клубова са подручја општине укупно уплатила
171.000 КМ, разним удружењима и организацијама из
области спорта, културе и
социјалне и хуманитарне
обла-сти
укупно
82.000
марака
и
донације
црквеним
општинама
у
износу од 63.000 КМ’’,
рекла
је
Стојичићева.
Општина Мркоњић Град је
на име текуће помоћи остварила средстава у износу од
731.386 КМ. То је директан
вид помоћи којим је Влада

РС интервенисала у буџету
општина и градова и на тај
начин у току 2009. године
распоређено је 35.000.000 КМ
од чега је општини Мркоњић
уплаћено 672.586 КМ. Што се
тиче осталих текућих помоћи
Фонд за екологију уплатио
је 15.000 марака за уређење
депонија, Хидроелектрана
Бочац је из своје добити
буџетским
корисницима
уплатила 42.000 марака и
остале ситне текуће помоћи.
Капиталне помоћи су уплаћене у укупном износу од
50.000 марака и представљају
прилив средстава од стране
виших нивоа власти за
извршење одређених капиталних пројеката. Битно је
нагласити да се Влада на неки
други начин одлучила да
дјелује у буџетима општина,
односно
на
подручју
општине Мркоњић Град
реализовани су значајни
пројекти Владе и то улагање
је било близу три милона
марака
за
2009.годину.
Kапитални
добици
су
извршени у већем обиму
него што је планирано и
односе се на продају земљишта и на приходе од
учешћа грађана који су
уплаћивани за реализацију
одређених пројеката из
путне инфраструктуре. Што
се тиче капиталних расхода
утрошено је 1.706.010.КМ
и то је оно што је финансирано из буџета општине,
док је из буџета Владе РС
финансирано 2.076.801 КМ.
Оно на чему је радила
Влада је завршетак канализације на Зборишту, регулација Брешиног потока,
финансирање
директних
грантова за школе, завршетак фискултурне сале
у Подрашници и др.
Када је у питању отплата
дугова, општина Мркоњић
Град успјешно сервисира
све своје кредитне обавезе.

Одборници су на сједници
усвојили и Одлуку о
утврђивању приједлога уписних подручја за основе
школе. Такође су усвојени
и
приједлог Одлуке о
усвајању измјене дијела
Регулационо-урбанистичког
плана за подручје насељеног
мјеста
Мркоњић
Град,
поред градског стадиона
уз улицу Симе Шолаје, те
приједлог Одлуке о усвајању
измјене дијела Регулационоурбанистичког плана за
подручје насељеног мјеста
Мркоњић Град, уз транзитни
пут Мркоњоћ Град – Црна
ријека. Елаборат измјене
планова је
представила
Наташа Милошевић, испред
,,Пројекта’’ а.д. Бањалука.
Усвојени су и Извјештај о
раду
Правобранилаштва
РС – Сједиште замјеника
Бања-лука, Извјештај о
раду ЈЗУ Дом здравља
‘’Др Јован Рашковић’’, те
Извјештај о раду Центра
за социјални рад Мркоњић
Град, све за 2009.годину.
Усвојена је и Информација
о здравственом осигурању
становништва на подручју
општине Мркоњић Град,
према којој право на
здравствено осигурање има
17.724 осигураника којима
се уплаћују доприноси.
Како
се
види
из
извјештаја 2009. година је
препознатљива
по активностима које се односе на
побољшање
доступности
права која се финансирају
из обавезног здравственог
осигурања. Између осталог,
те активности се односе
на саледеће: реализација
пројеката побољшања лијечења миокарда, којим
је обазбијеђено да свим
становницима
Републике
Српске буде доступан исти
ниво и квалитет услуге код
дијагностиковања и лијечења
инфаркта
миокарада

прије
хоспитализације;
реализација
пројекта
побољшања до-ступности
и квалитета терцијарне
здравствене за-штите који,
између оста-лог, обухвата
обављање
најсложенијих
процедура
лијечења
у
здравственим
установама
Републике Српске; реализација неколико пројеката
превенције масовних незаразних болести; повећање
броја потписаних уговора
са
приватном
праксом,
нарочито у области издавања
лијекова на рецепт и пружања
услуга које се не раде у јавном
сектору; повећање сарадње
са невладиним сектором
са
циљем
унапређења
информисања. Потом је
усвојена и Информација
о здравственој заштити
животиња у 2009.години
из које се види Одборници
су усвојили и Рјешење
о
именовању
Живкa
Видачковићa,
дипломираног правника из Мркоњић
Града,
за
начелника
Одјељења за општу управу
и друштвене дјелатности у
Административној служби
општине, као и Рјешење
о именовању Ратка Ђузе,
дипломираног
инжењера
грађевинарства, за начелника
Одјељења за изградњу града
и управљање имовином у
Административној служби
општине. Такође је усвојено
и Рјешење о именовању
чланова Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља ‘’Др
Јован Рашковић’’,
у који
су именовани
Милена
Малешевић, дипл. правник
Др
Мирко
Вучковић,
доктор медицине и Слађана Малешевић, дипл.
социјални радник, сви из
Мркоњић Града. Усвојено
је Усвојено је и неколико рјешења.
С.Ћусо

Резултати пословања мркоњићке привреде
У Мркоњић Граду je прошле године у привреди остварен укупан приход од 175,087 милиона марака, што је за 7 одсто мање него 2008. године.
Ово је истакнутo на последњој сједници Скупштине општине, на којој је разматрана информација о резултатим пословања предузећа и установа за
2009. годину.
На подручју општине своју дјелатност обавља 427 предузетника , 12 акцио-нарских друштава, 98 друштава са ограниченом одговорношћу, једно
предузеће из области здравства, пет других правних лица и 43 остале јавне установе, друштвене и социјалне асоцијације. У 2009. години пословало
је 427 предузетника разврстаних у 15 дјелатности, с тим да највеће учешће имају предузетници који обављају трговинску дјелатност са 145 радњи и
учешћем од 33,96 одсто, затим угоститељска дјелатност са 83 предузетника и учешћем од 19,44 одсто, дјелатност саобраћаја са 61 регистрованим предузетником.
Пословање предузећа која обављају привредну дјелатност у 2009.години је, укупно посматрајући, позитивно, са оствареном добити у укупном износу
од 12,896 милиона КМ, осим пословања предузећа из области здравства које су оствариле негативно пословање у износу од 134 хиљаде КМ.
У већини грана дјелатности исказано је слабије пословање у односу на 2008.годину, осим у грани везаној за производњу и снабдијевање електричном
енергијом и грађевинарству.
Извјештај АПИФ-у су предала и 43 правна лица из области јавне управе, образовања и јавних, друштвених и социјалнух организација, која су остварила
приход у 2009.години у износу од 1.588.469КМ, што је за шест одсто више у односу на исти период 2008.године. Разлог њиховог позитивног половања
је тај што су то углавном непрофитне организације које се финансирају из буџета општине, донација, чланарина и сл. Према подацима Фонда ПИО на
подручју општине Мркоњић Град број осигураних лица је 4.388.Број запослених у предузећима је за 2,21 одсто или 40 запослених више у односу на 2008.
годину, док је у области предузетништва запосленост смањена за 6,9 одсто или 55 запослених мање у односу на 2008. годину. Број запослених у области
Јавне управе, образовања и јавних, друштвених и социјалних организација је 32 лица, што је за девет одсто мање у односу на 2008.годину.
С.Ћусо
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Обиљежен Дан Европе

Делегација Европске уније у Мркоњић Граду
У
оквиру
свечаности
посвећених обиљежавању
Дана Европе, Giulio Zanni,
шеф канцеларије делегације
ЕУ у Бањој Луци посјетио
је
општину
Мркоњић
Град.
Са руководством
општине разговарао је о
активностима БиХ у процесу
стицања статуса кандидата
за чланство у Европској ун
ији.
,,Прије неколико година
потписали смо споразум
о
стабилизацији
и
придруживању, али већ
смо се нашли код прве
кључне тачке, а то је визна
либерализација. Међутим,

ја се искрено надам да ћемо
до краја године добити
визну либерализацију, а
кад се то деси ми ћемо бити
много ближе Европи’’, рекао
је Zanni. Истичући да је
овај 9. мај мало важнији од
осталих јер се обиљежава
60 година од потписивања
Шуманове
декларације.
,,Министар
вањских
послова Француске Роберт
Шуман, који се сматра оцем
данашње Европске уније,
деветог маја 1950.године,
представио је приједлог
стварања ове данашње
просперитетне
породице
европских држава.

Овај приједлог, познат је
под називом ,,Шуманова
деклерација’’
а
од
1958. године и
одлуке
политичких
вођа
на
самиту у Милану 9.мај
се обиљежава као Дан
Европе’’, истакао је Zanni.
Поводом Дана Европе
чланови Дјечијег позоришта Републике Српске
извели су у позоришној
сали Културног центра
‘’Петар Кочић’’ представу
‘’Фолклорна магија’’.
Дан Европе у Босни и
Херцеговини се обиљежава
од 1997. године.
С.Ћусо

ПРИЈЕМ ЗА БОРЦЕ НОР-а

До краја године обнова спомен-обиљежја
За преживјеле учеснике НОР-а са подручја мркоњићке општине, начелник општине
Зоран Тегелтија, са сарадницима, уприличио је пријем у скупштинској сали. Пријем је
уприличен у оквиру свечаности посвећених обиљежавању Дана побједе над фашизмом,
а немјерљив допринос антифашистичкој борби дали су борци са подручја мркоњићке
општине.
Предсједник Општинског одбора СУБНОР-а Мркоњић Град Симо Попадић истакао је
да је са подручја мркоњићке општине у НОР-у учестовало 1.800 бораца, од којих је 525
погинуло, а њих 60 погинуло је у биткама на Сутјесци и Неретви. Биле су и 1902 жртве
фашистичког терора.
,,На подручју наше општине тренутно живе 64 учесника
НОР-а, а један број бораца одселио се и живи углавном у МРКОЊИЋ ГРАД 39
Србији. Учесници НОР-а углавном су у дубокој старости и ПУТА ОСЛОБАЂАНсваким даном све нас је мање. Ми у руководству СУБНОР-а У ратној хронологији
смо задовољни нашим положајем и бригом друштва о нама записано је да су
јединице
борцима. Посебно нам помаже општинско руководство, а партизанске
Град
општина је у договору са нама преузела бригу о одржавању Мркоњић
спомен-обиљежја из Другог свјетског рата. Већина ослабађале 39 пута, што
споменика и спомен-обиљежја, која су у рату била оштећена је јединствено на овим
просторима.
су поправљена’’, рекао је Попадић.
Он најављује да ће општина до краја године реновирати
спомен-обиљежје на Ивовцу, код Анђелића куће у Подгорији,
као и партизанска гробља у Бараћима и Шеховцима.
Пајо Гајић учесник НОР-а од септембра 1942 године и учесник је битки на Неретви и
Сутјесци каже да је задовољан бригом друштва о борцима НОР-а.
,,Народноослободилачка војска је била изузетно дисциплинована и владало је велико
другарство. Неизмјерљив је допринос бораца са подручја мркоњићке општине у побједи
над фашизмом. Једна од кључних јединица била је 7.крајишка бригада која је формирана
у Ораховљанима на подручју наше општине. Могу да кажем да сам задовољан бригом
друштва о нама борцима НОР-а, али и својим статусом јер сам пензионер и имам солидну
пензију са борачким додатком’’, рекао је Гајић.
,,Поручујем младим генерацијама’’, рекао је Гајић, ,,да не забореве антифашистичку борбу
и да не дозволе да појединци због ситних политичких интереса историју мијењају, него да
се поштује оно како је било у Другом свјетском рату’’.
С.Дакић
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Догађаји

Giulio Zanni

Мркоњић Град посјeтио
замјеник амбасадора САД
Замјеник америчког амбасадора у БиХ Jonathan M.Moore
боравио је у радној посјети у општини Мркоњић Град и
том приликом разговарао са руководством општине.

