НАЧЕЛНИЦА ДИВНА АНИЧИЋ

6

Нова хладњача даје
веће шансе воћарима
за успјешан бизнис
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Џез фестивал је
веза Зеленковца
са свијетом
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Немир за
стваралачким
нагоном
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ВЕЛИКИ ПРОЈЕКАТ ПРЕДУЗЕЋА "ХИДР

Почела изградња
хидроелектране Б

ЕМИСИЈА РАДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

"Заједнички талас"
у Мркоњић Граду
Емисија „Заједнички талас Радија Републике Српске“ реализована је уживо са Трга краља Петра I Карађорђевића у Мркоњић
Граду. Емисија се емитује уторком и четвртком на Радију РС и информише слушаоце о актуелним дешавањима у градовима и општинама
Српске.
О дневним дешавањима, друштвеним појавама из свијета културе,
образовања и спорта, и актуелним темама у привреди, економији и туризму говорили су саговорници из наше општине: министар рада и борачко
инвлидске заштите Миленко Савановић, предсједник Скупштине општине Миленко Милекић, саговорници из привреде - начелник одјељења
за привреду и финансије Томислав Тодоровић, Драган Богојевић из
"Миг електро" и власник ковачке радње Ђуро Милановић, представници културних установа и друштава (Дјечији хор "Мали принц", Куд
"Петар I Карађорђевић Мркоњић", Градско позориште, представници изворних група - Неђо Лекић, историчар проф. Предраг Кокеза,
успјешни омладинци Николина Лекић и Бранислав Рољић, те спортски
радници из кошаркашког и џудо клуба.
Емисија је реализована у сарадњи са локалном самоуправом и
Ђ. ШОЛАК
дописништвом РТРС.

Н

ачелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић присуствовала је потписивању уговора о извођењу грађевинских радова за изградњу мале хидроелектране
Бочац 2 између челних људи предузећа "Хидроелектране на
Врбасу" и "Интеграл инжињеринг" из Лакташа. Вриједност
уговора је око 16,5 милиона марака, а рок за завршетак радова

све препреке што је резултирало
почетком градње - рекао је Кесић
и најавио да од 2017. године планирају да крену у нови пројекат изградње хидроелектране Крупа.
Слободан Станковић, директор "Интеграл инжињеринга", истакао је да се нада да ће радови бити
завршени и прије предвиђеног рока
и додао да ће на изградњи бити
ангажовано 50 радника углавном
са подручја Мркоњић Града.

НОВА ЗГРАДА "ЕЛЕКТРОКРАЈИНЕ" У ПРЕВИЈИ

Министар Петар Ђокић:
Електропривреда Српске
биће јача и богатија

М

ПОМЕН СТРАДАЛИМ У "ОЛУЈИ": Поводом обиљежавањa Дана сјећања на страдале и прогнане Србе из Хрватске у операцији "Олуја",
служен је парастос у капели Светог апостола Марка на православном
гробљу у Мркоњић Граду. У сjећање на 2.000 убијених Крајишника у
хрватској војно-полицијској акцији 5. август је обиљежен као Дан жало(С. Ћ.)
сти у Републици Српској и Србији.

је двије године.
Недељко Кесић, директор
"ХЕ на Врбасу", каже да је иницијатива за градњу упућена још
2006. године.
- Иницијатива је упућена
прије девет година, али услови и
спорови који су настали у том
периоду били су веома тешки.
Међутим, уз помоћ локалне власти и разумијевања са републичког нивоа успјешно су савладане

инистар индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић и директорка
"Електрокрајине" из
Бањалуке Сека Кузмановић отворили су у Превији код Рибника
нови пословни објекат пословнице
"Електрокрајине", за чију изградњу и опремање је ово предузеће
уложило 280.000 марака из властитих средстава.
Свечаности су присуствовали и
министар науке и технологије у
Влади Републике Српске, начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић, чланови Управе "Електрокрајине", те бројни гости.
Министар Ђокић је рекао да је
Влада Српске одлучна у намјери да

у наредним годинама повећа обим
инвестиција у сектор енергетике
кроз изградњу нових, прије свега
производних, али и пословних
објеката, путем којих ће "Електропривреда Српске" бити јача и богатија, те развијати своју конкурентску способност у условима отвореног тржишта.
- Развој, прије свега, подразумијева изградњу нових енергетских објеката у којима ће се
производити електрична енергија. То је важна смјерница власти Српске и ми смо једна од ријетких република у региону која
данас има на више локација
активност на изградњи нових
енергетских објеката производ-

ног типа, а неки од њих су највећи у региону - напоменуо је Ђокић
и најавио да ће до краја новембра
бити пуштена у пробни рад Термоелектрана "Станари", капацитета 300 мегавата електричне енергије, један од највећих енергетских
објеката изграђених у региону у
посљедњих неколико година.
- Наш је циљ да у овој години
интензивирамо активности на
изградњи термоблока Гацко 2 и
хидроелектране Дабар, а у наредних 15 дана Електропривреди
Српске додијелићемо концесију
за изградњу вјетро-електране
Хргут у региону Херцеговине - открио је министар Ђокић.
С. ЋУСО
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РОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ"

а мале
Бочац 2

1.895

GWh (гигават-часова) je
искористиви хидроенергетски потенцијал слива

307

40.000.000
марака укупна је вриједност инвестиције, а
"Хидроелектране на
Врбасу" финансираће је из
властитих
средстава.

GWh производи хидроелектрана Бочац
(16,2 % потенцијала)

Начелница општине Дивна
Аничић је указала на значај оваквих и сличних пројеката.
- Предузеће Хидроелектране на Врбасу има значајну улогу
на локалном нивоу, како у буџету општине тако и у друштвеном животу. Овакви пројекти
резултирају повећањем броја
радника, што ме изузетно радује - истакла је Аничићева и додала да је тражила од извођача

!
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Самозапошљавање
десет незапослених
Начелница општине Дивна
Аничић потписала је у складу са
Програмом подстицаја привредног развоја општине,
уговоре за самозапошљавање десет незапослених особа,
укупне вриједности 50.000 KM.
Ријеч је о евидентираним у Заводу за запошљавање и они
су добили по 5.000 КМ од општине као подршку самозапошљавању, уз обавезу да двије
године буду пријављени на евиденцији Фонда пензијско-инвалидског осигурања. Самозапослени се углавном опредјељују за покретање услужне и
производне дјелатности, као
што су сервисирање и продаја
моторних возила, производња
радне одјеће или јавни превоз.
Општина Мркоњић Град у
буџету је издвојила 500.000
марака за подстицаје привредном развоју, од чега 320.000
за подршку развоју малих и
средњих предузећа и предузетништва.
(С. Ћ.)

радова да приликом градње ангажује што већи број радника и
предузећа са подручја општине.
Изградњу електране финансира ЗП "Хидроелектране на
Врбасу" АД Мркоњић Град, налазиће се на малом језеру акумулације ХЕ Бочац, производиће годишње 41,60 гигават-часова
електричне енергије, а биће максималне снаге од 8,76 мегавата.
С. ЋУСО

Посјета евалуатора
БФЦ пројекта
Општину Мркоњић Град је
након достављене документације посјетио тим евалуатора за
пројекат БФЦ сертификације
за повољно пословно окружење општина и градова у Југоисточној Европи. Евалуаторе
Дијану Комосар и Предрага
Пајића примила је начелница
општине Дивна Аничић и чланови Развојног тима. Конкретно се прошло кроз сву документацију за све критерије и
поткритерије које је потребно
испунити у процесу сертифицирања пред прво оцјењивање
које се очекује почетком октобра.
Евалуатори су имали и низ састанака са привредницима са подручја општине, а обишли су и
Шалтер салу, гдје су се упознали са начином издавања грађевинске дозволе, разговарали са
референтима за издавање дозвола за рад и за буџетирање.
(С. Ћ.)
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Министри
у посјети
фабрици
у Бјелајцу

ПОДСТИЦАЈИ

СЕРТИФИКАЦИЈА

GWh производиће
хидроелектрана
Бочац 2
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радника
имаће
фабрика
у Бјелајцу
по отварању, а
неки су
већ
запослени и раде
у другој
фабрици
"Мetalleghe", где
уче како
функционишу
построје
ња.

Током радне посјете Мркоњић Граду, министар
финансија Зоран Тегелтија и министар рада и
борачко-инвалидске заштите Миленко Савановић
обишли су завршне радове на изградњи фабрике
метал-силицијума у Бјелајцу, италијанске компаније "Мetalleghe".
Министар Савановић изразио је задовољство што
се овај капитални објекат гради у Републици Српској.
- Без производње нема живота, она обједињује
природни и људски ресурс. Захваљујући напорима
Владе, локалне власти и разумијевању инвеститора
овдје се прави моћан објекат који даје наду и шансу
да се овај крај развија, да иде убрзаним корацима и
да се овдје људи запошљавају, да остају овдје и
формирају своје породице - истакао је Савановић.
О изградњи и будућој функцији госте је упознао
власник Ђанмикеле Фоља (Gianmichele Foglia).
- Очекивања су заиста остварена јер ако само
замислимо да oвдје прије годину дана није било ничега, а ово што данас видимо само за себе све говори. Сав труд и рад које су уложиле локалне фирме и
људи је био драгоцјен и веома сам захвалан свима
на томе - рекао је Фоља и најавио отварање фабрике у
Ђ. ШОЛАК
октобру.

ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ

О Пословној зони,
хладњачи, Балкани...
Привредни савјет општине
разматрао је Информацију о
реализацији прве фазе изградње Пословне зоне Подбрдо, у чију инфраструктуру је
уложено 350.000 КМ, а од укупно 18 локација купцима је већ
продато 9 парцела за изградњу
пословних и производних објеката. Чланови савјета упознати су
и са отварањем прве хладњаче
капацитета 60 тона и са приједлогом Просторног плана за
ТРЦ "Балкана", а представљена
им је и Информација о привредним кретањима за мркоњићку општину и регију Бањалука у 2014. години. (С. Ћ.)

Успостављена сарадња општине са
Задужбином краља Петра на Опленцу
Поводом 90 година од промјене имена нашег града, из Варцар
Вакуф у Мркоњић Град, у припреми је изложба о краљу Петру I
Карађорђевићу Мркоњићу, а тим поводом се општина прво обратила
за помоћ Задужбини краља Петра I Карађорђевића на Опленцу, покрај Тополе. Управник Драган Рељић обећао је начелници општине
Дивни Аничић да ће Задужбина уступити на коришћење сву архивску
грађу у вези промјене имена нашег града, али о животу и дјелу краља
Петра, прије свега о његовом херојском учешћу у босанско-херцеговачком
устанку. Истим поводом општина се обратила и Архиву Југославије,
Архиву Републике Српске, Архиву БиХ, породици Карађорђевић у
Београду и Кантоналном архиву у Травнику.
Начелницу Аничић примио је и предсједник Општине Топола,
Ђ. Ш.
Драган Живановић.
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СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ОТВ

За нове ф
Седам локација је продато и
ради се још на закључивању
уговора за двије локације поручила је начелница Дивна
Аничић

ПРОГРАМ ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ МРКОЊИЋ ГРАДА

Подршка пројектима младих
Пројекти седам неформалних група младих биће
подржани у оквиру програма Омладинске банке Мркоњић Град, који партнерски подржавају Општина
Мркоњић Град и Фондација "Мозаик".
Потписани су уговори укупне вриједности 29.892
КМ, од чега ће 16.985 бити обезбијеђено као допринос група из заједнице, а са 12.907 биће подржани из
фонда Омладинске банке - општина обезбјеђују из
свог буџета 7.743 КМ а "Мозаик" од донатора

Подржани пројекти
- Дјечије царство "Штрумфоград"
- Адаптација спортског игралишта - фаза 3
- "Малињак"
- Мјешовита школа одбојке
- Разведримо дјеци дјетињство
- Набавка ношњи за црквени хор
- Спортско-рекреативна зона "Расадник"

УСАИД-а 5.163 КМ.
Начелница општине Дивна Аничић истакла је
значај младих и позвала их да и даље пишу пројекте.
- Омладинска банка је свих ових година оставила видљиве трагове широм општине. Од 2008.
године до данас реализовано је укупно 70 пројеката укупне вриједности 250.000 марака - подсјетила
је Аничићева.
Жељко Пауковић, програм менаџер Фондације
"Мозаик", нагласио је да су сви до сада реализовани
пројекти успјешни и да остају видљиви у заједницама,
а да ће од ове године након реализације пројеката,
најбољима бити пружена прилика да кроз бизнис иновацијске турнире започну мале бизнисе.
Ове године ће у 28 општина бити реализовано 176
пројеката, укупне вриједност око 350.000 КМ, а од
2008. године до данас у 31 локалној заједници у БиХ
посредством Фондације "Мозаик" реализовано је
1.200 пројеката у вриједности већој од 4,5 милиона
С. ЋУСО
КМ.

