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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О РАДУ НАЧЕЛНИЦЕ И АД

ОСЦЕ У ДРВАРУ

Помирење
и повратак
У Дрвару је отворена нова канцеларија ОСЦЕ-а.
Овом важном догађају, који је
од посебног значаја за БиХ и
овај регион, поред многобројних високих званица, присуствовала је и начелница
општине Мркоњић Град
Дивна Аничић.
Нове просторије отворили су Младен Иванић предсједавајући Предсједништва
БиХ, Ивица Дачић, министар
вањских послова Србије, Игор
Црнадак, министар вањских
послова БиХ, те амбасадор
ОСЦЕ-а у БиХ Џонатан Мур.
- За отварање наше канцеларије изабрали смо Дрвар, првенствено због повратка избјеглица, али и због
потреба за друштвеним и
економским развојем ове
општине - истакао је амбасадор Мур.
Присутним се обратио и
министар Ивица Дачић, који је у
име Србије предсједавајући
ОСЦЕ-а. Он је увјерен да ће
Дрвар имати посебно мјесто и у
будућности БиХ, као свјетао
примјер помирења и напретка.
- Двадесет година послије Дејтона, Мисија ОСЦЕ-а
у БиХ остаје посвећена оспособљавању друштва да
се ослободи предрасуда и
конфликта, друштва у којем се људска права поштују. Превенција радикализације један је од приоритета нашег предсједавања.
Такође смо посвећени пружању подршке пројектима
који олакшавају одржив
повратак - поручио је Дачић.
Младен Иванић је навео
да је Дрвар симбол повратка
Срба на простор ФБиХ, те
изразио увјерење да ће канцеларија омогућити право на
повратак и остваривање људских права.
Отварању канцеларије
присуствовао је и високи представник Валентин Инцко,
генарални конзул Србије у
Бањалуци Владимир Николић, министар индустрије,
енергетике и рударства РС
Петар Ђокић, предсједник
ФБиХ Маринко Чавара, начелници околних општина, те
представници вјерских и културних институција.
Ђ. Ш.

Аничић: Максимал
посвећени развоју
У извјештају о раду у 2014.
години, начелница општине
Дивна Аничић истакла да је
акценат био на привлачењу
нових инвестиција и отварању нових радних мјеста

Д

вадесет пета сједница
Скупштине општине
Мркоњић Град одржана је 26. марта уз
присуство 22 одборника, који су разматрали 24 тачке
дневног реда. Извод из записника
одборници су усвојили са 16 гласова
"за" и шест "уздржаних" гласова.
Извјештај о раду начелника
општине и Административне
службе општине за 2014. годину
усвојен је са 16 гласова "за" и шест
"уздржаних" гласова. У извјештају
се наводи да је акценат био на привлачењу нових инвестиција и отварању нових радних мјеста.
- У 2014. години покренута је
производња у бившим капацитетима конфекције "Младост" и
запошљавање 120 нових радника, а настављена је и успјешна
сарадња са италијанским инвеститором "Р-С Силикон", који приводи крају инвестицију, и који су
закључно са 2014. годином отворили 20 нових радник мјеста.
Такође, кроз општинске подстицајне програме отворено је 90
нових радних мјеста, а покренуте
су и активности на стављању у
функцију ПЗ "Подбрдо", што је
закључно са 2014. годином резултирало продајом пословних
парцела за четири пословна субјекта, чиме је планирано отварање око стотину нових радних
мјеста у Пословној зони - истакла
је начелница Дивна Аничић.
Она је додала да ће и у наредном периоду настојати да своје
активности усмјери у правцу проактивног односа према повећању
укупне конкурентности општине, а
све у циљу отварања нових радних
мјеста и запошљавања.
- Општинска управа ће бити
максимално посвећена реализацији Стратегије развоја општине,
а осим тога кључне активности у
наредном периоду биће и наставак активности на уређењу
Пословне зоне и привлачење
нових инвестиција у исту. Један од
сигурних гараната препознатљивости општине, не само у локалном него и у ширем контексту,
јесте њена даља промоција и
афирмација. У том смислу уз под-

ршку ГОЛД пројекта покренуте су
активности на сертификацији
општине као атрактивне инвестиционе средине, а која би требало
да буде завршена током 2015.
године. Планиране су значајне
активности и на развоју пољопривреде и села, а започета је и имплементација пројекта који се
односи на истраживачке радове у
вези са рудно-минералним налазиштима на локалитету Сењаково - објаснила је Аничићева.
Начелница је напоменула да је
година 2015, година јубилеја као
што је 90 година од промјене
назива града, 115 година од формирања Српско-црквено пјевачког друштва "Николајевић", 70
година од формирања фудбалског клуба "Слобода" и 20 година
од пада Западнокрајишких општина и окупације Мркоњић Града.
Са 16 гласова "за" и шест "уздржаних" гласова усвојен је Из-

Општина са пола милиона марака подстиче при
Парламентарци су једногласно
усвојили Програм за подстицај
привредног развоја општине у
овој години за шта је из буџета
општине издвијено 500.000 КМ.
Од тог износа 320.000 КМ биће
пласирано за подршку развоју
МСП и предузетништва, а
180.000 КМ за подршку развоја
пољопривреде.
Средства за подршку развоја
МСП и предузетништва биће распоређена на микрокредитирање у
износу од 120.000 КМ и на суфи-

нансирање активности МСП и
предузетништва 200.000 КМ.
Када је ријеч о расподјели средстава, биће спроведена на сљедећи
начин: за подршку пројектима запошљавања незапослених лица
107.000 КМ, за подршку пројектима
самозапошљавања незапослених лица 27.000 КМ, суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС 47.000 КМ и
за подршку пројектима развоја
дрвопрераде 19.000 КМ.
- Циљ кредитне подршке

МСП и предузетништву је ублажавање негативних посљедица
повећања каматних стопа кредитних линија пословних банака,
као и побољшање доступности
кредитних средстава истима
кроз обезбјеђење депозита за
сваки одобрени кредит - истакао
је директор Агенције за привредни
развој Горан Тодоровић.
Средства намијењена унапређењу пољопривредне производње
биће остварена кроз микрокредитирање пољопривредне произ-
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МИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ

лно смо
општине
вјештај о рјешавању управних
предмета у Административној
служби општине за 2014. годину.
У овом периоду укупно је рјешавано 2.900 предмета, а од тога 961
предмет за који се води управни
поступак и 1.939 предмета за које се
не води управни поступак.
Одлука о измјени Одлуке о
изради дијела Регулационог
плана "Центар" Мркоњић Град
усвојена је са 16 гласова "за" и шест
"уздржаних" гласова.
Овом одлуком из обухвата овог
плана треба да се изузме површина на којој је изграђен пословни
објекат конфекције "Младост", с
обзиром да пројектним задатком и
нису тражене измјене у погледу
просторног уређења које би се
односиле на локацију предузећа
"Младост" у Мркоњић Граду.
Одборници су једногласно усвојили Одлуку о одобравању
новчаних средстава у износу од
1.000 КМ за лијечење Божане
Дедић - за уградњу кохлеарног
импланта како би се ријешио проблем оштећеног слуха и како би се
избјегло трајно оштећење.
Информација о стању у
области културе и информисања
за 2014. годину усвојена је једногласно, док је Програм културних
активности на подручју општине
за 2015. годину усвојен са 16 гласова "за" и шест "уздржаних" гласова.
Информација о стању у области спорта са финансијским извјештајем спортских клубова за 2014.
годину, као и Програм спортских
активности на подручју општине за
2015. годину усвојени су са 16 гласова "за" и пет "уздржаних" гласова.
Извјештај о реализацији
Програма привредног развоја
општине за 2014. годину усвојен
је са 16 гласова "за" и шест "уздржаних" гласова.
Овим програмом остварени су
значајни резултати у области МСП
и предузетништа, као и у развоју
пољопривредне производње. Извршене су све обавезе за корисни-

ивредни развој
водње за шта је намијењено 80.000
КМ и суфинансирање активности
пољопривредних
произвођача
износом од 100.000 КМ.
- Када је ријеч о расподјели
средстава намијењеним пољопривредним произвођачима, она
ће бити утрошена на сљедећи
начин: подизање малињака
20.000 КМ, формирање фарми
60.000 КМ, самозапошљавање у
пољопривреди 15.000 КМ и подстицаји за пчеларство 5.000 КМ објаснио је Тодоровић.

ке подстицајног програма из 2011,
2012 и 2013. године, а извршене су и
обавезе за кориснике програма у
2014. години, а према планираном
распореду утрошка средстава, запослено је 90 радника са бироа за
запошљавање од чега 11 приправника, четири индивидуална пољопривредна произвођача су корисници програма за подстицај у 2014.
години, док је однос укупно одобрених и реализованих средстава за
програм подстицаја привреде у
2014. години 87,65 одсто.
Одборници су једногласно усвојили План утрошка средстава
од таксе за посебне мјере заштите од пожара, за шта је планирано
100.000 КМ, које ће бити утрошене
за финансирање набавке возила
за потребе Ватрогасног друштва.
Са 15 гласова "за" и пет "уздржаних" одборници су усвојили
Информацију о раду Скупштине
општине и радних тијела Скупштине за 2014. годину. Током
2014. године Скупштина општине је
одржала десет редовних сједница
на којима је размотрила и усвојила
63 приједлога одлука, осам нацрта
одлука, 26 информација из различитих области друштвеног живота,
осам програма рада, 20 извјештаја,
22 рјешења, Статут општине и један Јавни конкурс.
Одборници су једногласно усвојили: Информацију о раду
Општинске борачке организације Мркоњић Град за 2014.
годину, Извјештај о раду
Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине за
2014. годину, Извјештај о раду
Општинске организације Црвеног
крста за 2014. годину, Информацију о стању безбједности на подручју општине за 2014. годину,
Информацију о раду Пореске
управе - Подручна јединица Мркоњић Град за 2014. годину,
Информацију о раду Републичке
управе за геодетске и имовинско
правне послове - Подручна јединица Мркоњић Град за 2014. годину, Информацију о раду Правобранилаштва Републике Српске сједиште Бања Лука за период од
31. јануара 2014. до 31. децембра
2014. године и Извјештај о раду
Основног суда Мркоњић Град за
2014. годину.
Са 16 гласова "за" и пет "уздржаних" гласова одборници су
усвојили Рјешење о разрјешењу
члана Одбора за сарадњу са градовима, општинама и мјесним
заједницама Скупштине општине, као и Рјешење о измјени
Рјешења о избору предсједника
и чланова за исти Одбор.
С. ЋУСО

ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ Р-С СИЛИКОН У БЈЕЛАЈЦУ

Старт у септембру
Фабрика за прераду метал-силицијума "Р-С
Силикон" требала би, према плану, да почне са радом
у септембру мјесецу ове године. Изградња и опремање
фабрике коштаће 30 милиона евра, а пројекат реализује италијанска компанија "Металеге".
Директор Ђанмикаеле Фоља каже да се радови
одвијају планираном динамиком.
- У мају прошле године постављен је камен
темељац за изградњу фабрике и могу рећи да
радови заиста напредују добро и да све иде
својим током, а почетак рада је планиран за септембар - открио је Фоља и додао да је у току процес
запошљавања и обуке радника.
- Запошљавање је у току, један дио радника је
запослен директно на градилишту, а други дио је
на обуци у нашој фабрици у Јајцу. Тренутно су
запослене 43 особе, али до септембра мјесеца
ћемо без проблема достићи број од стотину и
више људи, мислим негдје око 120 - казао је директор "Р-С Силикон".
Када је ријеч о набавци сировине како би се производња могла несметано одвијати, Фоља истиче да
ће све бити спремно на вријеме.
- У току је набавка дрвета и дрвне масе, а када је
ријеч о осталим сировина њихова испорука је договорена за другу половину јуна мјесеца. Такође,
желим рећи да сама прича о основним сировинама
које нам требају за производњу значи упослење и
других фирми, јер се свакако све то допрема камионима што значи да ће друге локалне фирме имати
повећан обим посла и можда и додатна запослења
људи - истакао је Фоља и нагласио да ће многе

локалне фирме - транспортне, машинске радионице,
водоопрема и резни резервни дијелови - као и многи
други, директно или индиректно бити укључене у
процес рада када почне производња фабрике.
Начелница општине ДивнаАничић каже да је
овај пројекат веома важан за мркоњићку општину,
али и цијелу Републику Српску.
- Изградњом фабрике у Бјелајцу директну
корист имаће општина Мркоњић Град и Република
Српска, кроз запошљавање великог броја радника и плаћање пореза, а индиректну корист ће
имати привреда цијеле регије обављањем разних
послова за ову компанију. Сви готови производи
ће бити пласирани за инострано тржиште па ће
наша општина бити један од највећих извозника у
регији - рекла је Аничићева.

Производи за извоз

Сви производи из фабрике "Р-С Силикон"
биће пласирани на тржиште Европе - у
Њемачку, Пољску, Мађарску, Италију и
Словачку.
Фабрика "Р-С Силикон" ће производити 15 хиљада тона метал силицијума годишње, који се користи за потребе медицинске и фармацеутске индустрије, али и грађевинарства и металне индустрије и
биће једна од најмодернијих фабрика за те намјене у
свијету са технологијом новије генерације која неће
загађивати животну средину.
С. ЋУСО

ИЗ РАДА МРКОЊИЋКОГ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Вриједна помоћ Хидроелектране

Од 2009. године траје сарадња Центрa за социјални рад
Мркоњић Град са Хидроелектраном на Врбасу и до данас је
реализовано више значајних
заједничких пројеката. Директорица Центра, Слободанка
Кљајић, каже да су средства добијена од Хидроелектране била
намјенски утрошена.
- У 2013. години Хидроелектрана нам је одобрила
5.000 КМ помоћи које су утрошене на санацију и изградњу

унутрашњег дијела поткровља породичне куће породице
Тодоровић, док су нам у 2014.
години донирали 20.000 КМ,
што је искориштено за санацију и доградњу стамбених
објеката за 13 породица, корисника социјалне заштите. Три
породице имају лице са тешким тјелесним и менталним
сметњама, док је у два случаја
ријеч о самохраним мајкама.
Једна породица је из категорије породица погинулих бора-

ца, док се осталих седам налазило у статусу социјалне потребе - истакла је Кљајићева.
Она се захвалила управи
Хидроелектране на разумијевању и свесрдној помоћи и подршци коју свих ових година пружају Центру, а које они даље распоређују на вулнерабилне категорије становништва, те очекују
да наставе са овако добром
сарадњом и у овој години.
С. Ћ.
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НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ ПОДБРДО

Путеви, канализација
водовод и електро-мрежа
Доласком бољих временских
прилика предузеће "Мркоњић
путеви" наставило је радове на
изградњи прве фазе Пословне
зоне Подбрдо чија је укупна површина 18,5 хектара.
Дамир Сладојевић, начелник
одјељења за изградњу града и
управљање имовином, каже да се
изводе радови на машинском ископу канала за постављање кана-

Милка Калаба, шеф градилишта, каже да радови иду планираном динамиком за изградњу
инфраструктуре, а радови на реализацији прве фазе требали би да
се реализују у наредних 50 дана.
Након завршетка прве фазе
пројекта инвеститорима ће бити
обезбијеђен пут на нивоу макадамског пута, обезбијеђени прикључци за воду, ријешена кишна и

нова радна мјеста, веће приходе и
веће извозне активности.
Средства за изградњу прве
фазе Пословне зоне обезбијеђена
су у оквиру пројекта интегрисаног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу
Швајцарске владе и УНДП-а у
БиХ и посредством пројекта
"Кредо Крајина". Влада РС обезбиједила је средства за изград-

УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОН

Нова трим-с
Ч
лизационих цијеви и цијеви за
сакупљање оборинских вода.
- Заједно са тим се ради на
шаловању и бетонирању шахти
и њиховом спајању канализационим цијевима. Такође се раде
и припреме на ископу ровова за
изградњу шахти и постављање
водоводних цијеви - објашњава
Сладојевић и додаје да се упоредо
ради и на скидању хумуса ради
припреме терена за изградњу
главне саобраћајнице.