Замјеник Амбасадора САД у посјети Мркоњић Граду

Истакао је да му је драго што је у Мркоњић Граду, граду за
чију важност и улогу је чуо из историје бивше Југославије
и из других извора, као и да ће Влада САД и даље помагати
реализацији пројеката значајних за ову општину.
,,Желимо имати што више партнерa широм БиХ и част
нам је да је Мркоњић Град један од њих’’, рекао је Moore.
Додајући да је Влада САД помогла реализацију више
пројеката из области инфраструктуре, али и других
области.
Начелник општине Зоран Тегелтија je рекао да је општина
задовољна сарадњом са Амбасадом САД у БиХ, а
разговарали су и о реализованим заједничким капиталним
пројектима.
,,Разговарали смо о томе шта се дешава на подручју
општине, о томе шта је америчка амбасада кроз пројекте
помогла у нашој општини. Такође је било ријечи и о
садашњим пројектима, јер се тренутно реализује један
јако значајан пројекат за нашу општину у коме Сједињене
Америчке Државе кроз Програм управне одговорности
GAP имају значајан удио, а то је доградња Дјечијег
вртића’’, истакао је Тегелтија. Додајући да се нада да ће
тих пројеката кроз различите програме и даље бити.
Током боравка у Мркоњић Граду Jonathan M.Moore
посјетио је и неке од објеката у чијој обнови је учествовала
кроз Програм управне одговорности GAP и Влада САД.
С.Ћусо
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ОМЛАДИНСКА БАНКА МРКОЊИЋ ГРАД

Догађаји
ПРИЈЕМ ЗА ЧЛАНОВЕ КУД-a
,,ПЕТАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ
МРКОЊИЋ’’

Успјех на
Трећој смотри
дјечијег
фолклора

За пројекете младих
10.000 марака
Омладинска банка Мркоњић Град и Фондација за развој заједнице ‘’Мозаик’’
финансираће са десет хиљада марака шест пројеката за младе у нашој општини.
Тим поводом организавано је потписивање Уговора и додјела чекова, а средства за
реализацију овог програма обезбијеђена су из Балканског фонда за демократију и
средствима из буџета општине Мркоњић Град.
За опремање теретане у Подбрду одобрено је 2.000 марака, а исто толико одобрено је и
за пројекат ,,Збирка прича о нашем граду – сјећање на заборављена времена’’. За ,,Малу
школу стоног тениса’’ биће издвојено 1.900 марака, организовање плесне школе ‘’Шиз’’
1.180 марака. Такође за пројекат ‘’Игром до активизма младих’’, биће издвојено 1.700
марака и за пројекат ‘’Фотографијом кроз свијет’’ 1.000 марака.
Посебно је занимљив пројекат ‘’Збирка прича о нашем граду – сјећање на заборављена
времена’’
,,Идеју смо добили тако што желимо да сакупимо неке приче и да повежемо садашњост
и будућност и да не дозволимо да се нека прошла времена забораве’’, рекла је
Маријана Ђаковић, вођа овог пројекта. Додајући да су већ почели са прикупљањем
најинтересантнијих прича.
Јована Кљајић каже да ће одобрена средстава од 1.000 марака бити утрошена на израду
разгледница. ‘’Циљ нам је да изаберемо најбоље фотографије које ћемо реализовати

Начелник општине Мркоњић Град Зоран Тегелтија
организовао је пријем за чланове Kултурно-уметничког
друштва „Петар I Карађорђевић Мркоњић“.
Ријеч је о члановима најмање групе, узраста до 12 година,
који су освојили друго мјесто на Трећој смотри дjечијег
фолклора „Звуци Европе“, која је 10. априла одржана у
Мркоњић Граду.
Са начелником су разговарали о освојеном признању као
и о плановима и гостовањима до краја године.
„Ово признање нам много значи. Чаројичаре смо
припремали око три мјесеца и сви смо јако уживали. Ја
сам у том обреду добила улогу домаћице“, каже Милица
Лукић која фолклор тренира већ седам година.
Предсједница КУД-а Милица Грмаш упознала нас је и са
неким од планираних гостовања.

Начелник са члановима КУД-а

,,Млада група фолклориста мркоњићког КУД-а у
четвртак 13. маја путује у Крепољин гдје ће учествовати
на Спасовданским данима културе.
Игре мркоњићког краја извешће група која је већ награђена за свој рад и труд на фестивалу ,,Звуци Европе’’,
истакла је Грмашoва. Додајући да након наступа у
Крепољину, мркоњићки фолклористи путују за Бања
Ковиљачу, а до краја љета планиран је наступ и у
Македонији.
С.Ћусо

кроз разгледнице. Желимо да млади на овај начин изразе своју машту и креативност’’,
каже Кљајићева.
Потписивању уговора присуствовао је и Зоран Тегелтија, начелник општине Мркоњић
Град, који је поздравио младе и изразио жаљење што није било више кандидованих
пројеката. ‘’Жао ми је што није било више пројеката, како бисмо утрошили сва
планирана средства и на тај начин подржали још више младих у њиховим настојањима
да добру идеју проткану креативношћу спроведу у дјело’’, рекао је Тегелтија.
,,Пројекат Омладинске банке у Мркоњић Граду реализује се већ трећу годину. До сада је
реализовано 20 пројеката, укупне вриједности 60.000 КМ, у којима је кроз реализацију
пројеката било укључено 280 волонтера, који су одрадили 3.631 волонтерски сат, док
је око 3.000 корисника пројекта’’, рекла је Гордана Јаковљевић чланица Кредитног
одбора Омладинске банке. Додајући да је ове године Омладинској банци на расписан
јавни конкурс кандидовано десет пројеката од којих је Кредитни одбор одобрио шест
најквалитетнијих.
Програм Омладинске банке има за циљ да повећа учешће младих у развоју локалних
заједница кроз активну улогу у процесима доношења одлука, те пружање подршке
активностима младих у њиховим заједницама кроз додјелу бесповратних новчаних
средстава пројектима неформалних група младих.
С.Ћусо
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КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРК“

Наплата услуга путем поште је губитак
Због примјене новог Закона
о поштанским услугама
Комунално
предузеће
„Парк“
на
годишњем
нивоу за плаћење услуга
слања рачуна за комуналне
услуге платиће пошти око
80 хиљада марака. Осим
тога, без запослења остаће
двојица инкасаната који
су радили на наплати
комуналних услуга.
Директор КП „Парк“ Душан
Јанковић истиче да ће то
мркоњићким комуналцима
донијети велике проблеме у
пословању, а највјероватније
и губитак на крају године.
,,Наше предузеће на годишњем нивоу за услуге
слања рачуна за комуналне
услуге пошти издвојиће
осам одсто средстава од
укупног годишњег прихода.
Тај, износ од 80 хиљада
марака чак је већи од
једномјесечног прихода за
комуналне услуге који се
фактурише корисницима.
То је огромно оптерећење за
наше пословање и уколико се
не врати наплата комуналија
предузећу пословаћемо са
губитком’’, тврди Јанковић.
Он је убијеђен да ће због
новог „модела“ наплата
услуга опасти за педесетак
процената, јер грађани
немају навику да одлазе у
,,пошту’’ и редовно плаћају
комуналне услуге.
,,Пракса је била да наши
инкасанти приликом доставе рачуна врше и наплату.
Проблем ће бити што ће
,,пошта’’
корисницима

рачуне достављати око
двадесетог у мјесецу, а
предузеће има обавезу
да своје обавезе према
држави измири до десетог у
мјесецу. Да невоља буде још
већа, цијена поштанских
услуга до ступања на снагу
новог закона износила је
0,70, а сада је 0,90 марака,
што је неодрживо’’, истиче
Јанковић.
Комуналци истичу да се
стотињак метара од њихове
управне зграде налазе два
највећа стамбена насеља:
Брешин поток и Бркића
башта у којима живи око
800 корисника комуналних
услуга. До сада су инкасанти
„Парка“ од тих корисника
услуге
наплаћивали
за
два, до три дана, тако да је
прдузеће на почетку сваког
мјесеца имало довољно
обртних средстава за текуће пословање. Сада ће корисници из тих насеља
морати одлазити у пошту
да би платили рачун, што
ће неминовно донијети
закашњење
у
плаћању
комуналних услуга. Директор Јанковић казао је да се
сви директори комуналних
предузећа
у
Српској
затражили да се у Привредној
комори РС одржи састанак
и да се од Владе РС затражи
да ослободи комунална
предузећа обавезе да се
комуналне услуге плаћају
путем поште. У противном
сва комунална предузећа
у Српској пословаће са
губитком.

КОРИСНИЦИ-КП „Парк“
има око пет хиљада
корисника
комуналних
услуга, од чега 4.000
физичких
и
хиљаду
правних
субјеката.
Наплативост је до сада
била око 90 процената.

Због неплаћених рачуна
искључују воду
Комунално
предузеће
‘’Парк’’
почело је са
искључивањем
воде
нередовним
платишама.
Најављују да ће због
укупног дуга од 627.000 КМ
искључити 20 потрошача.
Тужбе
су
поднесене
против 11 домаћинстава
и предузећа. Поједина
домаћинства, која су на
листи искључења, дугују
и по 1.000 КМ за воду и
одвоз смећа.
‘’Дуг се може платити у
ратама без камате, с тим
да је најнижа рата 30 КМ,
а најдужи рок отплате
три године’’, каже Предраг
Паштар из КП ‘’Парк’’.
Раније је са домаћинствима
потписано 148 уговора
о репрограму, укупне
вриједности око 94.000
КМ, али има и оних који
потпишу репрограм, па не
плаћају рате, тврде у КП
‘’Парк’’.
С.Милетић

Чишћење зелених површина

ПРОЉЕЋНО УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА И
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У припреми је акција великог
чишћења града
У нашем граду почели су обимни радови на уређењу
улица, тргова, зелених површина, водотока…У првој
седмици маја почели су радови на обнови и засаду нових
засада цвијећа на зеленим површинама.

Чишћење градских улица

Првом фазом прољећних радова на уређењу града
радници Комуналног предузећа „Парк“ са машинама које
имају специјалне четке за чишћење очистили су коловоз
и тротоаре на градским улицама. Наиме, због зимског
одржавања, на градским саобраћајницама биле су велике
количине посипног (абразивног) материјала, који је
требало уклонити и улице очистити од ситног пијеска.
Директор Комуналног предузећа „Парк“ Душан Јанковић
истиче да су комуналци завршили све послове на чишћењу
улица.
,,Углавном смо помели све улице у центру града, а у
завршној фази је чишћење улица на периферији града.
Почели смо са радовима на уређењу и кошењу зелених
површина, које припремамо за сађење цвијећа. Са сађењем
цвијећа почели смо око Ђурђевдана, јер су у нашем граду
у јутарњим часовима још увијек темепратуре од нула до
плус четири степена, па цвијеће не смијемо да садимо због
мраза. Углавном, обновићемо све досадашње и засадити
нове засаде цвијећа. У припреми је и једна велика акција
на чишћењу града у сарадњи са еколошким удружењима,
ученицима основних и средњих школа из нашег града.
Очекујемо да се у ту акцију укључе и грађани, тако да би у
нашем граду очистили све јавне површине, јер наш град је
одвајкада важио за један од најуреднијих у Крајини’’, рекао
је Јанковић.
Комуналци планирају да очисте поплочани дио корита
Црне ријеке, од Ступара кроз насеље Ријека.
,,Тај дио корита Црне ријеке је поплоча и ми сваке године
бар дав пута вршимо генерално чишћење корита ове
ријеке. Морамо признати да несавјесни појединци врло
мало пажње покланају чувању корита Црне ријеке, јер у
воду бацају смеће, канте, крупни отпад, аутомобилске
гуме, а било је случајева бацања олупина аутомобила.
Истини за вољу, у последњих неколико година стање је
нешто повољније, јер на сузбијању тих појава превентивно
дјелује и комунална полиција’’, рекао је Јанковић.
Такође,у плану су радови на уређењу околине и чишћењу
корита Црне ријеке од Зборичког до моста на транзитном
путу за Бањалуку, а за те намјене општина је у буџету
обезбиједила 6.000 марака.
С. Дакић
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ЗА ПРОЈЕКТЕ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 2.000.000 МАРАКА

Воду добија више од 700 домаћинстава

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАРИВАЊА
КРВИ У ДОМУ ЗДРАВЉА

Матуранти даривали
драгоцјену течност
Матуранти мркоњићке Гимназије и Машинске школе
положили су испит хуманости чистом петицом,
укључивши се у акцију добровољног даривања крви у
оквиру „Недјеље Црвеног крста“.
Ученица четвртог разреда Гимназије Јована Комленић
каже да јој је ово прво добровољно даривање крви, у које
се укључила са жељом да бар на овај начин помогне оне
којима је помоћ потребна.
,,Готово сви ученици из мог разреда одазвали су се акцији

