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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: ОДРЖАНА СЕДМА СЈЕДНИЦА

Расправа о запошљавању
У општини је запослено 3.363 особе, а на евиденцији незапослених је 3.182

С

едма сједница Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 21.
јуна. Сједници су присуствовала 23 одборника,
који су разматрали девет тачака
дневног реда.
Највише пажње одборника
изазвала је Информација о
стању у области запошљавања
на подручју општине Мркоњић
Град у 2012. години, која је усвојена са 16 гласова "за", 6 "против" и једним "уздржаним" гласом.
Начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић рекао је да по први пут
након неколико година није дошло до смањења укупног броја
радника у односу на претходну
годину.
- На подручју општине Мркоњић Град број запослених на дан
31. децембра 2012. године износио
је 3.363 особе што је на нивоу претходне године и ово је први пут
након неколико година да није
дошло до смањења укупног броја
радника. Ово није похвална чињеница, али ипак даје одређену наду
да ће у наредном периоду доћи до
позитивних помака у овој области.
Истовремено у истом периоду, на
евиденцији незапослених налазило се 3.182 особе или 17 мање у односу на претходну, 2011. годину рекао је Тодоровић.
Додајући да су републички и
локални нивои власти предузели
максималне напоре како би се ако
не повећао, онда бар задржао

број радних мјеста у пословним
субјектима на подручју општине.
- Програмима Владе РС и Завода за запошљавање РС реализоване су активности које су за
резултат имале очување постојећих, али и отварање нових радних мјеста. Ту се прије свега ради о
програмима за подстицај извозних активности и запошљавања
приправника са завршеном ВСС и
ВШС. На тај начин запослене су 24
особе са завршеном ВСС и ВШС,
које су имале прилику да се оспособе за свој први посао. Такође и
општина Мркоњић Град, реализујући своје програме, подстакла је
отварање нових радних мјеста, те
запослила 23 особе - истакао је
Тодоровић.
Са 16 гласова "за" и 7 "уздржаних" гласова усвојена је Одлука о
усвајању Нацрта Измјене дијела регулационог плана за потребе мале привреде у Подоругли.

Именовања

Према одлуци, којом се приступило изради регулационог
плана, простор обухвата био је од
0,87 hа, те је из оправданих разлога и са циљем давања што квалитетнијег и спроводљивијег планског рјешења дошло до корекције обухвата укупне површине од
2,08 хектара. Измјена плана доноси се за временски период од 20
година. Носилац припреме Измјене плана је Одјељење за просторно планирање и комуналне
послове општине Мркоњић
Град, а носилац израде "Пројект" а.д. Бањалука.
Просторна цјелина налази се у
насељу Подоругла у Мркоњић
Граду, удаљена је од центра
града 900 метара и налази се
непосредно уз регионални пут
Мркоњић Град- Црна ријека.
Простор који је предмет Измјене плана у постојећем стању организован је као пословна цјелина,
са углавном изграђеним послов-

Одборници су са 16 гласова "за" и 7 "уздржаних"
гласова усвојили Рјешења о избору чланова школских одбора основних и средњих школа.
У одборе основних и средњих школа именовани
су:
Јелена Зељковић, Школски одбор Основне
школе "Петар Кочић",
Драгана Тодоровић, Школски одбор Основне
школе "Иван Горан Ковачић",
Боривој Јовишић, Школски одбор Основне
школе "Бранко Ћопић", Бјелајце,
Велимир Пејић, Школски одбор Основне школе
"Вук Караџић", Бараћи,

ним објектима, без стамбених и
стамбено-пословних објеката и
цјелина.
- Концепт просторне организације формиран је у складу са затеченим стањем, изграђеним објектима и садржајима, те дефинисаним потребама и утврђеним пројектним задатком, те нам је циљ
био формирање спроводљивог
планског рјешења, које ће се без
проблема реализовати у наредној
фази - рекао је представник "Пројекта" Предраг Јованић и додао
да су на тај начин уобзирени и
уграђени у Измјену плана постојећи пословни објекти и садржаји,
припадајуће грађевинске парцеле, а планским концептом предвиђена је изградња нових пословних објеката и уређење локација
које су неизграђене, а немају већа
ограничења у смислу изградње и
рјешавања имовинско-правних
односа.
- С обзиром да се ради о по-

Гордана Лекић, Школски одбор Гимназије,
Дијана Еремија, Школски одбор Машинске
школе.
Рјешење о именовању члана Управног одбора
ЈУ "Народна библиотека" Мркоњић Град усвојено је
са 15 гласова "за" и 7 "уздржаних" гласова. На мандатни период од четири године овим Рјешењем
именован је Иван Вања Бороја.
Приједлог рјешења о формирању пописне
комисије за попис становништва, домаћинстава и
станова на подручју општине Мркоњић Град усвојен
је са 16 гласова "за" и седам "уздржаних" гласова.
У пописну комисију изабрани су: Мирослав
Милановић, Нермина Костић, Предраг Малешевић и
Ивица Вулић.

словној зони и зони мале привреде, уколико се јави оправдана
потреба за већом површином парцеле, планиране парцеле могу се
"укрупњавати" односно спајати,
како би се добила потребна површина за реализацију производног
или другог пословног садржаја истакао је Јованић.
Јавни увид у нацрт Измјене
плана биће објављен у периоду од
8. јула до 8. августа 2013. године у
просторијама општине.
Одборници су једногласно усвојили Одлуку о успостављању
сарадње и братимљењу општине Мркоњић Град са општином Зубин Поток из Републике Србије - АП Косово и Метохија. Разлози за доношење ове
одлуке су успостављање, развијање и јачање тијесних и добросусједских односа у области послова локалне самоуправе, сарадња и размјена информација у
свим областима друштвеног живота.
Са 16 гласова "за" и 7 "уздржаних" гласова усвојена је Одлука о
одобравању продаје путничког
возила непосредном погодбом.
Ријеч је о продаји путничког моторног возила марке ''HYUNDAI''
тип ТG 2,2. Непосредна погодба
ће се обавити прикупљањем писмених понуда, са почетном цијеном у износу од 15.000 КМ.
Извјештај о остваривању права у области борачко-инвалидске
заштите усвојен је једногласно.
С. Ћусо
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УГОВОР ВЛАДЕ И РС-СИЛИКОНА

Девет милиона КМ
за запошљавање

Влада Републике Српске подржава отварање фабрике у Бјелајцу, која би требало за
почетак да запошљава 100 радника

МРКОЊИЋАНИ НА КОСОВУ

ПОВЕЉА
о повезивању
Општине Зубин Поток
са Општином Мркоњић Град
Матица нашег народа успоставља блиску и плодну сарадњу са својим коренима у
крајевима где се рађала, развијала и стасавала наша постојаност, а то су Косово и Метохија.
Ту се, у Земљи олује, рађала наша вера, историја, култура, филозофија…
Светлости наде супротстављали су се, као што то и
данас бива, инат, свађе, расколи…
Та антиномија је у нашим
венама од искона.
Ујединимо снагу и љубав –
успоставимо надмоћ добра
над злом.
Нек наше време дарује надолазећим нараштајима хришћанску мудрост – љубав према отаџбини, слободи, правди… Ово је зов вере, наде и
љубави.
Обавезујемо се својом чашћу, потписујући ову Повељу,
да ћемо у братском споју предано градити, неговати и чувати све тековине наше прошлости и садашњости, упирући поглед у будућност, у култури, просвети, здравству,
економији, спорту…
Сад и одмах!
За Србију!
У Зубином Потоку,
27. јуна 2013. године

Братимљење
са општином
Зубин Поток
Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић је потписала Повељу о братимљењу
са представницима општине
Зубин Поток. На овај начин је настављена акција братимљења општина са Косова и Метохије са
општинама у Републици Српској,
коју је иницирала Канцеларија за
Косово и Метохију Владе Србије.
Повељу о братимљењу 27. јуна потписали су представници
општинe Зубиног Потока са начелницима Мркоњић Града, Калиновика и Петрова, затим челници општине Звечана са начелницима Билеће и Гацког, а потом
и челници општина Косовска
Митровица и Мали Зворник.
Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић изјавила
је да се нада да је потписивање
повеље историјски догађај и да
ће се у будућности везе међу Србима учврстити, те да ће споразум донијети сарадњу на многим
пољима.
- Срби у Републици Српској немају много, али оно што имају
спремни су да подијеле са Србима
на Косову и Метохији. Врата општина са којима сте данас потписали споразум су стално отворена
за вас - рекла је Аничићева, обраћајући се својим колегама са
Косова и Метохије.
Предсједник општине Зубин
Поток Славиша Ристић је казао
да је акција братимљења дошла
у правом тренутку, и у вријеме
када се води одсутна битка за
останак Косова у Србији.
- Поред бројних хуманитарних акција за помоћ Србима на

Косову и Метохији, у овом тренутку
највећа подршка српском народу
на Косову и Метохији стиже из Републике Српске, која нам служи као
примјер како се воли отаџбина.
Оно што данас чувамо на Косову и
Метохији је имовина сваког Србина
ма гдје живио. Зато ћемо покушати
да уз Божију помоћ сачувамо Косово и Метохију за све Србе широм
планете - поручио је Ристић.
Представници општина из Ре-

Дивна Аничић и Славиша Ристић
публике Српске су истакли да гаје
посебна осjећања према Косову и
Метохији, као колијевци српске
духовности, гдје су највеће светиње српског народа и најсветија сјећања на српску историју. Потписивањем повеље о братимљењу они
су се обавезали на помоћ и подршку Србима на Косову и Метохији,
који су изложени непрекидној борби за очување вјековних огњишта, националног идентитета и државотворности.
Гости из Републике Српске, у
оквиру тродневне посјете Косову и
Метохији, обишли су Косовску Митровицу, Споменик косовским јунацима на Газиместану, манастир Грачаницу, Призрен, Велику
Хочу, Пећку патријаршију и манастир Високи Дечани.
ЕЛН

Влада Републике Српске
одобрила је фирми "РС – Силикон"д.о.о Мркоњић Град девет милиона марака неповратних средстава за подршку инвестицијама и запошљавању за
пројекат изградње Фабрике за
производњу Си-метала у Бјелајцу.
Уговор о додјели бесповратних средстава потписали су у
Бањалуци министар финансија
у Влади Републике Српске
Зоран Тегелтија и директор
фирме "РС - Силикон" Ђанмикеле Фоља. Укупан износ додијељених средстава износи девет
милиона марака, а биће исплаћен у четири транше и по испуњењу одређених услова.
- По достављању извода из
земљишних књига и уговора о
купопродаји земљишта биће
исплаћено 20 одсто од укупно
додијељених средстава. По отпочињању радова на изградњи, а у
складу са добијеним рјешењем о
одобрењу за грађење такође 20
одсто од укупно додијељених
средстава. Услов за трећу траншу је добијање рјешења о одобрењу употребе објекта, након
чега ће кориснику средстава бити
исплаћено 30 одсто средстава.
Испуњењем четвртог услова, а то
је остварење пуне запослености
предвиђене Инвестиционим пројектом, односно запошљавањем
најмање 100 нових радника на
неодређено вријеме, биће исплаћено и преосталих 30 одсто од
укупно додијељених средстава рекао је министар финансија Зоран Тегелтија.
Корисник ових средстава је
дужан да уз подношење захтјева за исплату сваке транше,
приложи банкарску гаранцију за
износ транше. Она мора бити
издата од банке која послује у РС
и која је наплатива на први позив
у корист РС. Корисник средстава
мора да уз захтјев за исплату
сваке транше, приложи и двије
потписане бјанко мјенице са потписаном мјеничном изјавом, а с
циљем наплате законске затезне
камате.
- Корисник бесповратних средстава дужан је да Министарству
квартално доставља извјештај о
реализацији Инвестиционог про-

јекта, док је за сваку годину дужан доставити извјештај независног ревизора. Такође, прије
него што буде исплаћена последња транша дужан је да ангажује
овлаштеног процјенитеља који
ће процијенити вриједност инвестиције. Контролу броја запослених радника код корисника вршиће Пореска управа РС и извјештај квартално достављати Министарству финансија - наглашава Тегелтија.

