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ОДБОРНИЦИ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА У 2013.

Највише средстава у инфраструктуру
иразвој привреде у општини
Трећа сједница Скупштине
општине Мркоњић Град одржана је 14. фебруара, уз присуство 24 одборника који су на
дневном реду имали 17 тачака.
Скупштина општине је усвојила
Одлуку о утврђивању стопе за
опорезивање непокретности на
територији општине за 2013. годину, у висини од 0,20 одсто. Oдлука
је усвојена са 16 гласова “за” и 7
гласова “против“, јер је опозиција захтијевала да ова стопа износи
0,10%.
На сједници је једногласно усвојен Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине за 2013.
годину. Овим програмом у буџету
општине предвиђена укупна средстава за одржавање локалних
путева износе 100.000 КМ. Од тих
средства за санацију макадамских
категорисаних путева ће се издвојити 63.000 КМ, за санацију
макадамских некатегорисаних путева 18.000 КМ, за санацију асфалтних површина на локалним
путевима 15.000 КМ, а за кресање
шибља и ниског растиња 4.000
КМ. Средства за одржавање некатегорисаних путева обезбјеђује општина у буџету уз учешће локалног становништва у износу од 30
одсто предрачунске вриједности
радова.
Ради бољег одржавања објеката заједничке комуналне потрошње, а нарочито због побољшања
услова живота и изгледа града
одборници су једногласно усвојили
и Програм заједничке комуналне потрошње за 2013. годину.
Овим програмом је предвиђено да
се уложи 706.000 КМ у заједничку
комуналну потрошњу, од чега за
чишћење јавних саобраћајних површина 90.000, одржавање јавних површина 44.000, одржавање и уређење водотока 12.000, јавне расвјете и семафора 384.000,
вертикалне и хоризонталне сигнализације 25 хиљада и за зимску
службу 150 хиљада КМ.
Усвојен је једногласно и Програм кориштења средстава са
рачуна посебних намјена по

основу накнаде за кориштење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије у
2013. години. Планирана средства
износе 1.077.710 КМ, и чине их
неутрошена средства из 2012. године у износу од 16.710 КМ, средства по основу накнаде за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у
2013. години у износу од 875.000
КМ, те депозити враћени од стране
комерцијалних банака по основу
реализације подстицајних програма 186.000 КМ.
- Износ од 200.000 КМ усмјериће се на изградњу нових привредних капацитета или проширење
постојећих путем стимулативног
кредитирања. За изградњу примарних инфраструктурних објеката који су у функцији привредног
развоја и запошљавања распоређено је 477.710 КМ, за суфинансирање активности малих и средњих
предузећа и предузетништва и пољопривреде 200.000 КМ, док је
200.000 КМ намијењено за отплату
домаћег задужења - објаснила је
начелница општине Дивна Аничић.

Улагања у инфраструктуру

Начелник одјељења за привреду и финансије Томислав
Тодоровић истакао је да се средства остварена од накнада за
кориштење природних ресурса у складу са законом намјенски
троше за изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих путем стимулативног кредитирања. Oд укупних
средстава која се уплате по овом основу најмање 30 одсто треба
да се усмјери у изградњу примарних инфраструктурних објеката:
водоводa, канализацијe и локалних путева који су у функцији привредног развоја и запошљавања.
На сједници је уз 15 гласова
"за", два "уздржана" и пет гласова "против" усвојена и Одлука о
просјечној коначној стамбеној
цијени квадратног метра корисне стамбене површине у 2012.
години. По овој одлуци утврђено је
да просјечна коначна грађевинска
цијена у 2012. години "квадрата"
корисне стамбене површине на
подручју наше општине износи
900 КМ. Ова цијена служи као
основица за израчунавање висине
једнократне ренте.
Потом је једногласно усвојена
Информација о утрошку новчаних средстава са посебног рачуна водних накнада у 2012. години.

Укупно је утрошено 107.712 КМ, док
је остало неутрошено 14.510 КМ.
Пројекти који су финансирани из
средстава са овог рачуна су: реконструкција водовода у улици Матије
Гупца, реконструкција канализације у Спортској и у улици Бораца
Српских, изградња водовода у
селу доња Густовара, изградња
водовода у селу Шеховци, реконструкција водоводних система у
селима Бјалајце, Копљевићи, Ступари и Подбрдо.
Одлука о утрошку новчаних
средстава са посебног рачуна
водних накнада у 2013. години у
износу од 164.507 КМ усвојена је
са 15 гласова "за", један глас је

СДС: Да се преносе сједнице Скупштине општине
Милекић: Не можемо утицати на приватне медије
Одборник Драган Илић је испред Клуба одборника Српске демократске странке, истакао да се
сједнице Скупштине општине требају преносити
директно путем медија или да се касније емитује
снимак. Овај клуб одборника није задовољан по
питању информисања путем „Локалних новости“,
нити информисањем у дневном листу „Глас
Српске“, из разлога што се у њима не пише објективно о раду одборника из редова опозиције.