УСЕЉЕНИ НОВИ СТАНОВИ У НАСЕЉУ ПОДОРУГЛА

Кључеви за девет породица
Начелница општине Дивна
Аничић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Репу блике Српске Миленко Савановић уручили су кључеве станова за
девет породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у
насељу Подоругла код Мркоњић
Града. Реализацијом овог пројекта
на подручју општине завршен је
програм стамбеног збрињавања
ППБ-РВИ.
Кључеве станова добило је пет
породица погинулих бораца и четири породице ратних војних инвалида. Вриједност инвестиције је око
320.000 КМ, од чега је Влада РС
уложила око 270.000, а општина
око 43.000.
Додјели кључева присуствовали су и министар финансија Зоран Тегелтија и предсједник Борачке организације РС генерал
Миломир Савичић.

Станари

Станове су добили сљедећи
корисници: Милица Милекић,
Никола Марчета, Драгица Еремија, Госпа Еремија, Боро Лукић, Борка и Мирјана Ђурић,
Биљана Копања, Жељко Драгић и Неђељко Удовичић.

Начелница Дивна Аничић захвалила се на стрпљењу и разумијевању за све ове године.
- Желим породицама пуно
здравља, да у овом новом објекту након оволико времена окупљају своје пријатеље, рођаке,
комшије, да се проширују и да
овдје живе у миру и срећи. Захваљујем и Влади РС, Борачкој
организацији, општини Мркоњић Град те Комисији која је све
ове године радила на овом пројекту заједно са Вама - истакла је
начелница општине.
Министар Миленко Савановић
је истакао да је до сада у Мркоњић

Граду ријешено стамбено питање
за око 90 корисника и да је у те
сврхе уложено 1,5 милиона КМ.
- Реално чинимо и више него
што можемо у економском смислу дајући свој допринос и захвалност тим категоријама - рекао је
Савановић и додао да ће Репу блика Српска и у наредним годинама чинити све што може да се
одужи тим породицама.
Присутним се обратио и Миломир Савичић, који је породицама
такође пожелио личну и породичну
срећу, те напоменуо да ће Борачка
организација РС и даље водити
бригу за ову популацију. Ђ. ШОЛАК

Н

ачелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић, директор за сарадњу при Амбасади Швајцарске Јозеф Гунтерн и
шеф регионалне канцеларије
Развојног програма УН (УНДП) у
Бањалуци Горан Вукмир свечано
су отворили Пословну зону "Подбрдо". Отварању зоне присуствовали су и министар финансија
Републике Српске Зоран Тегелтија, директорица Инвестиционо-развојне банке РС Сњежана
Вујнић и представници Министарства управе и локалне самоуправе.
Како је истакнуто, нова пословна зона омогућиће неопходну инфраструктуру за развој предузећа
и отварање нових радних мјеста.
Пројекат прве фазе изградње реализован је у сарадњи Општине
Мркоњић Град и Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП),
који представља заједничку иницијативу Владе Швајцарске и
УНДП-а у Босни и Херцеговини и
пројекта "КРЕДО Крајина" фи-

358.900

!

конвертибилних марака
је укупна вриједност пројекта
прве фазе изградње инфраструктуре у пословној зони, од
чега је општина обезбиједила
251.300, УНДП у БиХ 49.100, а
из пројекта "Кредо Крајина"
обезбијеђено је 58.500.

нансираног од стране Шведске
агенције за међународни развој
и сарадњу - СИДА, а спроводи га
Агенција за развој предузећа
ЕДА.
Јозеф Гунтерн је истакао да
Швајцарска са БиХ сарађује већ 20
година, те је додао да је Мркоњић
Град добар примјер другим општинама.
- Економски развој је један од
кључних елемената у нашој
сарадњи и стратегији. За ово су
нам потребни објекти и прилике
за добра улагања, јер ће улагања довести до нових радних
мјеста - рекао је Гунтерн.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НА СЈЕД

Ребалансом не
Н

а 28. сједници Скупштине
општине Мркоњић Град,
одржаној 14. јула, којој су
присуствовала 22 одборника, усвојени су приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета и Одлуку о извршењу буџета општине за 2015. годину.
Ребаланс буџета усвојен је у
износу од 10.297.000 КМ, од чега
је износ распоређен за расходе у
висини од 9.352.000, за отплату
кредита 900.000, а за средства
резерве 45.000 КМ.
Није било неких значајнијих
измјена у ребалансу буџета у односу на нацрт. Од тренутка усвајања нацрта, Одјељење за привреду и финансије је у складу са
законом спровело јавне расправе
за све заинтересоване стране, те

од Министарства финансија
добило сагласност на такав приједлог буџета који је достављен у
скупштинску процедуру.
Према ријечима начелника за
привреду и финансије Томислава
Тодоровића, по приједлогу ребаланса, буџет је већи за 4,6 одсто
или 453.600 КМ од плана буџета.
- Извршено је неколико техничких прилагођавања према
захтјевима Министарства финансија на неким буџетским позицијама, али то није утицало на
коначне ставке буџета. Једини
захтјев је стигао од Ватрогасног
друштва, које је тражило додатна средства за плаћање посебне таксе Ватрогасном савезу РС
у висини од 6.000 КМ и за набавку новог противпожарног вози-
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ВАРАЊА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ У ПОДБРДУ

фабричке хале
СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЈА: У Пецкој су православни вјерници свечано прославили славу храма Светог пророка Илију. Славски обред пред многобројним мјештанима и гостима служио је парох медљански протојереј
Никола Пена и парох герзовачки протојереј Мирослав Гаврић. Након
служења свете литургије, услиједио је опход са Литијом око храма и освећење славског колача и кољива. Потом је за све присутне приређен славски ручак. Свечаности је присуствовала и начелница општине Дивна Аничић са сарадницима.

Начелница општине Дивна Аничић истакла је да је прва фаза
изградње завршена и да инвеститори могу да почну са радовима јер
имају и прикључак за водовод и
електричну енергију, канализацију
и макадамски пут.
- Почели смо и другу фазу,
која обухвата исто што и прва,
водовод, канализацију и слично
за друге парцеле. И за другу фа-

зу је планирано приближно исто
средстава као за прву, око
350.000 КМ. Седам локација је
сигурно продато и ради се још на
закључивању уговора за двије.
Од 18 локација девет смо уступили инвеститорима, повољни су
услови, повољне су цијене земљишта и имамо низ других погодности - поручила је Аничићева.
Младен Босанчић, представ-

ник Фабрике пелета из Новог
Града, каже да су купили земљиште због окружења и непосредне
близине сировине.
- Планирамо погон у којем ћемо у првој фази производити 120
тона пелета на дан, а пројекат
предвиђа 45 запослених до краја
идуће године - рекао је Босанчић и
додао да је вриједност инвестиције
С. ЋУСО
2,5 милиона евра.

ПРЕОБРАЖЕЊЕ У ГЕРЗОВУ: На празник Преображења Господњег
свештеник Мирослав Гаврић је са свештеницима мркоњићког и шиповачког краја служио свету архијерејску литургију у храму Богојављења
на Велетову у Герзову. Након свете литургије и славског обреда обављено је и освештење грожђа и организована литија око храма. Сабор на
Велетову познат је по великом броју вјерника који долазе на ову светковину из различитих крајева и дијаспоре.

НИЦИ МРКОЊИЋКОГ ПАРЛАМЕНТА, ОДБОРНИЦИ О РЕБАЛАНСУ И ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

езнатно измијењен општински буџет
О испуштању воде из малог
језера Балкане и бесправној
градњи крај језера Бочац

ла, што је предлагач уважио, с
тим да смо на одређеним потрошачким јединицама у буџету покушали да на позицијама за које
сматрамо да неће бити извршене остваримо одређене уштеде објаснио је Тодоровић одборницима.
На почетку сједнице одборници и предлагач су се сложили да

тачка 4 - Приједлог одлуке о
начину и условима продаје непокретности у својини општине
путем непосредне погодбе, буде
у нацрту и да се за наредну сједницу додатно образложи.
Једногласно је усвојен Приједлог одлуке о одобравању новчаних средстава у сврху учешћа у
трошковима лијечења Милана

Тодоровић, односно одобрено је
4.050 КМ за набавку инвалидских
колица.
У наставку скупштинског засиједања, усвојена је Информација о раду и материјалном стању пензионера општине, те Информација о здравственој заштити животиња на подручју опЂ. ШОЛАК
штине.

Информација у области риболова на подручју општине усвојена
је једногласно, уз сљедеће закључке:
- Обавезују се начелник општине, предсједник Скупштине општине, начелник Комуналне полиције Општинске управе и начелник
Станице јавне безбједности да предузму све потребне мјере и радње у
правцу рјешавања проблема везаних за испуштање
воде из малог језера Балкана, као и проблема везаних
за градњу бесправних објеката на језеру Бочац и старом дабрачком путу, и о томе
обавјесте Удружење спортских риболоваца Мркоњић
Град и Скупштину општине.
Препоручује се и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Јавној установи "Воде Српске" и Водној инспекцији РС да у
складу са Законом о водама и другим законским прописима, такође
предузму све мјере и радње.
- Обавезује се Удружење спортских риболоваца да у оквиру своје
надлежности, а у складу са Законом о водама, предузму све потребне
мјере и радње везане за рјешавање насталих проблема на језеру
Балкана и језеру Бочац.
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ОПШТИНСКА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ (1)

Подстрек за формирање
пoљопривредних газдинстава
По Програму за подстицај
привредног развоја начелница
општине Дивна Аничић потписала
је са пољопривредницима уговоре
о подстицају, и то два уговора за
формирање фарми и седам уговора о самозапошљавању.
За формирање фарми општина ће издвојити 4.780 КМ,
односно 20 одсто од укупно потребних средстава, док ће за самозапошљавање седам пољопривредника бити издвојено укупно 21.000 КМ, односно по 3.000
КМ сваком.
Начелница Аничић каже да је
ове године с разлогом измијењен
општински програм за подстицаје
привредног развоја, јер се жељело помоћи људима да оснују ко-

мерцијално газдинство.
- Услов је да се они одјаве са
Завода за запошљавање и да се

Општина издваја 180.000
за пољопривреду у 2015.
За подршку развоја пољопривреде, а кроз Програм за подстицај привредног развоја општине у 2015. години у буџету општине обезбијеђено је 180.000 КМ, од чега 100.000 марака за
суфинансирање активности пољопривредних произвођача а
80.000 за микрокредитирање пољопривредне производње.

пријаве као стално запослени.
Односно, ми им помажемо у развоју њихове фарме, а с друге
стране их обавезујемо да ступе у
радни однос - објашњава Аничићева.
Она је истакла и низ других погодности које доноси формирање
пољопривредног газдинства, односно регистрација, попут могућности за пријављивање за подстицајна средства која дају министарства.
С. ЋУСО

ОПШТИНСКА СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ (2)

Обезбјеђен депозит за кредите
пољопривредника код банака

Општина и ове године помаже пољопривредницима да
лакше дођу до кредита, тако да
су се на јавни позив пријавила 23
пољопривредника, а банка је
до сада одобрила девет захтјева.
Начелница општине Дивна

Аничић потписала је уговоре са
тих девет пољопривредника о
депозиту који је одобрила за
кориштење кредита.
Пољопривредници су од банке узели 78.000 КМ са каматом
од 3,44 одсто, од чега депозитна средства општине износе

Задовољни мркоњићки
пољопривредници
Пољопривредници нису крили захвалност општини што им
омогућава да дођу до кредита са малом каматном стопом.
- Имам десет музних крава и ова средства искористићу за
набавку музног система - објаснила је Весна Ступар, једна од
двије жене међу пољопривредницима којима је покривен депозит.
Поред ње, кредитна средства одобрена су Сими Крстановићу,
Влади Вујановићу, Остоји Дошлову, Драгану Васиљевићу,
Жарку Кудри, Јовици Јагодићу, Љубинки Крека Бранку Чигоју.