Уређење корита Црне Ријеке

У мркоњићкој општини ове године биће реализовано пет пројеката из области
снабдијевања водом, укупне вриједности око 2.000.000 марака, а воду треба да добије
више од 700 домаћинстава. Најзначајнији пројекат је изградња водовода Котор – Бјелајце,
дужине десет километара, а вриједност пројекта је 1.000.000 марака. Градња водовода
треба да се заврши до краја године, тако да ће око 250 домаћинстава у селу Бјелајце коначно
ријешити питање водоснабдијевања. Директор Комуналног предузећа “Парк” Душан
Јанковић потврдио је да ова фирма гради два водовода у селима бараћке висоравни. ‘’У
току је градња водовода Дошлови – Убовића Брдо, дужине 3,8 километара. Вриједност
пројекта је 65.000 марака, а радови треба да се заврше до половине љета, чиме ће бити
ријешено питање снабдијевања водом стотињак домаћинстава у овом селу’’, истакао је
Јанковић. Додао је да ријешење питања водоснабдијевања са нестрпљењем очекују 64
домаћинства и 130 становника у неколико заселака села Горња Пецка. ‘’Наши радници
интензивно раде на градњи 6,4 километара главног цјевовода, од водовода Сокочница у
Бараћима до Горње Пецке. Вриједност пројекта је 95.000 марака, а финансира га општина
кроз програм капиталних инвестиција’’, рекао је Јанковић. Према његовим ријечима, уз
главни цјевовод за Горњу Пецку, комуналци граде и 2,4 километра секундарне мреже за
засеок Јовичић и 6,6 километара за засеоке Ченић, Којић и Симићи.
Мркоњићки комуналци почели су реконструкцију водоводне и канализационе мреже
у градском насељу. ‘’Недавно смо завршили обнову водоводне мреже у Карађорђевој
улици. Ускоро почиње реконструкција водовода у улици Српских бораца. У плану је
замјена дотрајале водоводне мреже у још неколико градских улица, у дужини око два
километра’’, тврди Јанковић.
С.Дакић
НЕСАВЈЕСНИ ПОЈЕДИНЦИ ОТЕЖАВАЈУ РАД МРКОЊИЋКИМ КОМУНАЛЦИМА

добровољни даваови крви
и даровали крв. Није ме био страх и настојаћу да и убудуће
учествујем у оваквим акцијама’’, казала је Јована.
Слично причају и њене школске другарице Маја Ђаковић и
Дајана Потуровић, којима је то било прво даривање крви.
,,Да дам крв одлучила сам се искључиво из хуманитарних
разлога и да помогнем другима. Мени не значи ништа
што ћу дати крв, а другим људима та крв може да спаси
живот. Настојаћу да крви дајем када будем и на студијама’’,
рекла је Дајана. Међу добровољним даваоцима крви био
је и радник мркоњићке „Елекртодистрибуције“ Симо
Милановић, који је крв дао 21 пут.
,,Редовно дајем крви и одазивам се на све акције
добровољног даривања крви. Не размишљам о томе коме
моја крв може да спаси живот, него се водим чистим
хуманим разлозима. Морам признати да сам неколико
пута дао крв која је спасила људске животе и то је осјећај
који се не заборавља. Наставићу и даље да редовно дајем
крв, јер ми у оквиру наше фирме „Еелектрокрајина“
имамо Актив добровољних давалаца и његови чланови
редовно се одазивају на све акције даривања крви’’, рекао
је Млановић.
Одзивом добровољних давалаца крви задовољна је и
екипа Завода за трансфузију из Бањалуке, које је крв
прикупљала у Дому Здравља „Др Јован Рашковић“.
,,Лијепо је када акција успије и када се на њу посебно
одазову млади људи, као што је био случај са мркоњићким
средњошколцима. Једн број ученика није могао да да крв,
али то не умењује значај акције. Крв је драгоцјена течност и
потребо је да је увијек има довољно на залихама. Проблем
представља што се прикупљена крв може чувати само 35
дана’’, рекла је др Биљана Јукић из Завода за трансфузију
крви Бањалука. Акцију добровољног даривања крви
организовао је Црвени крст у Мркоњић Граду у оквиру
„Недјеље Црвеног крста“ ,која трајала од 10 до 15.маја
.
С.Дакић

Посебни пунктови
за одлагање
крупног отпада
Иако становници Мркоњић Града
могу бити задовољни чистоћом
града и уредношћу одвоза смећа,
несавјесни појединци пале и бацају
смеће гдје стигну, па радници
Комуналног предузећа “Парк” имају
пуне руке посла. Директор КП
“Парк” Душан Јанковић напомиње
да се због учесталог паљења смећа
планира затварање депоније послије
радног времена КП. ‘’Учестале су
појаве паљења смећа у контејнерима.
Да би пожар био угашен морају
да интервенишу ватрогасци. Због
тога сваког прољећа организујемо
посебне пунктове за одлагање
крупног отпада’’, истакао је Јанковић
и додао да поједини власници неких
привредних радњи не одлажу смеће
у контејнере него га бацају поред
радњи. Јанковић каже да се смеће
Изградња водовода
прикупљено у контејнере одвози на
градску депонију на Подовима сваког дана осим сриједе. ‘’Прошле године прикупљено
је и одвезено 15.247 кубика смећа, што је за 10,29 одсто више него у 2008. години. Лани
смо просјекли и уредили пут око депоније како бисмо смањили могућност изазивања и
ширења пожара на оближњу шуму’’, рекао је Јанковић.
,,Авант” - Мркоњићки комуналци су прије годину набавили и мултифункционалну
машину ,,Авант” за коју су прије неколико дана набављене и чистилице са четкама како
би се уз помоћ ове машине могли одржавати тргови, паркинзи и тротоари. Набавка ове
машине коштала је 25 хиљада марака.
С.Дакић
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,,Златној шљивовици’’ медаља за квалитет

Ракији ,,златна шљивовица” произвођача Боре
Лакете из Брда код Мркоњић Града припала је
на 77. Међународном пољопривредном сајму
у Новом Саду велика златна медаља. Он је
истакао да је “златна шљивовица” произведена 1981. године и има јачину од 43 степена, а добила је оцјену
18,95 (од могућих 20 бодова). ,,Сву ракију коју произведем продам. Цијена ракије коју излажем на сајмовима
креће се од 50 до 150, а ,,посебну” ракију сам продавао и по 170 евра. Ту ракију пакујем у флаше од 0,70
литара и она има аукцијску цијену’’, истакао је Лакета . Лакетиној ракији у конкуренцији ракија од шљиве
припало је друго мјесто на сајму. Прво мјесто освојила је ракија “српска домаћа шљивова препеченица”
произвођача ,,Дестилерија Милановић” из Крагујевца, која је добила оцјену 19,05. ,,Моја је ракија, као и код
осталих произвођача са подручја мркоњићке општине, одличног квалитета и једна од најбољих у Европи.
Ракију печем у казну од 160 килограма од шљиве “савке”, која добро успијева у нашем крају, јер јој одговара
поднебље са пуно црногоричне шуме. То нашој ракији можда даје и посебан укус’’, истакао је Боро Лакета.
Он је додао да је прошле године на новосадском Сајму за квалитет своје ракије добио, такође, велику златну
медаљу, златну и велику сребрну медаљу. Лакета је додао да је на сајму у Љубљани његова шљивовица
награђена златном медаљом. ,,Поред квалитетне шљиве, крушке, јабуке, вишње… за добру ракију потребна
је врхунска технологија печења. Моја технологија се огледа у дужини врења кома, али и начину печења у
казну, од врсте дрвета које користим за загријавање казна до дестилације, одстрањивања “лоше” ракије из
потцјевњака’’, тврди Лакета. Он је истакао да домаћинства у мркоњићкој општини у залихама имају око
милион литара ракије, што вриједи више од десет милиона марака.
Медаље - Осим Лакете, на новосадском Сајму велику златну медаљу добила је и шљивовица ,,пркос Ландека”
Миле Ландеке из Рибника са оцјеном 18,53. Мирко Крњевић из Козарске Дубице добио је сребрну медаљу
за воћну ракију ,,јабуковача”, а исту медаљу добила је специјална воћна ракија произвођача из Приједора”.
Боро Лакета
С.Дакић
МОДЕРНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

AУДИЦИЈА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Нови асфалт у улици Цара Душана

Ријалити шоу ,,Мој Бизнис’’

Око пет хиљада становника Новог насеља, Зборишта и Ријеке у Мркоњић Граду добили
су обновљену улицу Цара Душана, која ова насеља повезује са центром града. Ријеч је о
дијелу улице, од Зборичког до моста на Црној ријеци у насељу Ријека, гдје је постављен
нови асфалт на дужини од 800 матара. У улици су изграђени нови тротоари с обје стране
коловоза, постављена нова јавна расвјета, као и хоризонтална и вертикална саобраћајна
сигнализација. Модернизација ове саобраћајнице је од великог значаја за безбједност
саобраћаја, а поготово ђака који одлазе на наставу у оближњу Основну школу “Иван
Горан Ковачић”, али и Средњошколског центра. Ученица деветог разреда ОШ “Иван
Горан Ковачић” Николина Рољић каже да је задовољна што је асфалтирана коловозна
подлога и изграђени тротоари у улици Цара Душана. ‘’ Ученици су до сада били на правим
мукама када су одлазили или се увече враћали из школе јер улица Цара Душана није
имала уређене тротоаре. Коловоз је био оштећен па када су кишни дани знало се десити
да нас вода из рупа покваси. Сада је права милина кретати се тротоарима. Још када би
се возила кретала спорије ђаци би били још безбједнији’’, рекла је Николина. Слично
причају и ученица седмог разреда Станислава Шкрбић и ученица шестог зареда Слађана
Сладојевић, које су задовољне што је завршена реконструкција улице кроз насеље Ријека
и Збориште. Начелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином Ратко Ђуза
подсјећа де је реконструкција дијела улице Цара Душана, од моста на транзитном путу
до Зборичког моста, завршена крајем прошле године. ‘’Радници “Мркоњић путева”
крајем априла наставили су радове на улици од Зборичког до моста на Црној ријеци,
чиме је завршена реконструкција око 1,2 километра те улице. У плану је да се настави
обнова преосталог дијела улице од моста на Црној ријеци до улице Давида Штрбца у
центру града’’, истиче Ђуз

Екипа образовно ријалити шоуа ‘’Мој бизнис ‘’РТРС,
одржала је 28.мaja у Мркоњић Граду аудицију, на коју се
пријавило седам парова различитe старосне доби, а који
желе да покрену властити бизнис. Кандидати су добили
шансу да на што бољи начин представе своју пословну
идеју и да постану потенцијални такмичарски тимови
који ће се у образовном ријалити шоу-у ,,Мој бизнис’’
такмичити за покретање властитог бизниса.
Једна од занимљивијих идеја са аудиције је пословна
идеје Лејле и Александра, а који планирају да се баве
декорацијом воћа ткз ,,воћним столовима’’.
,,На ову идеју смо дошли приликом посјете Тајланду и
одушевили се оним шта све може да се добије резбарењем
воћа, а могуће је и код нас’’, рекао је Александар. Додајући да
има доста заинтересованих за оваквим видом декорација,
а нарочито када је ријеч о свадбенимм весељима, али и
другим манифестацијама.

Детаљ са Аудиције

Асфалтирање улице Цара Душана

Веза - Улица Цара Душана уз транзитни пут једина је путна комуникација која Мркоњић
Град повезује са Бањом Луком. Када се заврши реконструкција комплетне улице, то ће
бити једна од најмодернијих градских саобраћајница.
С.Дакић

Такође су биле занимљиве и пословне идеје Младена и
Цвијана Миљевића из Шипова као и Марије и Чеде Дакића
из Бараћа, а идеја је иста, да своје имање изграде као етно
село које би било намијењено туристима.
Кандидати су изразили задовољство што им је РТРС
пружио прилику да се боре за своју пословну идеју и што
могу да је представе у јавности.
Стручни жири чинили су представници: Привредне
коморе РС, Универзитетско
предузетничког центара и Републичке агенције за развој
малих и средњих предузећа.
Аудиције ће бити одржане у десет градова Републике
Српске, након чега ће 12 изабраних парова из различитих
средина да гледаоцима, стручном жирију и могућим
финансијерима представе своју пословну идеју.
С.Ћусо
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ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ
КРСТА МРКОЊИЋ ГРАД

Учлањено 500 ученика
ОШ „Петар Кочић“
Општинска организација Црвеног крста Мркоњић Град у
оквиру акције „Будите и ви члан Црвеног крста“ примила
је у чланство ове организације 500 ученика Основне
школе „Петар Кочић“. Акција учлањења основаца у
Подмладак и омладину Црвеног крста проведена је међу
основцима са циљем да се у рад организације укључи
што већи број дјеце и да се они упознају са основним
активностима и циљевима Црвеног крста.