Предсједник Скупштине општине Миленко
Милекић напомиње да су „Локалне новости“ билтен општине Мркоњић Град који представља рад
Административне службе општине, биљежи актуелне догађаје, привредне, спортске и културне
активности. Пошто је овај билтен тренутно једина
штампана хроника овог краја редакција ће убудуће
објављивати опширнијe извјештајe са скупштинских засједања.

- Што се тиче радио и телевизијског преноса
сједнице Скупштине општине на то ми не можемо
утицати, као ни на извјештавање дневног листа
„Глас Српске“. Новинари су независни у свом раду и
њихова објективност за нас никада није била упитна.
Они су увијек добро дошли на сједнице Скупштине
општине а њихово професионално извјештавање о
актуелним догађајима је знатно допринијело афирмацији нашег града - нагласио је Милекић.

био "против" а пет гласова је било
"уздржано". Ова средства ће се
утрошити за реализацију следећих
пројеката: реконструкција водоводно-канализационе мреже у
улицама Цара Душана и Павла Џевера, израда пројектне документације за водовод у МЗ Оћуне, изградња водоводне инфраструктуре у МЗ Шеховци, изградња водоводне инфраструктуре у МЗ Густовара, изградња пројектне документације и припремни радови за
каптирање "Милановог врела" у
МЗ Подрашници.
Одборници су усвојили и Информацију о утрошку средстава
по основу кредитног задужења
општине за 2012. годину уз 15 гласова „за“ док је 5 гласова било „уздржано“.
Једногласно су усвојени Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за 2012. годину,
Информација о стању безбједности на подручју општине за
2012. годину, те Извјештај о раду
Основног суда у Мркоњић Граду,
Информација о раду Пореске
управе – Подручна јединица Мркоњић Град и Информација о
раду Републичке управе за геодетско и имовинско-правне послове – Подручна јединица Мркоњић Град, све за 2012. годину.
Једногласно и без расправе
одборници су усвојили и Одлуке о
утврђивању критеријума и расписивању конкурса за избор секретара Скупштине општине, и
начелника одјељења Административне службе општине, те
Приједлог рјешења о именовању
Комисије за избор секретара Скупштине и начелника одјељења.
С. ЋУСО
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СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ У ОПШТИНИ

Полиција појачала
контролу саобраћаја

РАД ОПШТИНСКИХ ИНСПЕКЦИЈА

Најтеже урбанистичкограђевинској инспекцији
Инспектори
о свом раду
Нада Диклић, здравственосанитарни инспектор:

- У мом раду доминира пракса
превентивних и корективних мјера
пошто су се оне показале дјелотворније од репресивних. У љетњем
периоду због високих температура
приоритет нам је надзор у области
промета сладоледа, брзе хране,
роштиљница и контрола воде у
туристичком комплексу на Балкани.

Рада Ковачевић, ветеринарски инспектор:

- Посебну пажњу посвећујемo
контроли хране тако што шаљемо
на анализу узорке резидуа у намирницама и производима животињског поријекла. Узорке узимамо и на
клаоницама, фармама и рибогојилиштима и шаљемо у акредитоване лабораторије у Србији и
Словенији. Испитивани узорци су
били са уредним резултатима.

Милена Марчета урбанистичко-грађевински инспектор:

- Регулациони планови су старијег датума што нам ствара велике
проблеме приликом изласка на
терен ради контроле. Одлука о легализацији бесправно изграђених
објеката је истекла прошле године и
још увијек постоји велики број
објеката који нису легализовани.

Жељко Вишекруна, тржишни
инспектор:
- Највише контрола сам имао у
области трговине гдје се контролише евидентирање предмета роба и
услуга, дозвољена висина марже у
циљу заштите потрошача, радно
вријеме и усклађеност њиховог пословања са Законом о трговини.
Такође обављам и велики број контрола у области промета услуга,
производње и угоститељства.

- Годинама нагомилани проблеми око бесправно изграђених објеката, који још нису легализовани, као и недостатак планске документације за урбано подручје града и подручје
Балкане стварају велике потешкоће - каже Митар Цвијић, начелник Одјељења за инспекцијске послове

У

оквиру Одјељења за инспекцијске послове Административне службе општине дјелује пет инспекција: тржишна, здравствено-санитарна, урбанистичко-грађевинска, ветеринарска и саобраћајна.
- Инспектори одјељења за инспекцијске послове извршили
су укупно 1.053 инспекцијска прегледа. За утврђене неправилности инспектори су издали 12 прекршајних налога, којима су изречене новчане казне у укупном износу од 12.300 КМ - рекао је Митар Цвијић, начелник Одјељења за инспекцијске послове..
Тржишни инспектор у протеклој години извршио је 215
контрола, од чега је у области трговине извршено 88 контрола,
области промета услуга 43, у области угоститељства и туризма
75 и у области производње 9 контрола. Издато је 11 прекршајних налога укупне вриједности 11.300 КМ.
Према извјештају здравствено-санитарног инспектора у
току године обављено је 458 контрола објеката, намирница и
лица која подлијежу здравственом надзору. Институт за јавно
здравство РС узорковао је 384 намирнице од чега је само
једна била микробиолошки неисправна због нехигијенске манипулације.
Урбанистичко-грађевински инспектор у области урбанизма и грађења извршио је 94 контроле које се односе на редовне контроле и бесправно започете градње објеката и истим је
наложено да поднесу захтјев за издавање локацијских услова.
Донесена су и бројна рјешења, записници и дописи који су у надлежности ове инспекције.
- Велике потешкоће грађевинској инспекцији представљају и
годинама нагомилани проблеми око бесправно изграђених
објеката, који још нису легализовани, као и недостатак планске
документације за урбано подручје града и подручје Балкане –
напоменуо је Митар Цвијић.
Ветеринарски инспектор је у прошлој години извршио 284
контроле. Донесено је 57 рјешења по службеној дужности, а
изречен је и један прекршајни налог у вриједности од 1.000 КМ.
Ван промета стављено је 4,17 килограма производа животињског поријекла.
- Од заразних болести домаћих животиња дијагностикована
је трихинелоза код једне домаће свиње која је уништена спаљивањем и закопавањем, те бруцелоза код три краве које су упућене на санитарно клање. Због инфективне анемије копитара један
коњ је упућен на санитарно клање. Бјеснило је дијагностиковано
код једне куне која је уништена - закључио је Цвијић.
С. ЋУСО