31.200 марака.
Аничићева је истакла да јој је
веома драго што се пољопривредници јављају на конкурсе
које расписује општина.
- Оно што је јако добро јесте
што има више пољопривредних произвођача који су способни да дигну кредит, јер ми
смо већ у претходним годинама
њима помагали на разне начине и они су сад дошли у ситуацију да могу да дигну и на
вријеме враћају кредит. Ради
се углавном о кредитима за
набавку механизације - изјавила је начелница и додала да то
није све, јер се и захтјеви осталих
14 пријављених пољопривредника налазе код банке на сређивању документације и одобрењу.
С. ЋУСО
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овоизграђена хладњача у мјесту Котор,
која ће воћарима обезбиједити складиштење
до 60 тона воћа, свечано је отворена уз присуство високих званичника Републике
Српске, општине и донатора.
Изградња хладњаче дио је
пројекта "Од воћара до предузетника: подршка складиштењу воћа у хладњачама", чија
је укупна вриједност 91.900 КМ, а
обезбијеђена су из Финансијског
механизма за подршку развојним пројектима у износу од
73.500 марака, док су из општинског буџета издвојена преостала средства у износу од 18.400
марака.
Финансијски механизам интегрисаног и одрживог локалног
развоја у РС је успостављен кроз
заједничку иницијативу Владе
Швајцарске, Министарства финансија, Министарства управе и
локалне самоуправе, Инвестиционо-развојне банке РС и Развојног програма Уједињених
нација (УНДП-а) у Босни и Херцеговини.
Начелница општине Дивна
Аничић је истакла да изградњу
ове хладњаче види као помоћ
воћарима, који ће добити додатну

91.900

марака је коштала
изградња хладњаче

60.000

!

килограма је
пројектовани
капацитет
хладњаче

вриједност овим пројектом.
- Пред нама је велики посао,
а уз подршку људи који знају
како се води хладњача и вас
који производите воће то заједно можемо успјети. Желим да
ова хладњача буде пуна ваших
производа - поручила је окупљеним воћарима начелница и додала да ће воћари имати и додатну
обуку како би повећали приносе.

Унапређење производње
јагодичастог воћа
Начелник Одјељења за привреду и
финансије Томислав Тодоровић рекао је
да нема успјешног малинарства без
расхладног система.
- Радимо на унапређењу укупне воћарске производње на подручју наше општине, посебно на
унапређењу производње малине и
другог јагодичастог воћа - истакао је
Тодоровић.

Предавање за воћаре о чувању
воћа и припреми за сушење
За воћаре из мркоњићког краја уприличено је предавање о чувању
воћа у хладњачама и припреми воћа за сушење.
Милован Ћућић из Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ресорног Министарства, говорио је пољопривредницима
када и како да правилно беру воће и да дужи период очувају плод, чиме се
постижу значајнији економски резултати у узгоју воћа.
Он је примјетио да је са отварањем нове хладњаче у Котору, порастао интерес у мркоњићкој општини за оваква предавања. По његовој
процјени, ове године у новој хладњачи биће чуване само јабуке.
Душан Томичић, воћар из Бјелајца каже да су предавања веома кваД. ЛЕКИЋ
литетна и да их треба чешће организовати.

MРKOЊИЋ ГРАД ЈУЛ/АВГУСТ 2015.

ПОЉОПРИВРЕДА

LOKALNE NOVOSTI

8

ЗАЈЕДНИЧКИ: Директор за сарадњу при Амбасади Швајцарске Јозеф Гунтерн министар
финансија Зоран Тегелтија и директорица Инвестиционо-развојне банке Сњежана Вујнић

ПРОЈЕКАТ "ОД ВОЋАРА ДО ПРЕДУЗЕТНИКА: ПОДРШКА СКЛАДИШТЕЊУ ВОЋА"

Нова хладњача у Котору
Пројекат је већим дјелом финансиран из Финансијског механизма интегрисаног и одрживог локалног развоја кроз заједничку иницијативу Владе Швајцарске, Министарства финансија, Министарства управе и локалне самоуправе, Инвестиционо-развојне
банке и Развојног програма Уједињених нација (УНДП) у Босни и Херцеговини, а трећину средстава издвојила је општина Мркоњић Град
Министар финансија Зоран
Тегелтија честитао је општини
Мркоњић Град што се изборила
да буде унутар осам пројеката који
се финансирају из Финансијског

механизма, те да наставе са реализацијом оваквих и сличних пројеката и у будућности.
- Хладњача ће имати функцију у развоју пољопривреде

ове општине и шире регије, и
биће створени добри услови за
пласман пољопривредних производа. Хладњача ће омогућити
да се остваре повољнији финан-

сијски ефекти и да пољопривредници производе продају
када хоће“, рекао је предсједник
Задружног савеза Републике
Српске Рајко Кулага.

Партнери са општином на
овом пројекту су Удружење воћара и произвођача ракије "МГ
Савка" и општина Рибник.
С. ЋУСО

ПРЕДАВАЊЕ ПОСВЕЋЕНО ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

Охрабривање сеоских жена да привређују
Н

а предавању за воћаре у
склопу пројекта "Од воћара
до предузетника: подршка
складиштењу воћа у хладњачама", било је ријечи о женском предузетништву у руралним срединама
и предностима прерађивачке дјелатности традиционалног занатског типа и релевантни подстицаји.
- Циљ нам је да упознамо жене
са могућностима прераде вишка
производа у домаћинствима, које
могу као прерађевине да продају
на сваком газдинству или на зеле-

ним пијацама у околини или неким
туристичким капацитетима, те да
их упознамо и о могућностима
ангажовања жена у руралном
туризму - објаснио је Милован
Ћућић, виши стручник сарадник за
воћарство у ресору за пружање
стручних услуга у пољопривреди
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, и
додао да су велике могућности да се
сви вишкови производа финализирају кроз неке прерађевине, да им се
дода додатна вриједност и као

Умјесто у ракију - у хладњачу

Дара Милекић, бави се воћарством и корисник је општинског програма за подстицај пољопривредницима.
- У селу Медна имам воћњак са највише засађених шљива, али
и јабука и крушака. До сада смо углавном производили ракију, а
дио воћа смо прерађивали и правили џемове, али како је општина
подигла хладњачу сада ћемо дио своје производе моћи складиштити у хладњачу и продавати касније када цијена буде најбоља изјавила је Милекићева и истакла да свака жена на селу може себи
обезбиједити егзистенцију кроз прераду воћа и продају пекмеза и других прерађевина, али и сакупљањем и продајом љековитог биља и плодова из природе.

такви продају у вишем степену прерађености на тржишту.
На предавању је било ријечи и

о рукотворинама насталим плетењем, везењем и слично, које такође
могу да продају у наведим објекти-

ма, а говорило се и о могућностима
руралног туризма у мркоњићкој
С. ЋУСО
општини.
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У име традиције и у им

Н

а Тргу краља Петра
Првог Карађорђевића
министар финансија
Зоран Тегелтија и министар рада и борачкоинвалидске заштите Миленко
Савановић, те бројни други гости,
заједно са више хиљада Мркоњићана и представницима општинске
власти прославили су Светог пророка Илију, крсну славу општине
Мркоњић Град.
Славски обред служио је епископ бихаћко-петровачки господин Атанасије, уз саслужење свештенства мркоњићке епархије, након
чега је наступило ломљење славског колача.
Владика Атанасије је Мркоњићанима пожелио срећну славу и да
се доврши све што је започето.
- Све оно што смо започели
дао бог да то и заршимо, да погодимо за шта да се ради и да наше
кораке усмјеримо у смјеру који је
користан за све нас - поручио је
владика.
Министар Зоран Тегелтија је
започео овакав начин обиљежавања крсне славе општине прије
десет година док је био начелник
општине.
- Хвала начелници што је
наставила традицију прославе
крсне славе. Желим да се захвалим и свим оним људима који су
имали храбрости да почну да
обиљежавају на овај начин крсну
славу Мркоњић Град. Многи су
нам то оспоравали и у моменту
нас је и саме био страх да ли то
радимо на добар начин. Благослов и присуство епископа бањалучког господина Јефрема на
овој слави био је знак да добро
радимо и да добро организујемо
и дочекујемо наше госте. Подижем чашу у име просперитета
и развоја нашег града, уз здравље вас и ваших породица и у име
и здравље свих гостију - поздравио је Тегелтија своје Мркоњићане.

- Ако нема одговорности за оно
што је урађено у
Мркоњић Граду и у
читавом овом
дијелу Републике
Српске, онда су у
праву сви који
годинама указују
на неправилност и
нерегуларност
рада Хашког трибунала - поручио је
министар Миленко
Савановић

Начелница општине Дивна
Аничић је суграђанима поручила
да је важно да чувају Републику
Српску, као и да се моли Светом
пророку Илији за проспаритет града.
- Молимо се Светом пророку
Илији да нам да мудрости, стрпљења, снаге, некористољубља и
правде, молимо се да пољопривредници и привредници раде,
да што више запошљавају, мо-

лим се за здравље овог града и
да се више никада не понови рат
и да чувамо нашу Републику Српску - рекла је Аничићева и подсјетила на допринос припадника 11.
мркоњићке лаке пјешадијске
бригаде.
- Свети пророк Илија није
само крсна слава општине, то је и
Дан 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде. Хвала свим припадницима те бригаде, као и

онима који нису са нама, а јуче
смо им одали помен. Хвала им
што у били храбри и достојанствени и одлучни у борби - поручила је начелница општине.

Милан Стеванић у име бораца
и старјешина 11. мркоњићке лаке
пјешадијске бригаде пожелио је
срећан Дан бригаде.
- Република Српска је наста-

ПАРАСТОС ЗА ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ И ЦИВИЛЕ ПОВОДОМ СЛАВЕ ОПШТИ

Све жртве морају имати исто пошт

У

капели Светог апостола
Марка на православном
гробљу у Мркоњић Граду,
поводом обиљежавања крсне славе општине Светог пророка Илије и дана 11. мркоњићке
лаке пјешадијске бригаде, служен je парастос за борце погинуле у одбрамбено-отаџбинском
рату и положено је цвијеће на спомен-обиљежје масовне гробнице
на Градском православном гробљу,
одакле је есхумирано 181 тијело
убијеног српског цивила и војника, као и на централно споменобиљежје на Тргу српске војске.
Парастосу је присуствовао и

министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади републике Српске Миленко Савановић,
који је рекао да за злочине почињене у Мркоњић Граду још увијек нико
није одговарао што говори о селективности рада Хашког трибунала.
- Ако нема одговорности за
оно што је урађено у Мркоњић
Граду и у читавом овом дијелу
Републике Српске, заиста ту нема
ријечи, и у праву су наши политичари који годинама указују на
неправилност и нерегуларност
рада Хашког трибунала, и што
српске жртве нису стављене у
исту раван са другим, јер свака
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е развоја

ла као круна побједе војске Републике Српске, а извојевана је
захваљујући јединству војске,
народа и политике. Ево и послије
20 година од завршетка отаџбинског рата борба за Републику
Српску не престаје. За њену одбрану потребно нам је јединство
свесрпских политичких снага и у
то име и у име српског јединства и
у име Републике Српске подижем
чашу и честитам вам Дан брига-

де - истакао је Стеванић.
Након славског обреда, више
хиљада присутних Мркоњићана наставило је славље уз мркоњићку
етно групу "Жар" и популарног
поп-фолк пјевача Сашу Матића.
Поводом обиљежавања крсне
славе општине у галерији Културног центра отворена је изложба слика сликарке Мирјане Коџо,
а одржана је и Илинданска смотС. ЋУСО
ра фолклора.

Илинданска смотра фолклора
У оквиру свечаности посвећених обиљежавању Светог Пророка Илије, славе општине, испред Културног центра "Петар
Кочић" одржана је Илинданска
смотра фолклора.
На смотри су учествовала културно-умјетничка друштва "Др
Младен Стојановић" из Приједо-

ра, "Рибник" из Рибника, "Врело" из Шипова и "Петар I Карађорђевић Мркоњић" из нашег
града, те мушка пјевачка група
"Кнешпоље".
- Циљ нам је био да увеличамо славу општине, као и покажемо да чувамо и његујемо традиције српског народа - рекла је

Милица Грмаш, предсједница
мркоњићког културно-умјетничког друштва, које је и организовало смотру.
Више од хиљаду посјетилаца
уживало је у играма из Шумадије,
Србије, Косеонице, играма из Баната, врањским играма, играма са Грмеча и играма из Македоније. С. Ћ.