Помоћ за штићенике болнице ,,Јакеш’’
Удружење жена Мркоњић Град прикупило је помоћ за психијатријску болницу Јакеш у
Модричи. У прикупљању хране и одјеће, осим чланица Удружења, учествовало је 30-так
људи добре воље. Помоћ је уручена у уторак 11. маја.
Око мјесец дана трајало је прикупљање помоћи за болницу Јакеш, у којој бораве особе
ометене у развоју. Ову акцију мркоњићко Удружење жена реализује већ неколико
година. «Сваке године радимо хуманитарне акције. Болницу Јакеш посјећујемо два пута
годишње. Осим ове акције, за Јакеш ћемо прикупљати помоћ и на јесен», каже Марта
Чулић, предсједница Удружења жена Мркоњић Град.
Према њеним ријечима, на последњи хуманитарни позив Удружења одазвао се и један
број грађана. Прикупљена помоћ, у сарадњи са Центром за социјални рад у Мркоњић
Граду, одвезена је у Јакеш. «Тачну вриједност донације тешко је процијенити. Битно
је да смо успјели да прикупимо свега, од брашна и уља, преко одјеће до хигијенских
средстава. Како ћемо Модричу посетити и јесенас, потрудићемо се да укључимо што
више Мркоњићана», додаје Чулићка.
Удружење жена Мркоњић Град организоваће и неколико акција за прикупљање помоћи
социјално угроженим породицама на подручју наше општине.
С. Милетић

ПОДРУЧНА ШКОЛА ‘’ВУК КАРАЏИЋ’’ ОРАХОВЉНИ

Oсновци посјетили Народну библиотеку

,,Ми смо пријатно изненађени интересом младих да се
учлане у Црвени крст и само у Основној школи „Петар
Кочић“ у Подмладак и омладину ЦК примили смо 500
ученика. Са акцијом учлањивања наставићемо и у
осталим школама, јер желимо да што већи број дјеце
буде учлењено у нашу организацију, гдје имају прилику
да кроз бројне активности искажу своје афинитете за
дјелатности Црвеног крста. Жеља нам је да дјецу и младе,
које укључимо у нашу организацију, добро едукујемо
о задацима и циљевима рада Црвеног крста’’, рекла је
предсједница Подмлатка и омладине Црвеног крста
Мркоњић Град Мирјана Давичевић.
Она напомиње да ће се у оквиру „Недјеље Црвеног
крста“ организовати више акција, као што је акција
добровољног даривања крви у којој ће крв дати 50-так
мркоњићких матураната средњих школа. У плану је
посјета Породилишту Дома здравља „Др Јован Рашковић“
и подјела беби-пелена породиљама, као и акција подјеле
пакета са животним намирницама старим и изнемоглим
особама.
Пријемом у чланство Црвеног крста задовољан је и
ученик шестог разреда Основне школе ‘’Патар Кочић’’
Стефан Лазић.
,,Драго ми је да сам постао члан Црвеног крста, јер је
то организација хуманитарног карактера која помаже
људима. Ја доста тога знам о Црвеном крсту, јер смо о
томе учили у школи, а суштина је да човјек увијек треба
бити хуман’’, рекао је Лазић.
Слично прича и његова школска другарица Весна
Зекановић, ученица деветог разреда.
,,Мислим да је прави потез то што смо се сви у
школи колективно учланили у Црвени крст, јер је то
хуманитарна организација која помаже људима у свакој
невољи. Настојаћу да оправдам своје чланство и да будем
активна у организацији кроз такмичења о првој помоћи
и слично’’, рекла је Весна.
Зато што је постала чланица Црвеног крста задовољна је
и ученица седмог разреда Драгана Шункић, као и ученик
шестог разреда Жељко Перлинац.
С. Дакић

Ријетка је прилика да ученици основних школа из руралних средина са подручја
мркоњићке општине организовано долазе да посјете Народну библиотеку у Мркоњић
Граду. Та приликa указала се ученицима подручне Основне школе „Вук Караџић“ из
Ораховљана, који су се са својим учитељицама Радом Јарић и Верицом Анђелић неколико
часова дружили са књигама у Народној библиотеци.
,,У посјету Народној библиотеци дошло је 19 ученика, од првог до петог разреда, који
похађају наставу у школи у Ораховљанима. Они су били импресионирани великим
бројем књига, јер Народна библиотека има око 22 хиљаде књига. Свим њима то је била
прва посјета библиотеци и први сусрет са књигама у овој установи. Ми смо посјету
библиотеци организоали у оквиру редовних наставних активности и са жељом да дјеца
осјете шта значе књига и писана ријеч’’, казале су учитељице Верица Анђелић и Рада
Јарић. Међутим, и основци су показали да знају доста о књигама и да се редовно друже
с књигом.

Ученици из Ораховљана у Народној библиотеци

,,У нашој школи има мала библиотека и ја редовно читам књиге које су ми потребне
за лектиру. Наравно, читам и књиге које нису обавезне за лектиру, јер волим много
да читам. Одушевљена сам бројем књига и простором који има библиотека’’, рекла је
ученица четвртог разреда Јања Бојанић. Слично прича и ученик трећег разреда Славен
Ђукановић, који каже да је ових дана прочитао књиге Мали принц и Мачак у чизмама.
,,Ја волим да читам књиге, а највише бајке. У њима су нестварни догађаји, а то ме одмара
када читам. Понекад прочитам и неку књигу за одрасле. Волио бих да ми је библиотека
ближе, па да могу да се учланим и редовно читам књиге’’, рекао је Славен.То исто апомињу
и ученица петог разреда Татјана Каурин и ученик трећег разреда Симо Ђелмо, који су
више од једног часа провели разгледајући књиге у библиотеци. Иначе, за основце из
Ораховљана запослени у библиотеци приказали су пројекцију цртаног филма „Храбри
кројач“ браће Грим.
С. Дакић
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Дрво га инспирише
за израду сувенира
,,Прво сам све то радио из личног задовољства и из хобија, а данас са дрветом професионално радим.

Чедо Лакић

Че т рде с е то смог одишњи
Чедо Лакић из Мркоњић
Града највише времена
проводи уз дрво, правећи од
њега необичне сувенире. Он
израђује плоске, бардачиће,
иконостасе, казанчиће, те
разне сталке за флаше, као
и привјеске. Каже да воли
дрво, те да му оно даје чудну
топлоту и инспирацију.
,,Дрво
тражи
велику
прецизност,
стрпљење

и љубав, а за узврат даје
топлину. Рецимо, са каменом
никад не бих могао радити,
будући да је хладан и самим
тим за мене је одбојан”,
прича нам Лакић. Резбарење
дрвета је иначе породична
традиција, тим су се послом
бавили и његов отац и дјед.
,,Отац је највише правио
бурад и каце. Сјећам се да
сам прво, још као дјечачић,
направио бардачић од букве,

а моја је туга била велика
кад сам примијетио да буква
не може држати воду и да је
све исцурило”, присјећа се
он. Професионално се овим
послом бави од 1991. године,
а прије тога из хобија.
,,Прво сам све то радио из
личног задовољства и из
хобија, а данас са дрветом
професионално
радим.
Имам старе машине које
користим за обраду и

прилагођавам их својим
потребама. И у сваки
производ морам унијети
дио себе, јер је то најважније
да би човјек остварио
резултат, а самим тим и био
задовољан”, прича нам овај
мркоњићки занатлија.
Додаје да нема проблема
при набавци дрвета и да
углавном
користи оно са
наших простора.,,Корис тим
храст,
јасику,
јавор, орах, трешњу, бријест.
За
сувенире
тражим
дрво
које није сјечено
у вријеме вегетације јер то
не ваља, не
даје резултате.
Рецимо, плоску
правим
од
комбинованог
дрвета,
јавора и храста или јавора и
трешње. Дошао сам на идеју
да убацим и лимене дијелове
у њих тако да ће плоска
моћи да траје и ракија
никад неће истећи из ње,
само још морам смислити
како то увртити у дрво. Ево,
имам и плоску из
1940. године, коју
је правио мој дјед
Благоје”,
говори
поносно
Лакић.
Доста му помаже и
син, који има велики
дар за цртање, па се
на сувенирима нађу
занимљиви мотиви.
“На плоскама често
мој син црта ликове
јер њему то иде од
руке. Професионално
црта и иконе са пигментима на дрвету
или медијапану, само
што он нема баш пуно
времена јер студира
архитектуру”, каже
Лакић.
Највише га, прича,
привлачи израда ријетких предмета.
,,Уградио сам једну
флашу у дрво, толико
је
специфичног
изгледа и ја је често

у шали називам термос
флаша, јер се ракија љети
у њој уопште не угрије.
Правим и разне ковчежиће
за флаше, изгледају као
стари краљевски сувенири и
накити”, наводи Лакић.
Плоска се код овог занатлије
може купити за 200 КМ,
док је за бардачић потребно

издвојити 100 КМ. Купаца,
како каже, не недостаје и
углавном све производе ради
по поруџби. Истиче да су
многе његове рукотворине
завршиле код истакнутих
личности, а има их и свуда
по свијету.
Д.Лекић
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Догађаји
Дјечији ансамбл Градског
позоришта
Мркоњић
Град
са
представом
“Црвенкапа и збуњени вук”
наступио на међународном
фестивалу дјечијег сценског
стваралаштва “Мајске игре”
Кренули смо прије свитања
25. маја, неки од чланова
ансамбла први пут путују, а
неки су на путу први пут без
родитеља. Након вишесатне
вожње и преласка више
граница
(у аутобусу се
дријемало спавало
мало
пјевало) стижемо у град
Бечеј,
смјештен у срцу
Војводине, уз десну обалу
мирне, сањиве Тисе. Овај
900-годишњак,
својим
ритмом и навикама пркоси
времену. Питоми град, дугих
широких улица у којима
се у завјереничкој тишини
богатој сјенкама, одмарају
утишани панонски видик
и његови мирни житељи је
град у кога се заљубљујемо
на први поглед јер посједују
шарм и урођену присност.
Смјештен
на
бачкој
земљи, води и сунцу,
вијековима
грије
своје
старе кровове, паркове,
као да чека, приземан и
умишљен у дремљивом
сумраку ћутања и тишине
неку важнију и сталнију
пажњу, неки одлучујући
подстицај. Дочекали су
нас љубазни домаћини и
испричали нам причу о свом
двонационалном граду (50
% становника су Мађари,
а 50% Срби ) отмених и
притајених манира. Сам
град је сједиште општине
(41.000) којој припадају
Бачко
Петрово
Село
(8.000), Бачко Градиште
(5.000), Радичевић (2.500)
и
Милешево
(1.500),
двојезична густо насељена
мјеста у којима живе и раде
претежно пољопривредна
домаћинства окренута својој
егзистенцији
спокојног
трајања.
Након смјештаја у хотел
“Бела лађа” и поподневног
одмора
послије
ручка
,одлазимо на градски трг гдје
је уприличена несвакидашња
смотра свечаног отварања
Фестивала.
Програм
свечаног отварања Игара
приређен је на платоу
у центру града, којем је
присуствовао велики број
грађана. По завршетку

дефилеа
костимираних
и маскираних малишана,
Леона Димитров и Диана
Петер су публику повеле
у свијет маште и бајки
кроз програм у којем је
наступило 250 дјеце из
вртића и основних школа са
подручја Бечеја.
И предсједник општине
Петер Кнези се обратио
дјеци, предао им је „кључеве
града“ и 53. Мајске игре
прогласио отвореним.
Након свечаног отварања
услиједила је журка у
позоришном
клубу
на
којој смо се дружили са
основношколцима
из
Брчког, Чонграда, Црвенке,
Ниша и Бечеја.
Први фестивалски дан
завршио је пјесмом “Тиских
капетана”.
Следећег дана почео је
такмичарски програм, првог
такмичарског дана смо
уживали у публици која зна
да поклони и аплауз и пажњу,
па ником више резултат није
ни био битан, иако су сви
основци знали да их прати
будно око стручног жирија
у саставу др Александар С.
Јанковић, доцент Факултета
драмских
уметности
из
Београда,
Моника
Пешић, глумица Народног
позоришта из Суботице и
Ивана Недељковић, глумица
из Београда који ће на крају
фестивала
прогласити
побједника 53. Мајских
игара и додијелити награде.
Цијели дан смо се дивили
позоришном умијећу дјеце
и ономе што смо видјели на
сцени Градског позоришта
у Бечеју, а ноћу смо шетали
крај Тисе огледали се у
њеној стакластој површини
и уживали у миру ријеке уз
смирај дана.
Трећи дан Фестивала смо
паузу између представа
искористили за посјету
дворцу “Фантаст”који се
налази на 15 км од Бечеја,
према Бачкој Тополи и није
га тако лако пронаћи јер не
постоје табле са путоказима.
Зато предлажемо да замолите
љубазне Војвођане, које ћете
успут срести, да вас упуте на
то како најлакше да дођете
до овог чаробног мјеста.
Вјерујте, сваки труд ће вам
се исплатити. Војвођанске
равнице, сите и дремљиве,
прољећем
окупе бројне