На последњој сједници Скупштине општине закључено је да
је стање безбједности на подручју
општине задовољавајуће, а одборници су усвојили Информацију
о стању безбједности на подручју
општине за 2012. годину.
На том подручју, које покрива
Станица јавне безбједности Мркоњић Град евидентирана су 172
кривична дјела, од чега је 160 из
области општег криминалитета, 3
из привредног криминалитета и 9
кривичних дјела из области безбједности саобраћаја.
- Надлежним тужилаштвима
поднесено је 150 извјештаја о почињеном кривичном дјелу против
153 особе због постојања основане
сумње да су починили кривична
дјела, од којих је 25 повратника, а
девет особа су малољетници. У области општег криминалитета евидентирано је 160 дјела, што је за
34,4 одсто више у односу на исти
период претходне године - рекао је
Душко Пена, начелник СЈБ и додао да је укупно ријешено 128
кривичних дјела општег криминалитета или 80 одсто.
Прошле године је било 10 самоубистава, а ради се о осам особа
мушког и две особе женског пола,
од којих је једна особа малољетна,
четири од 30 до 50, а осталих пет су
биле старости преко 50 година.
Пена је истакао да је у 2012. години евидентирано 174 прекршаја јавног реда и мира што је
за 19 одсто мање у односу на прошлу годину.
- Смањење прекршаја највећим дијелом резултат је организованијег и интензивнијег ангажовања полиције по овој проблематици
и санкционисања прекршаја, односно њеног превентивног дјеловања на основу аналитичких показатеља по мјесту и времену вршења прекршаја јавног реда и мира рекао је Пена.
Када је у питању безбједност
саобраћаја у току прошле године
евидентиран је 7.381 прекршај,
што је мање за 5,7 одсто у односу
на претходну, 2011. годину. За ове
прекршаје поднесено је 139 захтјева за покретање прекршајног поступка, а издато је 6.878
прекршајних налога у укупном
износу од 309.425 КМ.

Фалсификати
на удару
- Стање безбједности је задовољавајуће без обзира на већи
број кривичних дјела, јер је то
посљедица успешно спроведене
акције откривања кривичног
дјела фалсификовања исправа
и повреде печата. Та кривична
дјела не утичу на стање безбједности у односу на тешка кривична дјела, као што су дјела убиства. Морам да нагласим да је у
односу на друге средине задовољавајуће стање и са ма-лољетничком деликвенцијом - истакао
је начелник Душко Пена.
У прошлој години се догодила
161 саобраћајна незгода у којој су
четири особе погинуле, седам
тешко повријеђене, 28 лакше, а у
122 незгоде је евидентирана материјална штета.
- На подручју СЈБ изведено је
више акција појачане контроле
саобраћаја што је дало одређене
позитивне ефекте, јер је из саобраћаја искључено 556 возача, од тога 498 због управљања возилом
под дјеством алкохола, а из саобраћаја је искључено 371 возило навео је Пена и нагласио да је у
близини школа обезбијеђено редовно присуство полицајца.
Припадници полиције током
претходне године евидентирали
су и 33 прекршаја из Закона о
заштити од насиља у породици
и четири прекршаја из Закона о
оружју и муницији.
С. ЋУСО

На подручју СЈБ Мркоњић Град појачане контроле
саобраћаја дале су позитивне ефекте, јер је смањен
број незгода: из саобраћаја искључено 556 возача, од
тога 498 због алкохола, а издато је 6.878 прекршајних
налога у укупном износу од 309.425 КМ
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“Шуме Српске"
би преко леђа
општина да
покрију губитке

ЛОКАЛНИ ПЛАН

Превенција
заштите
дјеце од
насиља
Пројекат "Превенција заштите дјеце од насиља, занемаривања и злостављања на
локалном нивоу" реализовао
је Центар за социјални рад у периоду од 1. новембра 2012.
године до 28. фебруара 2013.
У пројекат су укључени сви
они који су од значаја за бригу и
заштиту дјеце на нивоу локалне заједнице.
Основни циљ овог пројекта
је успостављање механизма
умреженог дјеловања институција локалне заједнице, и то:
Центра за социјални рад, невладиних организација, Дома здравља, образовних институција, Полицијске станице, локалне власти и грађана
на превенцији злостављања,
занемаривања и насиља над
дјецом.