Када је у питању заштита
животне средине и заштита на
раду корисник се обавезује да у
обављању своје дјелатности обезбиједи рационално коришћење
природних богатстава, те планирање и предузимање мјера којима се спречава угрожавање
животне средине у складу са
важећим прописима.
- Потписивање увог уговора
је доказ да Влада Републике
Српске подржава и вјерује у овај
пројекат, од којег ће Мркоњић
Град и његови становници имати
велику корист. Истовремено, нама као страном инвеститору, много значи подршка коју добијамо
од стране Владе Републике Српске и општине Мркоњић Град и
ми смо им зхвални на томе - рекли су нам у РС-Силикону напомињући да су тренутно у фази
преговора са фирмама које ће
бити ангажоване у процесу прибављања дозвола за изградњу
фабрике.
С. ЋУСО

Инвестиција од 30 милиона евра

У РС-Силикону кажу да ће до краја мјесеца почети са радовима
на реновирању постојећег објекта у Бјелајцу, који ће послужити као
канцеларијски и складишни простор у току изградње фабрике. На
тим радовим биће ангажоване локалне фирме и локално становништво. Сам пројекат градње фабрике ће трајати двије године од
почетка извођења радова, а процијењена вриједности ове инвестиције износи око 30 милиона евра.
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СТАНОГРАДЊА

Збрињавање
породица
погинулих
Министарство рада и борачкоинвалидске заштите РС у претходне
четири године у буџету није планирало
средства за стамбено збрињавање
породица погинулих борца и ратних
војних инвалида. Наиме, последњу
зграду за стамбено збрињавање борачких кетегорија ресорно министарство
изградило је прије пет година у насељу
Подоругла. У Борачкој организацији и општини истичу да још један
број породица погинулих бораца и ратних војних инвалида није стамбено
збринут.
- Општина је сачинила допунску
листу за стамбено збрињавање девет
породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида од прве до четврте кетегорије. Очекујемо да ове године Министарство размотри могућност обезбјеђења дијела средстава за рјешавање овога проблема - рекао је предсједник Предсједништва Борачке организације Мркоњић Град Душко Милетић.
Због нерјешавање питања стамбеног збрињавања забринуте су многе
породице.
- Налазим се на допунској листи за
стамбено збрињавања, али већ годинама чекам. Имам сина, снаху и унуче и
неријешено стамбено питање - рекла је
супруга погинулог борца не желећи да
јој се спомиње име у новинама.
Иначе, на подручју мркоњићке општине личну инвалиднину прима 852
корисника на основу Закона о правима
бораца, ратних војиних инвалида и породица погинулих бораца. Од тога
броја 489 корисника инвалиднину прима на основу погинулог припадника
ВРС и умрлог ратног војног инвалида.
Начелник Одјељења за друштвене дјелтности Војин Васић појашњава да додатак на његу и помоћ
прима осам корисника.
- На подручју наше општине 66
корисника прима ортопедски додатак,
93 допунско матаријално обезбјеђење
од прве до четврте категорије. Право
на борачки додатак има 1.646 демобилисаних бораца, 463 члана породица
погинулих бораца, 46 породица умрлих
ратних војних инвалида и 285 корисника права на накнаду за породице одликованих бораца - рекао је Васић и
додао да права из области здравствене заштите користи 104 ратна војна
инвлида.
С. ДАКИЋ

ТЦ БАЛКАНА

Семинар
за израду
стратегије
У Туристичком центру Балкана
представници UNDP-а су организовали семинар за израду стратегије развоја општине Мркоњић Град. Поред
представника наше општине, присутни
су били и предстваници општина
Лакташи, Приједор и Јајце. Томислав Тодоровић, начелник одјељења
за привреду и финансије општине Мркоњић Град, рекао је да је ово само
један у низу семинара и да се стратегија ради по мипро методологији која је
општеприхваћена за израду стратегија у БиХ, као и да ово нису класични
семинари на којима се уче теоретске
основе, већ да се више ради практично
и конкретно.
Д. Л.

MRKOWI] GRAD JUN 2013.

ОМЛАДИНСКА БАНКА МРКОЊИЋ ГРАД

За пројекте преко
16 хиљада марака

Ријеч је о пројектима као што су адаптација спортских терена и друштвених домова,
уређење теретане и организовање омладинске школе фудбала, а за шта су неформалне групе обезбиједиле и властито учешће од 19,4 хиљаде марака
Представници нефoрмалних група младих
потписали су са представницима Омладинске
банке, општине и Фондације „Мозаик“ у
Мркоњић Граду, споразум о партнерству на
реализацији једанаест пројеката, укупне вриједности 16.232 хиљаде марака. Ријеч је о
пројектима као што су адаптација спортских
терена, друштвених домова, уређење теретане и организовање омладинске школе
фудбала, а за шта су неформалне групе обезбиједиле и властито учешће од 19,4 хиљаде
марака.
Предсједница Кредитног одбора Омладинске банке Јелена Јаковљевић истакла је
да је на конкурс пристигло 19 пројеката, а да је
одабрано 11 који су испуњавали услове.
- Омладинска банка је обезбиједила фонд
од 17,5 хиљада марака, од чега је општина

Високе потпетице

Сања Марић истиче да је њена нефромална група младих добила 720 марака за
реализацију пројекта „Високе потпетице“.
- Неформалну групу чини нас пет дјевојака које наступамо у Плесном клубу „Болеро“
и сачиниле смо пројекат за набавку штикли
за плес у клубу. Задовољне смо што је наш
пројекат усвојен - рекла је Марићева.

обезбједила 11 хиљада, Фондација „Мозаик“ пет
и Министарство породице, омладине и спорта
РС хиљаду марака, а неформалне групе су обезбједиле и властито учешће од 19,4 хиљаде
марака, тако да је за пројекте укупно обезбијеђено 35,6 хиљада марака. Сви пројекти су од
значаја за средину у којој се реализују, а важно је
да су за реализацију пројеката дио новчаних
средстава обезбједиле и неформалне група
младих - рекла је Јаковљевићева.

Начелница општине Дивна Аничић је нагласила да је од 2008. године уз помоћ Фондације
„Мозаик“ и Омладинске банке реализовано 55
пројеката у локалним заједницама у укупном
износу од 111,2 хиљаду марака.
- Та средства су знатно већа када се уврсте и
средства која су обезбједиле неформалне групе
младих. Наша општина ће и у наредном периоду
развијати овај вид сарадње са младима - рекла
С. ДАКИЋ
је Аничићева.

ОПШТИНА СУФИНАНСИРА НОВА ЗАПОШЉАВАЊА

За 40 радних мјеста
„Беми“ 100.000 КМ
Споразум о суфинансирању са
100 хиљада марака за запошљавање 40 нових радника у
Фабрици обуће „Бема“ у Мркоњић Граду, потписали су технички директор фабрике Маринко
Умићевић и начелница општине
Дивна Аничић.
Технички директор „Беме“ Маринко Умићевић истиче да је од
великог значаја што мркоњићка
општина подстицајним средствима стимулише запошљавање нових радника.
- Планирамо да завршимо монтирање машина и опремање нове
линије шивења у наредних мјесец
дана и да почнемо са реализацијом програма запошљаванања
40 нових радника. Тако да ће до
краја године у овој фабрици бити

укупно запослено око 280 радника.
Средства од 100 хиљада марака
које је обезбиједила општина до-

бро ће нам доћи, али у опремање
нове линије ми ћемо уложићемо
још толико новца - рекао је Уми-

ћевић и додао да планирају да почну и властиту производњу обуће
за домаће тржиште.
Начелница општине Дивна
Аничић је истакла да је општина у
буџету обезбиједила 400 хиљада
марака за подстицаје запошљавања у малим и средњим предузећима.
- На јавни позив за додјелу
средстава за суфинансирање запошљавања пријавила се Фабрика обуће „Бема“ и ми ћемо са
100 хиљада марака суфинасирати
запошљавање 40 радника. Значи
по једном запосленом раднику издвојићемо по 2.500 марака. Пола
средстава „Беми“ ће бити додијељено у овој години, а друга половина у наредној години - рекла је
Аничићева.
С. ДАКИЋ
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НОВИНА У МРКОЊИЋКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

Специјалистички
прегледи на кућном прагу
За педeсетак хиљада становника Мркоњић Града и сусједних општина Шипова, Језера,
Рибника и Дринића у мркоњићком Дому здравља „Др Јован
Рашковић“ организовани су спацијалистичко-консултантски прегледи код љекара специјалиста.
Наиме, специјалистичко консултантке улуге су организоване на
основу уговора који je Дом здравља склопио са Фондом здравственог осигурања РС, за период
до 2015. године.
Директор Дома здравља др
Радивоје Ерак истиче да је организовање специјалистичко-консултантских услуга од велике
користи за пацијенте из југозападног дијела Републике Српске, јер не морају за најобичнији
спeцијалистички преглед одлазити у Универзитетско-клинички центар у Бањалуци.
- Пацијенти су углавном задовољни квалитетом пружених

LOKALNE NOVOSTI

ПРЕДАВАЊЕ СНСД-а

Јачање улоге
жена и младих
У организацији Главног одбоra СНСД-а у Мркоњић Граду је
организовано предавање за представнике младих и жена на тему
"Јачање улоге жена и младих у
политици". Говорило се о заступљености жена и младих у политичком животу, о статистичким
показатељима о броју жена и младих у локалној власти и Народној скупштини РС, као и о актуелној политичкој ситуацији.
Према статистици, Српска је
према броју жена у извршној вла-