Продато седам парцела

До сада је у Пословној зони успјешно продато седам парцела
укупне површине 81.020 квадратних метара, а купци су четири
домаћа инвеститора, од којих су три из Мркоњић Града и један из
општине у окружењу. Инвеститорима остаје отворен позив да купују
плацеве и у наредном периоду по процедури слободне продаје.
фекална канализација и доведена електрична енергија.
Стављањем у функцију ПЗ Подбрдо створиће се услови за привлачење нових инвеститора, за

њу водовода, док ће довођење
електричне енергије помоћи Електропривреда РС, а остале трошкове финансира општина из
С. Ћ.
властитог буџета.

етири пројектне иницијативе међуопштинске
сарадње у Босни и Херцеговини изабране су за
финансирање у оквиру Пројекта
интегрисаног локалног развоја
(ИЛДП). Пројектни приједлози,
укупно вриједни 598.221 КМ, изабрани су путем јавног позива који је
трајао од 24. децембра 2014. до 16.
фебруара ове године, а на који је
пристигло 14 апликација. Међу одобреним пројектима је и "Унапређење и промоција туристичке
понуде" који општина Мркоњић
Град реализује у сарадњи са општином Јајце.
Овај пројекат подразумијева
изградњу трим стазе на Балкани
у циљу развоја спортско-рекреативног туризма у дужини од 1.300
метара. За његову реализацију
општина ће обезбиједити 31.954
КМ, а из средстава УНДП/ИЛДП-а
ће бити осигурано 31.619 КМ што
укупно износи 63.573 КМ.
- Реализацијом овог пројекта

Подршка
Швајцарске
Проведба одобрених пројеката ће почети у априлу 2015.
године и трајати до новембра
2015. године. Влада Швајцарске путем ИЛДП-а учествује
са 278.091 КМ, док су општине
учеснице и други партнери у
пројекту осигурали 320.130 КМ.
створиће се услови за унапређење туристичке инфраструктуре,
као и унапређење и промоција
туристичке понуде на подручју
општина Мркоњић Град и Јајце
повезивањем и обогаћивањем
туристичких садржаја - објаснио
је Горан Тодоровић, директор
Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град.
Начелник општине Јајце, Армин Халитовић, истиче да ће се
реализацијом створити предусло-

ШЕФ ПРЕДСТАВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У АУСТРИЈИ У ПОСЈЕТИ МРКОЊИЋ ГРАДУ

Филиповић: Стварање базе података

Начелница општине Мркоњић Град, Дивна Аничић састала се са шефом Представништва Републике Српске у Аустрији Младеном Филиповић и
разговарала о могућностима пласмана домаћих производа на аустријско тржиште. Састанку су при-

суствовали и привредници са подручја општине из области дрвопрераде и металске индустрије.
Филиповић је привредницима
представио пројекат представништва који се проводи као подршка привредницима.
- Представили смо пројекат
стварање базе података која ће
бити доступна на страници
представништва на њемачком
језику. Путем општина и путем
наше Привредне коморе и у
координацији са Министарством
за економске односе и регионалну сарадњу упућиваћемо упите
нашим привредницима који могу да се представе на страници
представништва - објаснио је Филиповић и додао да је у току један

конкретан пројекат који се реализује у сарадњи са аустријском привредном комором.
- Кроз овај пројекат настојимo да помогнемо нашим привредницима и да у мањим групама огранизујемо директне посјете Аустрији и директне контакте у релевантним секторима
са циљем дугорочног развоја и
сарадње.То ће се дешавати у

циклусу прољеће-јесен и надамо се да ће тај пилот пројекат,
чија реализација почиње у мају
мјесецу, бити успјешан како би
могли да наставимо сарадњу и
посјете и на јесен.
Начелница Аничић је рекла да
је са Филиповићем разговарала о
могућностима сарадње општине
са представништвом.
- Филиповић нам је предста-

Фабрика камене вуне

Начелница општине је истакла да ће заједнички наступ општине и
привредних субјеката ка представништву бити промоција пројекта и
студије о Фабрици камене вуне, гдје је Мркоњић Град врло интересантан обзиром на близину налазишта свих материјала од којих се производи камена вуна.

вио шта је то што ради представништво и како оно треба да
буде спона између наших и привредника у Аустрији. Надамо се
да ће се заједничком сарадњом
између општине, Привредне
коморе РС и представништва
пронаћи прави партнери нашим
предузећима, како би они могли
да пласирају своје производе
које тренутно имају, али и да се
нађу привредници из Аустрије
који би улагали у наша постојећа предузећа која су прилично успјешна - истакла је Аничићева и додала да је остављен
простор контакта свакој фирми
појединачно са Представништвом
Републике Српске у Аустрији.
С. ЋУСО
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УСКОРО ХЛАДЊАЧА У КОТОРУ

Складиштење
воћа и поврћа

НУДЕ У ОПШТИНАМА МРКОЊИЋ ГРАД И ЈАЈЦЕ

стаза на Балкани
ви за прихватљиво управљање
отпадом три опћине.
- Крајњи корисници пројекта
свакако су грађани, али и фирме
за откуп секундарних сировина.
Велика је важност овог пројекта
и због партнерства које ће се остварити током његове проведбе.
Између осталих, бит ће укључена
и јавна комунална предузећа са
подручја опћина која ће кроз
реализацију овог пројекта имати
могућност унапређења услова

пословања у овој области објашњава Халитовић.
Менаџерица ИЛДП пројекта
Аида Лаковић Хошо истакла је да
општине често имају заједничке
интересе, али и дијеле сличне проблеме које пуно ефикасније могу
рјешавати заједно, те је зато међуопштинска сарадња добро рјешење за побољшање постојећих
услуга грађанима.
ИЛДП је заједничка иницијатива Владе Швајцарске и УНДП-а

Начелница општине Дивна
Аничић и Драган Ћулафић,
директор предузећа "Хитинг"
из Бањалуке, потписали су уговор о изградњи и монтажи
хладњаче за складиштење
воћа и поврћа.
Капацитет хладњаче је 60
тона, а вриједност пројекта је око
90.000 КМ. Средства је обезбиједила општина уз подршку
УНДП-а у оквиру реализације
пројекта "Од воћара до предузетника", подршка складиштењу воћа у хладњачама из
Стратегије развоја општине.
Начелница Аничић каже да ће
хладњача бити од великог значаја за пољопривреднике, а нарочито за произвођаче јагодичастог

Малињаци

Инсталисање хладњаче један је од предуслова за интензивније активности на подизању засада јагодичастог воћа,
прије свега малине, јер се показало да су многе средине значајну пажњу посветиле подизању малињака, пошто је малина тренутно на тржишту доноси највећу зараду.

која се реализује у сарадњи са
Министарством за људска права
и избјеглице БиХ, Федералним
Министарством правде, Министарством управе и локалне самоуправе РС и оба савеза општина/опћина и градова. Пројекат
ради на јачању система стратешког планирања на локалном нивоу
у БиХ, доприносећи реализацији
локалних развојних стратегија и
унапређењу квалитета живота граС. ЋУСО
ђана.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕД МЈЕШТАНИМА У МЈЕСТУ БРДО

Грађани о Просторном плану Балкане
У насељеном мјесту Брдо одржана је презентација Нацрта
Просторног плана посебне намјене Туристичко-рекреационог
центра "Балкана", како би власници парцела могли дати своје
мишљење, примједбе и приједлоге у вези са планом.
Јасна Гузијан испред Новог
урбанистичког завода, који ради
на изради плана, каже да је презентација организована како би се
чуло мишљење грађана.
- Грађанима је презентован
план и шта се њиме планира.
Највећа заинтересованост влада за уже подручје обухвата око
самог језера Балкана, а то је
уједно и најатрактивнији дио,
гдје су предвиђени одређени садржаји који такође треба да се
граде - каже Гузијанова и додаје
да се мјештани углавном интере-

и осталих врста воћа, јер од њега
све више домаћинстава обезбјеђује егзистенцију.
- Свакако хладњачу треба
да прати и сушара и још низ
пратећих елемената уз саму

хладњачу како би се вршила
нека примарна прерада. Ми смо
већ разговарали и о пласману
производа, јер то је нешто без
чега не можемо и нећемо кренути у откуп производа од пољопривредних произвођача све
док не будемо имали сигурно
тржиште - рекла је Аничићева.
Хладњача ће бити постављена у Друштвеном дому у селу
Котор и своје производе складиштиће пољопривредни произвођачи са подручја општина МркоС. ЋУСО
њић Град и Рибник.

Прилика плус

сују за питања везана за коришћење њиховог земљишта и како ће у
будућности план да утиче на то.
Власници парцела интересују
се да ли ће им израдом Просторног

плана бити одузета нека права и
слично, а прије свега се они упућују
у расправу везано за одређене
активности на својим парцелама.
Гузијанова је напоменула и да је у

Нацртом плана обухваћено 104 хектара
Нацрт Просторног плана ТРЦ "Балкана" израдила је ЈУ Нови урбанистички завод Бањалука и
обухваћена је површина од 104 хектара, а доноси
се на период од 20 година.
У ужем обухвату Плана налазе се два језера,
велико и мало, а у непосредном окружењу језера се
налази подручје туристичког центра Балкана са хо-

телом, бунгаловима, угоститељским објектом, простором за продају хране или пића, спортски терен и
санитарни чвор, док шири обухват има и неке друге
намјене као што су викенд зона, становање и бензинска пумпа. На ширем обухвату Плана заступљене
су основне потребе организације, уређења и планирања простора.

току и јавни увид након којег ће се
размотрити све пристигле примједбе
и приједлози грађана и изаћи са неким новим приједлогом плана. Такође, биће организова и јавна расправа
гдје ће се још једном разматрати сви
одговори на примједбе заједно са
једном стручном и широм јавношћу.
Израдом плана стекли би се
услови за редефинисање садржаја и активирање земљишта у
туристичке сврхе, а истовремено
утврдиће се јасна правила коришћења простора како би се заштитили јавни интереси и интереси
појединаца.
С. ЋУСО

Циљ програма "Прилика
плус", који спроводи Репу бличка агенција за развој
малих и средњих предузећа,
јесте успостављање комуникације и трајне везе између сектора образовања и предузећа,
односно привреде.
Директор ове агенције, Маринко Ђукић, рекао је да је
основно питање пројекта то
како да се приближи образовни сектор привреди.
- Окупили смо се да бисмо
укрстили размишљања представника локалних власти,
школе и привреде и да што
више укључимо реални сектор у креирање политика
школовања - истакао је Ђукић
на представљању програма.
Д. ЛЕКИЋ
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Сертификацијом
до инвестиција
Општина Мркоњић Град и
Привредна комора Републике
Српске потписали су уговор о
спровођењу програма сертификације ове локалне заједнице
као општине са повољним пословним окружењем по BFC сертификату.
Да би добила сертификат
општина мора да испуни 12 критеријума који обухватају унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне
самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.
Начелница општине Дивна Аничић рекла је да сертификација треба да допринесе инвестирању и отварању нових
радних мјеста.
- Мислим да је још много
посла пред нашом општином,
јер треба да се испуни око 80
услова, али ми већ испуњавамо основне параметре за потписивање уговора, међу којима су формирање Привредног савјета, успостављање
пословне зоне и издавање
грађевинских дозвола за мјесец дана - навела је Аничићева.
Директорица Привредне коморе Драгица Ристић рекла је
да овај процес почињу општине
које имају одговарајуће капацитете и које су стратешки опредијељене за унапређење свог
пословног амбијента, с циљем
привлачења инвестиција.
- Сам сертификат представља доказ да одређена
локална заједница има повољно пословно окружење,
што значи да
је усвојила
одређене
стандарде,
међу којима
је формирање Привредног савјета, усвајање стратешких доку-

мената и доношење ефикаснијих и транспарентнијих процедура за привреднике - рекла
је Ристићева.
Она је изразила очекивање
да ће пут општине Мркоњић
Град бити успјешан, с обзиром на
напоре за побољшање пословног амбијента које је ова локална
заједница већ начинила.

Регионални
програм
Програм сертификације
регионалног је карактера
који се реализује у БиХ, Хрватској, Србији и Македонији,
при чему је у његовој пилот
фази сертификовано 30 локалних заједница, од којих у
Републици Српској град Приједор.
- Мислим да ће потписивање уговора бити само подстрек да се унаприједи администрација у Мркоњић Граду и
да буде потпуно на услузи
домаћим и страним инвеститорима - закључила је Драгица
Ристић.
Процес сертификације подразумијева анализу 12 основних
критеријума, након чега се приступа испуњавању 80 поткритеријума. Полази се од тога да ли
општина има стратешка документа, да ли је успоставила пословни савјет, какве су им процедуре и електронске базе података, након чега пројект-евалуатори и представници локалне заједнице праве пресјек стања и
утврђују шта морају да испуне.
За локалне заједнице у овом
процесу важно је да буду препознатљиве у региону, с обзиром да ће све општине са сертификатом бити додатно регионално промовисане код потенцијалних инвеститора.
С. ЋУСО

ИЗВЈЕШТАЈ ПОЛИЦИЈЕ О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ

Више крађа, а мање
прекршаја и саобраћајки
Стање безбједности на подручју општине је задовољавајуће закључено је на посљедњој сједници Скупштине општине Мркоњић Град на којој је усвојена Информацију о стању безбједности за 2014. годину.
На подручју које покрива станица безбједности Мркоњић Град
евидентирана су 163 кривична
дјела, што је за 4,49 одсто више у
односу на исти период претходне
године, од чега је 145 из области
општег криминалитета, један
из привредног криминалитета и
17 кривичних дјела из области
безбједности саобраћаја.
- Надлежним тужилаштвима
поднесено је 136 извјештаја о почињеном кривичном дјелу против
141 особе због постојања основа
сумње да су починили кривична
дјела, од којих је 19 повратника, а
деветоро су малољетни. У области општег криминалитета евидентирано је 145 кривичних дјела,
што је за 4,32 одсто више у односу
на исти период претходне године
- открио је Милан Милекић, начелник ЦЈБ, и додао да су укупно
ријешена 84 кривична дјела општег криминалитета или 78,5 одсто.
- Међу имовинским деликти-

ма најбројније су крађе, 33, и број
им се повећао за 26,92 одсто у
односу на исти период претходне
године. Надлежном тужилаштву поднесен је 31 извјештај против 28 особа од којих је пет повратника и два малољетника, а
расвијетљено је 19 крађа које су
извршене по непознатом извршиоцу - истакао је Милекић.
Прошле године евидентирана
су три случаја самоубиства, а ради
се о двије особе мушког и једној
женског пола, од којих је једна
особа старости од 18 до 30 година,
а двије старости преко 50 година.
Милекић је истакао да су у 2014.
години евидентирана 163 прекршаја јавног реда и мира што је за
8,94 одсто мање у односу на прошлу годину.
- До смањења прекршаја дошло је због појачаних превентивних мјера према потенцијалним
починиоцима - тврди Милекић.
Када је у питању безбједност
саобраћаја у току 2014. године
евидентирано је 4.406 прекршаја, што је мање за 60,49 одсто у
односу на исти период претходне
године. На подручју ЦЈБ изведено
је више акција појачане контроле
саобраћаја што је, очигледно, дало
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возача искључено је из
саобраћаја током 2014.
године на територији мркоњићке општине, а од тог броја њих
424 је ову мјеру полиције заслужило због управљања возилом
под дејством алкохола.