Значај
едукација
Садржаји едукација су
углавном обухватали радионице и предавања на
тему "Насиље над дјецом", указивали на значај
благовременог уочавања
знакова насиља над дјететом, облика насиља, законску регулативу, на значај важности дојава надлежним установама које
се баве заштитом права
дјетета, као и дискусију
кроз коју су сви учесници
имали могућност да постављају питања члановима стручног тима и на
тај начин дођу до релевантних података за њих.
Радна група од 14 чланова из свих институција које се
баве питањима дјечије заштите
одржала је 32 едукације, од
тога двије едукације за професионалце (стручни кадрови институција које се баве питањем
дјечије заштите), десет едукација за дјецу у васпитно-образовним установама, шест за родитеље дјеце која похађају васпитно-образовне установе, десет за представнике месних заједница и грађана и четири едукације за дјецу која су корисници услуга Дневног центра и родитеље те дјеце.
Пројекат и едукација су веома добро прихваћени од стране свих учесника, а проблем
представља недостатак стручних кадрова у свим институцијама на нивоу локалне заједнице у смислу психо-социјалне
помоћи дјеци жртвама насиља.
ЕЛН

ШУМЕ

ПРОТЕСТ НЕКОЛИКО ОПШТИНА

Против смањења
ренте за шуму

Руководство општина у југозападном дијелу Републике Српске
је енергично против смањења
накнаде локалним заједницама на име ренте за експлоатацију шумског богатства, што би
неке довело у ситуацију да ставе
катанац на општину.
Наиме, општине које су по шумском потенцијалу међу најбогатијима у Српској, као што је Петровац и Источни Дрвар, осамдесет
одсто прихода обезбјеђују од шумске ренте. Најава дирекције ЈП
„Шуме Српске“ да ће предложити Влади РС да се садашња стопа ренте од 10 смањи на 5 посто
је неприхватљива у овим локалним заједницама јер више не би
могле да функционишу.
Начелник општине Рибник
Горан Савић истиче да се једна
трећина буџета остварује од накнаде за ренту на име експлоата-

Начелник општине Рибник Горан Савић истиче да нацрт новог Закона о шумама не
задире нешто значајније у постојећа рјешења када је ријеч о
накнадама од шуме.
- Најава смањења ренте је
више плод жеља неких структура у ЈП „Шуме Српске“ да губитке које имају у пословању преломе преко леђа локалних заједница и становништва којем је то
један од главних извора прихода за егзистенцију. Свако смањење прихода од ренте за шуму
би убрзало и онако присутан
тренд расељавања становништва из овога дијела Српске рекао је Савић и напоменуо да
уплата ове накнаде није редовна иако шумска газдинства из
ових кра-јева послују добро.

Најава дирекције Јавног предузећа „Шуме Српске“ да ће предложити
Влади РС да се садашња стопа ренте са 10 смањи на 5 одсто је неприхватљива локалним самоуправама
ције шумског богатства од стране
Шумског газдинства „Рибник“.
- Прошле године од ренте за
шуму општина је добила милион
марака, а план у буџету за ову годину је 1,3 милиона марака. Ми смо
против било каквог смањења стопе, јер би у том случају функционисање наше локалне заједнице било
угрожено. Не бисмо могли да сервисирамо обавезе према буџетским
корисницима и социјалним категоријама пошто је у нашој општини
велики број старачких домаћинстава - рекао је Савић и додао да
„Шуме Српске“ овој локалној заједници дугују око 700 хиљада
марака па ће морати да потпишу

репрограм за отплату дуга.
Слична је ситуација и у општини
Шипово гдје је у буџету за ову годину планирано да се на име ренте
оствари 1,046 милиона марака.
- Око 25 одсто нашег буџета зависи од уплате ренте за експлоатацију шуме. Свако умањење стопе
би било погубно за нашу, а вјерујем
и за остале локалне заједнице јер
је шумско богатство највећи потенција у овој регији - истакли су у
Административној служби шиповачке општине.
У буџет општине Мркоњић
Град прошле године је на име
ренте од шуме уплаћено 400
хиљада марака.

- Накнада од ренте за шуму у
нашем буџету износи око четири
посто и ове године су планирана
средства од 440 хиљада марака.
То су за нашу општину значајна
средства и ми не подржавамо неодговорну најаву да се стопа умањи на пет одсто. Свако умањење
имало би катастрофалне посљедице на пуњење буџетских средстава и довело би до блокаде испуњења обавеза према буџетским
корисницима - рекао је начелник
Одјељења за привреду и финансије, Томислав Тодоровић, и додао да „Шуме Српске“ редовно сервисирају своје обевезе према овој
локалној заједници.
С. ДАКИЋ