ИНЕ СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ И ДАНА 11. МРКОЊИЋКЕ ЛАКЕ ПЈЕШАДИЈСКЕ БРИГАДЕ

товање и сви злочинци морају одговарати
жртва мора имати поштовање.
Сви они злочинци који су чинили
геноцид и стравичне дјела, без
обзира које су вјероисповијести
морају одговарати. Нажалост, то
није тако у пракси, што није добра
порука свим оним који долазе и
који историјски памте то што се
дешавало - истакао је Савановић.
Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић је поново
апеловала да Тужилаштво БиХ
коначно отвори предмет у вези са
ратним злочинима почињеним у
Мркоњић Граду, јер ни послије 22
године још нико није одговарао.
- Надам се да ће неко у наред-

ним годинама коначно саопштити вијест да је Тужилаштво БиХ
ставило на сто и узело да ради на
предмету о ратним злочинама
почињеним у нашем граду и у
западној Крајини. То је оно што
нас зауставља у свакој даљој
тужби да бисмо надокнадили
материјалну штету. Без тога да
неко буде осуђен за геноцид или
злочин почињен у Мркоњићу, то
је немогуће - рекла је Аничићева.
Ратни комадант бригаде Радован Илић рекао је да се сваке
године са поносом сјећају својих
погинулих другова који су своје
животе дали за Републику Српску

- На Светог пророка Илију, нашег заштитника, ми сваке године
прослављамо дан бригаде и
крсну славу општине и са поносом
и молитвом се сјећамо наших погинулих другова који су највише
дали за Републику Српску. О питању одговорности за жртве које
је претрпјела општина Мркоњић
Град одговорни треба да, напокон, уђу у процесе који су у складу
за законом - навео је Илић.
Након парастоса и полагања
вијенаца у Културном центру
"Петар Кочић", одржана је и свечана академија у част 11. лаке
С. ЋУСО
пјешадијске бригаде.
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МРКОЊИЋАНИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ Ф

ПОЉСКА У МОМЕ СР

- Успоставили смо
одличну сарадњу
и настојаћемо да
наредне године
узвратимо гостопримство - каже
Милица Грмаш,
предсједница
Културно-умјетничког друштва
"Петар I
Карађорђевић
Мркоњић"

У ПОСЈЕТИ БАКИ ВАТЕРПОЛИСТА

Не могу да глед

Коло српских сестара из Ораховљана
прославило крсну славу Св. Благу Марију
На Свету Марију Магдалену (Благу Марију),
свештеник Бошко Максимовић у парохијском дому
у Ораховљанима, служио је свету литургију поводом славе, а након службе послужен је за све присутне славски ручак, које су припремиле вриједне чланице Кола српских сестара "Блага Марија" из Ораховљана.

Славској свечаности у Ораховљанима присуствовале су чланице Кола српских сестара "Рођење пресвете богородице" Мркоњић Град, Хуманитарног
удружења жена, представници Дневног центра за
дјецу и младе, представници општине, донатори и
спонзори који су од велике помоћи овом удружењу, те
мјештани овог села и други гости.

ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

mrkonjic-grad.rs.ba

М

лијеко, кајмак, сир, пршут, јаја, пита... На тој
храни одрасла су моја
два унука, два јаблана.
Сваки пут када би дошли у Горњу Пецку још као мали причали су како ће једног дана бити
најбољи на свијету, а сада се то
и остварило.
Рекла је ово бака двојице
златних ватерполиста Србије
Гојка и Душка Пијетловића, који
су у суботу навече освојили златну
медаљу на Свјетском првенству
у Казању. Бака Грозда Пијетловић признаје да је најсрећнија бака на свијету и једва чека да види
златне унуке.

- Да би били ту гдје јесу, морају много да тренирају. У посљедњих неколико година због
обавеза ријетко долазе, али
сваки пут када дођу присјетимо
се дјетињства, причам им шта су
радили када су били мали, трудим се да им припремим омиљену храну - прича Грозда.
Село Горња Пецка, које је
удаљено од Мркоњић Града двадесетак километара, изњедрило је
свјетске шампионе, па је стога ватерполо у овом крају популарнији
спорт од фудбала. И бакини сусједи прате игре "делфина".
- Сви ми честитају, кажу свака
част, а мени срце заигра. Они чак и
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ултурно-умјетничко друштво "Краљ Петар Први
Карађорђевић Мркоњић"
представило се на 13. фестивалу "Dzien Polowaca", одржаном крајем јула у околини пољског
града Закопане - Јургову.
Наши фолклористи Пољацима
су се представили крајишким и влашким играма, те играма из Шумадије и Македоније.
Чланови мркоњићког КУД-а
боравили су у Пољској седам дана,
а поред наступа имали су прилику
да обиђу градове Закопане и Краково. Било је и времена за опуштање, а слободно вријеме највише су
проводили са члановима "Podhale

Пољски пријатељи из Јургова
Регионално фолклорно друштво "Podhale grupa spiska iz Jurgova" основано је 1963. године, дјелује при
Буковјанском центру за културу, те Удружењу "Стара Фара". Чланови су узраста од 18 до 30 година, а на
свом репертоару имају аутентичне игре списког региона: чардаше, полке, мазура, фигле, хајдучка кола... а
изводе и јурговске обичаје. За свој рад друштво је добило бројна признања од којих истичу: "Златно срце" на
Фестивалу пољских брђана у Живбјецу, те "Сребрану сјекирицу" на великом међународном фестивалу фолклора у Закопану. Учествовали су на свим важним државним смотрама, као и у скоро свим свропским
земљама и у Алжиру.
grupa spiska iz Jurgova".
- Успоставили смо одличну
сарадњу коју планирамо да наставимо у будућности. Настојаћемо да наредне године узвратимо
гостопримство и угостимо пријатеље из Јургова - каже Милица
Грмаш, предсједница културно-

умјетничког друштва "Петар I Карађорђевић Мркоњић".
Јургов је мали градић који се
налази у јужном дијелу Пољске на
760 метара надморске висине, а
припада малополској покрајини,
татзанског среза, те области Буковини Татзанској у региону Зако-

пана.
На путовању ка Пољској, чланови КУД-а посјетили су и Мађарску, односно један дан провели
су у обиласку Будимпеште, гдје су
имали прилику да уживају и у
вожњи Дунавом.
С. ЋУСО

ГОЈКА И ДУШКА ПИЈЕТЛОВИЋА У ГОРЊОЈ ПЕЦКИ

дам меч кад унуци губе
Успомене
Слике унука Гојка и Душка,
као и слике дјеце другог сина
налазе се поред телевизора у
бакиној кући.
- Сваки пут када прођем
погледам у своје унуке, молим се за њихово здравље и
желим да буду успјешни у
оном што раде. Често ме зову, питају за здравље, а ја им
кажем да сам добро када
знам да су они здрави, срећни
и успјешни - рекла је Грозда.
више прате утакмице него ја.
Сваку почнем да гледам, али понекад не издржим до краја, поготово када је "густо". Навијам за Гојка
да не прими погодак, да заустави
све шутеве противника, а за Душка да постигне гол. Сваки пут се
нервирам када промаши, али, на
срећу, посљедњих неколико година то се ријетко дешава. Ипак, некада када крене по злу, признајем
да угасим телевизор, а онда послије утакмице зовем сина да видим да ли су успјели побиједити.
Када ми је рекао да су побиједили
у финалу против Хрватске, била
сам пресрећна - каже Грозда.
Иако близу ње живи рођака,

све мечеве гледа сама у свом дому.
- Тако сам навикла, могу и да
загаламим или нешто "ланем", а
да ме нико не чује. До сада су
побјеђивали скоро сваки пут када
сам сама гледала, па не бих да их
урекнем и да мијењам своје навике - рекла је бака.
Баш као што су и сада када су
освојили у ватерполу скоро све што се
може освојити и то по неколико пута,
двојица браће били су и као мали
врло једноставни и приступачни.
- Сјећам се сваког распуста
када су долазили и радили сеоске послове. Са оцем Јовом увијек
су косили, купили, а били тужни
када би се морали вратити у

Нови Сад. Није што су моји, али
они су златни момци у сваком
смислу. Ни са једним нисам имала проблема кад су били мали.
Нису били немирни, увијек су
били одмјерени. Слушали су оца,
мајку, мене и постали праве људине. Никада нисам чула да су
неком нешто нажао учинили,
момци су за примјер, а никог од
комшија, пријатеља или рођака
нисам чула да нешто лоше кажу
о њима - рекла је бака Грозда.
Када смо јој рекли да је Душко
проглашен и за најбољег играча
Свјетског првенства по избору
новинара, суза јој је заискрила у оку.
- Нисам могла ни да сањам да

Честитке
Није мали број случајних пролазника који закуцају на врата баке
Грозде само како би је упитали за здравље и честитали на успјеху
унука.
- Јуче су ми на врата покуцала два момка и питала да ли сам ја
бака Гојка и Душка. Када сам им рекла да јесам, изгрлили су ме,
изљубили и честитали на медаљи освојеној у далекој Русији рекла је Грозда Пијетловић.
ће једног дана мој унук бити најбољи. Много сам поносна што из
куће Пијетловића и овако малог
мјеста моји момци догураше овако далеко. Увијек кажем само нека су здрави, као и сва дјеца на
овом свијету, али сада када су
освојили злато, потврдили су да
се труд и рад исплати. Мој син Јово
и снаха Мира много су их подржавали док су тренирали, а сада се
све исплатило - рекла је бака.
Иако је прије три године загазила у девету деценију живота,

тешка срца зиму проведе у Новом
Саду. Како каже, чим се врате ласте, моли дјецу да је врате у родни
крај.
- Најљепше ми је овдје. Ту
сам одрасла, са својим мужем
подигла дјецу која су се скућила
у Новом Саду. Желе да застално
пређем код њих, али ја желим да
будем на свом огњишту. Мени је
пуно срце када сам овдје, а кад
они сви дођу, не жалим ни да
умрем - закључила је бака Грозда.
Д. РЕПЛИЈА
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РАСПЈЕВАНЕ ПАХУЉИЦЕ
ПОБЈЕДНИЦА: Карла Хавић

Награђени солисти

За најбољи хор проглашен "Вокал тин"
из Панчева, а Карла
Хавић из Хрватске
освојила је Гран при
награду фестивала
у категорији солиста

Најбољи хор “Вокал тин” из Панчева

Карла Хавић из Хрватске са пјесмом "Што би било" добила је
Гран при награду фестивала у категорији солиста.
- Било је пуно добрих пјевача и нисам очекивала награду, али
ово је за мене велики успјех и јако сам сретна - изјавила је Карла,
која пјева од вртића.
Прво мјесто у категорији дјеце до 10
година су освојиле
Николина Ивковић
и Катарина Живковић, а у категорији
од 11 до 13 година
Јана Јовановић и
Нина Синковић.
Жири фестивала

Ш

ести међународни
дјечији фестивал
хорова и солиста
"Распјеване пахуљице" одржан је у
позоришној сали културно-спортског центра "Петар Кочић", а
наступило је пет хорова и 24
солиста из Србије, Федерације
БиХ, Словеније, Хрватске, Бугарске и Републике Српске.
Побједнике је бирао стручни
жири у саставу: директор фестивала "Мали и велики микрофон" из
Хрватске Алан Поропат, секретар
опере у Новом Саду Ладо Леш,
продуцент "Пинкових звјездица"
и композитор за дјецу Немања
Михајловић, те Данијела Билић,
глумица Градског позоришта
Мркоњић Град, и поп пјевач,
Мркоњићанин Ђурађ Ђурановић.
Прве вечери такмичили су се
хорови и Гран при је припао хору
"Вокал тин" из Панчева, прво мјесто освојио је хор "Мала полифонија" из Бањалуке, друго хор
"Мали принц" из Мркоњић Града
и хор "Хорољупци" из Бугојна, а

Побједнице

Хор “Мали принц” из Мркоњић Града

треће хор "Павароти" из Мостара.
- Презадовољна сам, јер нам
освајање награде значи прозор у
неке нове награде и нове побједе.
Ово је наше прво такмичарско
искуство и заиста смо презадовољни - истакла је Маја Ђокић,
вођа побједничког хора из Панчева,
и додала да је организација била
изузетна, да ће запамтити топао
пријем и да ће се увијек радо вратити
у Мркоњић Град.
Хор "Мали принц" освојио је
награду за сценски наступ и друго
мјесто.
- Веома смо задовољни. Били
смо другачији зато што смо
пјавали на шпанском за шта нам
је трабао додатни труд и рад, али
успјели смо - рекла је Весна Малић, диригент мркоњићког хора.
Директорка фестивала Милијана Малић каже да је циљ
фестивала да пружи дјеци да напредују и да се друже. Она је истак-

ла да награде на фестивалу нису
монетарне, те да сви учесници добијају диплому за учешће и ЦД
фестивала, а побједници пехар
"Мали принц".
- Надам се да ће овај фестивал и овај град наставити са овом
традицијом, да буде распјеван и
да и даље буде град отворених
врата, широког срца и велике
душе - изјавила је Малићева.
У ревијалном дијелу прве вечери фестивала наступили су Весна Малић, Емилија Бошкић и
звјездица Првог фестивала "Распјеване пахуљице" Милутин Радуловић из Црне Горе, а друге
вечери Јован Алексић, прошлогодишњи побједник и једна од Пинкових звјездица.
Покровитељи манифестације су
Општина Мркоњић Град, Хидроелектране на Врбасу као и бројни
други спонзори и пријатељи фестиСЊЕЖАНА ЋУСО
вала.
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Лијепе слике и поруке са
Зеленковца отишле у свијет
Н