позитивне ефекте. За прекршаје у
саобраћају прошле године је поднесено 116 захтјева за покретање
прекршајног поступка, а издат је
4.001 прекршајни налог.
Догодиле су се 174 саобраћајне незгоде, што је за 16 одсто
више у односу на исти период претходне године када се догодило
150. У шест несрећа на друму било
је погинулих, у десет је било тешко
повријеђеним, у 34 лакше повријеђених особа, а у 124 је констатована
материјална штета.
Припадници полиције током
претходне године евидентирали су
и 33 прекршаја из Закона о заштити од насиља у породици.
На крају је још напоменуто да је
у оквиру пројекта "Школски полицајац" обезбијеђено редовно
присуство полицајца у непосредној
близини школа.
С. ЋУСО

УГОВОР ОПШТИНЕ И АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА О ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Први корак ка изградњи водовода у Баљвинама
Начелница општине Дивна
Аничић потписала је са представницима Архитектонско-грађевинског факултета уговор о изради
и испоруци инвестиционо-техничке документације за изградњу водовода у МЗ Баљвине.
Вриједност уговора је 38.610
КМ, а рок за завршетак радова је
90 дана. Средства за израду пројекта обезбиједио је Фонд за повратак БиХ и општина Мркоњић
Град, док ће мониторинг цјелокупног процеса израде инвестиционотехничке документације вршити
Министарство за људска права и
избјеглице БиХ.

Израда пројекта је први корак
ка рјешавању проблема водоснабдијевања и стварању техничких
претпоставки за реализацију пројекта водоснабдијевања села Баљвине, а којим ће бити урађена

пројектна документација са техничким рјешењем као и информације о финансијским ресурсима које
је потребно обезбиједити како би се
пројекат могао реализовати на
терену.

Рјешавање водовода и
за Сурјан, Дубицу и Трново
Дамир Сладојевић истиче да се пројекат реализује у оквиру
Стратегије развоја општине, којом је предвиђено рјешавање питања
водоснабдијевања безводних подручја, гдје поред Баљвина спадају и
Сурјан, Дубица и Трново, у којима уопште није ријешено питање водоснабдијевања и који због тога имају великих проблема посебно у
љетном периоду када су суше.

Дамир Сладојевић, начелник
одјељења за изградњу града и
управљање имовином, каже да је
израда пројектне документације
предуслов који је потребно урадити да би општина имала полазну
основу за коју ће у наредном периоду изналазити финансијска средства за затварање финансијске
конструкције цјелокупног пројекта.
- С обзиром да на пројектном
локалитету нема изворишта
потребно је пројектовати водовод који би преузимао одређену
потребну количину воде са базена водовода Бочац, који је изграђен у засеоку Шумњаци који при-

пада општини Бања Лука и да се
даље због успона вода пумпа у
резервоаре које је потребно
смјестити на позиције са којих се
може вршити квалитетно водоснабдијевање највиших дијелова
предметног локалитета - каже
Сладојевић и додаје да постоји
договор са градом Бањалука за
спајање водовода Горњи БочацБаљвине.
Пројекат ће допринијети стварању побољшања услова повратка
и живота мјештана Баљвина кроз
рјешавање елементарног права
становништва на воду за пиће.
С. ЋУСО
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СЈЕЋАЊЕ 19 ГОДИНА ОД ОТВАРАЊА МАСОВНЕ ГРОБНИЦЕ У МРКОЊИЋУ

Злочинци још увијек
далеко од руке правде
П

олагањем вијенаца и служењем парастоса погинулима у капели Светог Марка у Мркоњић Граду обиљежена је 19. годишњица од отварања масовне гробнице у којој је
пронађено 181 тијело српских цивила и војника, од укупно 364
тијела пронађена у више секундарних гробница. Ово људско
страдалиште дјело је оружаних
снага Хрватске и ХВО-а.
За те ратне злочине још нико
није одговарао, те их је Хашки
трибунал прије осам година уступио на процесуирање Тужилаштву БиХ које планира да га уступи правосуђу Хрватске.
- То је неприхватљиво. Злочин
је учињен на простору Босне и
Херцеговине, која има тужилаштво и суд и било би нормално да
процесуира злочине почињене на
њеном простору у размјени
информација и доказних поступака са хрватским правосуђем. То је
један од ријетких случајева да се
то дешава на овакав начин и на
овом мјесту које је оличење стравичног злочина, који има облике и
геноцида и урбицида - рекао је
Недељко Митровић, испред Републичке организације породица
заробљених и погину-
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жртава, од 181
жртве из масовне
гробнице у Мркоњић Граду,
још није идентификовано.
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Пристрасна међународна комисија
У организацији Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих
цивила РС одржан је округли сто о теми "Упознавање са почeтком идентификације" у Заводу за
судску медицину РС.
Недељко Митровић је рекао да је процедурално
све обезбијеђено за почетак идентификације као и
услови правни, технички, организацијски и финанлих бораца и несталих цивила, и
додао да представници Српске у
органима БиХ то не би требали и не
би смјели прихватити, а да се органи-

сијски.
- Сада само остаје да на терену дођемо до
сваке породице и да им објаснимо о чему се ради и
да им пружимо шансу, јер на овај начин прије ће
доћи до истине него до лабараторије у Тузли, јер
они то очито опструишу - истакао је Митровић и
напоменуо да на овај начин желе да докажу да је
међународна комисија пристрасна.

зација, као НВО који представља
жртве, мора се жестоко супротставити таквој намјери.
Непроцесуирањем злочина разочарана је и Мира Ђуза из Мркоњић Града, која је у масовној гробници нашла тијело свога брата
Лује Ступара који је заробљен и на
звјерски начин убијен.
- Када смо се 4. фебруара
1996. године вратили из избјеглиштва, прво смо дошли на гробље. Видјела сам стуб на којем је
био конопац, а испод су биле
справе на којима су наши људи
мучени, а видјела сам и два дуга
дрвета која су на средини имала
жељезну куку. То је било страш-

но. Доктор Станковић, патолог,
објаснио ми је да су жртвама прво
стављали гркљане на ту куку, па
су их тупим предметом тукли у
главу - сведочи Ђуза и додаје да је
таквих било много.
Љиљани Перић злочинци су
убили оца Душана, брата Слободана и стрица Милорада Црнчевића.
- Нашла сам их 4. априла,
осјећај је мучан и ружан сваки
пут, јер то са нама живи сваки
дан. Мислим да је тешко у овом
времену велике неправде наћи
правду за те жртве које су овдје
страдале на најгори начин - каже
Перићева.

8

ЛИТЕРАРНИ РАД

Република
Српска
Отаџбина је оно од чега
потичеш, оно што јеси и што
ћеш бити до краја. Да волим
ово плаво небо испод којег растем срећан и слободан, схватио
сам једне сасвим обичне
недјеље.
Недјеља је дан потпуне
слободе, дан кад сам ослобођен разноразних школских
обавеза и захтјева које пред
мене постављају што родитељи, што наставници. Прољећно јутро окупано сунцем на
кристално чистом небу обећавало ми је много. Неуобичајено,
али то јутро умјесто на фудбал,
отишао сам с татом на гробље.
Тата је палио свијеће на
гробовима мени непознатим
људима. Тај дан сам схватио
цијену земље у којој живим и
цијену моје слободе. Драган,
Милан, Душан, Ратко и још
многа имена са надгробних
споменика су имена неостварених очева мојих никад рођених
другара, дјевојчица и дјечака
којима није пружена шанса ни
да се роде. Ту на мјесном гробљу упознао сам живот. У мени
су се измијешале туга и срећа.
Туга због мојих никад упознатих ортака. Срећа јер сам схватио величину мог оца који се
млад из рата вратио без лијеве
руке, али вјерујте да са једном
руком грли љепше него неко са
двије. Схватио сам да се у једном моменту, пуно прије мог
доласка на овај свијет, водила
највећа битка од чијег исхода је
зависило моје постојање или
непостојање. Улог је био живот.
Битка је завршена и створена
је земља у којој живим Република Српска.
Те недјеље са оцем на
гробљу схватио сам да поред
повезаности са породицом, на
неки начин имам везу и са
онима који давно, несебично и
храбро, уградише свој живот у
темеље моје слободе. Та слобода носи име Република Српска.
Ова земља је дио мене. Одрећи
се ње за мене би значило одрећи се оца и осушити се као
стабло без коријена јер отац је
у коријену ријечи отаџбина.
Марко Попадић

Посјета породицама погинулих

Представници Општинске организације заробљених и погинулих бораца и несталих лица из Мркоњић Града
посјетили су три породице погинулих
бораца и уручили им симболичне поклоне поводом Васкрса.
Посјетили су Милеву Жупић (79),
која је у рату изгубила три сина Живка,
Жељка и Стевана. Драго јој је кад јој неко
дође у посјету.
- Хвала вам што сте дошли да ме
обиђете. Стара сам и болесна, ноге ме
боле, а највише ме обиђу сестре - казала је Жупићева.

Обишли су и породицу Боје Црнчевић (76) која је у рату изгубила сина
Слободана и мужа Душана. И она се захвалила организацији што је нису заборавили.
Здравко Караћ из Организације
породица заробљених и погинулих и несталих лица каже да они често посјећују
породице погинулих пред празнике.
- Питамо их како су, да ли им нешто
фали, обиђемо их да виде да нису
сами. Овај пут смо одабрали породице
са двоје и више погинулих - казао је
Караћ.
Д. Лекић

Марко Попадић (на слици са предсједником РС Милорадом Додиком)
је ученик ОШ “Иван Горан Ковачић”
из Мркоњић Града, а његов литерарни рад је награђен на конкурсу
најбољих литерарних и ликовних
радова ученика основних и средњих
школа, а поводом манифестације
“Републици Српској за рођендан”.
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ИНТЕРВЈУ: Е

Како су наши преци опстајали и
својим животом и присуством
сачували наше светиње и нашу
свету косовско-метохијску
земљу тако и ми угледајући се
на њих дужни смо да то исто
чинимо. Косово и Метохија нису
само географски појам, нису
само територија, они за нас
представљају нешто више
Разговарала: СЊЕЖАНА ЋУСО
Монашки пут епископа Теодосија кретао се од Манастира Црна Ријека, крај Новог Пазара, гдје
започиње монашки живот под духовним руководством игумана Артемија, садашњег умировљеног
Епископа рашко-призренског...
За епископа рашко-призренског устоличен је 26. децембра
2010. године у обновљеном саборном храму Св. Великомученика
Георгија у Призрену. У Мркоњић
Граду боравио у знак захвалности ктитору храма Светог Саве
Младену Милановићу, који већ
десету годину помаже манастире и
српски народ на Косову и Метохији. Била је то прилика да са његовим Преосвештенством направимо
интервју за Локалне новости.
"Без обзира гдје смо, у ком времену и како живимо, у невољама,
опасностима и тјескобама, увијек
треба да имамо Христа пред својим очима, и увијек требамо Господа носити у своме срцу. Кад имамо
Господа, онда ће нам живот бити
много бољи и биће осмишљенији у
сваком погледу, јер кроз овај
живот треба да наставимо вјечни
живот. Међутим, не можемо то постићи ако не будемо у овом животу
имали Господа као свог животног
сапутника и ако не будемо све своје
бриге, невоље и патње и муку
предали њему у молитви, у нади да
ће Господ све то чути и примити и
помоћи нам. Са Господом свуда, а
без њега нигдје", поручио је еписком Теодосије вјерницима Мркоњић Града, као и народу који вјерује уопште.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Који је
повод Ваше посјете?
ЕПИСКОП ТЕОДОСИЈЕ: Дуго
сам желио да се сретнем са нашим
великим ктитором и добротвором
господином Младеном Милановићем који већ десету годину у континуитету помаже наше манастире, нарочито на Косову и Метохији.

Желио сам да нешто поклонимо
нашем највећем дародавцу. С
обзиром на то да смо сви кренули
на обиљежавање 70 година од
пробоја Јасеновачких логораша, ја
сам хтио да искористим тај тренутак и да посјетим Мркоњић Град и
да се сусретнем са нашим дародавцем, али не само са њим него и
са овим вјерницима, јер ја сам кроз
њега видио колико и овај народ
има широку душу, колико има племенито срце и колико желе да оно
што имају подијеле са другима.
Донио сам му икону коју су насликале монахиње из наше Епархије.
На њој је урађен филигран, позлата и окови те иконе од наших старих Призренаца који су се бавили
тим старим занатом. То је икона
Богородице Елеусе милостиве из
храма Богородице Љевишке у
Призрену, гдје Богородица у једној
руци држи Христа, а у другој корпицу. Господ узима из те корпице и
даје свима којима је потребно,
сиромашнима, невољнима и осталима. Та икона симболички представља нашу захвалност Младену
и свима који Косово и Метохију носе
у свом срцу и који од онога што
имају желе да подијеле са другима. Можда нас је и ова невоља која
је прије задесила Мркоњић Град
него Косово и Метохију зближила,
и у тој невољи се родило једно
вјечно, трајно пријатељство између дародаваца и нас који примамо
те дарове. Ето, и ми смо узвратили
једним нашим даром.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Шта
нам можете рећи о животу Православне цркве и вјерника на
Космету?
ЕПИСКОП ТЕОДОСИЈЕ: Најважније је да смо ми данас присутни
на Косову и Метохији и да опстајемо на том нашем светом простору. Како су наши преци опстајали
и својим животом и присуством
сачували наше светиње и нашу
свету косовско-метохијску земљу
тако и ми угледајући се на њих

Најва
и даљ
на Ко

Дошао сам у Мркоњић Град да се сусретнем
са нашим великим ктитором и добротвором
господином Младеном Милановићем, али не
само са њим него и са овим вјерницима, јер ја сам кроз
њега видио колико и овај народ има широку душу,
колико има племенито срце и колико желе да оно
што имају подијеле са другима. Донио сам му икону
коју су насликале монахиње из наше Епархије. На њој
је урађен филигран, позлата и окови од наших старих
Призренаца који су се бавили тим старим занатом. То
је икона Богородице Елеусе милостиве из Храма
Богородице Љевишке у Призрену.

дужни смо да то исто чинимо. Косово и Метохија нису само географски појам, нису само територија, они за нас представљају
нешто много више. Са вјером у
Бога и подстакнути великом жељом, вјером и љубављу на тим светим просторима, за нашим Косовом и Метохијом ми заиста ево и у
овим тешким временима живимо и
опстајемо.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Који
простор обухвата епархија и
какво је стање у храмовима, те
колико православних хришћана
данас живи на Космету?
ЕПИСКОП ТЕОДОСИЈЕ: Ја сам
епископ рашко-призренски и мени
припадају двије области које су
данас много угрожене. Тешко би ми
било мјерити и рећи које су угроженије, да ли Рашка област гдје имамо све више надирање муслимана,
а то је колијевка српске државе,
гдје се зачела српска држава стари
Рас и село Дежава гдје је рођен
Свети Сава, или Косово и Метохија,
за које видимо само по нашим светињама на том простору колико је
ту била присутна наша држава. У
рашко-призренској епархији имамо око 65 свештеника и бар половина тих свештеника не могу да
живе ту јер нема народа који је
већим дијелом избјегао. Двије трећине народа је послије 1999. године напустио Косово и Метохију,
тако да имамо градове без Срба.
Рецимо, Приштина има око 45 Срба
данас, а имала је око 40 хиљада,
град Призрен има око 20 Срба, а
имао је од 8 до 10 хиљада, град
Ђаковица има данас само манастир Успења Пресвете Богородице
гдје живе двије монахиње и двије
мирјанке, жене које су ту остале,
док су Дечани, Вучитрн, Урошевац,
Штимље и многи градови практич-

Литургија у мркоњићком Храму Светог Саве
Преосвећени Епископ рашко-призренски Г. Теодосије служио је у Храму Светог
Саве вечерњу литургију уз саслужење протојереја Драгана Липовчића.
Окупљеним вјерницима епископ Теодосије
се обратио поучном бесједом у којој је истакао
непроцјењив значај очувања вјере, духовности
и доброчинства. У свом обраћању говорио је и
колико је тешко живјети у посљедњих 16 годи-

на на Косову и Метохији, те да то не би могли
без помоћи добрих људи.
Епископ Теодосије молитву у храму Светог
Саве одржао је на позив домаћина и ктитора
храма Младена Милановића, који уназад
десет година помаже светиње и српски народ
на Косову и Метохији, а који су у овим тешким
условима опредијељени да остану да живе и да
се Богу моле у светињама Косова и Метохије.