Наставак сарадње општине са ОЕБС-ом

Представници ОЕБС-ове канцеларије у
Бањалуци боравили су у радној посјети у
општини Мркоњић Град и том приликом
састали се са начелницом општине Дивном Аничић и предсједником Скупштине
општине Миленком Милекићем.
Састанак је био увод у наставак сарадње ОЕБС-а и општине у области побољшања рада општинске управе у 2013. години.
Предсједник Скупштине Миленко Милекић је истакао да је општина до сада
учествовала у многим ОЕБС-овим пројектима, а за ову годину је планирано још
неколико активности.
- Поред праћења примјене уведених
процедура, више пажње посветићемо раду
Скупштине општине. Тако ћемо реализацијом овог пројеката настојати да остваримо што бољу комуникацију грађана са
одборницима Скупштине општине. За-

хтијеваћемо од радних тијела Скупштине
да буду активнија и да сарађују са грађанима, а од јавних установа и предузећа ћемо
тражити да извјештаје о свом раду достављају на јединственом обрасцу - рекао је
Милекић.

Састанку су испед ОЕБС-ове канцеларије
у Бањалуци присуствовали Лилит Хакобајн,
службеница за локалну управу и развој
заједнице, Нада Глишић Сувајац, службеница за развој управе и Синиша Гвозденац,
програмски асистент.
С. ЋУСО
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Горе куће За већи квалитет
и сушнице крмног биља
Током прошле године мркоњићки ватрогасци имали дупло више интервенција него
годину дана раније, а били су ангажовани и
на пружању помоћи приликом поплава

Мркоњићки ватрогасци су
у прва два мјесеца ове године
угасили четири већа пожара на
кућама, сушницама меса и помоћним објектима. Старјешина Ватрогасне јединице Жељко Лакетић истиче да становништво
врло мало пажње поклања противпожарној заштити, а и надлежне институције недовољно
брину о томе.
- Прошле године смо имали
дупло више интервенција него
годину дана раније. Имали смо и
велики број интервенција пружања помоћи приликом поплава. За
прва два мјесеца ове године
четири пута смо интеревенисали
на гашењу већих пожара. Највећи пожар је био на кући Остоје
Качара у Језеру, гдје је ватра
била захватила други спрат на
којем је становао његов син с породицом. Успјели смо да угасимо
пожар и да спријечимо да изгори
кућа. Слична је ситуација била и
на кући Даре Милић у насељу

Петља у Мркоњић Граду, гдје је
због варничења електроводова
дошло до пожара на крову. У
пожару у селу Медна запаљена
су два помоћна објекта Душана
Тодоровића, а захваљујући нашој интервенцији и помоћи мјештана спријечено је да ватра захвати стамбене и остале помоћне
објекте - рекао је Лакетић.
Он је додао да су ватрогасци
у насељу Подоругла успијели
да угасе пожар на сушници меса
Чеде Билића и да спријече да у
пожару изори суво месо и објекат.
- Сви пожари су посљедица
аљкавог односа грађана према
мјерама противпожарне заштите. Јер, како другачије протумачити чињеницу да су пожар на сушници за месо и помоћним објектима у Медној изазвани на тај начин што власници објеката нису
угасили жар послије печења печеница - рекао је Лакетић.
С. ДАКИЋ

Ново теренско возило

Ватрогасна јединица у Мркоњић Граду добро је опремљена
средствима за гашење пожара, а људство обучено. Имају девет ватрогасних возила за различите намјене, а недавно су добили од
Ватрогасног савеза РС ново вишенамјенско теренско возило за
гашење пожара са најсавременијом опремом.
- Вриједност возила је 112 хиљада марака, а служи за гашење
шумских пожара, пожара у објектима и као техничка помоћ при саобраћајним удесима и поплавама. Ефикасност возила је велика и са
њим се брзо може интервенисати - истиче старјешина Ватрогасне
јединице Жељко Лакетић.

За пољопривреднике са подручја мркоњићке општине одржано je предавање о производњи
крмног биља и побољшању
квалитета сточне хране, а у сврху повећања произвoдње квалитетног млијека. Предавање је
одржао др Жељко Лакић са Пољопривредног института Републике Српске, а у организацији
Агенције за привредни развој
општине Мркоњић Град.
- Пољопривредни институт РС
проводи пројекат „Контрола квалитета сточне хране“у општини
Мркоњић Град, а укључено је десет пољопривредника који имају
веће фарме музних крава. Сврха

пројекта је повећање производње
млијека и квалитетног меса, односно правилног балансирања оброка за исхрану стоке. Општина Мркоњић Град је препознала ту проблематику и прије пола године
обезбиједила средства за унапре-

јер се производња млијека креће
по музном грлу испод петнаест
литара - рекао је Лакић и додао да
се пољопривредници кроз едукацију обучавају како да праве
крмне сорте у циљу повећања производње млијека.

Ријеч сточара

Пољопривредник из Оћуна Милорад Цвијић истиче да
његова фарма има двадесет
музних крава и да у љетном
периоду мјесечно производи
око 4.200 литара млијека.
- Стручњаци са института
нас обучавају да побољшамо
квалитет хране за стоку. Предавања су од велике користи, јер
ми немамо неко веће знање и
искуство у производњи крмног
биља - рекао је Цвијић.
Слично прича и Драгољуб
Видарић из Јасенових Потока
који има шеснаест крава и ове
зиме има довољно сточне хране
да прехрани стоку.
- Опредијелио сам се за производњу сјенасте и травнате силаже као што је случај у западноевропским државама. Настојимо да стоци дајемо што мање
вјештачких примјеса и зато гарантујем да је наше млијеко исправно и одличног квалитета рекао је Видарић.