услуга из области опште хирургије, ортопeдије и неурологије.
Вриједност уговорених услуга на
мјесечном нивоу износи 8,8 хиљада марака. Пацијентима са овога
подручја организована је специјалистичко-консултантска здравствена заштита из офталмоло-

Задовољни пацијенти

Организовањем специјалистичко-консултантских прегледа у
Дому здравља задовољни су пацијенти из овога дијела Срспке.
- Велика је ствар што се у Мркоњић Граду могу обавити спацијалистички прегледи, који су квалитетни и стручни. То нам смањује
трошкове, јер није лако из Шипова или Мркоњић Града за најобичнији специјалистички преглед одлазити у Бањалуку, гдје су у
Клиничком центру велике гужве - прича Милан Ракита из Шипова.
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сти водећа у окружењу - Влада
Републике Српске има 11 министара, а 6 министара су жене. По питању заступљености жена и младих
у локалној власти СНСД је водећа
партија у Републици Српској, јер
има 3 начелнице, 73 одборнице
и 72 млада одборника. На крају
овог предавања је наглашено да
је циљ оваквих семинара да се мотивишу жене и млади да се више
укључе у политички живот.
С. ДАКИЋ

гије, оториноларингологије, кадиологије и дерматовенерологије каже др Ерак.
У мркоњићком Дому здравља
са успјехом раде службе Педијатрије, Гинекологије и Породилишта. Поред тога издају се љекарска увјерања за посао и за возаче моторних возила, а врше се
и систематски и санитарни прегледи радника.
- Морамо признати да је све то
довело до већег приближавања
здравствених услуга нашим пацијентима, те смањило број одлазака у медицински центар у Бањалуку, чиме су и смањени трошкови пацијената - рекао је Ерак.
С. ДАКИЋ

КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Софија Перић предсједник беба
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

Мало жена у савјетима
мјесних заједница

Софија Перић, треће дијете
брачног пара Александре и Милорада Перића рођена 13. маја
ове године, изабрана је за новог
предсједника мркоњићке „Конференције беба“ на традиционалној менифестацији која је одржана Тргу српске војске у Мр-

коњић Граду.
Уз Софију, трочлано предсједништво до слеће „Конференције
беба“ сачињавају једногодишња
Ања Рољић и Саво Милетић.
Организатор „Конференције
беба“ била је ЈУ Народна библиотека из Мркоњић Града, уз

покровитељство Министарства
породице, омладине и спорта
РС и предузећа „Виолета“.
На конференцији је учестовало 27 беба које су рођенеу времену
од прошлог до овога Видовданарекла је директорица библиотеке
Биљана Ћелић.
С. ДАКИЋ

У организацији канцеларије OESC-а и Удружења изборних
службеника БиХ у Мркоњић Граду је одржан округли сто на тему
„Мјесне заједнице и принцип родне равноправности и инклузије“. У раду округлог стола учестовале су представнице удружења
жена и жене из руралних средина.
Службеник у Теренској канцеларији OESC-а у Бањалуци Сања
Драгољевић истиче да је на скупу констатовано да заступљеност
жена у савјетима мјесних заједница у мркоњићкој, али и осталим
општинама БиХ није задовољавајућа.
- На овом скупу циљ нам је био да присутне упознамо са новом
законском регулативом везано за процедуру избора за савјете мјесних заједница. Нова законска регулатива је ступила на снагу у децембру прошле године и отворила је могућност за веће учешће жена у
савјетима мјесних заједница. У мркоњићкој општини тренутно је
заступљено шест одсто жена у савјетима мјесних заједница, што је
знатно испод прописаног нивоа од 40 одсто, према Закону о равноправности полова БиХ. Надамо се да ће се већ на наредним изборима
тај број повећати - истакла је Драгољевићева.
Она напомиње да има општина у којима нема ни једне жене у
савјетима мјесних заједница и локалном парламенту, као што је случај у општини Рибник.
С. ДАКИЋ
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Видовдански
сабор у Језеру
Традиционални Видовдански сабор код цркве Сватог великомученика Кнеза Лазарa у
Језеру одржава се више о двије
стотине година. Сабору је и ове
године присуствовало више хиљада вјерника из југозападног
дијела Републике Српске, Србије и дијаспоре.
У цркви Светог великомучемика кнеза Лазара владика бањалучки Јефрем са свештенством ове еперхије је служио свету
ахријереску литургију и парастос
за све погинуле српске јунаке, од
Косова до последњег Отаџбинско-одбрамбеног рата.
Начелник општине Душан
Шајин је рекао да је Видовдан у
Језеру обиљежен низом духовних,
културно-умјетничких и спортских
манифестација.
- Поводом Видовдана на платоу испред општине је одржан
Видовдански концерт, на којем је
наступио КУД „Плива“ из нашег
мјеста и културно-умјетничка друштва из Мркоњић Града, Шипова и
Јајца. Одржан је и Видовдански
турнир у малом фудбалу, чији је
промотер био српски репрезентативац и фудбалер Хамбурга Гојко
Качар - рекао је Шајин.
С. ДАКИЋ
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ГОДИШЊИЦА ОД СТРАДАЊА ПОЛИЦИЈЕ

21 година од смртоносне засједе

Поводом обиљежавања 21.
године од погибије полицајаца
у Шебезима код Лисковице, у
цркви Рођења пресвете Богородице служен је парастос, а
вијенци и цвијеће су положени на
спомен-обиљежја у Станици јавне безбједности и у Шебезима.
Паравојне формације Хрватских оружаних снага и „зеленe
береткe“ из Јајца, из засједе су 13.
јуна 1992. године убиле 20 полицајаца из Мркоњић Града, док је један
полицајац нестао и о њему његова

Без суда

Тужилаштву БиХ за овај
ратни злочин 23. децембра
2005. године поднијете су кривичне пријаве потив шест припадника паравојних формација из Јајца, али још нико за
ове злочине над полицијом
није одговарао.

породица још ништа не зна.
У исто вријеме заробљено је и

13 полицајаца који су одведени у
логор у Јајцу, одакле су ослобође-

ни 23. августа исте године.

С. ЋУСO

IN MEMORIAM: БОРО РУДИЋ

Ветеринар, посланик, спортски радник...
Посланик у Народној скупштини Републике Српске Боро
Рудић, преминуо је 21. јуна у 56
години живота, након дуге и
тешке болeсти.
Рођен је 30. августа 1957. године у Мркоњић Граду, Ветеринарски факултет је завршио у
Сарајеву, а радни вијек провео у
Лакташима и Мркоњић Граду.
Био је истакнути привредник,
власник Ветеринарске амбуланте
„Рудић“ у Подбрду, друштвенополитички и спортски радник. Као
дугогодишњи предсједник Фу-

Житна молитва
у Ораховљанима
У Ораховљанима, у храму
Светог апостола и јеванђелисте
Марка, намјесник кључки Варнава са свештенством служио је
традиционалну житну молитву,
којој је присуствовао велики број
вјерника, који су након свете службе, приступили су свечаној литији
око храма.

дбалског клуба Слобода из Мркоњић Града дао је велики допринос да овај клуб оствари најбоље
резултате у својој историји, а био
је и члан Извршног одбора
Фудбалског савеза Републике
Српске.
Боро Рудић је био одборник у
Скупштини општине Мркоњић
Град од 2004-2006. године и посланик у Народној скупштини
Републике Српске од 2006-2013.
године. Био је истакнути члан
Савеза независних социјалдемократа од оснивања странке.

Комеморација поводом смрти
Боре Рудића одржана је у Мркоњић Граду у Скупштинској сали.
Сахрањен је на мјесном гробљу у
Подбрду код Мркоњић Града.
Комеморацији и сахрани су
присуствовали, поред породице и
пријатеља, и челници СНСД-а:
предсједник странке Милорад
Додик, потпредсједник Игор Радојичић, чланови Извршног
одбора Жељка Цвијановић и
Зоран Тегелтија, као и посланици
у Народној скупштини Републике
Српске.
ЕЛН

ФОТО ВИЈЕСТИ

- Зашто видите трн у оку брата
свога, а у своме не видите брвно рекао је отац Варнава у својој проповиједи, те их позвао да се што
више окрећу цркви и богу.
Житна молитва у Ораховљанима одржава се традиционално
седми дан по Спасовдану. Након
службе у парохијском дому настављено је дружење уз богату трпезу
и здравице.
С. ЋУСО

ПРОСЛАВА СПАСОВДАНА У БЈЕЛАЈЦУ: У мјесној заједници Бјелајце, у
храму Вазнесења Господњег, свештеник мркоњићке епархије Драган
Липовчић служио је пред великим бројем вјерника свету литургију, поводом храмовске славе Спасовдана. Након свете литургије и освећења
славског колача и кољива служен је парастос и положено цвијеће на споменик погинулим борцима. Потом су у порти цркве, вјерници прославили
храмовску славу Спасовдан уз молитву, здравицу и славску трпезу.
С. ЋУСО

СЈЕЋАЊЕ НА БОРЦЕ НОР-а: Полагањем вијенаца на споменик погинулим борцимa на „Мраковици“, обиљежен је 4. јули, дан борца НОР-а.
Испред СУБНОР-а Мркоњић Град, двадесет осам чланова и симпатизера овог удружења посјетило је меморијални центар на Козари. Седамдесет једна година је прошла од офанзиве на Козари, у којој су погинула и четири борца родом из наше општине: Павловић И. Милан из Густоваре, Херић М. Екрем из Мркоњић Града, Иличић М. Лазар из Сурјана
и Батиница С. Лазо из Шеховаца. Док год будемо живи нећемо заборавити наше погинуле другове, рекао је предсједник општинског одбора
СУБНОР-а Влајко Јовић.
М. ВУЧЕНОВИЋ
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MAНИФEСТAЦИJA „ДAНИ РИJEКE СAНE 2013“

Задатак свих:
Сaнa jeднaкo чистa
нa извoру и ушћу

Oпштинe Mркoњић Грaд, Рибник, Кључ, Сaнски Moст,
Oштрa Лукa, Приjeдoр и Нoви Град учeсницe пoтписaлe
су 2001. гoдинe Дeклaрaциjу кojoм сe oбaвeзуjу дa ћe
зaштити тoк риjeкe Сaнe дужинe 144 килoмeтрa

П

од мотом "Сaнa jeднaкo
чистa нa извoру и ушћу"
већ петнаест година се
одржава еколошка манифестација "Дани ријеке Сане", с циљем подизања свијести о значају и потреби очувања животне средине. Домаћини и организатори ове године
биле су општине Рибник и Мркоњић Град.
Манифестација је почела 5.
јуна окупљањем еколога, љубитеља природе и ријека у Бараћима,
заједничким одласком на извор
Сане и захватањем воде у штафету "Аquа Sаnа", која се носи
све до ушћа. Штафету је на мосту
на Сани, гдје је граница између
општина Рибник и Мрокоњић
Град, директор Агенције за при-

вредни развој општине Мркоњић Град Горан Тодоровић предао начелнику Одјељења за
друштвене дјелатности општине Рибник Мили Врачару. Штафета са узорком воде са изворишта је потом наставила даље пут
кроз Рибник, Кључ, Сански Мост
и Оштру Луку, да би 6. јуна стигла
у Приједор. Завршна манифестација са културно-умјетничким и
еколошким програмом одржана је
на градској плажи "Ада" у
Новом Граду, гдје је вода из екоштафете изливена на ушћу Сане у
Уну са поруком ''да вода на ушћу
буде чиста као и на извору''.
Пoд мoтoм "Сaнa jeднaкo чистa
нa извoру и ушћу", мaнифeстaциja
сe oдржaвa oд 1999. гoдинe кaдa je
пoкрeнутa нa инициjaтиву Mисиje

Треба привући туристе
- Ми смо поносни што се сва три извора ријеке Сане налазе на нашем
подручју. Ријека Сана је јако битна за нас и један је од најзначајнијих природних ресурса којима располаже општина Мркоњић Град, а који није
довољно искориштен у туристичке сврхе - каже Горан Тодоровић, директор Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град, додајући да би
будући пројекти из области развоја туризма требали бити на ријеци Сани.