Репортажа из Бечеја:

ПЈЕСМА
ТИСКИХ
КАПЕТАНА

Локалне новости, мај 2010. године

туристе и ђачке екскурзије
који желе да бар на тренутак
дотакну старе ђермове,
виде салаше и сретну по
који стари фијакер, па је
тако било и овог 27. маја.
Романтичне душе највише
уживају у призорима старих
здања, као што је дворац
Дунђерских, чије прекрасне
паркове у ово доба године
покривају ружичњаци и
зеленило.
Велелепни посјед, смјештен
у непосредној околини
Бечеја под новим именом
хотел „Фантаст“, и даље носи
дух старих времена и тајне
градитеља, велепосједника
Богдана
Дунђерског.
Легенде о његовом животу,
породици
и
богатству
испричала нам је кустос

дворца која се трудила да,
уз обилазак имања, на што
бољи начин дочара гламур
старог дворца.
Грофовска
породица
Дунђерски с почетка 19. века
из Херцеговине настанила
се у тада аустроугарску
Војводину.
Богдан
Дунђерски био је, без сумње,
најзанимљивија
личност,
за разлику од осталих који
су били настањени у Новом
Саду. Већи дио живота
провео је на свом имању
код Бечеја. Тамо је прије
једног вијека, слиједећи
своје снове, саградио дворац
који је одсликавао сву моћ
и богатство. Никада се није
женио, а како се и данас
препричава, имао је три
велике љубави, жене, коње

и вино. Једна од љубави
Богдана Дунђерског биле
су жене, а највећа Мара,
супруга ковача који је
радио на посједу. Занатлија
је на имању често боравио
у пратњи своје жене, не
слутећи да ће се његов
послодавац загледати баш
у њу. Богдан је временом,
потпуно занесен Марином
љепотом,
ријешио
да
пронађе начин како да је
одвоји од мужа, па је ковачу
дао 21 јутро земље и нешто
новца. Ковач је отишао
и, како кажу, отворио
радионицу у Србобрану, а
Мара је остала да годинама
води
велепосједниково
имање. У знак велике
љубави према њој, Богдан
јој је подигао кућу поред

Са Мајских игара
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дворца (данашњи мали
каштел хотела). У околини
дворца налази се и капела
Св. Ђорђа, која је такође
једна
од
Богданових
замисли које су преточене
у стварност. У гробници
почива и велепосједник, који
је преминуо крајем 1943.
године. Дванаест икона на
иконостасу, „Тајна вечера“
изнад улазних врата и три
мозаика на порталу дјело су
академског сликара Уроша
Предића, иначе Богдановог
великог пријатеља. Након
ослобођења 1945. године,
у непознатом правцу су
однијети теписи, кристални
лустери, сребрнина, а у
дворац су, намјерно или не,
пуштене овце. Тако је под
и дио зида био потпуно
уништен. Богдан Дунђерски
је друговао са Урошем
Предићем и кад је одлучио
да на свом имању подигне
капелу Св. Ђорђа, јер је
сазнао да се некада на том
простору налазила црква,
Предићу је поверио да ослика
иконостас. Имао је само
један услов, да Богородица
добије Марин лик. Туристи
који данас посјете капелу
могу да се диве раду високе
умјетничке вриједности. У
послијератним
годинама
цркви је била намијењена
судбина
електричне
централе, али је Урош Предић
упутио једно значајно писмо
Моши Пијаде након чега је
црквено здање било „само”
закључано. Данас је капела
поново освештана. У њој
се организују крштења,
а ово романтично мјесто
даје посебан тон бројним
вјенчањима.
Више
од
половине
цјелокупног
имања
заузимала
је
ергела која је прије рата
бројала око 1.400 расних
коња.
По
ослобођењу,
преостали коњи продати су
Италијанима по кланичној
цијени. Данас се на имању
налази око 80 грла у шест
коњушница, а постоји и
стаза за тренинг галопера.
Могу се видјети и чувена
грла као што су „Ремеди фор
лав” што у преводу значи
„Лек за љубав” затим Јална и
Бест Ветпром. На ергели се
може видјети и гроб чувеног
коња
Инквизитора.
За
љубитеље ових племенитих
животиња
организована
је школа јахања. Како није
имао законите потомке,
Богдан Дунђерски желио
је да послије његове
смрти
дворац
постане
пољопривредна академија
намијењена
сиромашним
студентима.
Данас је дворац, реновиран у
луксузни хотел у који долазе

бројни домаћи и страни
туристи.
У
подруму
дворца,
некадашњем
винском
подруму,
смјештен
је
ресторан.
Мени
је
разноврстан,
са
специјалитетима војвођанске кухиње, а сваког петка
и суботе могу се чути звуци
војвођанских тамбураша до
касно у ноћ.
Хотел окружује велики парк,
у њему се простиру уређене
стазе за шетњу, а централни
дио заузима некадашњи
базен Богдана Дунђерског,
који од његове смрти није
обнављан. Парк нуди и друге
садржаје, игралиште за
дјецу, два тениска терена, као
и нојарник у коме тренутно
бораве само један мужјак и
једна женка. Хотелске собе
у су смештене у главну кулу.
Објекат је отвореног типа и
има врло богату туристичку
понуду. У пространом парку
француско енглеског типа
налазе се бројне стазе за
шетњу, тениски терени,
а ради се и на уређењу
оближњег језера. Дворац
је споменик културе од
великог значаја.
Прави дворац, правог грофа,
даће инспирацију нашим
малим глумцима за неке
нове узлете на сцени и док у
мислима још једном гледамо
пејзаж са куле дворца
,,Фантаст” враћамо се у Бечеј
и позоришну дворану гдје
нас очекују насмијана лица
дјеце и радост Фестивала
и она прикривена трема
како ће резултате сумирати
жири. У 18 часова је свечано
уручење награда побједнику.
Поред режисера Игора
Лазића из Београда, поред
младих глумаца из Црвенке
који су глумили у најбољој
представи Фестивала на
сцени је и наш глумац
Бранислав Рољић коме
жири уручује награду за
најбољег глумца Фестивала.
Овај призор употпуњује
утисак и знамо да у повратку
неће бити спавања, али
овога пута ћемо слушати
Звонка Богдана и пјевушити
стихове

Ал’ сад је сасвим друкчије
све
и више никад неће
бити као пре,
покрај мене више ниси
чамцем пловим сам по
Тиси
ал’ још те увек волим
ја……..јер, ко зна, можда
је неко на кеју крај Тисе
оставио своју прву љубав..
K.Николић
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Етно-кућа чувар народног блага
У посљедње вријеме имамо све више посјетилаца који долазе да посјете нашу етно-кућу и збирку.

Етно-кућа,,Рољић” - породица Рољић

У Густовари, селу удаљеном
десетак километара од
Мркоњић Града, у стотинак
домаћинстава живи пар
стотина
становника.
Мјештани
једног
од
најстаријих
насеља
у
овој општини, које се
“прикачило” на југозападне
падине планине Мањаче,
велики су чувари културноисторијског насљеђа овога
краја.
У селу се налази црква
Светих апостола Петра и
Павла, која је саграђена
прије 105 година и која
истински свједочи о времену постојања и битисања
српског народа овога краја.
Овај божији храм ускоро
треба да добије статус
манастира, јер је један од
најстаријих у овом дијелу
мркоњићке општине и
Змијања.
О
великом
богатству
културно-историјског
и
етно-насљеђа Густоваре и
околних села на падинама
Мањаче свједочи и етнокућа ,,Рољић”.
Ријеч је о етно-збирци
изузетно вриједних предмета и експоната.
,,Још као дјечак и средњошколац волио сам да
скупљам и чувам старе
предмете. Мању етно-збирку прикупио сам почетком
осамдесетих година прошлог
вијека. Покојни дјед имао
је велику кућу, која је била
дотрајала па смо је морали

срушити. Дио експоната из
куће сам сачувао и од тада
почео да са много љубави
прикупљам старе предмете,’’
- прича Зоран Рољић.
Додаје да је дио те збирке
уништен у рату, али је
послије
рата
поново
почео да прикупља старе
предмете и експонате, који
имају велику историјску и
музејску вриједност.
Експонати су смјештени у
просторијама нове куће, коју
је Зоран намјенски изградио
и уредио за етно-поставку.
,,Мој дјед је имао осморо
дјеце, четири сина и
четири кћери. У почетку
сам експонате прикупљао
од њих и из њихових
домаћинстава. Касније сам
експонате почео да добијам
и од комшија, пријатеља и
свих оних који су знали да
скупљам старине. Тренутно
наша етно-збирка има више
од 600 “већих” експоната
са простора Густоваре,
околних села и Змијања, а
неки од њих стари су више
од 200 година’’, истиче Зоран.
Додаје да је стална поставка
у етно-кући постављена
прошле године и да је
доступна свима онима који
желе да је виде.
,,Експонате смо у почетку
чували у поткровљу старе
куће. Када сам саградио
нову кућу, дио експоната
смјештен је у тај простор.
Међутим, пошто их је било
много, мој брат Горан и ја

одлучили смо да адаптирамо
простор једног помоћног
објекта и претворимо га
као цјелину у етно-кућу.
Планирамо да тај простор
још уредимо како би добио
прави музејски изглед. У
посљедње вријеме јавља се
све више људи и даје старе
предмете на чување код нас
у етно-кућу’’, објашњава
Зоран Рољић.

Већина
експоната
је
сређена, али доста њих није
заштићено од пропадања. То
је велики посао, а Рољићи
због обавеза не стижу све да
заврше.
,,У пословима на заштити
и,,систематизацији” експоната мени и брату Горану помажу родитељи Душан и
Мира, те наше супруге Лена
и Драгана. Планирамо да до
идуће године ,,обрадимо”
сваки експонат, његово
поријекло, старост, значај,
намјену… То је веома
значајно, јер
у посљедње
вријеме имамо све више
посјетилаца
који долазе да
посјете нашу
етно-кућу
и
збирку.
Долазе
и
организоване групе, тако
да наш ,,мали музеј” постаје права
т у рис т и ч к а
атракција.
Имамо најаву
да ће бити
уврштена и
у званичну туристичку
понуду Мркоњић Града’’,
тврди Зоран. Једна од идеја
је била да ова етно-кућа буде

претходница
манастиру,
јер је планирано да црква
у Густовари добије статус
манастира.
,,Надамо се да ће Епархија
бањалучка ускоро донијети
ту одлуку, а тада ће наша
етно-кућа
добити
свој
пуни значај. Сви они који
би долазили да посјете
манастир имали би прилику
да посјете и етно-кућу, која
је неколико стотина метара
удаљена од цркве’’, тврди
Зоран.
Етно-кућа,,Рољић” већ сада

је прерасла локалне оквире,
јер располаже најбогатијом
етно-збирком на простору
југозападног дијела Српске.