а Зеленковцу је одржан 15.
Међународни џез фестивал, који је трајао четири
дана а публици су се представили "Зостер", "Кенди кејн",
Тони Китановски, "Кило кило
банда", "Блазин квартет", "Оса
џез квартет", "Шева џез квартет", "Шева џез квинтет бенд",

К

њижeвник Зoрaн Кoстић
из Бaњaлукe oвoгoдишњи
je дoбитник "Кoчићeвe
нaгрaдe", кoja сe дoдjeљуje
зa дoпринoс писaнoj риjeчи на српскoм језику, a Aлeксaндрa Mрaкић, учeницa шeстoг рaзрeдa Oснoвнe шкoлe "Свeти Сaвa" из
Дубрaвa кoд Грaдишкe, oсвojилa
je нaгрaду "Змиjaњчe", објавио
је на Зеленковцу прeдсjeдник
Извршнoг oдбoрa Зaвичajнoг
друштвa "Змиjaњe" Дрaгутин
Илић.
Књижeвник Mиркo Вукoвић,
члaн жириja, рeкao je дa je oвa
нaгрaдa дoдиjeљeнa углeднoм
пjeснику и дрaмскoм писцу Кoстићу
зa цjeлoкупнo ствaрaлaштвo, тe
истaкao дa сe у њeгoвим дjeлимa
прeпoзнaje пaтриoтски дух Пeтрa
Кoчићa.
- To je знaчajнo, будући дa сe
нaгрaдa дoдjeљуje и зa цjeлoкупнo ствaрaлaштвo нa српскoм
jeзику кoje, oсим умjeтничкe вриjeднoсти, сaдржи и Кoчићeв дух,
чистoту и пунoћу jeзикa, рoдo-

Зоран Костић добитник
"Кочићеве награде"

"СтереБоса", "Душко Шобат
груп", "Ла кејв", "Комбајн квартет", "Најлон клаб" и гајдаш
Милан Вашалић.
Борислав Јанковић, предсједник Еколошког покрета "Зеленковац"
и идејни творац фестивала, истиче
да је у музичком смислу минули фестивал био најквалитетнији до сада.

- Фестивал је донио комплетан успјех крају и заједници, јер
ову нашу природу представљамо свијету. Направили смо корак
даље, направили смо добру конекцију са свијетом, а и са домаћима. Зеленковац је био пун људи, а најбитније је што је одавде
отишло пуно лијепих слика и

порука - истакао је Јанковић.
Милан Вашалић, гајдаш из Кикинде, каже да други пут наступа
на овом фестивалу.
- Ово је мјесто гдје се налазе дивни, паметни, интересантни људи
који за неколико дана наберу енергију за наредну годину. Публика ме
је прихватила фантастично, а то је

музичару најбитније. Поред свих
могућих фестивала широм Европе,
ово је оаза гдје дођем да се нахраним, опустим и припремим за даље
- нагласио је Вашалић.
Спонзори фестивала су били
Амбасада Сједињених Америчких
Држава у БиХ, Општина Мркоњић
Д. ЛЕКИЋ
Град и многи други.

"КОЧИЋЕВ ЗБОР" И ЛИКОВНО САБОРОВАЊЕ НА ЗЕЛЕНКОВЦУ

Дјело Кочића као инспирација

љубљe, чврстину и jaснoћу
стaвa, тe aфирмaциjу слoбoдe и
прaвдe кao унивeрзaлних вриjeднoсти - рeкao je Вукoвић.
Нaгрaдa "Змиjaњчe" дoдjeљуje сe дуги низ гoдинa и сви учeници
oснoвих шкoлa српскoг гoвoрнoг
пoдручja дo дeвeтoг рaзрeдa мoгу
учeствoвaти нa кoнкурсу.
Јубилaрни 50. "Кoчићeв
збoр", пoсвeћeн великом књижeвнику Пeтру Кoчићу, одржан је
посљедње недјеље августа, а ова
манифестација је обухватила брo-

jна културна и умjeтничка дeшaвaња у Бањалуци, Стричићимa и
на Зеленковцу.
У предивном амбијенту излетишта крај Подрашнице, осим што
су проглашени добитници "Кочићеве награде", одржано је 15.
ликoвнo сaбoрoвaње "Змиjaњe".
Прeдсjeдник Eкoлoшкoг пoкрeтa "Зeлeнкoвaц", Бoрислaв Бoрo Jaнкoвић, кojи je био и учeсник ликoвнoг сaбoрoвaњa, изрaзиo je зaдoвoљствo штo сe кoлoниja
дeшaвa у oвoм aмбиjeнту, кojи их

Банаћанин на Зеленковцу

Сликaр Свeтислaв Лудoшки из Зрeњaнинa кaжe дa je први пут
у oвим крajeвимa и дa je oдушeвљeн.
- Рaдим, инaчe, мoтивe из Бaнaтa, тaкo прeдстaвљaм и сeбe и
дух oдaклe дoлaзим. Имaмo три плaтнa дa урaдимo зa сeдaм
дaнa нa oвoм сaбoрoвaњу. Jeднo ћу, вjeрoвaтнo, пoсвeтити или
Кoчићу или Зeлeнкoвцу - изјавио је Лудoшки.
дoдaтнo инспиришe.
- Кoд Кoчићa ми je нajзнaчajниjи дух кojи je oсjeтиo у нaшeм
нaрoду, кojи сe прeнoси. Нajвишe
мe инспиришe припoвиjeткa

"Крoз мeћaву", jeр смo ми увиjeк
крoз нeку мeћaву... Свe je oвo
мeћaвa, ja сaм je oсjeтиo нa свojoj
кoжи - објаснио je Jaнкoвић.
Д. ЛЕКИЋ
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ЈУБИЛЕЈ - ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНА
Варцар-Вакуф, двадесетих година прошлога вијека

ЗАПИС О ГРАДУ ГРАДОВИМА НА
ОБОДУ ДУШЕ
"Да би се упознао неки град", написао је Албер
Ками, "треба видјети како се у њему рађа, живи и
умире". А то није лако. Путнику намјернику који дође,
прође и врати се кући, то напросто није могуће.
Тако је и са малим градовима који се угнијездише у Доњим Крајима са темељима из антике, а
крововима у модерном добу. Рушени. Oбнављани.
Вјечито нестајање у настајању. Имена мијењали,
судбине биљежили оних који су га подизали и рушили. Смисао у бесмислу. И тако до данас. Сваки град
крије по једну или више тајни. О некима се зна, а
неке треба тек да се открију. Мало је градова који су
успјели да задрже дух старости. Сачува се неки
објекат, прича, легенда. Историчари га или забиљеже или (не)намјерно прескоче, не дајући му мјесто
које му припада. Сви имају исто право, али градови
не одлучују о томе, већ нека ситница.
Када би свако од нас написао само једну ријеч о

свом граду, настала би највећа књига или хронограм оних који у њему жив(јеш)е. Само се понеко
одлучи да о граду у којем дише понешто забиљежи. Колико је слова записано ни то се никада неће
сазнати осим онога што се случајно затекло између
двије корице дневника понеког путника. Све у
дјелићима. Парчад успомена. Никада довољно времена да се биљежи хроника (дуго)вјечности.
Ваљда има пречих ствари.
Колико је рођено необичних људи и колико је
њихових судбина уткано у темеље ових малих градова ни то се неће никада сазнати. Нове и нове и
све(нове) генерације су (за)памтиле понеког или
никог. И тако до данас. Човјек је трајао онолико
колико му је усуд одредио да траје. Неко је остао
упамћен по нечему, а неко по ничему. Тако ће бити
док вријеме другачије не одреди.
Слободан Ћоћкало

Деведесет година
Мркоњићевог града
Нека мјеста имају срећу да самим чином оснивања добију име
које вјечно траје док нека мјеста
имају несрећу да своје име мијењају
у зависности од воље тренутних
господара. Тако је и са садашњим
Мркоњић Градом.
Од илирског насеља Лусаба, и
римског Леусаба у антици; келтског Варцијан од племена Варцијани (врсни рудари са сједиштем
у Славонији); средњевјековног
Горња Клока; мађарског Васварош, Варцарварош за вријеме
Јајачке бановине; преко турског
Ново Јајце (Јајце Јениџеси), Хадумов Вакуф, Варцарево, Варцар, Варцарев Вакуф, Варцар
Вакуф, до Мркоњићев град, односно Мркоњић Град.
Који су мотив имали грађани
овог простора да мјесто "imenom
Vrcar/Varcar" (Мирјана Детелић Епски градови), Васцар или Варцар како су га православни звали
(Стојан Тркуљић, Нови источник,
Српско-православна основна школа у Варцару - Мркоњић Граду),
Варцарево - католици ("У то смо
били већ близу Варцар-Вакуфа,
који зову још скраћено и Варцарево", каже Milutin Mayer, у путопису
"S puta na Duvanjsko polje", 1925. или
у једном родослову у Травнику
1806. године Varczarev = Vakuf. Die 1.
Januarii. 1806. Natus heri. Ego Fr:
Andreas Sunarich) и Варцар Вакуф
- муслимани, преименују у Мркоњићев град како је гласио Краљев
указ од 26. јануара 1925. године
обављен у службеним новинама
"Јединство".
Након седам дана у дневном
листу "Политика", (број 6.027, година XXII, четвртак, 3. фебруар
1925. године, страна 3) под насловом "Мркоњићев град", од 2.
фебруара стоји написано:
"Велики жупан примио је телеграфско обавештење од Дворске
канцеларије, да је Краљ благоизво-

лео одговорити молби грађана
града Варцар - Вакуфа да се њихова варошица од сада зове Мркоњићев град. Досадашњи срез Варцар - Вакуфа зваће се Мркоњићев
срез."
Да ли је постојала нека друга
идеја о имену града, нпр. Петровград у знак сјећања на Краља
Петра I Карађорђевића, који је у
босанско-херцеговачком устанку 1875. године кратко бојевао под
псеудонимом Мркоњић или је
нешто друго било у дубљем сјећању покретача ове иницијативе?
Да ли је живо сјећање на епског
јунака Петра Мркоњића (рођен
прије 1645. а умро послије 1669.)
који је био харамбаша и хајдук чије се постојање везује за Имотски
крај и Далмацију гдје је водио борбу против турског освајача, било
кључно за такву једну одлуку?
Велике миграције настале као
посљедица ратова и куге од 1815.
до 1830. године довеле су већи
број православних на овај простор
са којег су протјерани након пада
босанског краљевства 1463. и
Јајачке бановине 1528, Кандијског рата (Млетачког рата, 16451669), Рата Свете лиге (Бечког
рата, 1683-1699), Аустријско-турског рата (1737. - зборно мјесто турске војске у Подрашници)...
Чувари традиције на ослободилачке ратове на челу са протом
Јованом Пећанцем, Пером Крецом и осталим знаменитим ратницима који се спомињу у народној
пјесми "Свака стаза жали по јунака" (објављену у листу "Босанска
вила", 31. октобар 1900. године, број
20, година XV, странa 150-151,
Прибиљежио од Остоје Малиновића Богољуб Ј. Глишић, срески учитељ, Варцар, 8. октобра 1900.) пренијели су својим потомцима жар
националне борбе за коначно ослобођење од туђина.

Из путописа и записа
о промјени имена града
Милан Карановић, у свом путопису објављеном у Политици (Београд, 7. август 1927. страна 6), под насловом "Кроз босанске планине" и
поднасловом "Уз језера реке Пливе до Мркоњића Града", записа следеће:
- То је Мркоњића Град, који се све доскора звао Варцар-Вакуф, прва
варош Босанске Крајине. Његово месно и околно становништво - дубоко
расно и национално - после Ослобођења из пијетета према своме Краљу
Ослободиоцу и да овековече његово легендарно име, Мркоњић, као четничког војводе пре 50 година у
овим планинама, прозваше свој
град Мркоњића Град, а срез Мркоњићски. Према томе и становништво које се звало Варцарани
зове се сада Мркоњићани. Па не
само то него беху међу првима,
који су спомеником тога Краља
Ослободиоца, чије су име дали
вароши и срезу, украсили Трг центар вароши.
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Петар Карађорђевић, 1875.