OEБС у БиХ рaди пoвeзивaњa
oпштинa у сливу oвe риjeкe. Oпштинe учeсницe мaнифeстaциje
2001. гoдинe пoтписaлe су Дeклaрaциjу кojoм сe oбaвeзуjу дa ћe
зaштити тoк риjeкe Сaнe дужинe 144 килoмeтрa, и од тада је
манифестација дoбилa искључивo eкoлoшки кaрaктeр, са заједничким циљем да се промовише
ријека Сана као еколошки чиста и
здрава ријека.
Oдржaвaњe мaнифeстaциje
пoдржaвajу лoкaлнe влaсти у oпштинaмa Mркoњић Грaд, Рибник, Кључ, Сaнски Moст, Oштрa
Лукa, Приjeдoр и Нoви Град, кao
и брojнa удружeњa, oргaнизaциje
и институциje кoje дjeлуjу у oвим
грaдoвимa.
С. ЋУСO

Сана повезује
- Ово је значајна еколошка манифестација која веже седам градова у сливу ријеке Сане, од Мркоњић Града до Новог Града. Истовремено утиче на свијест људи да ријека Сана буде чиста на ушћу као
и на извору, и омогућава да се поред заштите ове ријеке кроз разне
активности људи друже и повезују. Процес развијања еколошке
свијести није једноставан и треба сви да се укључе, како владин тако и
невладин сектор, јер вода живот значи - рекао је Миле Врачар начелник Одјељења за друштвене дјелатности општине Рибник. Он је нагласио да морамо посебно дјеловати на најмлађе, да би сачували прелијепу природу коју нам је Бог подарио.
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ГРАДСКИ ХОР „МАЛИ ПРИНЦ“ НА ФЕСТИВАЛУ У БУГАРСКОЈ

Распјевани Мркоњићани
на Балкан-фолк фесту
За Локалне новости пише
Милијана Малић,
учитељица и вођа хора

Ч

ланови Градског хора
„Мали принц“ из Мркоњић Града и ове године су
учествовали на Балканфолк фесту у Бугарској,
у мјесту Китен на обали Црног
мора.
Ово је 16. по реду фестивал
који окупља учеснике из 15 европских земаља, а покровитељ је
ЕУ. Учеснике фестивала оцјењује
стручни жири који чине познати
универзитетски професори, као и
истакнуте музичке звијезде Бугарске. У току фестивала, од јуна
до септембра, представи се око
200 различитих ансамбала и
солиста, кроз плес, пјесму и игру.

Панорамски смо у поласку обишли Каменград, манастир Добрун, Дрвенград, за нама је остао
Златибор, пут се наставио Овчарско-Кабларском клисуром, за нама су остајали Ниш, Пирот, Димитровград, Софија, Загора и Бургас.
У вечерњим часовима смо стигли у Китен и смјестили се у хотел
Софију који се налази уз саму

плажу. Имали смо довољно времена одморити се од дугог пута.

Успјешни наступи
У току своја три представљања у трајању од по 20 минута,
извели смо дјечије модерне пјесме, забавне (домаће и стране), те

изворне пјесме. Припремали смо
се у континуитету за своје наступе. Нису изостајале редовне пробе и тренинзи ни на самом фестивалу. Вјежбали смо свакодневно.
Колико смо радили током године
и колико смо се спремали и како
смо се представили фестивалу
говоре и наша признања која смо
добили, од пехара у Цареву,

Дуго путовање
Хор „Мали принц“ је имао задатак да оправда учешће на фестивалу, јер смо у овој групи били
једини представници Републике
Српске и БиХ. На дугом путу од
2.500 километара, уз нас су били,
као и обично, медицински радник Рада Васић и фоторепортер Зоран Даниловић - Либац,
који је биљежио све наше активности.

Чланови „Малог принца“ су, морам да истакнем, једна посебна екипа која вас држи и
не дозвољава вам да паднете, да потонете. Они вас једноставно дижу и носе својом
солидарношћу, осмијехом и пјесмом. На њих нико не може остати равнодушан, јер
ова дружина ствара мостове пријатељства, гради и ниже на њима своје успјехе

Пријем код
начелнице

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић
уприличила је у свом кабинету свечани пријем за чланове
Градског хора ''Мали принц''
након њиховог доласка са
фестивала из Бугарске. „Мали принц'' је организатор
међународног дјечијег фестивала хорова и солиста
''Распјеване пахуљице'' који
ће се одржати у Мркоњић
Граду, и тренутно се спрема
за наступ на овом фестивалу.

преко фестивалске плакете у
Китену до самог Сертификата за
укупан умјетнички утисак на овом
фестивалу. Морамо бити више
него задовољни јер су наш рад и
труд награђени.

Нова пријатељства
Атмосферу на овом фестивалу употпунило је дружење са
Русима, Украјинцима, Пољацима,
Литванцима, Србијанцима, Хрватима... Владала је велика солидарност међу свим учесницима, нарочито међу онима који су добили
прилику поново се срести на овом
фестивалу.
Чланови „Малог принца“ су,
морам да истакнем, једна посебна
екипа која вас држи и не дозвољава вам да паднете, да потонете. Они вас једноставно дижу и
носе својом солидарношћу, осмијехом и пјесмом. На њих нико не
може остати равнодушан, јер ова
дружина ствара мостове пријатељства, гради и ниже на њима
своје успјехе.
Желимо се захвалити свима
који прате и помажу наше активности, а посебно онима који су
помогли да „Мали принц“ и ове
године отпутује на овај за нас битан фестивал.
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛИЈЕЂЕ МРКОЊИЋКОГ КРАЈА

На трагу античких
споменика
Радећи на рукопису ''Призирање'',
који у себи садржи све доступне писане
текстове о животу мркоњићког краја, за око
ми је запао текст публицисте Ивана Ловреновића из књиге ''Седам дана по Босни у коловозу 2008''.

Антички споменици у
дворишту старе куће
Ивана Ловреновића
пронађени су након
45 година

Антички надгробни
споменик дјевојчице
Тертуле

У Варцару
''У Староме Селу сам почетком седамдесетих година прошлога вијека с пријатељима ископао и у двориште наше старе куће у
Подма’али пренио велику камену плочу,
дио Јупитерова жртвеника, с красним
рељефом дрвета живота. Ено је и сад у том
дворишту, које није ничије јер је свачије;
кисне и крти се, као и антички надгробњак
који смо пренијели из Билајца, а којега је, на
моје затрављене очи, пронашао Бојановски
у подзиди прилазнога пута у једну сеоску
шталу, идући као ходолог - детектив за податком из берлинскога зборника Corpus
Inscriptionum Latinarum III. Стајао је над гробом мале Тертуле, трогодишње покојнице
којој споменик дижу родитељи, о чему говоре слова крупне, правилне римске капитале: D(IS) M(ANIBUS) P(UBLIAE) AEL(IAE)
TERTULL(A)E FILI(A)E DEF(UNCTAE) AN(NORUM) III AEL(IUS) MAX(IMUS?) ET CASIA
MAXIMA F(ECERUNT).”
Читајући овај текст у први мах сам помислио да се ради о литерарној фикцији
причe о причи И. Ловреновића, а онда сам
поставио питање: ''Да ли је могуће да се та
два вриједна античка споменика заиста
налазе у дворишту његове куће у насељу
Ријека?'' Распитам се о локацији куће, пронађем кућу и свратим. У дворишту поред
оронуле шупе угледам два камена блока.
Приђем ближе, подигнем их са земље, и
видим управо оно о чему је Ловреновић
писао, споменик мале Тертуле и дио Јупитеровог жртвеника ''дрво живота''. Поред овог споменика налазила се оштећена

Јупитеров жртвеник ''дрво живота''
надгробна крстача из XIX вијека изграђена
од камена са ћириличним натписом из
1800. године. Осим овог крста налазе се још
два мања од којих је један са ошетећеним

Долина Црне ријеке у антици
Иво Бојановски, Босна и Херцеговина у античко доба, Дјела књига ЛXВИ, Центар
за Балканолошка испитивања књига 6, Сарајево 1988, одјељак Долина Црне ријеке у
антици ( Леусаба Итинариј Антонини и Табула Пеутенгеријана) наводи следећа запажања.
„...Умјесто развалина које су се ''простирале", Трухелка је видио још само два
лијепо грађена римска маузолеја и натпис с именом дјевојчице P. Aeliae Tertullae, који се
сачувао и до данас. Маузолеји су се налазили негдје источно од Котора, у предјелу
Црквина, док је споменик с натписом већ тада био уграђен као „ћошетњак" у једној
сеоској кући. ( CIL III 13238 Bjelajce. Usp. Ć. Truhelka, GZM IV, 1982, 347 = WM BH I, 1983, 280.
»~ ratsch, Bericht über Reise in Bosnien, AEM XVI, 1983, 86, 141, Varcar-Vakuf bei Jajce.
...Трагајући, тако, за остацима римске насеобине у Доњем Пољу, наишао сам у
октобру 1969. и на споменути натпис Елије Тертуле. Ископао сам га под Чурумом
Ловрића из подзида пред кућом Иве Биланџије. То је надгробни споменик облика коцке
(вис. 0,60, сир. 0,45 и дебљ. 0,35 м), којем је десна страна оштећена. По сазнању
домаћина, споменик потјече из темеља куће Илије Ловрића Антина (v. CIL III 13238), или
је, можда, довучен из Старог Села 1945. г. Натпис је објавио најприје Ћ. Трухелка, а
затим и C. Patsch (C. Patsch, AEM XVI, p. 86, qui ad ectypum gypsaceum in museo Sarajevoensi descripsit; Ć. Truhelka, WM BH I, p. 280. U 2. r. P. =praenomen puellael), а према садашњем стању се чита: D. M. / P. Ael(iae). Ter[tu]ll(a)e fili(a)e d(e)[f(unctae)]/ an(norum)
11(1) Ael(ius) [Maximus]/5 et Cas(s)ia M[a]/xima [p(osuemnt)]. Мајка има италско гентиле...“

краком и урезаном 1886. годином, а други
са мотивом урезаног крста. Сјетим се да сам
то већ видио у монографији Бјелајце, поводом емисије ''Знање – имање'' 1978. године, и у монографији Мркоњић Град из
1973. године.