Зоран Рољић у Етно-кући ,,Рољић”

Вриједност
Горан Рољић каже да
поклањају много пажње
томе гдје ће се неки
експонат поставити, јер
сваки експонат има свој
значај, намјену, историју,
душу…
,,У почетку су наше комшије
са чуђењем пратиле шта
ми то радимо. Међутим,
сада се све промијенило
и сада нам они доносе и
поклањају старе предмете
које пронађу у свом
домаћинству.
Многи
експонати имају велику
материјалну
вриједност,
по неколико десетина
хиљада марака. Међутим,
та вриједност не може
да се мјери новцем, јер
овдје сваки експонат има
непроцјењиву историјскокултуролошку вриједност’’,
истиче Горан Рољић.
С. Дакић
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ФЕСТИВАЛ «ДЈЕЦА ПЈЕВАЈУ ГРАДУ»

Култура, образовање,
Пријатељство на првом месту
здравство
Композиције «Пријатељи»,
«Мој завичај» и «Хвала ти
за све» освојиле су највише
гласова на овогодишњем
Фестивалу «Дјеца певају
граду». На фестивалу који је
одржан 26. маја, наступило
је 12 извођача, узраста од 7
до 15 година. За пратњу је
био задужен Градски хор
«Мали принц», а водитељи
фестивала били су чланови
дјечијег ансамбла Градског
позоришта.
Душица
Новковић
за
извођење
пјесме
«Пријатељи» освојила је
прво место. Друга је Зорана
Јовановић, која је наступила
са пјесмом «Мој завичај»,
док је трећа Ана Качар, која је
извела композицију «Хвала
ти за све». Занимљивој
вечери допринијели су и
млади мркоњићки глумци,
у лику дворских луда, вила и
осталих дјечијих јунака. По
завршетку концерта било
је и суза радосница. «Драго
ми је што сам освојила прво
мјесто. Тешко је пјевати у
конкуренцији са својим
пријатељима. Моја песма
управо говори о томе, да је
пријатељство
најважније

и ја сам је посветила
својој најбољој другарици
Зорани Јовановић, која
је вечерас освојила друго
мјесто»,
каже
Душица
Новковић, првопласирана
на
овогодишњем
фестивалу, која не хаје
много за овај успјех, већ се
радосно осмјехује својим
другарицама које су такође
награђене.
Да забаве не мањка, а да
утисак буде што бољи,
побринуло се и неколико
дјевојчица
које
су
припремиле кореографије
за
пратњу
неколико
композиција. Било је ту и
свечаних хаљина и посебних
припрема за наступ. Осим
такмичарског дијела, на
Фестивалу су пјевали и
извођачи који су Мркоњић
Град
представљали
на
домаћим и међународним
фестивалима. Покровитељ
фестивала
је
општина
Мркоњић Град, која је
ову манифестацију прије
неколико година уврстила у
редован годишњи програм
културних дешавања у
граду.
С. Милетић

Награђене на Фестивалу: Душица Новковић, Зорана Јовановић и Ана Качар

ФЕСТИВАЛ „ШАРЕНИ ВОКАЛИ“ У СОМБОРУ

Душица Новковић освојила Гран при
Душица Новковић из Мркоњић Града освојила је Гран при на Дјечијем фестивалу “Шарени
вокали”, који је 29. маја одржан у Народном позоришту у Сомбору. У такмичарском дијелу
фестивала наступило је 15 малих пјевача, узраста од 7 до 15 година, из Сомбора, Апатина, Новог
Сада, Београда и Мркоњић Града. Осим Душице, Мркоњић Град је на Фестивалу представљала и
Зорана Јовановић, која је освојила треће место у конкуренцији извођача од 10-12 година.
Пјесмом „Пријатељ“, коју је компоновао Небојша Ивановић из Бања Луке, Душица Новковић из
Мркоњић Града разоружала је жири Фестивала „Шарени вокали“. Када се појавила у сомборском
Народном позоришту, и запјевала, Душица није ни слутила да је на прагу још једног великог
успјеха. „Кад је почело саопштавање резултата, и када је Зорана освојила треће место са пјесмом
„Мој завичај“, имала сам осећај да то неће бити и једина награда за наш труд. Међутим, да ће
Душица добити награду као свеукупна побједница Фестивала, томе се никако нисам надала“,
прича кроз сузе радоснице Милијана Малић, руководилац Градског хора „Мали принц“ у чијем
су саставу и поникле ове двије врсне младе вокалне солисткиње.
За то вријеме, Душица и Зорана држе за руку учитељицу Милијану, која је много радила на
њиховим припремама за наступ. Да све вокално функционише без грешке, побринула се и Маја
Манојловић Добријевић, вокални инструктор из Бања Луке. „Ова пјесма ми се много свиђа.
Фестивал је био одличан и добро смо се провели. Упознала сам нове другаре и надам се да
ће бити прилике да поново запјевамо на неком од фестивала“, прича симпатична Душица
Новковић, која је од мноштва поклона које је добила на фестивалу одлучила да умјетничку
слику Дејана Подлипеца поклони учитељици Милијани.
Душица је овом побједом обезбиједила снимање нове песме и 10.000 динара за категоризацију за
неки од дјечијих фестивала. Весела мркоњићка дружина, која је представљала не само Мркоњић
Град него и цијелу РС, каже да је фестивал био јако добар. Иако су се на почетку двоумили да ли
да наступе, ипак се ова одлука показала исправном. „Било је много лијепих пјесама. Добро смо
се забављали и успјели мало да разгледамо Сомбор. Остаће ми у сјећању наступ Маје Мазић,
учеснице дјечијег Евросонга 2008. године и састава ЧОБС из Апатина, који је добио и награду
жирија“, каже Зорана Јовановић, која је са композицијом Драгана Мијатовића „Мој завичај“
освојила треће мјесто у другој старосној групи извођача.
С. Милетић

Душица и Зорана са директорком фестивала
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ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Култура, образовање, Вече са Добрицом Ерић
здравство
„ВРАПЧИЋИ“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Промоција новог
албума
У Културном центру „Петар Кочић“ у Мркоњић Граду
27. маја чланови дјечијег хора „Врапчићи“ из Бањалуке
одржали су концерт на којем су промовисали нови албум
под називом „Шта је то?“.
Овим концертом су „Врапчићи “ започели велику турнеју

Казивање Добрице Ерића

по градовима Републике Српске и Србије, промовишући
свој осми по реду албум.
„ Пјесме су нам радили композитори из Ријеке, Загреба,
Кикинде, Београда, Сарајева и Бањалуке. По многима
ово је наш најбољи албум урађен тонски, музички,
аражмански, који има десет одличних пјесама. Материјал
за албум снимали смо у студију „Аполо“ у Загребу
и студију у Бањалуци“, рекао вођа хора „Врапчићи“
Бранислав Бане Ђаковић.
Прича да је кроз хор у протеклих 18 година прошло око
2.000 дјеце, а тренутно броји око 160 чланова. „Врапчићи“
имају осамдесет својих ауторских пјесама. „Врапчићи“
ће наредне седмице гостовати на „Змајевим играма“,а
у плану су и концерти у Кикинди и у „Сава центру“ у
Београду.
„Ове године ћемо имати око педесет концерата у
Српској и земљама у окружењу, планирамо гостовати
и у Хрватској и Црној Гори. Желим нагласити да радо
гостујемо у Мркоњић Граду“, каже Ђаковић.
Мркоњићки малишани су одушевљени и радосни што
су поново имали прилику слушати познату, распјевану
групу у свом граду.
„ Други пут сам на концерту „Врапчића“ и било ми је
прелијепо. Сви су весели и радосни, а мени се највише
допала њихова пјесма „Ти и ја“, рекао је ученик петог
разреда Данијел Тешановић.
Д.Лекић

Јавна установа Народна библиотека Мркоњић Град искористила је гостовање пјесника
Добрице Ерића бањалучком Сајму књиге и 14. маја уприличила дружење мркоњићке
читалачке публике са овим познатим српским књижевником. Својим стиховима
представила се и Јованка Делић, пјесникиња из Бања Луке а неколико пјесама говорили
су и наши пјесници Радмило В. Радовановић, Мирјана Кајтез и Марија Рожић.
Непосредни и искрени стихови које је Ерић рецитовао на себи својствен начин, махом
из осмог издања књиге Разапета земља, мамили су честе аплаузе посјетилаца. „Морам
да кажем да ме је ово вече освјежило и ако сам мало те свјежине пренио на људе и дјецу,
који су ме слушали, онда сам ја заиста вечерас врло радостан. Чини ми се да је ово било
обострано задовољство“, рекао је Ерић након казивања у позоришној сали у Мркоњић
Граду која није била пуна, али су људи након дружења са пјесницима отишли кући пуне
душе.
Младих људи је мало на оваквим и сличним догађајима. А књиге оплемењују душу и,
колико толико, штите дјецу од проблема модерног друштва. „Нема много младих људи
на књижевним вечерима. Нису они за то криви, већ смо их ми старији мало испутили.
Преузели су их компјутери, телевизори, кафићи, а уз та чуда иде и оно што нико не жели
својој дјеци, то су дуван, алкохол и дрога. Они који воле књигу, изгледају мало другачије
и они су, чини ми се, бар мало заштићени од ових страшних порока“, рекао је Добрица
Ерић, који је неколико пута посјетио Мркоњић Град. Сјећа се дружења са мркоњићком
публиком и прије рата, а кад се човјеку догоди нешто тако лијепо, онда он пожели да
се врати поново. Ерић је неколико сати неуморно диванио са читаоцима и неуморно
потписивао књиге, а од домаћина је на дар добио косу кованицу, чувену мркоњићку
„варцарку“. „Као да су људи у Мркоњић Граду знали да ја у посљедњих неколико година
тежим завичају, мојој родној Гружи, и да ће ми ова чувена коса из Мркоњић Града ваљати
и требати“, прича са смјешком Добрица Ерић док се поздравља са домаћинима а у очима
му сјај јер ће се поклону највише обрадовати његов син, чија је давнашња жеља да има
косу „варцарку“.
С. Милетић
ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ РС

„Фолклорна магија“
у Мркоњић Граду
Дјечије
позориште
РС
извело
је
представу
„Фолклорна магија“ 10.
маја у позоришној сали
Културног центра „Петар
Кочић“. Ријеч је о представи
урађеној по тексту аутора
Боње Лунгова. Представа је
необична и интересантна
и на оригиналан начин
представља балкански фолклор служећи се покретом,
игром, музиком и луткама
састављеним од предмета из
етнолошког блага.

„Представа је намијењена
свим узрастима, погодна је
за гледање и родитељима
и дјеци. Ријеч је о хит представи нашег позоришта, то
је етно-спектакл са једном
музичком матрицом.“, рекао
је Предраг Бјелошевић,
директор Дјечијег позоришта Републике Српске.
У представи играју Божана
Бијелић, Александра Спасојевић, Свјетлана Андрић,
Александар Бланић, Драган
Бањац и Ђорђе Јанковић.
Д.Лекић

Детаљ са представе
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
,,ПEТАР КОЧИЋ’’

Промоција збирке
афоризама
„Истрага је у току“
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У мркоњићком Дому културе 14. маја промовисана je збирка афоризама под називом
„Истрага је у току“, аутора Живка Ђузе из Подрашнице.
О књизи су поред аутора говорили и књижевници Миладин Берић и Миленко Стојичићрецезент књиге.
„Многи афоризми Живка Ђузе без фаворизовања афоризују свијет, појаве и људе!
Сви су исти под афористичким „(и)смијачким стројем.“ Ђузин афоризам не звони на
противпожарна звона за узбуну, него тачно циља у онога „за ким звона звоне.“(политичирдруштвено-политички радник, бизнисмен, страначки првак, „предузимач“...) Ђузин
афоризам на језичкој мрежи потреса и детектује све хроничне комичне болести друштва“,
написао је у рецензији Стојичић.
Треба рећи да је добар дио афоризама збирке“Истрага је у току“ већ објављен у разним
хумористичким часописима.
Иначе, Ђузини афоризми су заступљени у неколико антологија, и до сад је још објавио и
збирку афоризама „Прогнозе из воде“. Живи и ради на релацији Подрашница-Мркоњић
Град.
Д.Лекић

Ево и неколико афоризама:

Промоција књиге Живка Ђузе (стоји)

И Еро с оног свијета кренуо је на пут у Европу.
Нацртали смо јасне путеве; од Немила до Недрага у Европу.
Подржавајући туђе градио је своје ставове.
Своју праву величину показаћемо ако се и овај пут провучемо кроз иглене уши.
Цијена слободе је понекад висина износа плаћене кауције.

УДРУЖЕЊЕ УМЈЕТНИКА РС
ТРЕБИЊСКО ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ

Представа ‘’Шева или славуј’’

Основци учили о класичној музици

У организацији Удружења умјетника Републике Српске у позоришној сали Дома

Глумци требињског Градског позоришта су 23.маја у
позоришној сали Културног центра “Петар Кочић” у
Мркоњић Граду одиграли представу “Шева или славуј?!”
Комад је настао по тексту израелског писца Ефраима
Кишона, а у режији и адаптацији Жељка Милошевића из
Требиња.
Комад “Шева или славуј?!”, кроз сатирично-гротескни
приказ говори о готово свим аномалијама породице и
односа који су најблаже речено- поремећени.