ИМЕНА МРКОЊИЋ ГРАД
Када су претрпјели све голготе
и понижења дужа од 350 година,
Васцарски Срби су у знак слободе
покренули акцију за подизање споменика на Колобари и промјени
имена града у знак сјећања на
четовођу Петра Мркоњића.
Колобара је изабрана као мјесто на којем је према легенди требало да се подигне православна црква посвећена Аиши-хатун, мајци
царског аге двора Хаџи Мустафе
Крзлар-аге Ђукановића из Горњих Клока, али која није подигнута услед насилне смрти њеног вакифа (добротвора). Легенда каже
да је отрован и за гроб му се не зна.
(Vakufnama carskog kizlarage Mustafe sina Mehmed-begova, Istanbul,
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Подизање споменика краљу
Петру Мркоњићу Карађорђевићу
prva dekada mjeseca džumada II 1003,
11-20. II 1595. godine; Селмановић
инг. Ахмет "Балкана и културноисторијски споменици Мркоњић
Града" - рукопис, 30. март 1979. год.;
Vlajko Palavestra "Historijska usmena
predanja iz Bosne i Hercegovine",
Studija, Zbornik i komentari, Buybook,
Sarajevo; Most Art, Zemun 2004)
"Градски вјећници, нарочито
Срби, захтијевали су да се граду
промијени име. Тому су се јако про-

тивили сви католички и муслимански градски одборници; осим Цере,
власника кахве и хана на чаршији.
Тако се град од данас зове Мркоњић-Град, а не Варцар-Вакуф
као до сада", стоји записано у
"Водичу кроз Варцар-Вакуф",
Мирослава Караулца (Просвета,
Београд 1984. страна 84).
Имена актера овог чина налазила су се у повељи закопаној у
темеље споменика Петра Мрко-

њића којег су усташке снаге потпомогнуте њемачким борним колима
и домаћим сатрапима уништиле 18.
априла 1941. године.
"У темељу постоља ископали
су повељу о градњи; хартија исписана руком, са именима дародаваца, са свотом новца колико је ко
приложио, у флаши са уљем, закопаној у темељ". (Мирослав Караулац, Водич кроз Варцар-Вакуф,
Просвета, 1984. страна 131).

Отварање споменика Краљу Петру Мркоњићу Карађорђевићу, 1924. године

Мркоњић-Граду
Са Тополе града
Долећела вила,
На Опленцу што је
Баш на стражи била.
Долећела беше
Маленоме граду,
Што споменик краљу
Поставити знаду.
Да споменик види,
Да жељу изјави,
Да благослов Краља
Свом народу јави.
Раздрагани народ
Кличе своме тићу:
Слава Великану
Петру Мркоњићу!
А за спомен дана
Што се слави радом,
Назва Варцар-Вакуф
Мркоњића Градом.
Да пронесе славу
Свога Великана,
И покаже љубав
Преко свег Балкана.
Бративоје Антић
Бративоје Антић је први
написао пјесму о Мркоњић граду
("Отаџбина", недељник за политику и привреду, година III, Бања
Лука, 28. март 1925, број 12 (74),
дневне вести, страна 2).

Ко су покретачи
промјене имена
и подизања
споменика?
Да би се сазнало ко су били
покретачи иницијативе за подизање споменика и промјени
имена града потребно је извршити анализу доступне документације, односно, политички
систем и актере на политичкој
сцени. Дакле, кључне 1924.
године, када је требало покренути иницијативу за подизање
споменика и промјену имена
града постојале су особе које су
заузимала важна мјеста у политичком, привредном и вјерском
животу нове отаџбине и саме
средине у којој се требао десити
један тако крупан политички
чин који ће оставити далекосежне посљедице.

Актери политичке сцене
у Варцар-Вакуфу 1924. године
Бративоје Антић, срески поглавар (начелник) 1924.
године
Павле Убавић (1874 - 1949), прото, који је после Првог светског рата био почасни члан епархијског црквеног суда епархије Дабробосанске; повереник српског
привредног друштва "Привредник"; народни посланик
за мркоњићки и гламочки срез на листи Народне радикалне странке у Народној скупштини Краљевине СХС
изабраној 18. марта 1923. године, a 1925. године кандидат за народног посланика за срезове Мркоњић Град и
Жепче.
Шпиро Убавић (1881 – 1951), прото, борац на националну идеју, образовање, члан епархијског и црквеног
суда, предсједник "Просвјете" у Герзову и Васцару.
Стојан С. Тркуљић (1865-1942), прото, члан Главног
одбора свештеничког удружења Дабробосанске епархије 1906. године; почасни члан Епархијског црквеног
суда у Сарајеву од 1910. до 1912; члан ужег епархијског
Управног и просвјетног савјета епархије Дабробосанске

1929 године; Када је 1925. Братство Светог Саве, као
власник, у Сарајеву покренуло лист за вјерско и народно
просвјећивање "Братство", он је био активиста у сакупљању претплатника.
Перо Граић (1875 – 1965), трговац, способан и оштроуман политичар. Kao световњак био je редовни члан
ужег Епархијског савјета и ширег епархијског Управног и
просвјетног савјета у Сарајеву од 1910. до 1913. и 1924.
године.
Симо Будимир (1889-1941), срески економ, референт, ратник, политичар.
Милан Будимир (1891-1971), доктор филолошких
наука, изабран за асистента на Београдском универзитету 1921. године.
Кафеџија ага Церић, са чијим је гласом према урбаној легенди пресудило име нове вароши.
Ту су и Вајо Срђеновић и Симо Бесара, као и многи
други.
ПРИРЕДИО: Слободан Ћоћкало
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Мркоњићки
пјесници
у Кикинди и
Новом Граду
Књижевници из Мркоњић
Града учествовали су на значајним књижевним манифестацијама у Српској и Србији.
Марија Рожић била је учесница VII Међународног пјесничког маратона у Кикинди,
који се одржава у част Николе
Васина Тополовачког чија је
пјесма “Чекаоница живота”
била тема окупљања. Организатор, Клуб књижевника “Душко Трифуновић” окупио је 50
пјесника, који су говорили своје
стихове, а међу њима и Марија
Рожић, чија је пјесма “Наша
лађа” нашла мјесто у зборнику.
Она је недавно објавила своју 15
збирку под називом “Огрлица
од свитања”, коју је рецензентски овјерио бањалучки књижевник Боро Капетановић.

Радмило В. Радовановић
учествовао је на Пјесничким
сусретима у Поткозарју који се
одржавају у оквиру обиљежавања Дана општине Нови Град.
Тамошња Народна библиотека
на челу са директорицом Слободанком Вујиновић, организовала је ове пјесничке сусрете у
знак сјећања на дјела књижевника Младена Ољаче, Љубе
Јандрића и Драгана Колунџије. Радовановић је своје стихове са новоградском публиком
подијелио са значајним српским
пјесницима Здравком Згоњанином, Милошем Кордићем,
Ранком Рисојевићем, Сузаном
Ступар, Бором Капетановићем, Кристином Плавшић, Милом Мутићем и Иреном Бера.
Љубитеље митске поезије
проткане садашњим временом,
Радовановић ће обрадовати
својом новом збирком “Капије
Хада”, која наставља циклус
претходне четири књиге. Пјесме
из ове збирке објављене су у
књижевним часописима и ревијама Српске и Србије, а своје
мишљење о њима дала су двојица значајних српских пјесника:
Томислав Мијовић из Зајечара
и Срба Игњатовић из Београда.
СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО

ШЕСТИ “ДАНИ ПОЗОРИШТА” ОКУПИЛИ БРОЈНЕ ЉУБИТЕЉЕ ТЕАТРА

Београдска представа
побрала ловорике публике
На седмој смотри "Дани позоришта" у Мркоњић Граду, према
оцјени публике, најбољу представу
у категорији професионалних позоришта извели су глумци београдског театра "Балкан нови
покрет", а ријеч је о представи
"Метар и по до Цезара". У категорији аматерских и студентских за
најбољу је проглашена представа
"Кафана блуз", Студентског
позоришта Пале.
Глумица Весна Станковић, која
је режирала представу "Метар и по
до Цезара", рекла је да јој много
значи награда мркоњићке публике.
- Представа коју публика
оцијени као добру, има дуг вијек.
Ова моја живи већ цијелу деце-

нију, а како ми се чини, живјеће
још двије. Уживали смо на сцени,
то је била невјероватна размјена
енергије, радости и игре јер не може глумац сам, без публике - рекла
је Станковићева по добијању награде и додала да је велика ствар што
једно мало мјесто има много енту-

зијаста и талентованих људи.
У част побједника, чланови
Градског позоришта Мркоњић
Град премијерно су одиграли представу "Гребање", Тање Шљивар, у адаптацији и режији Ду бравке Николић. Представа се на
директан и бруталан начин бави

Поносна на публику

Директорка Фестивала Дубравка Николић, није крила задовољство
атмосфером која је владала током шест дана трајања "Дана позоришта".
- Владала је предивна атмосфера, били су ту стари и нови
пријатељи. Било је много квалитетних глумаца и различитих представа, било је и забаве, игре, пјесме, рецитације - изјавила је
Николићева и додала да је поносна на мркоњићку публику, "која зна
препознати и испратити глумца".

питањем насиља међу дјецом, као
посљедицом индоктринације коју
врше одрасли.
У селекцији овогодишњих "Дана позоришта" у Мркоњић Граду у
категорији професионалних театара биле су и представе "У(с)меће
живљења" - београдске Установе културе "Вук Караџић", и "Комад" подгоричког "Арта 365".
Публика је у категорији аматерских и студентских позоришта гледала и представу "Шмизле", Камерне
сцене "Мирослав Антић" из Сенте.
Манифестацију "Дани позоришта" организовало је Градско
позориште, а спонзори су Хидроелектране на Врбасу, општина и
Д. ЛЕКИЋ
бројна предузећа.

ИЗЛОЖБА СЛИКА "НЕ-МИР" МИРЈАНЕ КОЏО

Неоекспресионизам линија

У

изложбеном дијелу Културног центра "Петар Кочић"
своје радове изложила је
Мркоњћанка Мирјана Коџо.
Ријеч је о 62 слике, од чега три
слике великих формата комбинованих техника, четири слике уље
на платну, 15 дигиталних цртежа и
40 цртежа малих формата, под

заједничким радним називом "НеМир".
- Оно што је карактеристично за изложбу је сам њен назив,
гдје је између не и мир спона која
представља немир за стваралачким нагоном који покушавам да у току умјетничко-стваралачког рада преточим у мир.

На свим радовима је тежња да
се пренесе мој унутрашњи
доживљај ставри на посматрача - рекла је млада ауторка и
додала да је изложба настајала у
посљедње двије године на Академији умјетности у Требињу, гдје
је студирала, те се захвалила свима који су јој омогућили да изложи

своје радове.
Аутор плаката и каталога је
академски сликар Милош Вучићевић звани Мрки. Он је један од
главних ликова на цртежима, тако
да је сам немир са којим се Мирјана
сусретала зналачки претворила у
цртеж, а цртеж у причу која се плете између ово двоје умјетника.
Изложбу је отворио предсједник Скупштине општине Миленко
Милекић, који је похвалио Мирјанин рад и нагласио да у мркоњићкој средини њен сликарски опус
оставља значајног трага у развоју
и афирмацији ликовне умјетности.
СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО
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ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (16)
Српско црквено пјевачко друштво "Николајевић" је на повратку у Београду је одржало запажен наступ
1936. године, након посјете Опленцу и поклоњењу које су забиљежиле "Политика", "Време" и "Правсјенима српских краљева династије Карађорђевић, да", а у Бања Луци "Врбаске новине"

N

Певачи из Босанске Крајине у Београду

19. септембра 1936.