О овом налазу обавијестим предсједника СО-е Мркоњић Град, г. Миленка Милекића, који је заједно са мном посјетио
локалитет. Након увида у постојеће стање
позвали смо археологе Музеја Републике Српске из Бања Луке. Већ сутрадан
одазвали су се нашем позиву и на лицу мјеста обавили све неопходне радње у правцу
заштите ових вриједних споменика. У
извјештају достављеном Општини Мркоњић Град наведен је опис споменика и препоруке за даље чување.
Ови споменици су пренесени у простор
Културног центра гдје ће се подвргнути
даљем третману заштите и јавном излагању.
СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО

Извјештај о прегледу споменика
у дворишту куће Ивана Ловреновића
Јавна установа Музеј Републике Српске, број 01 – 845/1-13, дана 27.05.2013. насловљено на Општину Мркоњић Град
''Пошто ови споменици у дворишту Ивана Ловреновића неоспорно представљају
културна добра и немају одговарајућу заштиту, а очигледна је њихова запуштеност и
изложеност пропадању, на основу члана 68. тачка 1. 2. и 3., важећег Закона о културним
добрима из 1995. године и члана 30. Указа о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о културним добрима ( Сл. Гласник РС бр.103 из 2008. године), којим се регулише надлежност Музеја Републике Српске над покретним културним добрима у
Републици Српској, предлажемо њихово привремено измјештање у простор Културног
центра у Мркоњић Граду, гдје, ће они, уз помоћ Музеја Републике Српске из Бања Луке
добити одговарајући третман и заштиту, као и бити конзервирани и презентовани јавности, до оснивања музејске установе у Мркоњић Граду.
Напомињемо да што се тиче крстача, који припадају XIX вијеку, уколико је могуће
установити да оне потичу са неког од данас активних гробаља у Мркоњић Граду, требало би прије њиховог измјештања у простор Културног центра у Мркоњић Граду, са
надлежним свештеницима испитати могућност враћања споменика на та гробља, под
условом да на њима постоје услови за даље чување ових надгробњака''
Археолог, виши кустос
Горан Симоновић
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едавно је у Добоју
одржана радна
скупштина Удружења књижевника Републике
Српске. У њеном
је раду активно учествовао и
Ђуро Стипановић из Подбрда
код Мркоњић Града, једини сељак члан ове књижевничке сталешке организације.
Његове књиге су на све стране, читају их најмлађи, али и одрасли, старији читаоци. Написао
је око 25.000 пјесама и објавио
скоро стотину књига. За све је
вријеме у свом родном селу, гдје
живи од земљорадње, али и од
зидарства и многих других сеоских послова. У осмој је деценији
живота, а још је чио и крепак,
оран за рад, а посебно за поезију.
- Раније се лакше објављивало јер су издавачи имали разумијевање за писце. Данас је заиста тешко, али мени су избор поезије објавили људи из Завичајног
друштва ''Змијање'' из Бањалуке,
а у оквиру ''Кочићевог збора'',
што је моја велика радост па и
признање. Књига ''Чему ће дјеца
да се диве'' има око стотину пјесама и представља један од мојих
најбољих избора. Објављено их је
до сада пет-шест - каже Ђуро Стипановић.
Откуд Ви у поезији?
- Још док сам чувао стоку,
најчешће овце и краве, навирале
су ми у мисли пјесме, али их ја
нисам записивао. Онда сам, код
куће, слушао од својих старих
народне јуначке пјесме, па их упоређивао са онима што мени у
свијест навиру, помало схватајући
да је, заправо, то нека моја пјесма.
Скоро сасвим случајно сам их
почео записивати пошто сам
научио читати и писати, више
самоуки него школски. Поласком
у школу , чини ми се, више сам био
''пјесник'' него ученик. Трајало је
то неко вријеме, док нисам схватио да је то, заправо, више лична
ствар него за неку јавност. Како
сам одвајкада, а посебно послије
основне школе, био заљубљеник
у књиге, тако је то ишло.
Када сте објавили прве
пјесме?
- Усуђивао сам се понешто од
тога забиљеженог показивати
најприје учитељима у школи, па
онда професорима, познаницима,
међу којима је било и оних који су
писали. Међу првима који су читали моје пјесме били су професор
Стеван Стојичић, књижевник Ивица Ловреновић, наставник и новинар Лазо Ступар, учитељ и пјесник
Станко Ракита и други. Наравно
да дуго нисам имао снаге све то
показати некон уреднику нити
слати новинама, осим што су ми
ондашње ''Мркоњићке новине''
почеле скоро редовно објављивати то што сам писао. И тек негдје
под крај седамдесетих година
прошлог вијека објављена је моја
прва књига у оквиру знане телевизијске емисије ''Знање-имање'',
а потом и још двије, па је у Мркоњић Граду послије дуге ''паузе''
одржано прво књижевно вече

INTERVJU

ЂУРО СТИПАНОВИЋ
КЊИЖЕВНИК ИЗ ПОДБРДА

Оловка
најбољи
алат
Када радим па ми на ум падне,
у свијест навре пјесма, ја остављам алатке, латим се оловке и
све то преписујем на за то већ
спремну хартију. Написао сам
око 25.000 пјесама и објавио
скоро стотину књига.
посвећено мом стваралаштву и
представљене су три моје збирке
поезије.
Је ли и ова кућа пред којом
смо дјело ваших руку?
- Ма, наравно, то сам ја сам
направио са својом супругом, која
ми је помагала. С њом сам, мојом
Љубицом,
изродио
синове
Миливоја и Предрага, а од њих
имам троје унучади – Миливоја,
Милицу и Марину. На нашу велику
несрећу, прво дијете нам је била
кћерка Даница, коју је овдје, на
овом нашем брду у Подбрду олуја
''однијела'' у смрт. Преживјели
смо ту велику трагедију. Али, шта
се ту може, јер живот је такав
какав је. гдје живи од земљорадње, али и од зидарства и многих
других сеоских послова.Ни много,
а ни мало, зар не! Када радим па
ми на ум падне, у свијест навре
пјесма, ја остављам алатке, латим
се оловке и све то преписујем на
за то већ спремну хартију. Тако,
ето настају неке од мојих пјесама,
а много тога сам написао ноћу.
Док није било свјетла, писало се
спрам мјесечином и лампом, петролејком, а кад је дошла струја,
онда је све постало сасвим другачије.
Ко вас је све оцјењивао и
како писао о вашој поезији?

- Морам да кажем да је
доста људи писало о мени, велики број њих,
углавном, позитивно.
Поменуо бих моје земљаке Стевана и Миленка Стојичића,
професора Остоју
Дулића, Слободана Ћоћкала, па
Рашу Радовановића, Ранка Павловића, проф. др
Зорицу Турјачанин, Стевку
Козић Прерадовић и тако
редом. Углавном, све то што је
о мени записано и
написано, веома
је лијепо, најчешће похвално, па
не знам је ли то
због тога што сам
ја прост човјек, сељак, а књижевник,
или то заслужује
моје стваралаштво.

Ранко Прерадовић
(Извор: PRESS RS)

MRKOWI] GRAD JUN 2013.

Награде иду
у рок службе
Да ли је било награда и
признања?
- Не могу се нешто нарочито похвалити наградама, али
мени је најдража с именом
Станка Раките, коју сам добио
прије коју годину у Бањалуци.
Међутим, сва могућа признања која се могу добити на
нивоу општине, ја сам већ примио и заиста сам задовољан
тиме. Има, наравно, још неких
награда и признања чисто
књижевног значења, али све
је то, што се оно каже – “ушло
у рок службе”.

У сну те љубим

Ноћас су твоје усне пуне сласти
и извор који воду румено точи
у овој сам ноћи ја у твојој власти
на лицу сам ти своје оставио очи.
Осјећам у сну растеш ми из ока
ја сам и сјенци погружен ко црв
жубор који чујем мјесто потока
то жубори твоја узаврела крв.
У овој су ноћи твоје свијетле косе
мирисније него неке зреле траве
зора окупана на извору росе
зри у сунцу, исањаном из моје главе.
Кроз прсте те видјех, лијепа си, висока
пред тобом сам склупчан као црв
жубор који слушам умјесто потока
то жубори твоја пјенушава крв.
Ђуро Стипановић

DRU[TVO

MRKOWI] GRAD JUN 2013.
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ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (6)
ДРУШТВО „НИКОЛАЈЕВИЋ“

Након посете Опленцу, концерти
у Београду и Бања Луци

Нова управа Српског певачког
друштва ''Николајевић''
Мркоњић Град, 25 фебруара 1937.
На недељној годишњој скупштини Српског певачког
друштва ''Николајевић'' изабрана је нова управа друштва.
За претседника је једногласно изабран г. Милан Перак,
обућар.
За потпредседника г. Момир Јездић, наставник
Грађанске школе.
За секретара г. Војо Травар, званичник Пореске управе.
За благајника Љубинко Граић, трговац.
За књижничара Јово М. Ђукић, званичник Среског
начелства.
Одборници су следећа г.г. Ђорђо Срђеновић, Јово
Бороја, Илија Иветић и Илија Ерцег.

“НИКОЛАЈЕВИЋ” НА ОПЛЕНЦУ - СЕПТЕМБАР 1936.

(Врбаске новине, годинаVIII, петак 26 фебруара
1937. број 1218, страна 3)

Гостовање бановинског
позоришта у Мркоњић Граду
Мркоњић Град, 28 јула 1933.