Александар Јовановић са основцима

Пародирајући највећи љубавни еп, причу о Ромеу и
Јулији, Кишон указује на сав тај поремећени и хаотични
однос породице.
“У оригиналном називу текст се зове “Да ли је то била шева”,
али пошто смо ми то мало адаптирали, промијенили,
“еротизирали” , па тако смо дали и асоцијацију самом
називу. Живимо у вријеме потпуног отуђења, па отуђења
има и у породици, између мужа и жене, родитеља и дјеце.
Породица, као основна ћелија је потпуно нарушена,
а са њом и друштво. Ми смо то представили на један
хумористичан начин, баратамо са неколико жанрова у
овој “комедији”, ту су и гротеска и сатира и фарса... И све
што смо хтјели да кажемо рекли смо критикујући сами
себе, ми бисмо жељели да позориште позитивно утиче и
да се схвати да је породица нешто веома важно” , рекао је
Милошевић.
Д.Лекић

културе у Мркоњић Граду одржано је интерактивно предавање за ученике основних
школа, на тему класичне музике . Ово занимљиво предавање одржали су Милијана
Павловић, доктор музикологије, Јована Костић виолинисткиња, иначе студент друге
године на Академији умјетности у Бањалуци и Александар Јовановић дипломирани
кларинетиста.
Реализација идеје о упознавању најмлађих са музичким и основним појмовима озбиљне
музике заједнички је пројекат Удружења умјетника РС и општине Мркоњић Град.
‘’Захваљујући општини Мркоњић Град и Културном центру ‘’Петар Кочић’’ дошли смо
на идеју да за дјецу основних школа из Мркоњић Града одржимо једно овако предавање,
а које је, надам се, било занимљиво јер смо хтјели да их са класичном и умјетничком
музиком упознамо из неког занимљивог приступа ‘’, рекао је Александар Јовановић
који је и портпарол Удружења умјетника РС. Додајући да је ово само почетак и да ће
бити још оваквих и сличних предавања и концерата.
‘’Да би се створила публика која ће уживати у озбиљној мизици потребно је да вас
неко подстиче од најмлађих дана’’, истиче доктор музикологије Милијана Павловић.
Додајући да се у задњих 20-так година мало радило на томе и уопште јако мало пажње
било је усмјерено на културу и управо захваљујући тој небризи немамо публику ни на
концертима ни на представама.
С.Ћусо
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Манифестација

,,Дани косидбе Балкана 2010’’
,,Очекујемо да на такмичењу учешће уз косце из Републике Српске, узму и косци из Србије, Црне Горе, Словеније и других балканских држава’’

Двадесета Туристичко-рекреативна манифестација ‘’Дани косидбе Балкана 2010’’ одржаће се 2. и 3. јула, на теренима Туристичког центра
‘’Балкана’’ код Мркоњић Града.
Завршни и најатрактивнији дио манифестације такмичења косаца у кошењу траве у народним ношњама косом кованицом одржаће се у
суботу 3.јула са почетком у 11.00 часова.
Тaкмичење косом кованицом одржава се као Меморијал ,,Лазар Лакета’’, у знак сјећања на некада најбољег косца Европе и једног од
утемељивача манифестације Лазара Лакете, који је погинуо у отаџбинском рату.
,,Очекујемо да на такмичењу учешће уз косце из Републике Српске, узму и косци из Србије, Црне Горе, Словеније и других балканских
држава’’, каже директор Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић. Додајући да ако се сви појаве на манифестацији биће то до сада
најјаче такмичење у кошењу траве код нас.
Иначе, титулу најбољег косца и делије Балкане бране Газдић Милорад из Пљевања и Томић Младен из Мркоњић Града.
Дан раније, у петак 2. јула, у Културном центру ‘’Петар Кочић’’ у Мркоњић Граду, а у оквиру свачаности посвећених манифестацији одржаће
се косачка смотра фолклора.
Организатор и покровитељ манифестације је општина Мркоњић Град, а технички организатор Агенција за привредни развој.
С.Ћусо
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Интернационални
фестивал фолклора

,,ДУКАТфест’’
16.јуна у Мркоњић Граду

Програм 3. Интернационалног фестивала фолклора ,,ДУКАТфест 2010’’
представљен је у Мркоњић
Граду. Овогодишњи фестивал фолклора биће одржан
од 15. до 20. јуна у Бањалуци,
Мркоњић Граду, Модричи,
Прњавору, Градишки, Дервенти, Лакташима.
,,Програмом
фестивала
предвиђени су концерти
фолклорних
ансамбла
у ових седам градова,
концерти народних оркестара
ансамбала земаља учесница, изложба
сувенира
и
народног
насљеђа’’, каже Дијана
Радуљ, портпарол фестивала. Додајући да је
централно
фестивалско
такмичарско вече планирано за 19. јун у Бањалуци
у спортској дворани Борик.
Учешће на фестивалу узеће
десет ансамбала који долазе
из БиХ, Србије, Словеније,
Израела, Турске, Индије,
Кипра, Непала и Бугарске.
Општина Мркоњић Град
већ другу години за редом
подржава ,,ДУКАТфест’’,
прошле године
представили су нам се
ансамбли Русије и Кинеске
Монголије.
,,Дукатфест ће се у
Мркоњић Граду одржати
16.јуна, а представиће нам
се фолклорни ансамбли из
Мађарске, Израела и Босне
и Херцеговине (Сарајево).
За 19.30 часова је предвиђен
дефиле учесника улицом
Светог Саве, након тога
концерт у позоришној сали
Културног центра ,,Петар
Кочић’’ са почетком у
20 часова, док ће улаз на
концерт бити бесплатан’’,
истакла је Дивна Аничић,
предсједница Скупштине
општине Мркоњић Град.
Позивајући грађане да
обавезно дођу на концерт
и да не пропусте једно тако
фино и интересантно вече.
Мркоњић Град као домаћин
организоваће и дружење
са гостима у природи, на
Балкани и Зеленковцу,
гдје је планиран и ручак
уз домаћа традиционална
јела.
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ЈУ“Народна библиотека“ Мркоњић Град овог мјесеца вам препоручује да прочитате:

Водич
кроз град

ЛОВАЦ НА ЗМАЈЕВЕ
Аутор: Халед Хосеини
Категорија: роман

РОЂЕНИ У МАЈУ 2010.ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.

МАЛИНОВИЋ (БОРО) ТАТЈАНА
ЦВИЈИЋ (ПЕТАР) МИРЈАНА
СТУПАР (ЉУБИША) ВАСИЛИЈЕ
МАРИНКОВИЋ (ЗОРАН) ДАВИД
ЋУЛУМ (ЗОРАН) НИКОЛИНА

ВЈЕНЧАНИ У АПРИЛУ 2010.ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЛАКЕТА ДАНИЈЕЛ и РОЖИЋ МИРЈАНА
ЕРЕМИЈА ИГОР и МИЛИНОВИЋ ИЛИЈАНА
ЂУРИЋ БОРИС и ПАЛАЛИЋ ДРАГИЦА
ESCAMILLA MARKO ANTONIO и
КЉАЈИЋ СТАНИСЛАВА
ЋУСО ДРАГАН и СИМИЋ ЈЕЛЕНА
АНИЧИЋ МИЛАН и ЋИРКО МИЛАНКА
KAPPEL KLAUS FERDINAND и
ЂУРАНОВИЋ МИЛКА
КОЊЕВИЋ ЗДРАВКО и САНТРАЧ ЗЛАТА
ЋУСО СТЕВО и БУЛИЋ БРАНКА
КАУРИН ГОРАН и САВИЧИЋ РАДМИЛА
АРЕЖИНА НЕБОЈША и ЂУКАНОВИЋ ВИШЊА
ТОМИЋ МИЛОМИР и ЕРЕМИЈА ЈЕЛЕНА
РАДУЛОВИЋ МЛАДЕН и ТОМИЋ САЊА

ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
МРКОЊИЋ ГРАД /050/
Општина: центарала

220-920, факс 220-954

Општина Инфо ДЕСК

220-950

Kомунална полиција

220-940

Аутобуска станица

211-093

Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић

211-319

Хитна помоћ

211-030

Комунално предузеће ‘’Парк’’

211-506

Ватрогасно друштво

211-482

Станица јавне безбједности (централа)

211-042

,,Мркоњић путеви’’

централа 280-010
редовно одржавање 280-072

Електродистрибуција

211-249

Културни центар

221-170

Народна библиотека

220-271

Транзитни телеком

211-011

Радио Шик

220-140

Дописништво РТРС и ‘’Гласа српске’’

214-403

Овај снажан дебитантски роман… приповједа о жестокој
окрутности и жестокој љубави која искупљује. Обоје мјењају
живот Амиру, младом и богатом приповједачу, који сазријева
у посљедњим мирним данима своје отаџбине, прије револуције
и упада руске војске. Али политички догађаји, чак и они
драматични попут ових приказаних у Ловцу на змајеве, само
су дио ове приче. У Ловцу на змајеве Халед Хосеини нам даје
живописну и животну причу која нас подсјећа на то колико се
његов народ бори да тријумфује над силама насиља – силама које
му и данас пријете.
Моћна књига… без лажних украса, без пренемагања – само
жестока, снажна проза… интимна историје о породици и
пријатељству, издаји и спасењу којој није потребан атлас и
рјечник да би нас заокупила и просвијетлила. Поједини дијелови
Ловца на змајеве су сурови и тешки, а ипак је то књига која одише
љубављу.

МИ ДЈЕЦА СА СТАНИЦЕ ЗОО
Аутор: Кристијана Ф.
Категорија: дјечији аутобиографски роман
Нити једно друштво не воли слушати нити чути властиту
оптужницу, у којој се открива његова хипокризија, бездушност,
материјалистичка опсесија и потпуна одвојеност од природе,
Бога и исконских вриједности постојања. Стога донекле зачуђује
успјех књиге “Ми, дјеца с колодвора Зоо”, драматична исповијест
дјевојчице Кристиане Ф., која је с маргине тога и таквога друштва
закорачила рано у пакао дроге, тражећи заштиту, мир и властити
идентитет . Прича младе дјевојке почиње у дехуманизованој
околини берлинског Гропиустадта, гдје бетон гуши сваку травку
и отима сваки квадрат простора, а породична је клима дословце
отрована неразумијевањем, насиљем и егоизмом, те се чини да
је скок кроз прозор једанаестог спрата небодера једини излаз
из биједе и очаја таквог живота. У својој дјечијој доби, послије
нељудских батина, дјевојчица наилази на помисао да то учини,
но отац-мучитељ спријечава њен наум. Ипак, пресудни “скок”
ће се десити, само у другом правцу.| Преласком у средњу школу,
Кристиане открива свијет себи сличних, но истовремено бива фасцинирана чињеницом
да су сви они кул, што ће рећи: мирни, хладни, неосјетљиви на ударце извана. Она још не
зна да је то и стварно хлађење, унутрашња смрт, с кратком фазом “живомртвог трајања”,
колико отприлике траје овисничка животна нит.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД

РЕПЕРТОАР
13.06.2010. У 20 ЧАСОВА
Театар ФЕДРА БУГОЈНО
“ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА”
20.6.2010. У 20 ЧАСОВА
Градско позориште Мркоњић Град
‘’ЈЕЛЕНА СЕРГЕЈЕВНА”
27.06.2010. У 18 ЧАСОВА
Градско позориште Мркоњић Град
,,ПЛАВА ПТИЦА”
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Одржан први МЕДИА РАФТИНГ КУП, Бањалука 2010