Тим поводом Епископ Теодисије му је у знак
мале захвалности уручио икону Богородице
Елеусе милостиве из храма Богородице
Љевишке, коју су насликале монахиње из
епархије рашко-призренске и нагласио да икона симболички представља њихову захвалност
господину Младену и свима који Косово и Метохију носе у свом срцу и који од онога што
имају желе да подијеле са другима.
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ЕПИСКОП РАШКО-ПРИЗРЕНСКИ Г. ТЕОДОСИЈЕ

ажније је да смо
ље присутни
осову и Метохији
но без иједног Србина. У самом
граду Пећ, не рачунајући Пећку
Патријаршију, живи само седам
Срба. Али, иако нема нашег становништва ми смо сачували храмове, оне који су били срушени ми
смо обновили и данас у Пећи имамо два млада свештеника који
живе са својим породицама. Значи,
у рашко-призренској епархији има
око 100 монаха и искушеника у око
20 манастира и све то желимо и уз
божију помоћ за сада успијевамо
да сачувамо нашим животом и
присуством.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Знамо
да је Косово колијевка српске
духовности, какав је црквени и
духовни живот данас на том
простору и колико вјерници могу да се крећу и испољавају своју вјеру, те да посјећују цркву?
ЕПИСКОП ТЕОДОСИЈЕ: Наши
вјерници који живе на Косову и
Метохији све више долазе у храмове. Рекао бих да у овој невољи
виде да им је црква остала једина
стабилна институција за коју могу
да се вежу и да остваре неке своје
животне потребе. Ми имамо и народне кухиње, њих шест у којима
се храни више од двије хиљаде
људи дневно и имамо разне активности по питању обнове, по питању
помоћи вишечланим породицама,
а помажемо и студенте. Црква се
бави народом и народ препознаје
у цркви нешто више него што би
црква у неким другим околностима
значила народу. Такође, много више нам долазе вјерници из централне Србије и из других крајева,
из Републике Српске, из Црне Горе.
Људи долазе као хаџије у свој
Јерусалим да се поклоне нашим
светињама, моштима наших светитеља и одлазе са Косова и Методије, што је мени драго, испуњени
духовном радошћу и пуна срца.
Благодат божија нас држи на Косову и Метохији и предводи и награђује све оне поклонике који
долазе.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Какво
је стање са призренском Богословијом и како се одвија њен
рад? Има ли заинтересованих
ученика и одакле они долазе?
ЕПИСКОП ТЕОДОСИЈЕ: Ја бих
рекао да је призренска Богословија
највеће чудо на почетку 21. вијека.
Седамнаестог марта 2004. године
Богословија је потпуно спаљена.

Ја сам епископ рашко-призренски и мени
припадају двије области које су данас
много угрожене. Тешко би ми било мјерити
и рећи које су угроженије, да ли Рашка област гдје
имамо све више надирање муслимана, а то је
колијевка српске државе, гдје се зачела српска
држава стари Рас и село Дежава гдје је рођен Свети
Сава, или Косово и Метохија, за које видимо само по
нашим светињама на том простору колико је ту
била присутна наша држава. Двије трећине народа
је послије 1999. године напустио Косово и Метохију,
тако да имамо градове без Срба.

И најмањи инцидент може
за нас да буде фаталан
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Колико су безбједне наше светиње у овом
тренутку и да ли има инцидената?
ЕПИСКОП ТЕОДОСИЈЕ: Могло би се рећи да је данас нешто
безбједније него што је то било 1999. и 2004. године, али све је то
релативно. И најмањи инцидент може да покрене за нас фатално
насиље, у смислу да и ово мало што нас је нестанемо са тих простора. Наше храмове и манастире су дуго чували припадници
КФОР-а. Натови војници још само су остали у манастиру Дечани
да чувају Високе Дечане, док остале наше светиње, манастире,
цркве и Богословију чува Косовска полиција. Ријеч је о мјешовитом одреду Срба, Албанаца и Муслимана, њих 160 на чијем челу
је Србин из Зубиног Потока, али и то је боље него да немамо
никакву заштиту. Али, као што сам рекао све је то релативно јер у
случају неког насиља то није довољно да би се наше светиње
сачувале.

Већ 1999. године професори и ученици су прешли у Ниш и нико није
повјеровао да ће се икад обновити
њен живот и рад. На црквеноархијерејском сабору 2011. године ја
сам поменуо и затражио да се
донесе одлука о обнови рада те
Богословије. Ми смо тада били
обновили само једну најстарију
зграду Богословије и Епархијски
дом помоћу Европске агенције за
реконструкцију. Овдје ми нико није
вјеровао да се то може остварити,
тако да су ме многи епископи у
сабору тада питали:
''Да ли ти Теодосије стварно
мислиш да се може обновити рад
те Богословије? Да ли ће ико од
родитеља послати своје дијете да
учи у тој школи, послије свега што
се десило и с обзиром на то да у
том граду сад има само 20 Срба?
Да ли вјерујеш да ће ико од професора да дође да ти живи у
Призрену и да предаје, како мислиш то да обновиш?''.
Ја сам рекао да ће тај покушај
бити веома битан и значајан за
Србе који су на Косову и Метохији. И
ту нашу жељу је Господ чуо и заиста нас је подржао. Не само да је
заживјела призренска Богословија, већ она данас представља
један од наших највећих светионика како на Косову и Метохији тако и
шире, што нашој цркви много
значи. Данас имамо око 44 ученика
у четири разреда, и у септембру
треба да крене пета генерација.
Имамо око десетак професора и
сви су весели и задовољни, просто
је то божија благодат.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Сусрет са
Патријархом
У скупштинској сали општине
одржана је промоција књиге "И
мудри и безазлени, сусрет са
Патријархом" новинарке и уреднице Религијског програма Радио Телевизије Републике Српске, Жане Вукосављевић.
Осим ауторке, о књизи је говорио парох мркоњићки Драган
Липовчић.
- Повод за писање дјела је
био разговор са блаженопочившим српским патријархом Павлом, са којим је снимљен божићни разговор у децембру 2003.
године у згради Патријаршије у
Београду - рекла је ауторка Жана
Вукосављевић.
Она је додала да је књига свјетло дана угледала 12 година послије
и сматра да није касно што је управо сада изашла, јер мисли и ријечи
патријарха Павла некако сада
добијају на снази.
- Жана на овај начин, нашу
свету вјеру, како нама самима,
представља и другим народима
и гледајући добра дјела наша и
добру вјеру нашу препознају
истинитог и правог Христа - рекао је парох мркоњићки Драган Липовчић и додао је да је ово уједно и
прилика да се сви подсјете на
нашег блаженопочившег патријарха, "светитеља који хода", како
су га људи још за живота његовог
звали и који је Свето јеванђеље
преточио у свој живот.
Ауторка је у књизи покушала
да на што аутентичнији начин пренесе патријархову живу ријеч, да ју
отргне од заборава и подијели са
другима. У додатку даје објашњења уз поједине патријархове одговоре. Ријеч је о информацијама које
употпуњују интервју са Патријархом, као што су извјештаји светих
апостола и јеванђелиста Матеја,
Марка, Луке и Јована, Житија светитеља итд.
Рецензије су написали др Владислав Топаловић, професор
Православног богословског факултета "Св. Василије Острошки" у Фочи и архимандрит Данило Павловић, игуман манастира Житомислић.
Ауторка је своје прво књижевно остварење посветила свим трагаоцима за смислом постојања и
путницима, којима су Љубав, Нада
и Вјера водиље на животној стази.
С. ЋУСО
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33. ДРУЖЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА МРКОЊИЋАНА У БЕОГРАДУ

Традиционално дружење

У београдском Сава центру 27.
марта Удружење Мркоњићана
обиљежило је 33 године рада, уз
присуство великог броја Мркоњићана и њихових пријатеља. Била је то
прилика да они који живе у Београду и широм Србије да се врате
успоменама и присјете родног краја.
Дружење у Сава центру је употпунило присуство званичне делегације општине Мркоњић Град коју
је предводио предсједник Скупштине општине, Миленко Милекић, са још педесетак гостију из

Мркоњић Града.
Предсједник удружења Жарко
Гајић, поздравио је присутне, а посебно госте из Мркоњић Града, као
и бројне госте из Зрењанина, Панчева, Новог Сада, Српске Црње,
Банатског Новог Села, Вршца, те
им пожелио добру забаву и весеље.
- Наше Удружење је најстарије завичајно удружење у Београду. Захваљујући нашим људима
успјели смо да опстанемо све ове
године. Удружење се до сада бавило сакупљањем хуманитарне

помоћи, набавком књига за библиотеку у Мркоњић Граду, организовањем дружења у Београду,
одласцима у родни крај, а у наредном периоду планирамо веће
активности на успостављању
културне и спортске сарадње.
Миленко Милекић, предсједник
Скупштине, захвалио се на дивном
дружењу и помоћи коју је удружење
до сада упутило у Мркоњић Град.
- Имам част да вас испред
општине Мркоњић Град поздравим и да се са вама дружим.

Велико вам хвала на томе, као и
за сву помоћ коју сте до сада
слали. Сарадњу са родним крајем
сте исказали и ове године слањем новчане помоћи за страдале
у прошлогодишњим поплавама
што нам је много значило - рекао
је Милекић и додао да општина
Мркоњић Град одржава добре
односе са овим завичајним удружењем и помаже им у раду, па су
тако и ове године помогли организовање ове манифестације.
На прослави госте је забављао

оркестар Часлава Виденовића, а
запажене наступе имали су Весна
Малић и чланице Етно групе
"Жар" из Мркоњић Града, те
Славиша Кежић и Петар Дедић
из Подрашнице.
Такође, на вечери Мркоњићана
претпремијерно је емитована
пјесма "Косидба", за коју је музику и текст написао наш врхунски композитор Радослав Грајић. Пјесма ће бити премијерно изведена у
извођењу Недељка Билкића поС. ЋУСО
четком јула на Балкани.

ДЕВЕТИ ВАСКРШЊИ САБОР НА КОЛОБАРИ

Васкршње шаренице

Т

радиционална народна манифестација "Васкршњи сабор на Колобари"
одржана је по девети пут на Ледени
понедјељак испред Културног центра "Петар Кочић" на Тргу Српске војске.
Трговиште Колобара, испред зграде среског начелства од старина је било зборно мјесто о Васкрсу на Ледени понедјељак гдје су се
млади и стари уз поздрав "Христос Воскресе"
такмичили у туцању васкршњих јаја, са надом
да ће година која је пред њима бити боља и
роднија, испуњена миром и љубављу. У жељи
да сачува сјеме ове народне светковине, прије

девет година Културни центар покренуо је
ову манифестацију првенствено намијењену
дјеци.
Увођењем више такмичарских дисциплина дјеца, омладина, а и старији поштоваоци
ове хришћанске и православне традиције
сваке године са нестрпљењем очекују Васкршње дружење у Културном центру или испред њега.
Трочлани жири у саставу: предсједник
Милан Ћоћкало и чланови Никола Ћоћкало
и Зорица Верем, имао је пуне руке посла да
одрже ред и омогуће учесницима да своје

умијеће и вјештине покажу кроз такмичења
која су специфична за ову манифестацију.
На Васкршњем саборовању учествовало
је 115 такмичара у осам такмичарских категорија.
Најљепше јаје писаницу, са крстом и натписом Христос Воскресе, урадио је Станко
Даниловић, а ништа мање лијепо украшена
васкршња јаја била су из руку вриједних младих умјетника Милоша Добријевића, Милијане и Богдане Милановић, Стефана и
Ање Бајић. Сви награђени су добили дипломе, књиге, а првонаграђени је добио 20 КМ.
Најмање јаје од ластавице пронашао је
и донио Желимир Јовандић, а највеће од
морке Милан Павловић који су награђени са

дипломама и књигама.
Најстарији Миле Шормаз и најмлађи
учесник Алекса Томић показали су да године нису препрека када је велика љубав према
васкршњем такмичењу. Награђени су са дипломом и по 10 КМ.
Најпрецизнији од 42 такмичара код убацивања јајета у сепетић били су Милан
Павловић, Данило Богојевић и Душан
Димитрић, док су посебну вјештину и брзину
у ношењу јајета у дрвеној кашици од 30 такмичара, показали Миљан Ласица, Немања
Јовандић и Данило Богојевић. Награђени су
са дипломом, а првонаграђени са 20 КМ.
Најатрактивнија је била дисциплина у
туцању или разбијању јајета од јаје, која је
окупила 65 учесника. Најтврђе јаје које је
преживјело сва силна ударања у пет такмичарских кола донијела је такмичарка Маја
Иликтаревић, док је друго мјесто припало
Немањи Јовандићу, а треће Дејани Цвијић.
Такмичари су награђени дипломама, књигама и 20 КМ за прво мјесто.
Књиге као поклон у знак сјећања на ову
Васкршњу радост обезбиједио је Клуб умјетничких душа.
С. ЋОЋКАЛО
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СИМО САВИЋ, ВРИЈЕДНИ ПЕНЗИОНЕР ИЗ МРКОЊИЋ ГРАДА

Златне руке мајстора Симе
Симо је за четрдесетак година мајсторлука изградио око 150 кућа на подручју мркоњићке и сусједних општина, а данас израђује постоља за иконе,
свијеће, кандила, етно предмете од дрвета...

З

а шездесетосмогодишњег Мркоњићанина Симу Савића важи она народна изрека да има златне руке. Овај
самоуки мајстор од своје четрнаесте
године бави се мајсторлуком, а посљедњих десетак година и израдом сталака за
иконе, свијеће, кадионице и кандила, али и
етно предмета и сувенира од дрвета.
Тврди да је за четрдесетак година мајсторлука изградио око 150 кућа, на подручју мркоњићке и сусједних општина. Неимарством се
три године бавио радећи у Бечу у Аустрији.
Савић је самоук, јер није ишао у школу.
Међутим, то му није представљало проблем да
у Аустрији ради на зидању вишеспратница и да
"чита" најсложеније пројекте. Својим даром је
запањио и Аустријанце. Што нису успијевали
аустријски инжењери рјешавао је Симо, неимар
родом из Медне код Мркоњић Града.
- Дар за грађевинарство наслиједио сам
од свога оца, који ме је као малог дјечака
водио са собом да радим и да му помажем

Музеј

Савић има у плану да дио своје радионице уреди као музејски простор.
- Све што израдим остављам за свој
мали музеј. Не желим ништа да продам
јер сви сувенири мени много значе. До
сада нигдје нисам сам излагао своје производе, али имам у плану да се појавим
на некој изложби у нашем граду - каже
Савић.