“НИКОЛАЈЕВИЋ” ПРЕД СПОМЕНИКОМ БРАНИОЦА БЕОГРАДА - СЕПТЕМБАР 1936.
20 септембра 1936.
Под вођством путовође народног посланика г. Симе
Будимира, на повратку с Опленца где су се поклонили
сенама Карађорђевића, и из Београда где су, у четвртак
навече, на Коларчевом Народном универзитету
одржали концерт, данас су стигли у Бања Луку чланови
певачког друштва ''Николајевић'' из Мркоњић Града.
''Николајевић'' ће данас навече, као што је већ
објављено, одржати у Народном позоришту концерт,
а сутра пре подне одговарати на јектеније у Саборној
православној цркви.
За долазак овог певачког друштва које своју
национално-културну улогу успешно врши већ 35
година, влада у нашем грађанству велико интересовање, нарочито у редовима певачког друштва ''Јединство'', које се је одувек сматрало сретним ако је у
било којем облику могло да успостави и подржи контакт
са певачким друштвима, излазећи у сусрет кад год се је
за то указала прилика. Као и увек досад ''Јединство'' је и
данас, поводом доласка концертирања друштва ''Николајевић'' у најширем опсегу манифестовало своју културну тежњу да потребни контакт успостави и подржи,
па се је потрудило да у грађанству створи што дубље
интересовање у чему је и успело.
Београдска штампа посматрајући друштво ''Нико-

лајевић'' пише из национално - културног угла, а мање
из уметничког, симпатично је попратила њихову посету
Опленцу. Боравак у Београду и концерт и салом дупком
пуном београдске публике, у првом реду чланова
друштва ''Босна'', који су такорећи корпоративно узели
учешћа у овој културној манифестацији Босанске
Крајине у престоници.
Тако нпр. ''Време'' доноси репортажу свог уметничког сарадника г. М. Живковића, а сем тога са сликом
целе групе у народним ношњама пред спомеником
браниоца Београда ( у чијим се редовима налазио и
народни посланик г. Симо Будимир) и комеморацију на
гробу народног трибуна Петра Кочића којом је приликом г. Будимир одржао комеморативни говор.
Исто тако једнаку пажњу указале су ''Николајевићу''
и ''Политика'' и ''Правда''.
Одушевљени, импресионирани лепотом опленачке
светиње, те животом и дочеком Београђана, одакле су
понели дирљиве утиске, неизбрисиве и вечне, наступиће
''Николајевић'' вечерас у нашем позоришту у дубоком
убеђењу, без нарочитих уметничких претензија да ће га
и бањолучка публика почастити обилатом посетом и
културним признањем.
Борислав Крецо
(Врбаске новине, година VII, недеља 20 септембра
1936. број 1093, страна 2)

У мали и романтични Мркоњић који стрши испод горде
планине Лисине у свој својој опојности – тргло га је и бацило у
другу атмосферу попуне Бановинско позориште Бања Луке –
давши му ''тродневни штимунг''. Иако је гостовање пало у
незгодно време.
Једно је датум, друго опште познате последице економске
кризе. Мркоњићани, који и сами негују позоришну уметност у
својим друштвима, схватили су како важну улогу игра
позориште у буђењу националне свести и како је оно једно од
главних инструмената за културно подизање као што је ово
гостовање позоришта дочекано са искреном радошћу.
У пространој дворани ''Николајевића'' приказан је
популарни комад из народног живота ''Дивљуша''. Другу
вече дават је позоришни комад ''Београд некад и сад'' од
нашег најбољег комедиографа г. Нушића.
Трећег дана ''Ивица и Марица'' као дневна претстава за
децу. Родитељи су схватили своју дужност и отпослали су
децу те је сала била пуна. Деца су са напрегнутом пажњом
пратила комад, дајући одушка своме одушевљењу звонким
смехом.
Треће и последње вече, као опроштајна претстава
приказана је ''Златија'' од нашег неумрлог Митића. Овај
комад из муслиманског живота, привукао је рекордан број
публике. Све четири претставе дате су беспрекорно и
импресивно. Кулисни декор, раскошни и богати реквизити,
добра маска, те одлично експонирани глумци дали су
максимум свог уметничког знања ...
...Из свега види се да управа позоришта није жалила
труда, да на својој пропагандној турнеји по свим кутевима
Врбаске бановине дође с комплетним ансамблом, те са
пробраним репертоаром да нам пружа првокласна дела –
извршивши тиме своју истинску културну мисију.
(Врбаске новине, година IV, петак 3 августа 1933. број 170, страна 3)

Преузето из рукописа Слободана Ћоћкала „Призирање“ и „Мркоњићке новости у Врбаским новинама“
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СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Нико неће
у кројаче
и обућаре

Интересовање за упис у двије
мркоњићке средње школе, Гимназију и Машинску школу, је био и
ове године велики.
У Машинској школи је планом

Мркоњићки средњошколци
на екскурзији по Европи
Обућари

За школовање обућера интерес је исказала Фабрика обуће „Бема“, којој је тај кадар потребан и за који је запослење
обезбијеђено. Међутим, за то
занимање је мали интерес међу
ученицима који су завршили
основну школу.

предвиђено да се упише 120 ученика у пет одјељења. За упис за
радничка занимања влада слаб
интерес, нарочито за обућаре и
кројаче, гдје је по завршетку школовања загарантовано запослење.
- Одлични и врлодобри ученици су највише заинтересовани да
четворгодишња занимања: економски, машински и техничар рачунарства. Што се тиче трогодишњих школа уписаћемо по једно
комбиновано одјељење бравара и
варилаца, односно кројача и обућара - рекла је секретар у школи
Зора Марковић.
Секретар Гимназије Јована
Келечевић истиче да је интерес
свршених основаца за упис у гимназију велик, а планом је предвиђено да се упише 72 ученика у три
одјељења. Одлични ученици се
углавном одлучују за гимназију,
јер сматрају да је то најбоља средња школа за студирање.
- Уписала сам гимназију јер желим да по завршетку средње школе наставим школовање на факултету, а најбољу основу за студирање могу да добијем у гимназији - рекла је Кармен Лукач.
С. ДАКИЋ

Ученици Машинске школе су
и ове године били на десетодневној екскурзији у Италији, Француској и Шпанији.
Прва дестинације биле су Венеција и Верона, гдје су разгледали културно-историјске знаменитости предвиђене планом и програмом екскурзије. По доласку у
Шпанију, организовани су излети

и обиласци према договореним
терминима: Порт Авентура (забавни парк), Фламенко (тадиционални плесови), цјелодневни излет у Барселону (факултативно
разгледање града, обилазак Kамп
Ноуa, катедрале Саграда Фамилиа, Парка Гуел, вече проведено
у улици Ла Рамбла и на Тргу –
испред Националне палате и

магичних фонтана).
Професорица српског језика
Драга Лакић истиче да је екскурзија протекла без проблема и да
су сви ученици и професори задовољни организацијом екскурзије.
- У повратку свратили смо у
град Фигуерас, и обишли музеј познатог шпанског сликара Салва-

дора Далија. Слиједи обилазак парфимерије у француском мјесту
Грас, затим обилазак Кана и Монака, а потом преко Италије, Словеније и Хрватске повратак у Мркоњић Град. Све у свему, екскурзија
ће свима остати у лијепом сјећању истакла је професорица Драга
Лекић.
С. ДАКИЋ

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ОКСФОРД

Забавно вече на
енглеском језику

Едукативни центар Оксфорд из Бањалуке је у Мркоњић Граду организовао забавно вече на енглеском језику. На
манифестацији су узела учешће
дјеца која иду на курсеве енглеског и њемачког језика, а које организује поменути едукативни
центар.

Они су уз помоћ својих професора организовали лијепо вече на којем су показали таленте
кроз игру, пјесму и рецитацију.

Татјана Леро, директор наставе у Едукативном центру,
изјавила је да је презадовољна
како су наставници научили дјецу да развијају своје стваралачке
потенцијале.
- Циљ манифестације је подизање свијести наше дјеце и
омладине о другим културама, о

комуникацији и сарадњи на глобалном нивоу, како у култури тако и у пословању - рекла је Леро.
Д. ЛЕКИЋ

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

Братимљење са
школом из Србије

Директори Основне школе „Иван Горан Ковачић“ из Мркоњић
Града и „Карађорђе“ из Раче код Крагујевца потписали су повeљу о
братимљењу школа. Срадња између ових школа, које имају 700, односно 800 ученика, траје већ неколико година, а успостављена је захваљујући сарадњи између Културно-умјетничког друштва „Петар
Први Карађорђевић“ из Мркоњић Града и „Карађорђе“ из Раче.
Жеља наставника и ученика ових школа је проширење сарадње на
област наставно-научног рада и спортских активности.
- Братимњење наших школа је само продужетак сарадње који је
раније успостављен захваљујући фолклорним ансамблима. Код нас је
прије двије седмице боравила група ђака из Мркоњић Града, а наши ђаци
су узвратили посјету за вријеме одржавање менифестације „Дани косидбе“ - рекао је директор ОШ „Карађорђе“ Зоран Јовановић.
Слично прича и директор ОШ „Иван Горан Ковачић“ Предраг Ђуза
који наглашава значај братимњена двије школе.
- Желимо да наше двије школе успоставе сарадњу у свим областима,
не само између наствника школа, него и ученика. Мислим да се срадања
може одмах проширити из научно-образовне области и на одржавању
спортских сусрета - рекао је Ђуза.
С. ДАКИЋ
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ФЕДРА 2013: ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ БИХ

Г

радско позориште Мркоњић Град својом непосредном и разиграном поставком
представе „Свако време
има своје Феме“ у режији Дубравке Николић, а по комедији
“Покондирена тиква” Јована
Стерије Поповића, до суза је насмијало публику у бугојанском
позоришту, у овиру 41. Театарског фестивала БиХ ФЕДРА
2013.
Иако је ансамбл релативно
млад и носи се са бројним потешкоћама у раду, потенцијал који
носи несумњиво је видљив - неки
су од закључака са округлог стола одржаног након изведене представе на овом фестивалу.
Професорица Дубравка
Николић је режисер и руководилац Градског позоришта Мркоњић Град, и сматра да сва аматерска позоришта у Босни и
Херцеговини имају исте проблеме
око опстанка, у финансијском и
кадровском смислу.

Дубравка Николић

- Што је мања средина, мање
је и новца, а мање и талентованих
ентузијаста. Захваљујући подршци општине Мркоњић Град и
пријатељима позоришта, ми некако успијевамо да одржимо сва
три ансамбла. Као и свугдје, у
овим тешким временима свака
марка издвојена за умјетност вриједи дупло више. Позориште ипак
чине људи, а ми имамо срећу да
смо близу Бања Луке, тако да чланови позоришта који студирају
викендом долазе на пробе и активно учествују у раду позоришта
- рекла је Дубравка Николић.

Фема одушевила публику

Градско позориште се ове
године представило мркоњићкој
и бугојанској публици са драмским комадом „Свако време има
своје Феме“, који је рађен по мотивима чувеног драмског текста
„Покондирена тиква“, Јована Стерије Поповића.
- Представу смо почели радити отприлике прије годину дана,

премијерно је постављена крајем
марта и ово је њено треће извођење. Идеју за ову представу нашла
сам у нашем окружењу које је препуно покондирених тикава, сви се
на неки начин одричу свога поријекла, а сви живе у својим касабама. То ми је било довољно да
размислим о Стерији на другачији
начин. Француски језик данас ни-

Свако време има своје феме

Адаптација и режија Дубравка Николић, главну улогу игра
Сузана Милић, а остале улоге играју Милијана Малић, Жељко Касап,
Сњежана Милановић, Дарко Коџо, Матеја Милић, Стефан Јотић и
Дубравка Николић. Сценографију потписује Небојша Калаба, за
тонске ефекте су задужени Дарко Коџо и Богдан Шуљагић, за свјетло Немања Палалић а за костиме Сузана Милић и Коса Николић.