Новинарке ‘’Шик’’ радија у побједничкој екипи
Комбинована новинарска екипа “Шик” радија и “Независних новина” побједници су
првог МЕДИЈА РАФТИНГ КУПА “Бањалука 2010”, одржаног у петак, 28. маја у оквиру
манифестације Медиафест 2010. Међу 12 рафтинг тимова које су чинили новинари из
40-ак медијиских кућа, друго мјесто освојио је бањалучки Балкан радио, док је треће
припало екипи Радио-телевизије БиХ. Побједничка екипа је освојила “златно весло”,
а подијељени су и поклон пакети спонзора агенције “Метромедија”. Рафтинг клуб
“Кањон” и Туристичка организација на овај начин су хтјели да захвале запосленицима
седме силе на прошлогодишњој медијској подршци у одржавању Свјетског рафтинг
првенства на Врбасу. “Медији су изузетно важни у промоцији туристичких добара.
Фестивал посвећен медијима и сам је манифестација која ће обогатити туристичке
садржаје, али бити и сјајна прилика да медији лично доживе понуду рафтинг клуба
и своја искуства пренесу јавности’’, рекао је Остоја Барашин, директор Туристичке
организације града Бањалука, који је отворио манифестацију.
Након пријаве и одабира екипа, прије самог уласка у аутобус који је тимове одвезао
на старт такмичења у кањону Тијесно, небо изнад Врбаса се смрачило, испраћајући
такмичаре јаким пљуском и градом. Али, расположеним новинарским екипама то није
било препрека, па је спуст са пуно енергије, такмичарског духа и доброг расположења,
запловио низ ријеку, стазом на којој је прошле године било организовано Свјетско
првенство у рафтингу. Да се није радило само о туристичком крстарењу ријеком,
свједочи и податак да су новинарске екипе морале да освоје осам капија, од којих се
кроз неке морало проћи с доње стране, након мукотрпног веслања узводно. Вријеме
су мјериле интернационалне судије. Ипак, тих сат времена дружења са брзацима и
таласима Врбаса учесници ће памтити као једну од најљепших забава уприличену за
новинаре. Према оцјени скипера из клуба “Кањон” који су предводили новинарске
екипе, седма сила је добила пролазну оцену. “Трудили су се да поштују правила, а иако је
међу екипама већина учесника први пут сјела у чамац, можемо рећи да су дјеловали као
професионалци. Када би их поредили са неким екипама са светског такмичења, рекао
бих да су били бољи од Бразилаца, Јапанаца, Руса и Енглеза”, похвалио је новинаре Вито
Бајић, скипер Рафтинг клуба Кањон.
По доласку у рафтинг клуб, након што су уморне, али задовољне такмичаре окријепили
роштиљском храном и пивом, услиједила је додјела награда, а потом и новинарско
дружења до касно у ноћ. Поменимо на крају да су дио побједничке екипе првог МЕДИЈА
РАФТИНГ КУПА БАЊАЛУКА 2010, чиниле Драгана Ивановић и Татјана Марић са Шик
радија из Мркоњић Града, које су веслале као професионалци, иако им је то била прва
рафтинг вожња у животу. Истом чамцу превдђеном за шесточлани тим, додијељена
су четири момка из “Независних”; Александар Стијаковић, Александар Чавић, Раде
Шегрт и Урош Вукић. “За разлику од неких колега, није ми први пут да се спуштам,
али први пут се такмичим. Захваљујем сјајним дамама из Мркоњић Града, без којих
сигурно не бисмо славили побједу”, рекао је презадовољни Чавић. Наредно слично
дружење на Врбасу Александар Пастир, предсједник Рафтинг клуба “Кањон” најавио је
за 27. август, када ће бити одржана велика регата на Врбасу. Дводневна манифестација
“Медиафест” заокружена је наредне вечери на бањалучкој тврђави Кастел, гдје је,
упркос киши, одржан трочасовни спектакл, највећи у свијету реклама, “Ноћ рекламож
дера”.
Д.Ивановић

Побједничка екипа Шик радија и Независних новина
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Спорт
ШАХОВСКО ПРВЕНСТВО РС

Шахисти бањалучког ,,Задиса’’ и
,,Дервенте’’ у Првој лиги РС

Побједничка екипа ЗАДИС из Бања Луке

Шаховски клубови «Задис» из Бањалуке и Дервента
били су најуспјешнији на Првенству Друге лиге РС,
играном од 26. до 30. маја у Мркоњић Граду. «Задис»
је у 11 кола освојио 16 меч бодова и за 3 бода побјегао
другопласираној Дервенти. Пласманом на прва два
мјеста ови клубови постали су нови чланови Прве лиге
РС у шаху. Занимљиво је да су три шаховске екипе у
завршници турнира имале по 12 меч бодова: «Пролекс»
из Котор Вароши, «Младост» из Гацка и мркоњићки
«Анс пасан». Домаћем ШК «Ан пасан» тако је за длаку
измакао пласман у виши ранг такмичења, у чему
су их у задњем колу спријечили шахисти Пролекса,
побиједивши их са 4½:1½. Иако су шахисти бањалучког
«Задиса» свакодневно путовали на такмичења, успјели
су да остваре 7 побједа, 2 неријешена резултата (Србац
и Пролекс) и само 1 пораз (Лијевче). Боје нових
шампиона бранили су: Миленко Срдија, Драго Чавар,
Величко Томић, Рајко Радић, Радислав Китић, Жељко
Малиновић и Недељко Бодо. «Организација такмичења
је била одлична, а примијетио сам да је ово Првенство
било доста уједначено, без играча са стране. Драго ми
је што смо се, након паузе од годину дана, вратили
у Прву шаховску лигу РС, чиме смо потврдили свој
квалитет. Слиједе нам интензивније припреме, јер Прва
лига је, ипак, много јача, гдје у мечевима на прве двије
табле играју два велемајстора у свакој екипи. Једино ми
прошле године нисмо имали појачања у том смислу, што
нас је коштало опстанка у Првој лиги», рекао је Радислав
Китић, мајсторски кандидат и капитен «Задиса».
Организатор петодневног такмичења је ШСРС, а
технички организатор ШК «Ан пасан» из Мркоњић Града.
Резултати након одиграних мечева:
Табела: Задис Бањалука 16 меч бодова (37), Дервента 13
(33), Пролекс Котор Варош (35), Младост Гацко (33) и Ан
пасан Мркоњић Град (32) 12, Лијевче Нова Топола (29½)
и Пензионер Бијељина (28) 9, Хецеговац Билећа 8 (27½),
Србац 7 (28), Младост Лакташи (23½) и Озрен Петрово
(23½) 6.
Најуспјешнији шахисти по таблама: Горан Вајић (Ан
пасан) 8/10, Борис Ђурђевић (Дервента) 7½/10, Слободан
Тешић (Пролекс) 7/10, Величко Томић (Задис) /10,
Драгослав Јотановић (Пролекс) 7/10, Недељко Бодо
(Задис) 7½/10.
Судије: Момчило Сопренић и Перо Клинцов.
Д. Ивановић
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ДРУГА ФУДБАЛСКА ЛИГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ГРУПА ЗАПАД, 30 КОЛО

Спорт
МEМОРИЈАЛНИ ОДБОЈКАШКИ ТУРНИР
„МИЛИЈАНА МАЛЕШЕВИЋ МИШУР“

Побједнички пехар за
ЖОК „Плива“, Шипово
Побједнице Меморијалног
одбојкашког турнира
„Милијана
МалешевићМишур“, који је одржан
крајем
маја у Мркоњић
Граду су одбојкашице ЖОК
„Плива“ из Шипова које су
чланице Прве одбојкашке
лиге Републике Српске.
Оне су у финалој утакмици
заслужено
резултатом
2:0 (мечеви су играни на
два добијена сета) побиједиле домаћина турнира екипу ЖОК
„Балкана МП“. Била је то занимљива утакмица, али је искуснији
и квалитетнији састав „Пливе“ заслужено побиједио и освојио
побједнички пехар. За најбољу играчицу турнира проглешена је
Мирајана Мандић из шиповачке „Пливе“. Треће мјесто припало је
екипи ЖОК „Бихаћ“, која је у борби за трећу позицију резултатом
2:0 савладале ЖОК „Кључ“. Иначе, турнир је био посвећен рано
преминулој младој одбојкашици ЖОК „Балкана МП“ Милијани
Малешевић-Мишур, која је била једна од најбољих одбојкашица
овог клуба.Освајању побједничког пехара обрадовала се Тамара
Ђапа, одбојкашица „Пливе“ која је имала част да игра против
Милијане Малешевић.
,,Милијана је била добра одбојкашица и велики друг. Играла сам
против ње и она је увијек давала све од себе на паркету, а једном
смо скупа боравиле и на заједничким припремама у Бару. Велики
је губитак што више није међу нама, а ја сам допутовала директно
са ескурзије на овај меч, јер сам сматрала да је то мој дуг према
Милијани која није више међу нама’’, казале је Тамара.
Слично прича одбојкашица „Балкане МП“ Љиљана Јовановић
која је годинама скупа играла са Малешевићевом.
..Захавална сам управи клуба што је одлучила да се крајем
сваког маја одиграва овај (традиционални) турнир за нашу рано
преминулу играчицу Милијану Малешевић. Ми, њене клупске
другарице, не треба да плачемо, јер треба да будемо срећне што
смо је познавале и имале прилику да играмо са њом. Милијана је
и сада са нама и биће увијек’’, рекла је Јовановићева.
Ена Сладојевић каже да је имала част да девет година тренира и
игра одбојку са Милијаном Малешевић.
,,Милијана је била изузетна особа и одбојкашица. Имала је снагу
да екипу мотивише када би се ломио резлтат. Сви смо је вољели, а
она је то знала да цијени и поштује све нас’’, рекла је Сладојевићева.
Турнир је одржан у „Арени Комерцијалне банке“, а уз домаћи
састав „Балкана МП“, наступиле су екипе „Пливе“ из Шипова,
“Бихаћа“ и „Кључа“.
С. Дакић

Слобода у прволигашком друштву?

Првак Друге фудбалске лиге Републике Српске, група запад и нови члан прволигашког
друштва је Слобода из Мркоњић Града.Апелациона комисија Фудбалског савеза
Републике Српске којој је предсједавао Душко Вулевић из Бијељине поништила је одлуку
комесара за такмичење Милована Вуковића и регистровала утакмицу Младост - Црвена
земља службеним резултатом, 3:0, за Которварошане. Овај сусрет из 29. кола завршен је
резултатом 4:0 за госте из Нове Веси, али су се послије сусрета представници Слободе из
Мркоњић Града жалили на наступ суспендованог првотимца Црвене земље Дејана Гачића.
Потом је комесар за такмичење Милован Вуковић донио одлуку да се овај сусрет понови
и да се одигра 4. јуна. Међутим, услиједила је одлука Апелационе комисије.
,,Ниједног тренутка нисмо сумњали да ће Апелациона комисија донијети исправну
одлуку, јер је јасно да је играч Црвене земље Дејан Гачић играо са три жута картона и за то
је искључиво криво руководство клуба из Нове Веси. Слобода је резултатима на зеленом
терену остварила право да се такмичи у Првој лиги Републике Српске и то нико не може да
нам оспори’’, истакао је спортски директор Слободе Гојко Ђурић. Предсједник Скупштине
Фудбалског клуба Црвена земља из Нове Веси Милорад Ђенић је кратко истакао:
,,Из Фудбалског савеза Републике Српске нисмо још добили одлуку да је меч из 29. кола
против Младости регистрован службеним резултатом у корист Которварошана. Тек када
нам она пристигне поштом, службено ћемо се огласити саопштењем за јавност.
Треба рећи да је екипа са „Лука“ све своје побједе остварила је на зеленом терену на
поштен начин и без било чије помоћи. Слобода важи за једн од најорганизованијих
спортских колектива у Српској, који има изванредне услове за такмичење и модеран
стадион. У 30. колу Фудбалери Слободе заслужено су са 2:0 савладали Слогу ДИПО из
Горњих Подградаца. Била је то добра фудбалска представа, у којој су се гости мркоњићкој
публици представили у добром издању. Међутим, њихове наде да би могли изненадити
водећу екипу у шампионату, са два евро гола распршио је фудбалски велемајстор Инђић.
Он је у 37. минуту, шутем са 25 метара погодио рашље гола одличног Васића за 1:0. Исти
играч је у 58. минуту отклонио све дилеме око побједника, а овога пута погодио је сјајним
ударцем са неких 20 метара.
Резултати 30. кола
ЖЕРАВИЦА: Јединство - Озрен 2:1, МИЛОСАВЦИ: Жупа Милка - Текстилац 7:1, ДОБОЈ:
Жељезничар - Младост (КВ) 2:0, НОВА ВЕС: Црвена земља - Раван 8:0, БАЊАЛУКА:
Крајина - Слога (С) 2:1, ОМАРСКА: Омарска - Пелагићево 1:0, МРКОЊИЋ ГРАД: Слобода
- Слога ДИПО 2:0, БРОНЗАНИ МАЈДАН: Гомионица - Борац (Ш) 1:0.

Табела
1. Слобода (МГ)
2. Црвена земља
3. Јединство (Ж)
4. Слога (С)
5. Жупа Милка
6. Гомионица
7. Омарска
8. Борац (Ш)
9. Озрен
10.Пелагићево (-1)
11. Крајина
12. Раван
13. Младост (КВ)
14.СлогаДИПО (-3)
15. Жељезничар (Д)
16. Текстилац

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

25
24
15
15
14
13
12
12
11
11
10
9
9
9
8
4

1
1
4
4
3
5
6
4
6
6
7
8
6
8
4
5

4
5
11
11
13
12
12
14
13
13
13
13
15
13
18
21

69:18
85:25
63:48
57:44
51:45
53:37
36:57
48:48
40:48
39:59
35:43
43:55
34:48
35:48
32:65
36:68

76
73
49
49
45
44
42
40
39
38
37
35
33
32
28
17