ПОДИЈЕЉЕНЕ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ: Поводом Дана општине, начелница општине Дивна Аничић у свом
кабинету организовала је пријем за раднике који су 15, 25, 30 и 35 година запослени у општинској управи.
Награду за 25 година радног стажа у општинској управи добила је Зорица Гламочак. За 15 година проведених у општинској управи награђени су Аничић Чедо, Вишекруна Жељко и Новаковић Милорад, а пово(С. Ћ.)
дом одласка у пензију награђена је Мира Туфегџић.

Милорад Цвијић и
Драгољуб Видарић
ђења производње млијека и млијечности грла. Анализе су показале
да се ради о релативно добро
спремљеним крмним сјенажама,
јер сијено потиче углавном са природних ливада. Међутим, квалитет
није на задовољавајућем нивоу,

- Сточари у овом крају музне
краве хране исправном и еколошки чистом храном, тако да је млијеко са овога подручја исправно и
одличног квалитета - истиче Лакић.
С. ДАКИЋ

Сеоски друмови
зарасли у шибље

Становници мркоњићке општине у суштини могу бити задовољни одржавањем локалних
путева у прољећном, љетном и
јесењем периоду. Међутим, проблем представља слабo ангажовање мјештана да добровољним
акцијама учествују у поправци
путева и кресању шибља и растиња уз локалне путеве.
Начелница општине Дивна
Аничић је истакла да је програмом предвиђено одржавање око
127 километара асфалтних и
око 37 километара макадских
путева и да је за те намјене у
буџету општине обезбјеђено
100.000 КМ.
- Последњих седам година
наша општина је уложила значајна средства у модернизацију
локалне путне мреже. Тако да
сада имамо 127 километара асфалтних путева и све наше мјесне заједнице су повезане асфалтним путем са градом - рекла је
Аничићева.
За санацију макадамских локалних путева планирано је да се
извезе и угради 3.500 кубика, а
за санацију некатегорисаних пу-

тева 1.000 кубика посипног матаријала. Планирана је и санација
ударних рупа и оштећења на површини од 400 квадрата, као
кресање шибља и ниског растиња уз путне комуникације.
Прошле године су мјештани
села Медна направили велику
акцију кресања шибља поред
пута у дужини од осам километара. Акцију је предводио мјесни
свештеник Никола Пено који је
са још тридесетак мјештана скресао бујно растиње око главног
сеоског пута. Због бројних кривина, одрона камења, израслог растиња и појачаног саобраћаја
често је на овом путу долазило
до саобраћајних удеса. Кресање
шибља је планирано и у овој
години како би се обезбиједила
видљивост пута кроз село Медна
од превоја Штрбине до ријеке
Сане. Али, у осталим селима мркоњићке општине готово да нема
таквих добровољних акција.
Забрињавајућа је чињеница да
локално становништво не помаже одржавање путева у својим
селима јер тим путевима њихова
дјеца путују у школу.
С. ДАКИЋ
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СЈЕЋАЊЕ МРКОЊИЋАНА НА ПОВРАТАК

С

тановници мркоњићке општине обиљежили су 4. фебрауар Дан општине и 17 година
од повратка становништва
на своја вјековна огњишта, након
петомјесечног избјеглиштва. Била
је то прилика да се Мркоњићани
подсјете 181 жртве из масовне
гробнице и још стотине жртава
које су пронађене у мањим гробницама, а које су на звјерски начин
мучили и убили припадници Оружаних снага Хрватске и ХВО.
Петар Митрић из Подругле
код Мркоњић Града сјећа се 4. априла када је у масовној гробници
пронашао тијело свога брата Душка и браће од стрица Милорада и Пере.
- Било је стравично и тај дан
никада нећу моћи да заборавим.
Тијела су била унакажена и мучена, па многи нису могли да препознају своје најмилије. Прошло је
седамнаест година а наредбодавци и извршиоци злочина нису процесуирани. Наше породице сваки
пут када се врши помен жртавама
се подсјете њиховог страдања. Ја
не губим наду да ће правда стићи
злочинце, мада су многи чланови
породица жртава већ умрли - рекао је Митрић.
Слично прича и Здравко Караћ чији је брат Недељко пронађен у масовној гробници, као и
рођак Велибор.
- Када је отворена масовна гробница слике су биле стравичне, све
жртве су мучене и на звјерски начин убијене. Жалосно је што нико
ништа конкретно не предузима да
се покрене процесуирање одговорних за злочине, јер је очито да
предмет лежи у фиокама судова и
да то неко прикрива. Операцијом
освајања Мркоњић Града и вршења масовних злочина командовао
је Анте Готовина, којег је Хашки суд
ослободио одговорности. Мислим
да Хашки трибунал постоји само
због интереса великих сила које
преко наших лешева остварују