У

кључимо СОС, сви, овог трена! Нашем суграђанину Бобану Ђурићу, омладинском
раднику, волонтеру и једном од највећих хуманиста нашег
града, потребно је 300.000 КМ
како би се извршила операција кољена и како би Бобан заувијек
могао рећи „збогом“ штакама.
Наиме, Бобан болује од јако
ријетке болести, хемофилије те је
ову операцију његових кољена немогуће извести без најсавременијих
хирурших метода, врхунских хирурга, те лијекова који су изузетно скупи, а који су неопходни како би се
зауставило крварење.
Када у пар реченица опишемо
Бобанов проблем, баш као сада, то и
не изгледа тако страшно. Али, када
бисте били осуђени да свој живот
проведете у борби са овом болести,
када бисте своје дјетињство провели лежећи у болничком кревету, а
младост у борби за набавку лијекова
(који тада нису били доступни),
схватили бисте колико је заправо
овај проблем велики и мукотрпан за
Бобана и његову породицу. Само они
који га познају јасно им је да би о
њему могли причати и писати дани-

код изградње кућа. Отац је млад умро па сам
ја са деветнест година почео сам да градим
куће. Није било лако, али се морало радити и
од нечега живјети - сјећа се тих дана Симо.
Симо Савић по одласку у пезију одлучио се
да своје слободно вријеме "убија" у малој
радионици, са два ножића и длијета, израђујући од дрвета етно предмете које су некада
користила домаћинства у мркоњикој и сусједним општинама. С успјехом израђује универзалне сталке за иконе, свијећњаке, мале кадионице и кандила. У свом послу ненадмашен је и
познат наделеко.
Све то ради са много љубави, а све предмете вјерно чува јер планира да једног дана своју
гаражу претвори у мали етно-музеј.
- То што ја израђујем од дрвета, мало ко
може. За израду користим два мала ножића и
длијето, а од бушилице сам направио мали
токарски строј за обраду и брушење дрвета.
Док радим у радионици и правим разне предмете и минијатурне објекте, као што су воденице, коњска и волоњска запрега, кућице и
ракијски казан, ја се одмарам. То је моја занимација, хоби и садржај живота, јер ја једноставно не могу без рада - објашњава Савић.
Мада је самоук мајстор и није ишао у школу,
Савић спонтано долази до идеја за израду
етно-предмета. Све што изради ради за своју
душу, из хобија и жеље да старине сачува од
заборава и да их покаже младим генерацијама.
- Први мој рад био је израда минијатурних коњских кола, оних која се користе за
коњске запреге у Крајини. Касније сам почео
да израђујем разне предмете. Посебно уживам док израђујем универзални сталак за

IN MEMORIAM
МИЛАН МИТРИЋ

Лакоћа
заборављања
На вијест о смрти Милана
Митрића медији као да су мало
остали по страни. Није да нису тај
тужни догађај забиљежили, али
некако стидљиво, као да се олако
заборавило шта је он значио у
информисању и да смо изгубили
веома значајног новинара.
Митрић је био новинар и боем,
тако да је кроз професију и ван
ње оставио видљив траг како у
Јајцу, тако и у Мркоњић Граду гдје
га је донио ратни вихор и приморао да почне из почетка битку за
преостали дио живота. За свога
овоземаљског живота вјерујем
да ни сам Митрић, који је врсно
писао и имао оно што се каже
"новинарство у малом прсту" није
никада до краја разграничио сва-

Насљедник

Савић наглашава да у његовој породици за сада нема нико да исказује интерес за
израду етно-предмета. За то нису заинтересовани његов син, као ни унук Симо.
иконе, свјећњаке за свијеће и кандила. Све
то израђујем углавном од јаворовог дрвета,
јер је много погодније за обраду од храста и
јасена. Док израђујем предмете радим полако и не журим. У раду уживам. Док израдим
мали точак за коњска кола треба ми два
дана мирног рада - прича Савић.

СЛОБОДАН ДАКИЋ

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ХУМАНИСТИ БОРИСЛАВУ ЂУРИЋУ

БУДИ ДРУГ за Бобана
ма, са осмјехом на лицу - али увијек
са присуством некакве кнедле у грлу,
свјесни његовог проблема са којим
се он бори као највећи Супермен. О
каквом човјеку је ријеч говори и то
да су његови пријатељи управо и
били иницијатори за покретање ове
хуманитарне акције под називом
"БУДИ ДРУГ за Бобана".
Кажу да само храбре и велике
прате и велике несреће, јер они
слаби не би ни издржали. Његова
болест није била и његов пораз,
напротив, јер он је од тога направио
своју личну побједу. Заправо, низ
својих побједа и тиме показао свима
да човјек може да буде јачи и од
самог себе. Бобан је заиста јачи и од
самог себе! Оснивач је омладинске
организације "Центар" у Мркоњић Граду те њен дугогодишњи
предсједник. Учио је младе шта значи бити човјек, колико су амбиције у
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Рачун

Број жиро рачуна на који је
могуће уплатити новац: 562099-8100-2503-04 (Борислав
Ђурић, Развојна Банка Бања
Лука). Надамо се да ће поново
бити отворен и м:тел-ов број за
хуманитарни позив нашем Бобану.

животу битне и да срећа није у материјалним стварима. Учио их је да
буду волонтери, позивао на волонтирање, организовао је мноштво радионица како би начинио што
већу едукацију младих. 2012. године
му је Министарство породице,
омладине и спорта додијелило и
Републичку награду "за најбољег организатора волонтирања". Омладинска организација "Це-

Омладинском раднику и волонтеру потребна је
помоћ да прикупи 300.000 КМ за операцију

нтар", као и сам Бобан, међу оснивачима су Омладинског савјета Републике Српске. Поред тога, покретач
је великог броја иницијатива за
бољу здравствену заштиту обољелих од ријетких болести што је
резултирало усвајањем Програма
за ријетке болести од стране Владе
Републике Српске.
Немојмо допустити да наш Бобан буде сам у овој битки. Будимо и
ми дио ње. Покажимо Бобану колико
нам је стало да се и ми боримо уз
њега те да сви заједно истрајемо у
овоме.
ИЛИЈА ЛУКАЧ

кодневни живот од професије,
професију од боемије и тако у
круг. Код њега је то некако било
испреплетено, умрежено и вјероватно му је давало снагу, али исто
толико и нарушавало здравље. И
то се по обичају вртило у круг.
Милан Митрић је посебно уживао
радећи прилоге о спорту (био је
дописник београдског Спорта и
новинске агенције СРНА), али је
највише времена провео за микрофоном.
Животни пут му је био баш
трновит, све могуће недаће, а
нарочито ратне сручиле су му се
на главу, па је хтио не хтио морао
мијењати мјеста пребивалишта:
Јајце, Мркоњић Град, Бања Лука и
обратно, па на крају и до смрти
Мркоњић Град.
Памтиће га као радника бројни електронски медији, али највише Радио Мркоњић Град, Радио Јајце и Радио Крајина, мада је
оставио трага и у другим информативним кућама са којима је повремено и према потреби сарађивао. Они који су га боље познавали уједно су знали колико се
издвајао, просто штрчао изнад
бројних просјечних актера у информисању, изузетном харизмом, невјероватним гласовним
могућностима и реторичком способношћу. Због тога је и као водитељ бројних јавних и спортских
манифестација као ријетко ко
"владао" простором и публиком
било да је то у дворанама, на стадионима или трговима.
Смрт га је недавно одвојила
од нас, али се надамо да неће узети сјећање на њега, човјека који је
у животу много пропатио док није
отишао на небо. Не смијемо заборавити да ће нас Милан Митрић
посматрати са неба, са висина и
"опомињати" да се наше памћење не контаминира заборавом.
ЖИВКО ЂУЗА
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ПЕТАР БОЖОВИЋ ГОСТОВАО У МРКОЊИЋУ

Нељудски однос Срба
према култури

Народу дају
ријалити

ПОЗОРИШНО ГОСТОВАЊЕ

Чекајући Марчела
Глумци Жељко Милошевић
и Владан Поповић одиграли су у
Мркоњић Граду представу "Чекајући Марчела" која је настала
у копродукцији Културне сцене
"Мале ствари" из Требиња и
Театра "Федра" из Бугојна.
Ријеч је о трагикомедији која је
урађена по тексту чији су аутори
Стефано Ричи и Ђани Фортеа, а
у режију и адаптацији Жељка
Милошевића који игра у представи. Милошевић је истакао да
му је највеће задовољство што
публика разумије оно што се представом жели рећи.
- Ми постављамо питање да
ли постоји и колико је танка
линија између нормалног и ненормалног, јер овдје су двојица
лудака који се играју неких нормалних ситуација, а свједоци

смо, ако имало отворимо очи,
колико је око нас оних нормалних који се у ствари играју лудака - објаснио је Милошевић.
Поповић је навео да је тема
представе људска отуђеност у
данашњем друштву.
- Радња је смјештена у парк
умоболнице, а све је то полазишна основа да се исприча
колико смо удаљени једни од
других, колико смо усамљени, и
колико смо најусамљенији негдје у самом себи и у сопственој
отуђености - каже Поповић и додаје да се нада да је мркоњићка
публика уживала у представи.
Представа "Чекајући Марчела" играна је на свим просторима
бивше Југославије, а гостовала је
и у Чешкој.
Д. ЛЕКИЋ

ПРОМОВИСАНА КЊИГА АФОРИЗАМА

"Ово и оно" Живка Ђузе
У Мркоњић Граду промовисана је књига афоризама "Ово и оно"
афористичара Живка Ђузе. Гости на промоцији били су афористичари из Бањалуке Миладин Берић и Динко Османчевић, а у програму су наступили и чланови Градског позоришта.
Ђуза, који је из Мркоњић Града, афоризме пише четрдесетак година и до сада је објaвио пет књига. Књига "Ово и оно" је збирка афоризама насталих током протеклих двадесeтак година. Предсједник мркоњићког Клуба умјетничких душа Слободан Ћоћкало рекао је да је
Ђуза модеран афористичар, чији афоризми имају "жаоку" и пецкају лоше људске навике и друштвене девијације.
Динко Османчевић је оцијенио да је Ђуза један од највећих афористичара са ових простора.
Ђуза пише прозу и у припреми је рукопис за нову књигу завичајних
прича из Подрашнице и околине Мркоњић Града.
Д. ЛЕКИЋ

Истакнути српски глумац Петар
Божовић оцијенио је у Мркоњић Граду,
гдје је одиграо монодраму "Чеговић"
Драгана Ускоковића, да је однос према
култури, који је присутан у цјелокупном
српском народу - нељудски.
- Задовољан сам публиком, али оним што се улаже
у културу и како изгледају
домови културе нисам уопште задовољан, то су две различите и опречне ствари рекао је Божовић након представе.
Он је истакао да са једне
стране има осјећања дивних
људи и публике која прима и
осјећа нешто, а с друге стране
има осећање горчине, бијеса и
љутње.
Божовић је додао да је
мркоњићка публика дивна, као
и публика у другим мјестима у
Републици Српској у којима је
гостовао.
Д. Лекић

Божовић се присјетио и
времена када је почињао.
- То је било уређено другачије. Може неко да каже
да је то било у политичке
сврхе. Баш ме брига у које је
то било сврхе, бар се пажња
није придавала анти-култури, бар не више него култури. Узмите само музику и
како то иде и која врста.
Кажу, то народ воли. То
није тачно, него ради се о
томе шта му ти константно
нудиш. Ако стално имаш
ријалити шоуе, може једино то да гледа, шта би
друго - истакао је Петар
Божовић за Глас Српске..

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПОВОДОМ ДАНА ШАЛЕ

Амерички покер и руски рулет
Клуб умјетничких душа из
Мркоњић Града организовао је
књижевно вече на којем су читани
награђени радови који су пристигли на 14. Међународни конкурс
хумора и сатире о теми "Амерички покер - руски рулет - ?!", поводом 1. априла - Дана шале. Гост
манифестације био је бањалучки
књижевник Слободан Јанковић.
На конкурс се пријавило 115
аутора из Хрватске, БиХ, Црне
Горе, Бугарске и Словеније са
1.350 афоризама, 35 прича, 65
пјесама, 110 епиграма, 20 пјесама у акростиху, 20 шала и пошалица, 30 вицева, 10 басни, пет
бајки и пет хуморески.
Предсједник Клуба умјетничких душа Слободан Ћоћкало ре-

Нај-афоризам из Пожаревца

За најбољи афоризам ове године изабран је афоризам Миодрага
Лазаревића из Пожаревца, који гласи: "Амерички покер - руски рулет кинеске ципеле!"
као је да се на овај конкурс из године у годину пријављује све више
заинтересованих афористичара.
- Ове године је био најтежи,
али и најзначајнији конкурс, јер је
било највише заинтересованих.
Морамо знати да су хумор и сатира озбиљна област, што су аутори
и показали - изјавио је Ћоћкало.
Награђени афоризми биће објављени у заједничком зборнику,
поводом 14 година конкурса
хумора и сатире.

Своје афоризме читао је и сатиричар Јанковић, који је посебно
одушевио мркоњићку публику.
- Било је дивно вече, као и
обичај који се овдје гаји. Људи
који воде овакав програм су прави амбасадори једног града. Мркоњић је постао међународно познато мјесто по култури и забави
- закључио је Јанковић и додао да
му је част што су га позвали у овај
град, који осјећа својим и гдје је некада ишао у Гимназију. Д. ЛЕКИЋ
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ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (12)

Шаховски неповрат

Не каже се без разлога да оно што се
прича или је било или ће бити. Народ каже да
Бог обично бира најбоље. И тако када је 2012.
године Бог почео да призива на небо мркоњићке шахисте у релативно кратком року преминула су чак тројица: Јован Станишић, Мирко Цвијић и Момир Чулић.
Првокатегорник Станишић по професији је
био професор историје и готово цијели радни
вијек је провео као предавач у овдашњој гимназији. Као страствени љубитељ шаха имао је
од њих тројице најдужи „стаж“ у клубу. И данас се његови ученици с невјерицом вајкају:
„Зашто и ти профо тако рано оде у историју“?
Од Мирка Цвијића мајсторског кандидата,
снаге мајстора није било бољег вариоца надалеко. Рат је учинио своје и нагнао га да крене
на дуги избјеглички пут, оставио га без игдје
ичега. Шахом је лијечио своју тугу због тога.
За Момира Чулића се слободно може рећи
да је био дијете мркоњићког шаховског клуба
у којем је поникао и стасао у једног од водећих
шахиста. Не само као изванредан шахиста,
већ и као конобар Момо је оставио трага док
је ревносно услуживао госте у Хотелу „Крајина“, а касније дуги низ година на Балкани.
Из данашње перспективе може се за ову
тројицу шахиста рећи да су били узданице
Ш.К. „Мркоњић Град“.
Међутим, у причи о шахистима који су
давали посебан печат шаховском животу у
нашем граду треба свакако поменути и неколицину оних, који нису рођени Мркоњићани,
али су радећи у нашем мјесту, другујући са
нама и као велики заљубљеници у древну игру
по црно-бијелим пољима остали у лијепом
сјећању.
Један од њих био је стоматолог Асаф Хаџић онако тих и ненаметљив, просто господствен. Поштовали су га сви шахисти и радо са
њим играли маратонске, слободне партије.
Асаф је био неуморан и прави примјер како се
ужива у шаху.
Још један стоматолог био је чест посјети-
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ОВАКО ЈЕ ИСПИСИВАНА КЛУПСКА ИСТОРИЈА: Детаљ са дербија Друге шаховске лиге РС Ш.К. „Мркоњић Град“ – ПОШК у нашем граду
лац клупских просторија. Милован Боротић
се радо надигравао са разним противницима
на шаховској табли. Остао је упамћен по томе
што оне партије, које је губио није уопште
коментарисао. Поразе је ћутке подносио, али
би сваку партију коју добије обавезно пропратио радосним гласним узвиком: „Ова је била
лепа“!
Копајући по не баш сређеној архиви клуба
или пак освјежавајући сјећања, која и те како
блиједе треба отргнути од заборава још један
занимљив детаљ и поменути човјека који је
имао додирних тачака са шаховским животом
града у прошлости. Легенда српске музичке
сцене, пјевач, али уз то добар шахиста Мики
Јевремовић приликом гостовања у Мркоњић

ИН МЕМОРИАМ МИЛАН МИЛИЋ

Граду је у више наврата, додуше незванично
и са промјењивим успјехом одмјеравао снаге
са неколицином наших шахиста. Биле су то
блиц партије. Мики Јевремовић, који је 2011.
године у трећој групи великог шаховског
опен турнира у Чикагу био први (6,5 поена
из 7 кола) и освојио награду шест хиљада
долара није се ни обрукао, али ни прославио
у Мркоњић Граду. Ако аутор овог текста као
актер мечева са популарним пјевачем, има
право и да се мало нашали онда ћу истаћи да
је након тих дуела навече на концерту Мики и
те како имао разлога да запјева свој хит:
„Пијем да је заборавим“.
Да заборави не тако мали број изгубљених
брзопотезних партија.