Дјечија представа: Вода је извор живота
Дјеца из Дјечијег вртића „Миља Ђукановић“ из Мркоњић Града су у позоришној сали одиграли
представу „Вода је извор живота“.
Ријеч је о завршној свечаности коју су
дјеца припремала читаву годину у
склопу редовних активности.
Весна Субашић, главни васпитач у вртићу је појаснила да је у представи учествовало 39 малишана и да
се сваке године припремају за неку
свечаност.
- Ове године смо за тему узели
воду јер је извор живота и циљ је да
се дјеци приближи важност воде за
читаву планету, и да се створи осјећај
за очување планете - рекла је Субашићева.
Д. ЛЕКИЋ

Ријеч селектора
- Редитељка је покушала да нам из данашњег угла покаже ко су
и ко би могле бити Феме, „покондирене тикве“, те како су примитивизам и малограђанштина градирали од Стеријиних времена до
данас, чак не без одређене дозе сажаљења према таквим ликовима
- рекао је селектор овогодишњег фестивала професионални редитељ Марко Мисирача.
ко не говори, док се енглески језик
наметнуо као језик моћи, нажалост, са “искривљени” изговором
– казује Николићева.
У изведби другачијег Стерије,
на Театарском фестивалу БиХ у
Бугојну, глумац Жељко Касап
замијенио је доајена мркоњићког
глумишта Небојшу Калабу.
- Представа је доживјела јако
пуно турбуленција што се тиче

глумачког састава. У представи
игра осам глумаца, а њена специфичност је што је окупила три
генерације глумаца, старости од
16 до 60 година. Јако ми је драго
да је представа добро примљена
од стране публике, јер у крајњој
линији ово се све и ради због ње рекла је Николићева и додала да
јој је суд публике најбитнији.
М. МИЛЕКИЋ

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

Приредба поводом
крсне славе школе

У позоришној сали спортскокултурног центра „Петар Кочић“
у Мркоњић Граду су ученици
Основне школе „Иван Горан Ковачић“ организовали свечану приредбу поводом Дана школе и
крсне славе - Спасовдана. На
манифестацији су учешће узела
дјеца од првог до деветог разреда и
они су показали своје таленте и
интересовања кроз разне рецитације, пјесме, игре и драмске текстове.

- Ово је прилика да ученици са
својим наставницима покажу шта
су научили и прилика да сви заједно прославимо Дан школе и крсну
славу - рекао је Предраг Ђуза, директор Основне школе „Иван Горан Ковачић“.
На крају су уручене књиге и захвалнице најбољим ученицима,
као и ђаку генерације Славену Вулину.
Д. ЛЕКИЋ
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VODI^ KROZ GRAD
јун 2013.

IZDAVA^
Op{tina Mrkowi} Grad
Administrativna slu`ba

Рођени
ЋЕЛИЋ ЈОВАН, син Жељка и Невене

ZA IZDAVA^A
Divna Ani~i}
Na~elnik op{tine

Вјенчани
МИЛЕТИЋ ВЕЉКО и МАТИЋ ДАЈАНА
МИЛОШЕВИЋ НИНОСЛАВ и ЦВИЈИЋ СЛАВИЦА
МИЛЕКИЋ МЛАДЕН и ПЕНИЋ НЕДЕЉКА
ПЛЕЈИЋ ДРАГАН и ГАЛИЋ МИРЈАНА
ПЕЈИЋ ДЕЈАН и МЕТЛО ГОРДАНА

GLAVNI
I ODGOVORNI UREDNIK
Milenko Mileki}
PRIPREMA I URE\UJE
Redakcija Biltena
REDAKCIJA
Tijana Ra|evi} Drqa~a
Swe`ana ]uso
\ur|ica [olak
Slobodan Daki}
Biqana ]eli}
Draga Leki}
Miroslav Milanovi}
Sini{a Vu~enovi}
(lektor)

Умрли
ФЕМА НА ФЕДРИ: Градско позориште Мркоњић Град је успјешно извело представу „Свако време
има своје Феме“ на 41. Театарском фестивалу Босне и Херцеговине ФЕДРА 2013 у Бугојну. Глумци овог
позоришта су након представе учествовали на округлом столу и одговарали на бројна питања присутних.
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ТУРНИР У ГО-У НА ЗЕЛЕНКОВЦУ: На излетишту Зеленковац код Мркоњић Града одржан је
Међународни турнир у ГО-у, древној далекоисточној игри која је полако освојила и Европу. Ријеч је о
једној мисаоној игри гдје су најједноставнија правила а игра је најкопликованија. Ове године је било 24
такмичара из Словеније, Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине, међу којима је било и осморо дјеце.

ШТРБАЦ РАДОЈКА из Ораховљана
МАРЧИЋ ИЛИЈА из Копљевића
ГАЧИЋ ЈОВАН из Тријебова
ДАВИДОВИЋ БОСИЉКА из Мркоњић Града
ГАЛИЋ ДРАГИЊА из Мркоњић Града
РАДИЧИЋ МИЛАН из Бјелајца
АНИЧИЋ МИЛОШ из Мркоњић Града
ЛАЗЕНДИЋ СТЕВО из Подрашнице
РУДИЋ БОРО из Подбрда
ЛАКИЋ МИЛОРАД из Подрашнице
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ЖЕЉКО СТИПАНОВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК СЛОБОДЕ

Дати шансу
младим
фудбалерима
- Опредјељење управе и свих структура у клубу је да костур
екипе која је у прошлој сезони освојила друго мјесто остане и у
наредној сезони, али извјесно је да ће бити и промјена у играчком
кадру, јер желимо да екипу подмладимо и да дамо шансу младим фудбалерима из нашег јуниорског погона и из окружења

Предсједник Управног одбора Фудбалског клуба Слобода из Мркоњић Града Жељко
Стипановић жели да његов тим
буде стабилан члан Прве лиге РС,
добро организован клуб у којем ће
играти млади фудбалери са ових
простора жељни афирмације.
- За те планове имамо све
услове, амбициозну управу, добро
организован клуб, квалитетан
играчки и стручни кадар, добре
услове за рад екипе и солидну
финасијску ситуацију. У наредну
сезону ћемо ући без дуговања
према играчком кадру, што се може похвалити мало који клуб рекао је Стипановић.
Он је додао да ће се комплетене припреме обавити на спортским теренима у Мркоњић Граду.
- Опредјељење управе и свих
структура у клубу је да костур
екипе која је у прошлој сезони

освојила друго мјесто остане и у
наредној сезони. У договору са
стручним штабом одлучили смо
да продужимо сарадњу са нашим
најквалитетнијим фудбалерима.
Међутим, извјесно је да ће бити
промјена у играчком кадру, јер
желимо да екипу подмладимо и да
дамо шансу младим фудбалерима
из нашег јуниорског погона и из

окружења. То је наше стратешко
опредјељење, а самим тиме смањићемо и издвајања за ангажовање скупих фудбалера са стране.
Тешка је економска ситуација и
прошло је вријеме плаћања скупих
фудбалера - истиче Стипановић.
Управо због те чињенице у
Слободи су одлучили да у наредној сезони шансу пруже младим

Сарадња са великанима

Управа Слободе је успоставила одличну сарадњу са бањалучким
Борцем и сарајевским Жељезничарем.
- Са Борцем имамо дугогодишњу сарадњу и желимо да се срадања прошири на све сегменте. Успоставили смо добру спортску сарадњу и са Жељезничарем, који је већ тренирао на нашем стадиону.
Одушевљени су условима за рад и гостопримством и планирају
поновни долазак код нас на припреме. За припреме на нашем стадиону интерес је исказало још неколико премијерлигашких екипа из БиХ,
Србије и Аустрије. Све то говори да Мркоњић Град постаје истински
фудбалски центар у Српској - истиче Стипановић.

фудбалерима из властитог јуниорског погона, али из клубова из
окружења.
- У прошлој сезони у рад са првим тимом укључено је неколико
наших јуниора који озбиљно
куцају на врата првог тима. Неки
од њих су имали и запажену минутажу у протеклој сезони као Срђан
Гверо, Огњен Топић и Марко Шакић који је у прољећеном дијелу
шампионата играо на двојну регистрацију као позајмљени играч
бањалучког Борца. Обавили смо
разговор и постигли начелни споразум са спортским директором
Борца Браниславом Крунићем да
нам у наредној сезони уступе на
двојну регистрацију неколико својих перспективних фудбалера, јер
ће у нашем клубу сигурно имати
услове за напредак и афирмацијурекао је Стипановић.
С. ДАКИЋ

МАЛИ ФУДБАЛ
Меморијал
у Баљвинама
Екипа „Станишић ДОО“ из
Рибника побједник је 10. трaдиционалног Меморијалног
турнира у малом фудбалу
„Радован Коњевић“ који је
одржан у Баљвинама код Мркоњић Града. Рибничани су у финалној утакмици заслужено и
убједљиво са 4:0 савладали
„Краљевско врело“ из Кнежева.
- На турниру је учестовало
двaнaест екипа са подручја општинa Мркоњић Град, Кнежево,
Бањалука и Рибник. Турнир је протекао у спортској и фер игри, а
посвећен је некадашњем нашем
мјештанину Радовану Коњевићу,
који је 13. јуна 1992. године погинуо
као припадник резервног састава
МУП-а. Покровитељ турнира је
општина Мркоњић Град уз помоћ
привредних субјеката са подручја
мркоњићке општине - рекао је у
име организатора турнира Томислав Тодоровић.

Видовдански
турнир у Језеру
На традиционалном Видовданском турниру у Језеру
учестовало је двадесетак екипа
из Мркоњић Града, Јајца, Шипова, Језера и Бугојна. Екипа
„Диван“ из Бугојна је побједник
турнира, након што је у финалној
утакмици побиједила домаћина
турнира, екипу Језера, убједљивим резултатом 5:2. Треће мјесто
припало је екипи „МГ Мики“ из
Мркоњић Града.
Иначе, промотер Видовданског турнира у Језеру био је српски репрезентативац и фудбалер бундеслигаша Хамбурга Гојко Качар. Он је представницима општине за одигравање турнира поклонио лопте и спортску
С. ДАКИЋ
опрему.