Певачи из Босанске Крајине, из постојбине једног од најискренијих певача који
су икада прешли преко сцене опере, незаборављеног Светозара Писаревића, певали су нам прекисноћ у дворани Коларчеве задужбине. Мешовити хор "Николајевић" из Мркоњић-Града дошао је да
под вођством свога преданога хоровође г.
Васе Смиљанића, учитеља, у престоници
концертом обележи тридесет и пет година
свога рада, пуног одушевљења за песму и
пуног националне радости и поноса.
Са великим задовољством бележимо
отварање овогодишње концертне сезоне у
Београду. Није то отварање у знаку неке
уметности. Али оно је у знаку радости наше
провинције за песму, наивну, чисту, срдачну,
као што су песме из седме руковети Мокрањчеве, и као што су звуци у песми "на
севдалијску" од Бесаровића "Емина",
"Расти ружо" од Виларха и "Пролеће"
од Јудла. Читаво царство једне лепе

музичке прошлости коју са толико љубави
негују још увек хорови расејани широм
домовине, ван великих центара.
Хор "Николајевић", одевен у живописно
национално одело, пева од срца, свом свежином свога наивног одушевљења, и са
пуно тежње да достојно одговори задатку,
и онда кад пева црквене композиције
(Мокрањца, Маринковића и Чајковског).
Ми поздрављамо то одушевљење, и
знајући добро колико је значајан рад певачких зборова у унутрашњости, ми желимо
хору "Николајевић" и даљи предан рад.
Женски збор који је тако крепко певао
песму "Расти ружо", и мешовити који
показује свесно понирање у ефекте Јудлове песме "Пролеће" и "Седме руковети", треба да наставе свој плодан рад, у тежњи за још израђенијим и утанчанијим
певањем.
Др. М. М.
(„Политика“, година XXXIII, Београд,
субота, 19. септембра 1936. године,
број 10174, страна 11)

N

Концерт Певачког друштва
"Николајевић" из Мркоњић Града
19. септембра 1936. године
Далеко од тога да поводом
певања Српског певачког друштва "Николајевић" из Мркоњић Града, који је у четвртак приредило свој концерт у Коларчевој задужбини, овде дамо
праву критику. Ова симпатична
група људи и жена у народној ношњи несумњиво да има за свој
град и крај националних и културних заслуга, али као уметничка
формација не може се узети
озбиљно у обзир. Наиме, не треба
уопште помињати неповољне културне прилике у провинцији и
тешкоће које отуда произилазе за
људе који имају ту благодарну
дужност да подижу ниво своје
заостале друштвене средине. Ми
све то имамо у виду и стога сматрамо за чињеницу као један крупан
културни и просветни проблем.
Певачка друштва удаљена од
културних центара препуштена су
скоро редовно самима себи, управо
своме вођству, у коме пресудну реч
има хоровођа, који у најчешћем
случају има сумњив уметнички
укус, слабу техничку и стручну
спрему и доста често недовољан

смисао и окретност за посао. Ако се
ништа више не би за сада могло
учинити за подизање културног
нивоа провинцијских хорова, онда

би певачки савез требао да организује диригентске течајеве у појединим жупама, које би водили
стручњаци и који би се одржавали

сваке године. Ту би музиклани људи, који имају диригентских способности и воље, добијали најосновнију спрему за свој позив. И

онда се не би (бар тако често)
могла догодити тако крупна исклизавања у раду тих друштава, која
штете не само уметничкој и културној, него и националној идеологији
њиховој. Јер хор "Николајевић", да
будемо отворени и искрени, по
свом лепом гласовном материјалу
и одушевљењу својих чланова
имао би пуно услова за напредан
уметнички рад кад би његов, иначе
музикалан али недовољно стручан
диригент г. В. Смиљанић имао
критички укус при састављању
програма, а уз то и спреме да програм оствари у једној довољно
уметничкој интерпретацији. Пре
свега треба имати на уму, да се, не
само више у Београд не долази са
преживелим делима Вилхара и
Ховласа или са неподношљиво
баналним Јудлом или безначајним
и бескрајним Ћесаровићем, већ да
ова дела не треба да имају никакве
уметничке привлачности ни за провинцију. Не тражимо ми да они
певају модерне песме, али програм
који нам је "Николајевић" донио
заједно чак и са Чајковским, Хјујем, Мокрањцем и Маринковићем, претставља за једно друштво
ћор-сокак, који не пружа никакве
перспективе за развој и напредак
друштва.
Ових неколико мисли, иако без
околишања и улепшавања рекли
смо у најбољој намери овом симпатичном друштву, које је већ доживело своју 35 – годишњицу,
укажемо на путеве који ће га довести његовом правом циљу.
Миленко Живковић

"Време", година XVI, Београд,
субота, 19 септембра 1936. године,
број 5273, страна 2)

Преузето из рукописа књиге Слободана Ћоћкала "Призирање" – путописи, репортаже, чланци и историјски записи о мркоњићком крају
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ТУРНИР ШКОЛЕ ФУДБАЛА МОНТЕВИДЕО НА РОГОЉАМА

Стотине фудбалских нада
У организацији школе фудбала Монтевидео, у
спортско-рекреативном центру "Расадник" на
Рогољима, одржан је први турнир у фудбалу за
дјецу узраста од 7 до 14 година. Учествовало 35
клубова са око 400 такмичара из свих дијелова

Републике Српске и Федерације БиХ (Вишеград,
Рогатица, Соколац, Сарајево, Брчко, Бања Лука,
Кључ и Јајце). Најуспјешнијим екипама и појединцима
су уручени пехари, медаље и дипломе.

Ником ни реч; Шума; Један једини поглед;
Аутор: Харлан Кобен

Књиге Харлана Кобена су увијек актуелни и читани трилери/акциони
романи.
Све у свему, изузетно добри заплети, напетост, тензија, упечатљиви ликови, увјерљиво, а све зачињено филозофирањем у правој мјери. Када кренете
да га читате, нема више стајања.

Најчитаније књиге за дјецу у јулу и августу
2015. године у Народној библиотеци

Златни кључић

Чувена бајка о доживљајима дрвеног
лутка Буратина коју је написао Толстој по
мотивима приче о Пинокију коју је као дијете
прочитао и изгубио. Годинама касније је покушао да својој дјеци исприча ову причу по
сјећању, обогативши је успут и детаљима из
сопствене маште. Резултат се његовој дјеци
толико допао да су га наговорила да је запише и објави управо под називом Златни кључић

Веселе породице
Аутор: Гордана Малетић

У лијепом градићу, у једну од нових
високих зграда на брежуљку окружену
парком, недавно су се уселили станари.
Сваки спрат дијеле по двије веома
необичне породице...

Приче и басне

Аутор: Хуан Вернет Гаргаљо

Још једна сјајна књига у којој нам
животиње причају мноштво прича и
авантура да би нас забавиле али и научиле многим важним стварима. Ове приче,
које могу читати и дјеца и одрасли, говоре о пријатељству и разумјевању, о томе
колико је важно поштовати разлике, о
томе да је лијепо и добро бити скроман и
мудар, да треба избјегавати свађе, као и
да није добро бити храбар по сваку
цијену, доносити одлуке на брзину и у
љутњи, и хвалити се својом љепотом. Ове
басне освајају једноставношћу и топлином и уче нас како да љепше и боље
живимо.
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КАУРИН ДАРКО и ЈЕРКОВИЋ БОЈАНА, БОЈАНИЋ ДИЕГО и ВУЧКОВИЋ ЖАНА, ТОДОРОВИЋ ИГОР и ИЛИЧИЋ ЗДРАВКА, КАУРИН ДРАШКО и ЋУЛУМ ДРАГАНА, КРУНИЋ ПРЕДРАГ и СЛАДОЈЕВИЋ СЛОБОДАНКА, МОТИЧИК МЛАДЕН и РУДИЋ БРАНКИЦА, ЦВИЈИЋ
ДУШКО и ЖДРЊА ДРАГАНА, СТУПАР ДЕЈАН и ГРАХОВАЦ ЈОВАНА, КОМЛЕНИЋ МИЛАН
и ГЛУВИЋ СЛАЂАНА, ТОМИЋ ПЕРИЦА и ЛИПОВЧИЋ ЈОВАНА, АРЕЖИНА МИРКО и
БЕЈАТОВИЋ АЛЕКСАНДРА, РАДУМИЛО АЛЕКСАНДАР и ЈОЦИЋ ЈЕЛЕНА, МИЛЕКИЋ
ДАВОР и БАБИЋ ЈОВАНА, РАДЛОВИЋ МАРКО и ТОМИЋ ДАНИЈЕЛА, МИЛАНОВИЋ
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ПЕТКОВИЋ ДРАГАН и ЈОВАНДИЋ МИЛИЈАНА, КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО и ЈОТИЋ САЊА,
ВОЂЕВИЋ МИЛОВАН и ШАРИЋ ЈАЊА, ЗЕЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР и ЈОВАНОВИЋ
БИЉАНА, МИКУЛИЋ СЛАВКО и ЛАЗЕНДИЋ ЗОРИЦА, ПЕРЛИНАЦ ПЕТАР и ПЕТКОВИЋ
МАРИЈАНА, БОЖИЋ ДРАГАН и МАЛЕТИЋ МИРЈАНА, ЛУКАЧ МЛАДЕН и ЂУЗА МИЛАНА,
СИМИЋ БОЈАН и ТАДИЋ КРИСТИНА, МИЛАШИНОВИЋ БРАНКО и ЋОЋКАЛО МАЈА,
МИЛАНОВИЋ МАРКО и МЕТЛИЋ РАДМИЛА, ВУЛЕТА РАДОСЛАВ и ЛАЗИЋ ТАЊА
УМРЛИ - ЈУЛ/АВГУСТ 2015.
СИМИШИЋ СМИЉА из Мркоњић Града, МАРКОВИЋ ДРАЖЕНКО из Баљвина,
ДЕЛИЋ ШЕХРИЈА из Баљвина, МИЛИШИЋ СТАКА из Новог Села, ЗОУЛ
МИРОСЛАВ из Табора, ГАЛИЋ ДАНИЈЕЛ из Мркоњић Града, ПЕКЕЗ ЈАЊА из
Подрашнице, МИЛАКОВИЋ БОЈА из Подоругле, СРДИЋ МИЉА из Копљевића,
ЈУРИЋ РУЖА из Јајца, ЂУРИЋ СМИЉА из Ораховљана, ГРМАШ ЈОВАНКА из
Мркоњић Града, КОСТИЋ МАРА из Мркоњић Града, ГОЛУБОВИЋ ЗОРКА из Магаљдола, ШПИРИЋ ЈОВО из Мркоњић Града, МИЛЕКИЋ РОБЕРТ из Бјелајца,
ЂУКАНОВИЋ СТЕВО из Брда, МАНОЈЛОВИЋ ГОСПОВА из Подрашнице, ДРОЊАК ДУШАН из Шековца, Ведро Поље
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Слобода лоше
стартовала

Мркоњићки фудбалери су
лоше стартовали у новом првенству и изгубили прве три утакмице.
У првом колу Крупа је као домаћин била боља од Слободе и
побиједила са 3: 0 (2:0), а у другом
колу у Мркоњић Граду је гостујућа
екипа Младости из Велике Обарске након велике борбе побиједила
са 3:2 (1:1). Фудбалери Слободе су и
у Шамцу изгубили утакмицу од
Борца са 2:0 (0:0), и тиме најавили
борбу за опстанак у лиги.
- Слобода је имала три тешке
утакмице и није освојила ни један
бод. С обзиром да смо остали без
кључних играча који су наступали за нас у прошлом првенству
морали смо подмладити екипу.
Ови лоши резултати су посљедица неискуства и неуиграности
екипе, па очекујем да ћемо у наставку првенства добро играти и
правити добар резултат. Вјерујем у квалитет овог тима и
убијеђен сам да ће Слобода задржати прволигашки статус, јер то
овај град заслужује – рекао је
нови тренер Милош Појић.
(М. М.)
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ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ (14)

Мирко Кокеза
покорио Нови Сад
ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СЛОБОДЕ

Милекић на челу Управе
На ванредној сједници Скупштине Фудбалског клуба Слобода, крајем августа, коначно је
ријешено питање предсједника управе, након
оставке на ту дужност Жељка Стипановића.
Новоизабрани предсједник је Миленко Милекић, који је нагласио да је приоритет руководства и
стручног штаба да се стање у клубу нормализује и
стабилизује, послије лошег старта у првенству и три
везана пораза.
- Пред нама је пуно посла, од рјешавања
инфраструктурних и организационих проблема, па
до играчког кадра. Наш циљ у овом првенству је да
обезбиједимо опстанак у лиги и да афирмишемо
што више домаћих младих играча. Због низа проблема у клубу лоше смо стартовали у првенству и
налазимо се у тешкој, али не и безизлазној ситуацији. Клуб је напустило једанаест првотимаца који
су носили дрес у прошлом првенству, каснили смо
са почетком припрема, касно смо добили новог тренера, екипа је знатно подмлађена и без искуства, па

Нова управа

На сједници су изабрани и нови чланови Управног
одбора, као и један број нових делегата Скупштине. У
Управном одбору су, поред Милекића, и Недјељко
Антић, Недјељко Кесић, Младен Милановић, Ђуро
Галић, Гојко Малић и Триво Цвијић. Нови делегати
Скупштине клуба су Мирко Васић, Рајко Штрбац,
Жељко Стојичић, Марко Ђуровић, Радоје Цоњић и
Тијана Рађевић Дрљача.