ПРЕМИЈЕРА ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА

Одлазак сањара

Некад је неко записао нешто што сви знамо. А,
то је да још од почетка цивилизације важи племенито правило: о мртвима све најбоље. И баш због
тога писању овог некролога пјеснику Милану
Милићу приступио сам са повеликом дозом опреза,
све плашећи се да бижутеријским рјечником не
оскрнавим слово туге за сањаром из Тријебова,
мркоњићким пјесником који је више вјеровао у поезију него у стварни
свакодневни живот, живећи га онако како је само он знао и могао да
живи.
Било је и неприхватања средине која није довољно разумјела тајновита значења његове литерарне мисли и животне филозофије. Имао је
додуше подршку, слабашну и недовољну од своје сабраће и сапатника
поетског начина размишљања.
Ни након изласка двије збирке пјесама прије двадесет година,
Милан Милић није „одложио“ своје перо за писање, настављајући трагање за инспирацијом и довијајући се да како тако прибави мастило.
Животне недаће су га шибале, болест се „острвила“.
Није био довољно схваћен, као што и он сам много тога није могао
рационално докучити. Међутим, нико није могао да му ускрати маштање. Будан је сањао ходајући по ливадама родног Тријебова али и утабавајући и онако тврд мркоњићки асфалт. Тако маштајући још увијек
дјечачки, није могао ни да сања, да ће једне априлске ноћи болестан и
измучен, али тог тренутка нечим ободрен спокојно заспати... Заспати и
упокојити се.
Пјесници се најбоље осјећају међу звијездама.
Милић је предодређен на трајање у пјесничким сјећањима и послије
смрти, а локални званичници из области културе би уз сасвим мало
труда или најмање што би могли да учине у знак захвалности, то је да
прикупе све његове рукописе, објављене и необјављене, довршене и оне
тек започете да их заштите и представе јавности.
ЖИВКО ЂУЗА

Комедија
"Бубица" за
мркоњићке
малишане

Чланови омладинског ансамбла мркоњићког Градског
позоришта одиграли су комедију “Бубица”, намијењену за дјецу
од 10 до 15 година. Представа је рађена према тексту Тоде Николетића, а у режији вође Градског позоришта у Мркоњић Граду, професорице Дубравке Николић.
- Сваке године урадимо барем један Николетићев текст, јер
их дјеца воле. Дјеца добро прихватају представу и мислим да су
и глумци и публика уживали - рекла је Николићева и најавила да
ће до јуна Градско позориште сваки мјесец имати по четири представе на репертоару.
- Трудићемо се да буду разноврсне, да буде и дјечијих и
представа за одрасле. Играће наши глумци, а биће и гостујућих
- поручила је Николићева.
Дарија Јовић из Шипова, која игра у представи, рекла је да је
ово поучна прича која говори о пријатељству и неким стварима које
Д. ЛЕКИЋ
су вјечна тема за умјетнике попут љубави и вјерности.
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ИЗ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ
ВЈЕНЧАНИ - МАРТ/АПРИЛ 2015.
ИЛИЋ ПЕТАР и ЧИГОЈА МИЛИЈАНА,
ЂУРИЋ МЛАДЕН и ТЕШАНОВИЋ МИЛАНА, КАУРИН ДРАГАН и СТАНИЋ МАРИЈА, ДЕЛИЋ НИЈАЗ и КУРБЕГОВИЋ
АДИЛА, БРЕШО БРАНКО и ГАЛИЋ МИРЈАНА, МРЂАН НЕМАЊА и РОЖА САЊА, ЈОТИЋ НЕМАЊА и КНЕЖЕВИЋ ЈЕЛЕНА, ПЕКЕЗ ДРАГАН и ТАНАСИЋ РАДМИЛА, ЈОРГАНОВИЋ РАДОСЛАВ и КУДРА БРАНКА, ЋИРКОВИЋ НЕДЕЉКО и
ОЛАБИНА МИЛИЈАНА
УМРЛИ - МАРТ/АПРИЛ 2015.
КАУРИН СТАНА из МРКОЊИЋ ГРАДА
СЛАДОЈЕВИЋ СТОЈА из ТРИЈЕБОВА
ДЕВУРА МАРА из МРКОЊИЋ ГРАДА
КУРБАЛИЈА ДРАГО из ДРВАРА
ЉУБОЈА ИЛИНКА из КОПЉЕВИЋА
НОВАКОВИЋ ЗАГОРКА из ГУСТОВАРЕ
ЕРЕМИЈА ДУШАН из БЈЕЛАЈЦА
ЛИСИЦА МИРКО из ПОДРАШНИЦЕ
ПЕРИЧЕВИЋ СПАСЕНИЈА из СУРЈАНА
СТАНКОВИЋ ЈЕЛКА из ГЕРЗОВА
БУДИША МИТАР из ДОЊИХ ГРАЦА
ХЕГАНОВИЋ ОМЕР из БАЉВИНА
ЦИГАНОВИЋ МИЛЕ из ВРБЉАНА
ГРУЈИЧИЋ МИЛКА из М. ГРАДА
МИЛИЋ МИЛАН из МРКОЊИЋ ГРАДА
МАРКЕЗ СТАКА из ШИПОВА
АРЕЖИНА ДРАГОЉУБ из ШЕХОВАЦА
СТОЈИЧИЋ МОМЧИЛО из М. ГРАДА
ТАНАСИЋ ЈОВАНКА из ПОДРАШНИЦЕ
ЧУЛИЋ МИТАР из ПОДБРДА
АРСЕНИЋ ЂУРО из ПОДОРУГЛЕ
ЛАКИЋ СТАНА из БАЉВИНА
ЛАЗЕНДИЋ МИЛИЦА из ПОДБРДА
ТЕГЕЛТИЈА ЈОВО из МРКОЊИЋ ГРАДА
МИЛАШИНОВИЋ ЈОВО из КОПЉЕВИЋА
ПАЛАЛИЋ МИЛАН из М. ГРАДА
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АКЦИЈА УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА У ВРТИЋУ „МИЉА ЂУКАНОВИЋ“

Поклони за дјецу са Малишани обиљежили
посебним потребама дан планете Земље

Чланице Кола српских сестара "Блага Марија" из Ораховљана подијелиле су поклоне
дјеци са посебним
потребама у Дневном центру за
дјецу и омладину "Бу бамара".
Дјеци која бораве
у том центру Дома
здравља "Др Јован Рашковић" у
Мркоњић Граду
подијељене су играчке, храна и слаткиши.
- Малишани и
њихови родитељи обрадовали
су се поклонима, али и бризи
које су исказале чланице Кола
српских сестара према дјеци са
посебним потребама - рекла је
социјални радник у Центру
Свјетлана Крупљанин.

Дневни центар "Бубамара"
ради од 2013. године и његове
услуге користи педесеторо дјеце

са посебним потребама из мркоњићке и општине Рибник. Средства за рад Центра обезбјеђује
општина Мркоњић Град, Центар за социјални рад, донатори и људи добре воље.

Д. ЛЕКИЋ

Мркоњићко Коло српских сестара
Пакети помоћи поводом Васкрса
Коло српских сестара "Рођење Пресвете Богородице" из
Мркоњић Града поводом надолазећих васкршњих празника организовало је подјелу пакета са основним животним намирницама за 25
социјално угрожених породица. Ријеч је о вишечланим породицама,
као и о старим и изнемоглим лицима. Пакети садрже основне животне
намирнице, брашно, јаја и слично, те средства за хигијену. Помоћ су обезбиједиле чланице Кола, као и грађанство које је могло купити и остављати храну у маркетима "Милић", "НМС-Комерц" и у трговачкој радњи
"Аничић". Такође је Задружна трговина донирала 20 врећа брашна,
као и Бест маркет 19 пакета основних животних намирница.
Дијана Еремија, чланица Кола српских сестара, каже да је ово
једна од њихових редовних акција.
- Циљ нам је да поводом вјерских празника обрадујемо оне којима
је помоћ потребна. Драго нам је да можемо усрећити људе и показати
им да нису сами онда кад им је то најпотребније - казала је Еремија.
Д. ЛЕКИЋ

М

алишани из Дјечијег вртића „Миља Ђукановић“
из Мркоњић Града обиљежили су Свјетски дан
планете Земље акцијом уређења
дворишта у овој установи. Они су
ову активност реализовали у оквиру еколошког плана рада ове
предшколске установе. Лијепо сунчано вријеме малишани су уз сађење цвијећа искористили и за игру,
пјесму и дружење.
Васпитачица у вртићу Далиборка Поповић, рекла је да су у
акцији уређења дворишта вртића
учествовала дјеца старије васпитне групе.
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дјеце борави у три васпитно-образовне групе
Дјечијег вртића „Миља Ђукановић“, који има и Подручно
одјељење у Подрашници.

- У вртићу дјеца се током цијеле
године едукују из области екологије и очувања животне средине,
јер је битно код дјеце док су још
мали развијати свијест и потребу
да чувају животну средину. Малишани су на посебно припремљеној
зеленој површини од цвијећа начи-

нили амблем-лого Јавне установе
Дјечији вртић „Миља Ђукановић“,
који симболизује дјечије руке - руке
пријатељства - рекла је Поповићева.
Дјечак Милош Арежина истиче да су малишани са много љубави
и одушевљења радили на уређењу
свог дворишта и сађењу цвијећа.
- Ја волим цвијеће, јер има
разне боје. Са цвијећем смо на
трави израдили амблем вртића рекао је Милош.
Слично причају и његови другари Урош Милић и Срђан Писарић,
који су својим другарима рецитовали пјесмице о потреби очувања жиС. ДАКИЋ
вотне средине.

ПРОЈЕКАТ УЧЕНИКА МРКОЊИЋКЕ ГИМНАЗИЈЕ УЗ ПОДРШКУ ПРОФЕСОРА

Прољетни фестивал ученичке креативности
Око 250 мркоњићких гимназијалаца
организовали су "Прољетни фестивал
ученичке креативности", на којем су се
кроз различите тачке представљали. Једанаест одјељења се представило кроз пјевање, игру, игроказ, глуму и слично...
Директорица Гимназије Ивана Берић је

казала да је свако одјељење добило задатак да осмисли тачку којом ће се представити.
- Сврха пројекта је да се дружимо ван
наставе и да ојачамо дух школе и да се
забавимо. Важна је ствар да су ученици
самостално извршили задатак, сами су

морали наћи рјешење, сарађивали су као
тим и међусобно комуницирали - објаснила је Берићева и додала да ученици морају
развијати способности.
- Те способности су иновативност и
креативност, комуникација и сарадња,
критичко размишљање, оцјена и само-

оцјена, а све су то имали у овом пројекту казала је Берићева.
Пројекат је покренуо Савјет ученика у
сарадњи са управом школе како би њихова
машта и креативност дошли до изражаја.
Д. ЛЕКИЋ
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ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ "УЗДРАВЉЕ"

Подршка особама са
менталним поремећајима

У

нашем граду основано је
удружење за пружање
подршке породицама,
особама и заједници у
менталном здрављу. Удружење
чини 10 чланова и предсједник
Борислав Ђурић. Основано је
зарад доприноса у заштити и унапређењу особа са менталним поремећајима и особа зависних од
психо-активних супстанци (алкохол, дрога), те особа са другим
менталним поремећајима. Такође,
удружење се бави и пружањем
квалитетних услуга у третману и
заштити менталног здравља људи и породице са Посттрауматским стресним синдромом (борци,
породице погинулих и несталих,
избјегла и расељена лица и сл.).
- У нашој друштвеној средини постоје предрасуде о особама са менталним проблемима из

Н

ачелница општине Дивна
Аничић састала се са представницима
Удружења
пензионера и разговарала о
активностима које је удружење
реализовало у претходној као и о
плановима за ову годину.
Жарко Субашић, предсједник Удружења, каже да су остварили значајне финансијске резултате и консолидовали рад.
- У протеклој години подијелили смо једнократне новчане помоћи за око 400 пензионера у укупном износу од
35.000 КМ, за 130 породица
умрлих пензионера обезбиједили смо дио средстава за
трошкове сахране, као и одлазак 200 пензионера на једнодневну екскурзију - објаснио је
Субашић и истакао да је удружење прошлу годину завршило са
око 30.000 КМ на рачуну, а
средства ће бити утрошена у
текуће одржавање објекта.
Дивна Аничић је рекла да је
општина задовољна са радом
Удружења пензионера и да ће
колико је у њеној моћи помоћи

чега често произилази да те
особе доживљавају и дискриминацију од људи из своје средине. Самим тим, особе са оваквим
и сличним проблемима често су
искључене из свих сфера друштвеног живота. Друштво им
не даје шансу да побједе свој
проблем и постану равноправни
чланови друштва - прича нам
Сњежана Лукић, социјални радник и стручни сарадник овог удружења.
По ријечима предсједника Ђурића, циљ удружења јесте да социјализују особе са менталним
проблемом и да их прилагоде и
укључе у друштвени живот. Такође и да оснаже те особе, како би се
и саме знале изборити са предрасудама које свакодневно сусрећу у
друштву, те да их науче обрасцима боље комуникације и помогну

Етикетирање је озбиљан проблем
- Из свега можемо закључити да су особе са менталним проблемима у потпуности етикетиране као оне које не требају да
припадају нашем друштву, те да је њихова дискриминација потпуно оправдана. Ово је озбиљан проблем којем се дуго није
давало на важности. Због те занемарености смо могли примјетити да су особе са менталним проблемима често јако повучене или незаинтересоване - закључује Сњежана.
да ојачају самопоуздање.
- Кроз повећан број едукационих радионица као и стручни и
тимски рад удружења, наш основни задатак јесте да помогнемо и
учинимо да особе са оваквим проблемима буду потпуно равноправне у свим аспектима нашег друштва. Наиме, оно што је један од
основних проблема наших корисника јесте то да поједини нису
самостални, како у виду здравст-

веног, тако и у виду финансијског
становишта. Да се овакве особе не
би и даље третирале, од стране
друштва или појединаца, као
особе према којима је дискриминација оправдана, један од главних
циљева је и повећање свијести
цјелокупног друштва о менталном
здрављу, о самом појму менталног
здравља, болестима ове природе
и превенцији истих – каже на крају
Борислав Ђурић.
ИЛИЈА ЛУКАЧ

НАЧЕЛНИЦА ПРИМИЛА ПРЕДСТАВНИКЕ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА

Општина уз пензионере

ПОМОЋ ОПШТИНЕ

Васкршњи
пакети за
социјално
угрожене

Општинска управа Мркоњић
Град подијелила је пакете хране за
васкршње празнике за 84 породице из категорије социјално угрожених. Пакети су подијељени на нивоу
општине, а садржавали су печење,
колаче, сокове, перетке и васкршња јаја за празничну трпезу.
Укупна вриједност пакета била је
око 3.000 КМ, а средстава је обезбиједила општина.
Такође, у сарадњи са Центром
за социјални рад, подијељени су им
и пакети помоћи са основним животним намирницама, укупне вриједности 1.700 КМ. Пакети су осим
уља, шећера, соли, тјестенине и сухомеснатих производа садржавали и средства за хигијену.
По ријечима начелнице Дивне
Аничић, локална самоуправа настоји да сваке године обрадује суграђане поводом најрадоснијег
хришћанског празника - Васкрса.
С. ЋУСО

Свјетски дан
свјесности
о аутизму

њихов рад.
- Договорили смо се да им
општина помогне око санације
крова који је у јако лошем

стању и набавке штампача и
фотокопир апарата који им
недостају како би несметано
радили - открила је начелница

и додала да ће општина обезбиједити и средства за израду
социјалне карте.
С. ЋУСО

БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА О ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ПОГУНИЛИХ И ИНВАЛИДА

Приоритет - стамбено збрињавање породица
Милан Стеванић, предсједник мркоњићке Борачке организације, каже да
ће им у току 2015. године бити приоритет стамбено збрињавање породица погинулих и ратних војних инвалида.
- Бавићемо се и проблемом незапослених бораца, њихове дјеце, законом о
правима бораца и борачким додатком тако да су то неки наши устаљени проблеми и задаци - казао је Стеванић и нагласио је да је у току изградња једне зграде за збрињавање девет породица погинулих бораца.
- Том зградом ће се доста тога ријешити, и остао би још мали број да се
ријеши, али то је промјенљива категорија, пошто се увијек појављују нови
захтјеви, неријешени случајеви и ја се надам да ћемо у договору са Владом и
надлежнимм министарством и локалном заједницом барем привести крају те
проблеме ове године - закључио је Стеванић и додао да се нада да ће успјети
пројекат који спроводе Борачка организација РС у договору са Министарством и са
Владом да предузетницима даје неки подстицај за запошљавање демобилисаних
Д. ЛЕКИЋ
бораца.