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (5)
Претпоследњу деценију прошлог вијека обиљежила је сјајна
атмосфера у локалном шаховском
клубу. Због тога не треба да чуди што
су се активности у ШК „Мркоњић
Град“ одвијале у више праваца.
Организовани су појединачни
турнири на које су позивани шахисти
из других градова да би такмичење
добило на снази и да се на тај начин
пружи прилика домаћим играчима
да евентуално освоје титуле и категорије. Наравно да при томе нису
запостављана такмичења у лиги и
за куп.
Први позивни шаховски викенд
турнир одржан је 1986. године на којем су „снаге одмјерили“ најбољи
шахисти из Јајца, Кључа и Мркоњић Града. Домаћи шахисти су
успјешно положили испит. Тако је
првокатегорник Живко Ђуза
освојио звање мајсторског кандидата (прво у историји мркоњићког шаховског клуба!). Мирослав Милановић се домогао прве, а Јован Станишић друге шаховске категорије.
Иначе, побједник турнира постао је
Реџо Даутовић из Кључа са 7,5
поена. Друго и треће мјесто подијелили су мајсторски кандидат Илија
Јокић из Јајца и већ поменути мрко-

Варљива спортска срећа
њићки шахиста Ђуза са по 6,5
поена, подијеливши при том и новчану награду. Даље су слиједили
Иван Марчета из Јајца са 5,5, те
Драго Ђено (омладински вицешампион бивше Југославије у шаху) из
Јајца и Мирослав Милановић са по
5 поена.
Када је ријеч о екипном такмичењу некако најбурнија је била 1988.
година. На купу за јајачку регију
мркоњићка екипа је била појачана,
јер је за њу први пут наступио мајсторски кандидат из Сарајева Нермин Драгнић, али ни то није помог-

Мркоњићки шахисти су учествовали и на бројним радничким такмичењима. Камера је забиљежила један такав наступ гдје су Марко Ступар и
Слободан Томић били у главним улогама.

И у Купу замало у финале

Пласман у виши ранг такмичења како у лигашком дијелу тако и у купу за
Мркоњићане је остао недосањани сан. Подручно такмичење регије Јајце ШК
„Мркоњић Град“ за Куп Југославије, донијело још једно финале и нови окршај са ШК „Јајце“. Екипа из Мркоњић Града није „атомској постави“ комшија
(Алвир, Зелић, Јокић, Јакешевић) могла супроставити у том тренутку најјачи
састав. Па, ипак Ђуза, Чулић, Станишић, Савановић су добро намучили реномиране ривале и фаворите, који су побједили тијесним резултатом 2,5:1,5 и
изборили пласман на финално такмичење Купа Босне и Херцеговине.

ло да се домогне учешћа на финалном такмичењу у Теслићу. Поред
ШК „Мркоњић Град“ учествовали су
још „Младост“ Гламоч, ШК „Јајце“ и
„Слога“ Горњи Вакуф. Јајачки шахисти су мркоњићком клубу по ко зна
који пут „помрсили рачуне“ и освојили прво мјесто.
Када је ријеч о Међуопштинској шаховској лиги она се те године одржала у Мркоњић Граду. Због
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ПИШЕ: Живко Ђуза

бројних отказа учествовале су само
три екипе. Поред домаћина у конкуренцији су се нашли „Слога“ из Горњег Вакуфа и ШССД „Зелениковац“ из Подрашнице. Шаховски
клуб „Мркоњић Град“ био је убједљиво најбољи, освојивши 10,5 поена
испред „Слоге“ са 8, док су се подрашки шахисти морали задовољити
улогом „фењераша“. Овом побједом
мркоњићки шахисти су изборили
право учешћа у квалификацијама
за попуну Регионалне шаховске
лиге - група Запад. Те квалификације су исте године одржане у Дрвару. Судариле су се три екипе из
Приједора, Мркоњић Града и Дрвара, а пласман у виши ранг остварила
су два тима. Побједник турнира ни
једном тренутка није довођен у питање, јер су Приједорчани били најјачи и најквалитетнији. За другу позицију водила се жестока борба између шахиста из нашег града и
Дрвара. Екипе су подијелиле друго и
треће мјесто, освојили исти број
поена и остварили идентичне додатне критеријуме, тако да је о одласку у виши ранг одлучивао жријеб! Нажалост, Дрварчани су били
миљеници среће и визу за пролаз
даље добили су „из шешира“!
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ФУДБАЛСКЕ ВИЈЕСТИ ИНТЕРВЈУ: ГОЈКО КАЧАР, ФУДБАЛЕР ХАМБУРГА
Жал у Слободи
за првим мјестом
Фудбалери Слободе су освојили друго мјесто у Првој лиги
Републике Српске, и остаје жал за
пропуштеном приликом за освајањем шампионоске титуле, којој
екипа са „Лука“ никада није била
ближе. Међутим, недостајало је мало
спортске среће, а у финишу првенства екипа је била ослабљена због
великог броја повријеђени и кажњених фудбалера.
- Када се све узме у обзир можемо бити задовољни освајањем другог мјеста. Екипа је играла добро што
говори податак да смо у прољећном
дијелу шампионата изгубили само
три утакмице. Све екипе из гроњег
дијела табеле смо побиједили, што
говори о квалитету нашег тима.
Планирамо да Слобода и у наредној
сезони игра запажену улогу у шампионату - рекао је спортски директор
Гојко Ђурић.

Зоран Драгишић
остаје тренер
Управни одбор Слободе је
одлучио да шеф стручног штаба
вицешампиона Српске и даље буде
Зоран Драгишић.
Са њим је договорен наставак сарадње под истим условима као и прошле сезоне. Први
помоћник Драгишићу ће и даље
бити Марко Ђуровић, док ће млађе категорије поново
тренирати Радослав Милекић и
Милорад Гламочак.
Што се тиче играчког кадра опредјељење руководства Слободе је
да се сачува костур екипе из прошле
сезоне. Одлучено је и да се појача
рад са млађим категоријама, јер је
дугорочно опредјељење клуба
стварање властитог играчког кадра.

Жељо и Борац
на припремама
Ово љето је и најављен долазак
у Мркоњић Град на припреме премијерлигашких екипа Жељезничара и Борца. Због тога руководство Слободе настоји да понуди све
расположиве капацитете овим клубовима за припреме, као и свим другим заинтересованим корисницима
спортских терена. Због тога је планирана, уз помоћ привредних субјеката
и пријатеља клуба, реконструкција
помоћног игралишта, како би се на
њему могло квалитетно тренирати и
играти пријатељске утакмице.

Стадион „Луке“
у новом руху
Стадион „Луке“ у Мркоњић
Граду почетак нове сезоне у Првој
лиги РС дочекаће у новом и љепшем
руху. Наиме, на стадиону је извршено велико спремање, чишћење и
освјежавање свлачионица и пратећих објеката. Посебна пажња је поклоњена уређењу и одржавању
терена, а офарбане су стативе и ограда иза гола.
С. ДАКИЋ

ИГРАО БИХ ЗА
РЕПУБЛИКУ
СРПСКУ
Радо бих наступио за репрезентацију Републике Српске,
наравно под условом да ме
селектор позове
У Језеру је недавно боравио
фудбалер њемачаког бундеслигаша и бивши репрезентативац Србије Гојко Качар, кога
је од зеленог терена годину дана
одвојила тешека повреда ноге.
Он је посјетио родно мјесто свога
оца Срете и у разговору за наше
новине рекао да се ужелио фудбала, и да с нестрпљењем очекује да поново избори мјесто у
првом тиму Хамбурга и репрезентацији Србије.
- Са Хамбургом имам уговор
још двије године. Почетком јула
почињу припреме за нову сезону
и тада ћу дефинитивно знати свој
статус у клубу. Мислим да сам
ближе одласку, него останку.
Једино што желим је да играм
фудбал и да се добрим играма
наметнем селектору Синиши Михајловићу и да се вратим у репрезентацију Србије. Мени је тек 25
година и мислим да много тога
могу да дам фудбалу - рекао је
Качар.
Додаје да му је жао што ре-

презентација Србије највјероватније неће успјети да се пласира на
Свјетско првенство у Бразилу.
- Репрезентација Србије је доста подмлађена, али су сви фудбалери изузетно талентовани и
показали су да знају играти фудбал. Изостала је и спортска срећа,
али ја вјерујем да за „орлове“
долазе бољи дани. Одиграо сам
трдесетак утакмица за репрезентацију Србије и желим да се вратим у репрезентацију. Храбри ме и
селектор Михајловић и вјерујем
да ћу поново бити репрезентативац - оптимиста је некадашњи
фудбалер Војводине и Херте.
Истиче да подржава идеју да
репрезентација Републике
Српске игра пријатељске утакмице и да на јесен одигра меч са Србијом у Бањoj Луци. Спреман је
да прихвати позив и да заигра за
Српску.
- Из медија сам сазнао и подржавам ту идеју. Радо бих се
одзвао позиву да играм за репрезентацију Републике Српске, на-

Свјетско првенство: Фаворити
Бразилци, Шпанци и Њемци
По мишљењу Качара на Свјетском првенству у Бразилу главни
фаворити биће Бразил, Шпанија и Њемачка, а могу да изненаде
Аргентина и Италија.
- Уколико се пласирају, значајну улогу на Мундијалу могу да
играју и репрезентације са простора бивше Југославије: Црна Гора,
Хрватска и Босна и Херцеговина, која у квалификацијама игра
одлично и има добре нападаче - мишљења је Качар.
равно под условом да добијем позив селектора. Моји коријени су из
Републике Српске, мој отац Срето
је рођен и одрастао у Језеру, као и

Одушевљен сам природним љепотама
Гојко је искористио паузу у
Бундеслиги и са стрицом Тадијом посјетио Језеро, и био
промотер Видовданског турнира у малом фудбалу. Он је
представницима општине Језеро поклонио лопте и спортску опрему за одигравање
турнира.
- Обавезе које имам као
професионални фудбалер су
ме спријечиле да чешће долазим у завичај мојих Качара.
Одушевљен сам гостопримством људи и природним љепотама овог краја. Сада ми је јасно
зашто је мој дјед Гојко стално
понављао да је то најљепше
мјесто на свијету - рекао је Качар.

моји стричеви боксерски шампиони Тадија и Слободан Качар, па
сам емотивно везан за родни крај
мојих родитеља. Српска би имала
одличан тим, за који би осим мене
могли да играју Кузмановић,
Марин, Суботић. Радовић, Мисимовић, Стевановић, Врањеш, Граховац... Била бих то одлична екипа, ништа слабија од репрезентација из окружења - истакао је
Качар.
Иако већ неколико година
игра у једној од најјачих лига на
свијету, успијева да прати збивања у српском клупском фудбалу.
- Надам се да ће мој матични
клуб Војводина успјети да наредне сезоне освоји шампионску
титулу. Упознат сам донекле и са
фудбалским збивањима у “бх”
фудбалу. Пратим резултате бањалучког Борца и жао ми је што
због проблема неће играти на
јесен у Европи - закључује Качар.
СЛОБОДАН ДАКИЋ
(ИЗВОР: ГЛАС СРПСКЕ)