очекујемо да ће се временом екипа уиграти и да ће
услиједити и добри резултати. Евидентно је да се
један број фудбалера од којих највише очекујемо
недовољно залажу. То питање, у договору са
стручним штабом, морамо што прије ријешити и
таквим фудбалерима се захвалити и тражити
друга играчка рјешења - рекао је Милекић, који је дугогодишњи спортски радник и актуелни предсједник
СЛОБОДАН ДАКИЋ
Скупштине општине.

Реконструкција
помоћног терена
За реконструкцију помоћног терена Слободе,
односно израду дренажног канала поред терена (I
фаза), Министарство породице, омладине и
спорта РС издвојило је 8.000 марака, док је преостали трошак од 2.517 КМ покривен из општинског
буџета. Извођач радова је Комунално предузеће
Парк" из Мркоњић Града. Пројекат се реализује у
три фазе: прва је чишћење и санација терена, чишћење главног дренажног канала, снимање терена и
одвод атмосферских вода са терена, у другој фази
планирана је санација хидранта и система за наводњавање, израда заштитне ограде и ограђивање

Када je 1977. године из родних
Јасенових Потока дошао у Мркоњић Град и уписао се у први разред гимназије Мирко Кокеза je
веома брзо прекорачио праг локалног шаховског клуба. Нико тада
није могао слутити да ће из тог
крхког, омаленог дјечачића израсти један од најбољих шахиста, које
је наш град имао. Ако је велики
шаховски мајстор из аустријског
Граца Јосип Клајнмајер, службујући у тадашњем Варцар Вакуфу (1925) почео трасирати пут
развоја древне игре пo црно бијелим пољима слободно се може
рећи да je овај младић из Јасенових
потокa више него успјешно наставио његову мисију седамдесетих и
осамдесетих година прошлог вијека, односно све до момента када je
борбу за животну егзистенцију наставио у Новом Саду. Ријетко је ко
je, као Кокеза брзо напредовао, играчки просто "експлодирао". Љубитељи шаха joш увијек памте
"ударне" омладинске табле Шаховског клуба Мркоњић Град на
званичним екипним такмичењима,

филмској траци. На међународном опену 1996. године у Новом
Бечеју дијели треће мјесто. Првак
Новог Сада постаје двије године
касније, a 2002. године јe побиједио на веома јаком међународном
турниру такође у Новом Саду. Освојио је и титулу радничког првака Војводине у шаху, a играјући на
радничким такмичењима са репрезентацијом НИС-а постао je

Кокеза - Вукић 1:0

Играјући бројне појединачне турнире и разна екипна такмичења
Мирко Кокеза je био у прилици да одмјери снагу са великим бројем
врхунских шахиста. А ту његову снагу je на "својој кожи" осјетио познати велемајстор Милан Вукић из Бања Луке, који у својој ризници трофеја има и титулу првака Југославије. Ова бриљантна шаховска
минијатура упечатљиво говори како игра ФИДЕ мајстор Кокеза када je
у пуном налету.
1. д4 Сфб; 2. ц4 дб; З. СфЗ цб; 4. СцЗ Сбд7; 5. g4 е5; 6. Ле2 Ле7; 7.0-0
0-0; 8. Tel Де8; 9. хЗ Лд8; 10. Лф1 Де7; 11. 64 Те8; 12. Л62 е:д4; 13. Сд4; гб;
14.Дд2 Сбб; 15. Сф5: г:ф5; 1б. е:ф Дф8; 17. Дг5+ Дг7; 18. Те8+ Се8; 19. Дд8
Л9ф5; 20. Дх4 Дфб; 21. Дф4 Леб; 22. Дд2 Дгб; 23. Te1 Лц4; 24. ТеЗ Кф8;
25. ТгЗ Дф5; 2б. Лц4 С:ц4; 27. Дх6 + 1:0

терена са жичаном оградом, а у завршној је планирано равнање и ваљање терена, те постављање и санирање нове опреме (голови, мреже, кућице за играче, јарболи, заставице, линије игралишта).

ЈУБИЛЕЈ РЕКРЕАТИВАЦА: Најпопуларнији спорт у Мркоњић Граду је фудбал, који се воли и игра од малих
ногу па до позних година. Свакодневно дјечаци и младићи редовно тренирају и играју фудбал, док такође
стотињак рекреативаца користе сваки слободан тренутак и термин да одрже кондицију играјући и дружећи
се. Рекреативци Мркоњића, кроз чије редове је прошло стотињак играча, прославили су 18 година окупљања на рекреацији. Након одигране утакмице на главном градском стадиону са пријатељима из Бања Луке
(М. М.)
дружење је настављено уз пиће и музику.

лигашким и за куп. Ту мини поставу,
која je добро "погурала" и сениорски погон локалног клуба чинили су
Мирко Кокеза и Момир Чулић.
Кокеза je у омладинској конкуренцији знатно одскакао и већ првих
година je играчки озбиљно "припријетио" старијим шахистима.
Осамдесетих година, док je joш
био члан Мркоњић Града бљеснуо
je на Омладинском шаховском
шампионату тадашње Југославије освајањем изванредног трећег мјеста. Тада су му "у леђа гледали" Зденко Кожул и Иван Соколов, који су касније професионалним бављењем шахом постали врхунски велемајстори и играју и данас запажену улогу чак у свјетском
шаху.
Зa разлику од њих Кокеза се
шаху није професионално посветио и није се винуо у висине, које су
та двојица поменутих досегли, али
je без обзира на то имао низ успјеших резултата. Тако je на јаком
међународном предолимпијском турниру у Новом Саду 1990.
године у конкуренцији преко 200
учесника пласирао се међу првих
десет! Онда се нижу успјеси као на

вицешампион на свјетским радничким играма у Албени (Бугарска) 2007. године, a у појединачној конкуренцији припала му
je бронзана медаља. Као првак
НИС-а 2011. године представљао je
Србију на Спартакијади у Москви
гдје je освојио високо шесто мјесто.
Без обзира што je за мркоњићке прилике постигао готово незамисливе шaховске резултате, Кокеза није заборавио свој град и
увијек се радо одазивао да играјући на двојну регистрацију помогне клубу у којем je поникао. Био je
"мотор тима" 2001. године нa такмичењу у оквиру Друге шаховске
лиге Републике Српске у Мркоњић Граду и знатно допринио
пласману Мркоњић Града у прволигашко друштво.
И таман колико овај скучени
новински простор дозвољава треба додати да се Кокеза баш "претплатио" на титуле првака Новог
Сада у шаху. И ове године од 28.
априла до 14. маја je бриљирао на
83. финалу и пo трећи пут приграбио титулу најбољег у Српској
Атини.
ЖИВКО ЂУЗА
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ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ МРКОЊИЋКОГ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА

70 ГОДИНА СЛОБОДЕ

У

оквиру прославе славе општине обиљежен је и велики јубилеј - 70 година
од оснивања Фудбалског клуба
Слобода. Овом приликом су најзаслужнији за све успјехе клуба добили захвалнице и
повеље, слављеник је добио златну повељу
Фудбалског савеза Републике Српске, а
одржан је и први Илиндански турнир.
Прије почетка финалне утакмице одржана
је свечана сједница Скупштине Слободе, на
којој је усвојен приједлог за додјелу захвалница и повеља заслужним колективима и појединцима, који је доставио Организациони
одбор за обиљежавање 70 година од оснивања клуба. Захвалнице и повеље је уручио
Миленко Милекић, предсједник Скупштине
општине.
За допринос развоју и афирмацији фудбала у Мркоњић Граду додијељено је 15 повеља
заслужним колективима и 65 захвалница
заслужним фудбалерима, тренерима, спортским радницима, спонзорима и новинарима.
Навијачима и гостима су подијељене јубиларне мајице и заставице, а на крају свечаности је
приређен коктел за учеснике турнира, награђене и госте.
СЛОБОДАН ДАКИЋ

Илиндански
турнир
У склопу свечаности прославе
јубилеја организован је и Илиндански турир (30. јула и 1. августа),
на којем су, поред домаћина, наступили и БСК из Бања Луке, Металеже из Јајца и Борац из Беча (Аустрија). Побједник турнира била је
Слобода, пошто је у финалу са 3:0
савладала БСК. Трећа је била екипа
из Јајца, која је након неријешеног
резултата 1:1, била боља од Борца у
извођењу пенала са 4:2.
За најбољег играча турнира
проглашен је Милован Травар
(Слобода), најбољи голман је Бојан Добријевић (БСК) а најбољи
стријелац Бојан Мацановић (Слобода).

Повеље и захвалнице
ПОВЕЉЕ: Фудбалски савез Републике Српске, ПФС Бања Лука,
Општина Мркоњић Град, Дневни лист "Глас Српске", МГ Минд,
Хидроелектране на Врбасу, РС-Силикон, Електродистрибуција, КСЦ
Мркоњић Град, РТРС Бања Лука, КП "Парк", Станица јавне безбједности,
Борац из Бања Луке, НМС Промет и Ник трејд.
ЗАХВАЛНИЦЕ: Љубан Пијетловић, Митар Пијетловић, Милорад
Ајдуковић, Душко Стојичић, Миле Стојичић, Суљо Гачић, Ћазим Гачић,
Младен Светиновић, Иво Чулина, Меско Војниковић, Мидан Стојановић,
Ђорђо Јовандић, Здравко Демировић, Шефик Мрљо Мешић, Бакир
Арнаутовић, Ивица Врбанац, Фикрет Зулић, Душан Секуловић, Мехмед
Дедић, Шефкет Дедић, Мухамед Шеховић Славко Ћирковић, Милан
Кајтез, Сакиб Цако Верем, Исмет Шуле Ћано, Решад Гачић, Симо
Шормаз, Миле Тодоровић, Бране Ступар, Славко Ступар, Дако Лисица,
Михајло Лисица, Сафет Текач, Никола Вулић, Миленко Лукић, Икале
Дедић, Миодраг Маца Илић, Небојша Вуковић, Бесим Гафуровић, Неџад
Омерспахић и Небојша Ороз.
СПОРТСКИ РАДНИЦИ И СПОНЗОРИ: Хазим Зим Топаловић, Драго
Срђеновић, Петар Џевер, Смајил Борић, Јово Шпирић, Вахид Цар Гачић,
Милош Цоњић, Слободан Обрадовић, Мирко Васић, Јасмин Сеферовић,
Зоран Тегелтија, Здравко Стипић, Драган Ђуза, Боро Рудић, Мирослав
Кљајић, Драган Илић, Младен Милановић, Недјељко Кесић, Ђуро Галић
и Никола Вишекруна.
НОВИНАРИ: Лазо Ступар, Милан Митрић, Слободан Дакић и Зоран
Либац Даниловић.

Ријеч награђених
Мирко Васић, дугогодишњи
предсједник Слободе
- Предсједник клуба био сам двадесетак година.
Било је тешких, али много више лијепих тренутака.
Успјели смо у току рата одржати клуб у такмичењу, а
послије рата створити услове да се Слобода пласира у
Прву лигу Републике Српске.

Михајло Лисица, један од
најбољих голмана Слободе:
- Била су то незаборавна времена. На утакмице
смо ишли у камиону, али увијек са пјесмом. Гдје год смо
играли презентовали смо мркоњићки фудбал и наш
град. У Слободи је поникла плејада врсних фудбалера,
али још бољих људи и врсних стручњака у различитим областима живота.

Смајо Борић, успјешан
фудбалер и спортски радник:
- Један од најзначајнијих успјеха мркоњићких
фудбалера је побједа против Челика из Зенице 1966.
године у осмини финала купа БиХ за Куп Југославије, и
пласман у четвртфинале, када смо у Мркоњић Граду

изгубили од сарајевског Жељезничара са 3:4. Била је
то златна генерација фудбалера Слободе. Слобода је
у свакој генерацији имала врсне фудбалере и тешко је
побројати све, а да се неко не заборави.

Душан Секуловић,
врсни голман Слободе:
- Редовно пратим фудбалска збивања у нашем
граду, и радо се сјећам лијепих тренутака проведених
у Слободи. Били смо јединствени као једна породица.
Није нам било тешко да након напорног рада у предузећима редовно тренирамо и играмо. Прослава јубилеја је велики доживљај за мене и за град. Хвала
онима који су нам приредили обиљежавање овог јубилеја.

Слободан Дакић, спортски новинар:
- Фудбалски клуб Слобода основан је 1945. године
и такмичио се у зонској и регионалној лиги Крајине.
Било је то вријеме ентузијазма и полета фудбалера
који су широм Крајине и БиХ проносили славу мркоњићког фудбала. Тешки дани за Слободу су наступили у прошлом рату, али је воља и љубав према фудбалу била јача од свих недаћа. Сада се фудбалери
Слободе са много успјеха такмиче у Првој лиги Републике Српске.