Поводом обиљежавања 2.
априла, Свјетског дана свјесности о аутизму, радници ЈУ Центар
за социјални рад Мркоњић Град,
посјетили су породицу Арежина
из Мркоњић Града и уручили једнократну новчану помоћ родитељима Гордани и Лази, чији је син
Лука лице са развојним поремећајем из спектра аутизма. У Мркоњић Граду Арежине су једина породица на евиденцији Центра која је
суочена са дијагнозом аутизма.
Други април обиљежава се широм свијета као Свјетски дан свјесности о аутизму од 2007. године,
када је резолуцијом Уједињених
народа тај дан одређен као датум
на који се широм свијета настоји
подизати свијест о аутизму. Иако се
у посљедње вријеме интензивније
прича о том развојном проблему и
даље је непознаница за многе.
Обиљежавање тог дана један је од
начина да се скрене пажња на ову
популацију, њихове специфичности и тешкоће.
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ИСТАКНУТЕ ЛИЧНОСТИ: МИЛАН ВАСИЋ, АКАДЕМИК (1928–2003)

Велики стручњак за
Османску историју
Милан Васић (1928-2003)
био је историчар, академик и један
од оснивача Филозофског факултета у Бањалуци те његов
први декан.
Рођен је 1928. године у селу
Доња Пецка, у општини Мркоњић Град. Бавио се историјом
југоисточне Европе у османском
раздобљу. Објавио је већи број
научних и стручних радова, приказа и осврта.
Био је и члан Академије наука
и умјетности БиХ (АНУБиХ) и
Академије наука и умјетности
РС (АНУРС), предсједник Друштва историчара БиХ, члан редакције часописа "Преглед" и уредник Годишњака Друштва историчара БиХ.
За свој наставни, научни и
друштвени рад био је добитник
неколико награда и признања, међу којима се посебно издвајају
плакета Универзитета у Сарајеву, повеља друштвенополитичких организација Филозофског
факултета те 27-јулска награда
СР БиХ.
У родном мјесту завршио је
основну школу, а у Бањалуци
1950. године Учитељску школу.
Четири године касније завршио је
студије историје са турским језиком
на Сарајевском универзитету.

тета у Минхену.
Када је у јуну 1964. изабран за
доцента Филозофског факултета
у Сарајеву, до 1975. године прошао је сва наставничка звања.
Поред историје југословенских народа под турском влашћу, предавао је и одређене специјалне курсеве из историје Османског царства. Спада у круг истакнутих
стручњака за османску и балканску историју.

рате на научним скуповима подносио је у Грацу, Брну, Атини, Кембриџу, Минхену и Анкари.

Капитална дјела
"Главно Васићево научно дјело, које га је квалификовало као
истакнутог стручњака за историју
Османског царства, јесте књига
'Мартолози у југословенским земљама под турском владавином'.

Удружење у његову част

Удружење студената историје "Др Милан Васић" Бањалука (УСИ
"Др Милан") је самостално, непрофитно, неполитичко удружење студената које штити њихова права и интересе. Мисија овог удружења је
ширење идеје студентског организовања и студентске солидарности.
У склопу активности посебан акценат ставља на специфичне
области историје као друштвено одговорне науке, као што је однос
друштва према прошлости и историјским и културним добрима и споменицима те многе друге активности.

У свом научно-стваралачком раду
објавио је више од 60 научних радова. Око 20 његових радова објављено је на пет страних језика: француском, турском, њемачком, енглеском У граду на Врбасу
Напустио је Филозофски
и руском. Своја научна истраживања факултет у Сарајеву 1992. године
обављао је у свим југословенским и прешао у Бањалуку, чији је први
декан био од 1994. до 1998. Као
архивима који посједују значајније редовни професор на Одсјеку за
фондове турских и других оријен- историју предавао је српску и балканску историју од 15. до 18. вијека,
талних рукописа, али и у архивима а на Правном факултету у Бањалуци држао је предавања из
Турске, Аустрије и Њемачке
националне историје државе и
Радни вијек
На Филозофском факултету у
Сарајеву одбранио је докторску
дисертацију на тему "Мартолози
у југословенским земљама под

Мартолози - (мартолог грч. наоружан) паравојска
у турском царству састављена од локалног хришћанског становништва

турском владавином". Послије
кратког наставничког рада у Другој мушкој гимназији у Сарајеву,
изабран је за асистента на Филозофском факултету у Сарајеву
на предмету Историја народа
Југославије - период турске
владавине.
Након одбране докторске тезе 1963. провео је дуже вријеме на
специјализацији у Институту за
историју и културу Блиског истока и туркологије Универзи-

права.
У свом научно-стваралачком
раду објавио је више од 60 научних радова. Око 20 његових радова објављено је на пет страних
језика: француском, турском,
њемачком, енглеском и руском.
Своја научна истраживања обављао је у свим југословенским архивима који посједују значајније
фондове турских и других оријенталних рукописа, али и у архивима
Турске, Аустрије и Њемачке.
Држао је предавања на универзитетима у Минхену и Грацу. Рефе-

Мартолози су били посебан род у
турској војсци и ова књига о њима
сматра се главним научним дјелом
о томе у свјетској литератури за
османску историју", рекли су стручњаци историје о његовом дјелу.
Истакли су да је пратио историју настанка, успона и падања
овог војног реда у вријеме успона
Османског царства, као и његову
постепену деградацију након
1683. године.
Други по вриједности Васићев
научни рад је студија "Градови у
Црној Гори под турском влашћу". Заједно са Браниславом Ђур-ђевом, издао је и збирку докумената под насловом "Југословенске земље под турском владавином до краја 18. стољећа".
Преминуо је 2003. године, у
76. години, у Бањалуци.

Посјетите званичну презентацију Општине Мркоњић Град

www.mrkonjic-grad.rs.ba

БИЉАНА ПОПОВИЋ
(Извор: Независне новине,
5. април 2015. - Истакнуте историјске личности Бањалуке)
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ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (14)

Варцар Вакуф
У

Тршћанском Лојду, број
258, од 1908. год. објављена је репортажа о Варцар Вакуфу под називом Бос. –
херцеговачки народно – господарски водич
ВАРЦАР-ВАКУФ 1908. ГОДИНЕ
''Варцар – Вакуф. – Та босанска варош лежи у варцар – вакуфском котару, а у окружју травничком. Има око 2.500 житеља,
од којих су преко половице муслимани. Негда звала се та варош
само Варцар и Варцарево. Доласком Турака у Босну, или боље
рекши, кад су наши људи у Босни
попримили ислам, добила је варош име Варцар – Вакуф. А тако
је зову данас муслимани и сав
други свијет. За вријеме турске
владавине звао се Варцар – Вакуф такођер ''Јениџе – Касаба''
(Нови град). Варцар – Вакуф,
удаљен је од Јајца 24, од Кључа
37 km. Лежи врло лијепо. Шумовите горе закрилиле су варцар
– вакуфску долину са свих страна. Поток Црна риека жубори кроз
варош, која је изпреплетена красним бостанима и башчама, па је у
њој и њеној околици љети прави
земаљски рај. Средишња годиш-

ши преко 12.000 м буковине у
години.
Рударство напредује добрано. Рудокоп Сињаково, које лежи
око 1000 м над морским зрцалом,
исцрпљује бакрачу из лежишта
жељезне рудаче у палеозојском
шкриљевцу. Копови и пружна
мрежа обухваћају скоро 18 км.
Годишња производња износи
65.000 q сирове рудаче, дотично
42.000 q чисте руде. У рудокопу
ради око 120 рудара. Има ондје
чисте радна праоница, лучилница, ковачница, радионица, писарна и станови за рударско особље.
Рударница састоји из трију топионица, једне рафинадне пећи са

0

ња топлота износу 9 C.
Житељи и околичани Варцар – Вакуфа, баве се поглавити
трговином, обртом, пољодјелством, воћарством и марвогојством. Варцар – вакуфски котар производи годинице у средњој мјери 360.000 ока шљива, а
и доста другог воћа и сочива.
Марвогојство умнажа се од године на годину. Може се поприеко
узети да у котару има 33.000 комада говеда, 3.200 комада коња, 1.400 комада свиња, 14.000
коза, 28.000 оваца. Сваке суботе
обдржавају се у Варцар – Вакуфу
седмични вашари или сајмови.
Годишњи се сајам држи од 8-10.
рујна. На тај се сајам дотјера око
22.000 комада крупне и 45.000
комада ситне марве. Жита довезе се 10 – 11.000 товара. Кућни је
обрт лијепо развит. Творе се покривачи од козје длаке, такозване
мутапе и струке, а начини их се
годимице око 13 – 14.000 комада.
Обрт коса добро иде, па их се у
години начини и прода око 10.000
комада. Изкује се 16 – 17.000 ножева. Изпече се око 25.000 лонаца, који сачињавају врло живахан
трговачки чланак.
Дрварска индустрија доста
је важна. У шумама ''Мањача'' и
''Дубичка гора'' посједује тврдка
Ивана Гргурина из Бањалуке радионицу дужица, за које се потро-

двије турбине од укупно 38 HP. У
рударници запослено је око 100
људи. Годимице производи се
око 1.600 q бакра, од чега извози
се 1.250 q, а 350 q преради се у
ударници у разне бакрене предмете и оруђе. Све то прода се у
Босни. Удраница састоји из двају
двоструких ударача, који су гоњени двама воденим котачима, са
силом од 28 подпуних коњских
сила. У ударници запослено око
12 радника. Осим рударнице и
ударнице посједује завод уредовну зграду, двие чиновничке куће, 7
радничких кућа, 1 лабораториј, 1
ковачницу, 1 столарницу, три складишта, двие угљарице и водовод,
дуг 250 м, онда удругу за обскрбу
старости и немоћи и болесничку
благајну.
Главнији су трговци у Варцар – Вакуфу: Ахмед Медић
(извоз жита, вуне, коже, ситне и
крупне марве), Салих Дедић
(извоз воћа, вуне и кожа), Ристо
Гашић (мјешовита роба), Мијо
Ђукић (мјешовита роба), Паво

Стипанчић (разна роба и извоз
покривача од козје длаке или кострети у Хрватску и Мађарску),
Никола Бркић и Ђуро Вареника
(жељезна роба), Вајо Срђеновић
(мјешовита роба и извоз сировина), Мато Ћорић (мјешовита роба и извоз сировина), Стипо
Шкарица ( разна роба)''.

ВАРЦАР ВАКУФ 1910. ГОДИНЕ
Звао се тада Варцар Вакуф,
Срез Варцар Вакуф, округ Травник. Организирана градска општина са 3.279 становника. Од
Јајца 24 км, од Кључа 37 км удаљен. Лежи на брдовитом терену,
окружен брдима, на 591 м надморске висине, на потоку Црна ријека.
Просјечна годишња температура
износи 9 ст. Ц, има: Среско начелство, Срески суд, Пошту и телеграф, Среску жандармеријску станицу, финансијску стражу, Римокатолички жупни уред (жупник: Анто Лацић) и цркву Српско-

православну епископију ( епископ
Стојан Тркуљић) и цркву, Вакуфску комисију, 4 џамије, општа и
српско-православну школу, 2 мектеба, реформисани мектеб и једну
новосаграђену занатску школу за
женску омладину (1911), те касино
(предсједник Иван А. Миличевић
– 40 чланова), Хрватску читаоницу ( предсједник Нико Стипић),
Српско-правсолавно пјевачко
друштво ''Николајевић'' (предсједник Нико Бабић – 48 чланова), Муслиманску читаоницу
''Кираетхана (38 чланова – предсједник Хасан ефенди Херемић)
и Ватрогасно друштво.
ГЛАВНО занимање мјесног
становништва: трговина и занатство. Пољопривредна производања (1905): пшенице 444.000
ока, јечма 645.000 ока, зоби
182.000 ока, свјежег воћа 677.000
ока, оваца 27.487 комада, коза
16.701, чекињасте стоке 1.342,
коња 3.129, говеда 32.466 комада. Недјељни сајам сваког понедјељка, годишњи од 8. до 10.

Септембра и 21. Новембра. Годишњи просјечни догон: 20.000
комада крупне и 40.000 ситне
стоке, те 10.000 товара жита. У
кућној индустрији произведе се
просјечно око 12.000 мутапа од
козије длаке, 8.000 коса, 15.000
ножева и 20.000 лонаца. Рудник
Сињаково на надморској висини
од 1.000 м ( бакрене и жељезне
наслаге) напуштен 1906.
ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ: Начелник: Аго Церић. Подначелник:
Ристо Гашић. Вијећници: Илија
Арежина, Нико Стипић, Јово Ђукић, Симо Бесера, Хусеин ага Арнаутовић, Шаћир ага Шеховић,
Стипо Шкарица, Салих Дедић, Ахмед ага Медић. Градски љекар:
мјесто непопуњено. Биљежник:
Секанина Јозеф. Градска бабица:
Мирослав Савка.
ОПШТИНСКИ ИМЕТАК 1910.
године. Непокретна имовина:
116.000 Круна, у изградњи 14.000
Круна. Буџет: 47.620 Круна. Издаци: 40.090 Кр, од тога за санитарно и хуманитарне сврхе 6.649 К,
школе: 10.162 К, ватрогаство: 380
К. Модерно изграђена Општинска
зграда, амбуланта с лијепим парком, месарница, водовод, петролејско освјетљење ( 60 лампи).
ТРГОВАЧКЕ ФИРМЕ: Нико
Стипић и син: трговина мјешовитом, кратком и жељезном робом.
Ристо Гашић: мјешовита роба.
Ахмед Медић: извозник воћа,
вуне, коже, чекиња, ситне и крупне
стоке. Салих Дедић: извозник
исте робе. Васо Срђеновић: мјешовита роба и извоз сировина.
Паво Стипанчић: трговац ситном
робом. Главни извозник ћебади у
Мађарску Никола Бркић. Магазин жељезне робе Мијо Ђукић
мјешовита роба... припусна станица: 1 пастух и 1 бик.
ГОСТИОНЕ: Хотел ''Босна'' с 4
собе. Главни хан са 4 собе. Лијепо
за видјети Кисларагина џамија.
ПРИПРЕМИО:
Ф. БАХТИЈАРЕВИЋ

Преузето из рукописа књиге Слободана Ћоћкала ''Призирање'' – путописи, репортаже, чланци и историјски записи о мркоњићком крају
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Испуштањем воде из једног од
два језера у Туристичко-рекреативном центру "Балкана" дошло
је до помора рибе и ракова.
У Спортском риболовном
друштву Мркоњић Град кажу да
је штета огромна. Поред 40.000
комада ријечне пастрмке, са колико
су кажу порибили језеро, због одливања воде, угинуло је и мноштво
ракова. Риболовно друштво одмах
је обавијестило о свему општину,
СУП и ресорно минисатрство, али
кажу, од никог није стигао одговор.
- Због чега се то ради, и коме
је стало да уништи овај рибљи
фонд и ракове, који су преживјели тешку катастрофу и
поново га има овдје у језеру захваљујући рибарима, дјеци и наставницима. Сваке године ми
порибљавамо језеро, а коме год
смо се обратили, каже није то у
нашој надлежности, видите
даље - рекао је Слободан Обрадовић, замјеник предсједника
Спортског риболовног друштва.