Спомен - обиљежје
масовне гробнице

Седамнаест година
чекамо правду

Одлука Хашког суда да ослободи Готовину и Маркача,
који су командовали „Олујом“, била је шок за све Мркоњићане, јер је очекивано да им се суди и за злочине у
Мркоњић Граду и околини
своје циљеве - рекао је Караћ.
Начелница мркоњићке општине Дивна Аничић истиче да процесуирање одговорних за злочине
не зависи од становника ове општине.
- Ми морамо да вјерујемо да ће
неко бити кривично оптужен за
злочине у нашем граду који су по-

чињени 1995. и 1996. године. Шокирала нас је одлука Хашког суда
да ослободи Готовину и Маркача,
који су командовали „Олујом“, јер
смо ми очекивали да им се суди и
за злочине у Мркоњић Граду рекла је Аничићева.

Петар Митрић поред
братовог гроба

С. ДАКИЋ

Документација са бројним доказима
Слободан Радуљ је био замјеник
војног тужиоца за вријеме откопавања
жртава у масовној гробници.
- Били су то стравични призори. Свака
жртва са медицинске и истраживачке
стране је обрађена и за почињене злочине
Пензионисани генерал Војске
Републике Српске, Милан Гверо,
након дуге болести, преминуо је у
76. години живота у Београду, гдје
је и сахрањен.
Рођен је 1937. у селу Ступари у
Мркоњић Граду у Краљевини
Југославији. Основну школу завршио је 1951. године у родном
Мркоњић Граду, учитељску школу
1955. године у Бања Луци, а Војну
академију завршава у Београду.
Докторирао је на тему социологије
породице.
Учествовао је у Одбрамбеноотаџбинском рату српског народа у
Босни и Херцеговини од 1992. до
1995. године на дужности помоћника команданта Главног штаба ВРС
за морал, вјерске и правне послове.

припремљена ја обимна документација
поткријепљена бројним доказима. Није ми
јасно зашто Хашки трибунал и Тужилаштво и Суд БиХ још нису процесуирали
злочине у Мркоњић Граду - каже с горчином Радуљ.

ЈУБИЛЕЈ

20 година
Борачке
Општинска борачка организација Мркоњић Град је одржала сједницу Скупштине 18.
фебруара године на којој су разматрани и усвојени извјештај о
раду за 2012. годину, финансијски
извјештај за прошлу и финансијски план за ову годину, те програм рада за 2013.
Оно што је је оптеретило рад
борачке организације у протеклој
години је све израженији лош
материјални положај борачке популације, који је углавном условљен незапосленошћу. У оваквој

Монографија
за Илиндан
У претходној години је кренуло се у реализацију издавања монографије 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде, у чију израду су укључени и њени ратни комаданти. Промоција монографије је предвиђена за Илиндан, 2. августа 2013. године, на Дан бригаде.
ситуацији учестали су писмени и
усмени захтјеви према борачкој
организацији са циљем побољшања материјалног положаја
бораца.
У организационом смислу,
отежавајуће околности у реализацији одређених програмских
задатака су формирање нових
организација које окупљају незнатан број чланова из састава
борачке популације, што често
доводи до збуњивања ППБ и РВИ
у поступцима остваривања одређених права , а тиме и органа који
рјешава по захтјевима.
Обиљежавајући 20 година
постојања Општинске борачке
организације, Предсједништво
Скупштине је додијелило награде и признања најзаслужнијим
појединцима за афирмацију тековина Одбрамбено-отаџбинског
рата и Општинске борачке организације.
ДУШКО МИЛЕТИЋ

ПОМЕН: МИЛАН ГВЕРО (1937 - 2013)

Одлазак ратног команданта

У чин генерал-потпуковника је унапријеђен 1995. године, а 1997. године је пензионисан.
За војне заслуге у миру и рату,
допринос изградњи армије и очувању друштвених вриједности више
пута је одликован.
Хашки трибунал га је 2010. осудио на 5 година затвора због прого-

на и нехуманих дијела, али га је прогласио невиним у вези оптужби за
убиства и депортацију.
Раније нарушено здравствено
стање погоршало му се током суђења. Умро је на Војномедицинској
академији у Београду 17. фебруара.
Међу колегама и у борачком

саставу остаће запамћен као врсни
професионалац, добар друг и у
најтежим условима хуманиста, частан официр и доследан у обављању задатака у миру и рату.
Комеморативни скуп посвећен
преминулом генералу Милану Гверу
одржан је у Дому војске Србије.

Делегација општине на сахрани
Комеморацији и сахрани у Београду присуствовала је и делегација Општине Мркоњић Град, у саставу Миленко Милекић предсједник Скупштине општине и Душко Милетић испред Општинске
борачке организације.