Редовно
чишћење
Слободан Пузић, директор
ТК Балкана, каже да је језеро
испражњено ради редовног
годишњег чишћења. Додаје да
ће извршити и реконсктрукцију
бране, јер јој пријети пуцање.
- Прошле године потписан
је споразум између Балкане и
ЈУ Воде, гдје је наложено шта
све треба да се уради да би се
брана реконструисала. Између
осталог, треба да се испусти
вода - објашњава Пузић.

НЕКОНТРОЛИСАНО ИСПУШТАЊЕ ВОДЕ ИЗ БАЛКАНЕ

Уништен рибљи фонд
Рибари кажу да стање не одговара ни њима, али ни гостима који
посјећују језеро и тврде да власник
Балкане није смио то да уради.
- Био сам присутан када долазе гости и окрећу главу од неуго-

дног непријатног задаха, мириса. Ми као удружење смо власници, односно, министарство нам је
дало на управљање Воде РС, па и
Балкану. Као и да нисмо управљачи, са водом се дешава и ради

ко шта хоће - објаснио је Лазо Радак, члан скупштине Савеза спортских риболоваца РС.
Како сазнајемо, право на одлучивање о језерима Балкане нема
нико. Спор између власника ТК

Балкана и општине Мркоњић Град
још увијек је на суду. Такође дознајемо, да је у случају порибљавања, у језеру морао остати минимум
воде потребан за рибе.
(ИЗВОР: АТВ)

ВЕЧЕ УДРУЖЕЊА "ЛИСИНА"

Ловци уживали
у весељу и
богатој томболи
У организацији Ловачког удружења "Лисина" из Мркоњић
Града одржано је још једно традиционално "Ловачко вече". Као и
сваки пут до сада, одзив је био велики, а према евиденцији Удружења било је присутно преко 320 гостију који су свадбени салон "Нина" испунили скоро до посљедњег
мјеста.
На самом почетку забаве све
присутне, топлим и бираним ријечима, у име организатора поздравио је предсједник ЛУ "Лисина",
Драго Павловић, пожеливши свима угодну и лијепу вече.
Поред добре музике, јела и

пића, организатори су се и ове
године побринули за богату томболу. Захваљујући спонзорима, донаторима и организатору, фонд
награда је био богат, међу којима
треба истаћи главну награду ЛЕД
ТВ, коју је освојио Стефан Туторић, те специјалну награду моторну тестеру Вилаџер поклон ловца
Немање Радића, а награду је освојио Вељко Живковић.
Ловачко вече се још једном
показало као мјесто сјајног дружења, а сада ловцима предстоје дани
и мјесеци када ће се морати показивати и на терену.
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КОШАРКА ПОРАЗИ МРКОЊИЋАНА У ЗАВРШНИЦИ ПРВЕНСТВА

Младост без Лиге 6
У 19. колу Младост је била
домаћин, рутинском игром је успјела да побиједи екипу Грађанског резултатом 72:63, и тиме продужи наду за пласман међу првих
пет екипа на табели. Међутим,
услиједила су три пораза, тако да
су све наде да наставе такмичење
за првака БиХ пале у воду. Прво је у
жестокој борби Хео у Билећи савладао Младост резултатом 82:75,
и повећао шансе у борби за опстанак. Потом су и кошаркаши Широког као домаћини били убједљиви против Мркоњићана, па је утакмица завршена резултатом 87:68.
У посљедњем колу Лиге 12 БиХ,
кошаркаши Младости нису успјели
у Мркоњић Граду да изненаде
екипу Спарса из Сарајева, утакмица је завршена резултатом 84:94.
Тако су Мркоњићани уписали 13.
пораз и завршили сезону, док су
Спарси освојили прво мјесто и наставили такмичење у Лиги 6 БиХ.
Заједно са њима, даље такмичење
у Лиги 6 настављају екипе Игокее,
Леотара, Слободе, Ши-роког и
Зрињског. Екипе са зачеља табеле
Хео, Челик и Босна су испале из
Лиге 12 у нижи ранг такмичења.

Подбацили
кључни играчи
Мркоњићки љубитељи кошарке су разочарани што неће моћи да
у наставку борбе за првака БиХ
гледају и бодре домаћу екипу, која
је у почетку првенства важила за
једног од фаворита за освајање
првог мјеста. Према ријечима тренера Горана Сладојевића, кључни играчи нису испунили очекивања, а и честе повреде играча су
такође биле узрок лоших резултата. Три играча у току првенства су
напустили клуб, тако да је на распо-

Профи-клуб

Кошаркаши Младости нису успјели да се пласирају у
Лигу 6 БиХ и неће са најбољим екипама наставити такмичење за шампионски пехар, пошто су у завршници
првенства забиљежили једну побједу и чак три пораза
лагању било мало играча способних да одиграју важне утакмице.
- Вјеровао сам у квалитет
екипе Младости и сматрам да
смо уз мало среће могли да се
пласирамо у Лигу 6. С обзиром
шта нас је све пратило у току
првенства, на крају морам бити
задовољан освојеним осмим
мјестом. Првенство Босне и Херцеговине је сваке године све јаче, велике кошаркашке средине
све више улажу у кошарку, њихове екипе постижу добре резултате и дворане постају све пуније
- каже Сладојевић.

Стварање новог тима

Првенство је завршено, играчи
су на одмору, управа клуба анализира резултате и кроји планове за
нову сезону, а тренери селектују нову екипу. Љубитељи кошарке су
забринути стањем у клубу, боје се
наставка агоније мркоњићке кошарке, јер су свјесни да је тешко опстати међу најбољима.
Ипак, све наде у бољу будућност мркоњићке кошарке су упрте у
Горана Сладојевића, стратега Младости и већ неколико година најбољег тренера у Босни и Херцеговини. Творац “мркоњићког кошаркашког чуда”, како га бројни

медији величају, не бјежи од одговорности, планира да направи
екипу за велике успјехе и да врати
публику у дворану.
- Ми у Мркоњић Граду се
морамо ослањати на домаће
играче, квалитетно радити са
млађим категоријама и прикључивати им талентоване играче
из других средина. Само стварањем домаћих играча, квалитетним и напорним радом, уз помоћ
града и публике можемо парирати јачим кошаркашким центрима - поручује Сладојевић.
М. МИЛЕКИЋ

- Досадашњи резултати
нас обавезују да током љета
створимо и припремимо екипу,
која ће бити способна да се
поново врати у сам врх кошаркашке елите. Такође, морамо
направити позитивну атмосферу око клуба и морамо бити
боље организовани, јер овај
ранг такмичења захтијева
професионалано вођење клуба - објашњава први тренер Горан Сладојевић.

Табела Првенства БиХ
1. ОКК "Спарс"

22 20 2 255

42

2. КК "С. Леотар"

22 14 8

95

36

3. ОКК "Слобода " 22 14 8

82

35

4. ХКК "Широки" 22 13 9 136

35

5. ХКК "Зрињски" 22 13 9

48

35

6. КК "Какањ"

22 12 10

39

34

7. КК "Грађански" 22 9 13

-37

31

8. КК "Младост"

-51

31

9. КК "Варда ХЕ" 22 8 14 -125

30

10. КК "Хео"

22 9 13 -67

30

11. ОКК "Челик"

22

7 15 -182

29

12. КК "Босна Rоyаl"22 5 17 -193

27

22 9 13

ФУДБАЛ СТРУЧНИ ШТАБ И ИГРАЧИ СЛОБОДЕ НИСУ ИСПУНИЛИ ОЧЕКИВАЊА

Борба за опстанак у Првој лиги РС
Низ лоших игара

Неуиграни

- Обавили смо добре припреме и имамо квалитетну
екипу, међутим нисмо још
уиграни и нисмо ефикасни.
Наши најбољи играчи нису у
форми, тако да очекујем у
наставку првенства њихове
боље игре и боље резултате.
Свака утакмица је тешка, све
екипе су јаке и води се грчевита борба за освајање сваког
бода - изјавио је Вуле Тривуновић, тренер Слободе.

Нови тренер мркоњићких фудбалера Вуле Тривуновић је, након добрих припрема, најавио добре игре и добре резултате у наставку првенства Прве лиге РС.
Међутим, ни игра а ни резултати
нису испунили очекивања љубитеља фудбала у Мркоњић Граду, а
борба за опстанак у лиги ће се водити до посљедњег кола.
У првој утакмици против Власенице, која је због великог снијега одиграна у Милићима, Мркоњићани се нису прославили, па су
изгубили резултатом 3:0 (1:0). У
занимљивој утакмици против Слободе из Новог Града ефикаснији
су били Мркоњићани, и побиједили
са резултатом 3:2 (1:0). Идуће

двије утакмице је Слобода играла
у гостима, од Напретка је изгубила са 1:0 (1:0), а у Требињу од
Леотара са 1:0 (0:0).

Ванредно стање

Табела Прве лиге РС

Неријешен резултат у Мркоњић Граду са Сутјеском 1:1 (0:0)
упалио је црвени уларм у управи
клуба, јер лоша игра и резултати
воде клуб у амбис. Уведено је
мобилно стање, најављене су
промјене у екипи у случају сљедећег кикса, а за најодговорнијег је
одређен тренер клуба. Ванредне
мјере су уродиле плодом, у двије
утакмице је освојено шест бодова
и створиле се реалне шансе за
опстанак у лиги. Слобода је у Градишци побиједила Козару са резултатом 1:0 (0:0), у Мркоњић Граду је побијеђен Пролетер са 1:0
(1:0), па је након 21. кола заузела
осмо мјесто на табели.

1. Леотар

М. МИЛЕКИЋ

21 13 3 5 25 15 42

2. Рудар Приједор 21 12 4 5 24 11 40
3. Козара

21 11 4 6 39 22 37

4. Крупа

21 10 6 5 23 16 36

5. Сутјеска

21 10 4 7 26 22 34

6. Слобода (НГ)

21 10 3 8 30 32 33

7. Текстилац

21 9 5 7 17 16 32

8. Подриње

21

7 7 7 19 16 28

9. Слобода (МГ) 21 8 2 11 20 27 26
10. Власеница

21

7 4 10 20 27 25

11. Младост

21

7 3 11 23 31 24

12. Дрина ХЕ

21

5 6 10 21 30 21

13. Пролетер

21

5 4 12 22 33 19

14. Напредак

21

3 5 13 18 29 14

31

LOKALNE NOVOSTI

К

ако ми је отац био
фудбалер, а касније
тренер, цијели мој
живот био је спорт.
Као дијете, вријеме
сам проводио са
оцем на фудбалском терену, а са
осам година сам почео тренирати
у Слободи, тако да је моја прва
награда везана баш за тај спорт почиње нам причу Ђорђе Алексић, млади таленат који је обећавао још од својих првих почетака.
Велика прекретница у његовом животу се десила онда када
је изграђена спортска дворана у
нашем граду. Гледајући старије
кошаркаше на терену, пратећи
све утакмице, одлучио се опробати и у кошарци. Не слутећи да ће
му баш тај спорт донијети толико
успјеха, прикључио се пионирима
клуба Младости. Његове многобројне награде, које су касније
услиједиле, остаће заувијек у
историји нашег града.
Већ на самом почетку његов
таленат примјећује тренер пионира Миладин Рмуш, чије подстицаје, савјете и сву наду коју је
улагао Ђорђе, како каже, никада
неће заборавити. За кратко вријеме, Алексић се прикључује старијој групи. Професионалну каријеру започиње са четрнаест
година када се прикључује првом тиму Младости. Већ ту га је
дочекао озбиљан рад, велико
одрицање зарад спорта, тимски
дух и све оно што је до тада постигнуто унутар клуба, захваљујући самом тренеру Горану Сладојевићу.
- Био сам најмлађи кошаркаш премијер лиге БиХ, што је
за мене била неизмјерна част.
Када вас неко примијети, подржава и бодри, вјерује у ваш
таленат, улаже у ваш труд и
рад, онда можете само замислити какав је то осјећај за једног клинца као што сам ја тада
био. Несебичну подршку сам
добио од свога тренера, али и
оних ранијих када сам играо у
млађим категоријама. Такође,
искуство које су ми пренијели
старији играчи клуба је нешто
што се заувијек памти. – прича
нам Ђорђе.
Како је његов велики таленат
био очигледан, Управа клуба је
послала његове податке у Кошаркашки савез БиХ и предложили су га на шири списак кадетских репрезентативаца. Конкуренција је била велика, а списак се
све више сужавао.
- Када сам обавијештен да
сам међу одабраних дванаест
играча, срећи ми није било краја,
јер знам колико је за све требало времена, труда и одрицања.
Одмах сам обавијестио клуб.
Била ми је част што сам уопште
био у прилици да представим
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Кошаркашки
понос Мркоњића
Значајне награде које је до
сада освојио су: најперспективнији кошаркаш у нашем
граду, најперспективнији
кошаркаш Републике Српске,
трећи спортиста града, а ове
године и други најбољи
спортиста Мркоњић Града

Успјеси и резултати његовог талента су итекако видљиви: тако је Ђорђе 2012. године био
најмлађи члан кадетске репрезентације на
Европском првенству у Букурешту, а 2013. на
истом, био је један од најефикаснијих играча.
Репрезентација је ушла у А дивизију. Након
тог првенства, одржаног у Сарајеву, већ 2014.
првенство је одржано у Турској. И ту се
Алексић представио у најбољем свјетлу,
а и тамошњи тренер Драган Бајић видио га
је као сјајног и перспективног играча.

Кошаркашки Савез Републике
Српске, али сам исто тако знао
да ту представљам и свој матични клуб и свој град. Стога ми је то
била и велика одговорност.
Нисам смио да изневјерим своје
тренере и све оне људе који су
вјеровали у мене. Напорни тренинзи, одсуство од породице и
пријатеља брзо се заборави ако
из тога створите неки успјех.
Одрицање зарад спорта је
неопходно.
Успјеси и резултати његовог
талента су итекако видљиви: тако
је Ђорђе 2012. године био
најмлађи члан кадетске репрезентације на Европском првенству у Букурешту, а 2013. на
истом, био је један од најефикаснијих играча. Репрезентација
је ушла у А дивизију. Након тог
првенства, одржаног у Сарајеву, већ 2014. првенство је одржано у Турској. И ту се Алексић
представио у најбољем свјетлу, а
и тамошњи тренер Драган Бајић
видио га је као сјајног и перспективног играча.
Значајне награде које је до
сада освојио су: најперспективнији кошаркаш у нашем граду,
најперспективнији кошаркаш Републике Српске, трећи спортиста
града, а ове године и други спортиста Мркоњић Града.
Захвалан је Ђорђе свима онима који су га бодрили цијело вријеме, прије свега породици, пријатељима, тренерима, старијим
кошаркашима од којих је, како

каже, много научио. Захвалност
дугује и својој школи, разредном
старјешини, директору и свим
професорима који су имали разумијевање за његово често одсуство са наставе.
Ђорђе је један од ријетких од
којег би многи имали шта да науче, првенствено то да таленат
није пресудан фактор за постизање било каквог успјеха, већ је
само један од фактора на којем
би се требало радити. Упорност,
одлучност, истрајност, тимски дух
и жеља за побједом је нешто што
је нужно једном спортисти. Уколико нема солидарности међу играчима, утолико нема и тимског спорта. Није истина она стара изрека
да је важно само учествовати, јер
само они који су предани своме
спорту, као Ђорђе, знају колико је
ИЛИЈА ЛУКАЧ
побједа битна.
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