Сахрањен је 21. фебруара 2013.
године, достојанствено и уз највише војне почасти на новом гробљу
Бежанија у Београду, у присуству
породице, родбине, сабораца, колега и бројних поштовалаца. Комеморацији и сахрани, поред осталих,
присуствовао је изасланик предсједника Републике Србије, госодин
Милорад Симић, министар рада и
борачко - инвалидске заштите у
Влади Републике Српске, господин
Петар Ђокић, саборци на челу са
генерал-пуковником Манојлом Миловановићем и бројни други. ЕЛН
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НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ У 2012. ГОДИНИ

Лауреати:кошаркаш
Кежић и ФК Слобода
Кошаркаш Младости Милан Кежић
проглашен је за најбољег спортисту Мркоњић Града у 2012. години, у традиционалном избору у организацији Културноспортског центра, док је Фудбалски клуб
Слобода најуспешнији спортски колектив у
општини. Признања најбољим спортистима
и клубовима уручена су у Спортској арени
пред хиљаду и по гледалаца, а поводом
обиљежавања Дана општине.
Милан Кежић је био срећан што је по
други пут изабран за најбољег спортисту
Мркоњић Града.
- То је за мене, али и мој клуб велико признање јер није мала ствар бити два пута за
редом најбољи спортиста нашег града. Наша општина је урадила много на унапређењу спорта и створила је одличне услове за
спортисте. Трудићу се да и у наредном периоду добро играм у дресу Младости а циљ
нам је да у Лиги 12 освојимо прво мјесто, што
би био највећи успјех нашег клуба у историји.
И у прошлој години имали смо одличне
резултате, играли смо у завршници Купа

БиХ а у такмичењу за првака БиХ у кошарци
заузели смо треће мјесто - рекао је Кежић.
Друго мјесто у избору за најбоље мркоњиће спортисте припало је фудбалеру
Слободе Миловану Травару, а треће младој нади мркоњићке кошарке Ђорђу Алексићу.
Слично као и Кежић прича и фудбалер
Милован Травар, којем ово није прво признање за добре игре на травнатом терену.
- Ово је зе мене велико признање и подстрек да вриједно тренирам и да у овој години са својим клубом остварим што боље
резултате. Циљ нам је пласман у врх табеле
и ја вјерујем да ће тако и бити - рекао је
Травар.
Најперспективнији млади спортиста у
мушкој конкуренцији је фудбалер Милан
Косић, јуниор Слободе, а у женској конкуренцији одбојкашица Анђела Јотић, играчица Балкана МП.
Фудбалски клуб Слобода је најуспјешнији спортски клуб у прошлој години према
одлуци стручног жирија. Мркоњићки фуд-

Признања
заслужнима
Захвалнице за велики допринос за
развој спорта добили су Боро Рудић, донедавни предсједник ФК Слобода, и
некадашњи славни играчи овог клуба
Миодраг Илић - Маца (постхумно) и Сакиб Верем - Цако .
балери су прошле године у првенству заузели треће мјесто, играли су финале Купа
РС у Мркоњић Граду, гдје су изгубили од бањалучког Борца након извођења пенала.
Слобода је играла и четвртфинале Купа
БиХ у Мркоњић Граду против сарајевског
Жељезничара, који се након заслужене
побједе пласирао даље.
Награђени су поред диплома и пехара
добили и новчане награде, а генерални
спонзор манифестације било је предузеће
“Хидроелектранe на Врбасу”.
С. ДАКИЋ

Ђорђе
Алексић

НАЈБОЉИ
СПОРТИСТИ
1. Милан КЕЖИЋ (КК Младост)
2. Милован ТРАВАР (ФК Слобода)
3. Ђорђе АЛЕКСИЋ (КК Младост)

НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИ

Милан КОСИЋ (ФК Слобода)
Анђела ЈОТИЋ (ЖОК Балкана)

Милан
Травар

Милан
Косић

Анђела
Јотић
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ФОЛКЛОРАШИ УВЕЛИЧАЛИ ДАН ОПШТИНЕ

СИТАН
ВЕЗ
Пред препуном салом Културног центра представиле се
све групе Културноуметничког друштва "Петар I Карађорђeвић Мркоњић"

Поводом обиљежавања Дана
општине, чланови Културно-умјетничког друштва "Петар I Карађорђевић Мркоњић" годишњим концертом у Културном центру приказали су богатство изворног фолклора.
Концерт је отворио Миленко
Милекић, предсједник Скупштине
општине Мркоњић Град.
- Наша општина има много
традиционалних културних манифестација, али су наступи фолклорних друштава најпосјећенији и
највеселији. Мркоњићко културноумјетничко друштво је веома заслужно за оживљавање културног
живота у граду, а добитници су и
бројних награда и признања. Они
су чувари наше традиције, кроз изворни фолклор његују народну
баштину и приказују народне обичаје, ношњу, пјесму и игру - истакао је Милекић и нагласио да се ова
баштина насљеђује и вијековима
преноси са кољена на кољено.
Најмлађи чланови мркоњићког фолклорног друштва сплетом
игара су отворили концерт, а затворен је наступом њихове средње
извођачке групе играма из околине Топионице и Косијенице.

23. године

- Нашим суграђанима сваке
године приредимо годишњи концерт овог друштва и презентујемо им широк опус нашег стваралаштва. Овим концертом обиљежили смо двадесет три године постојања, а публици смо се
представили пјесмама и играма
које смо спремали протеклих
годину дана - каже Ми-лица
Грмаш, предсједница КУД-а.
Њихову срећу поводом концерта увеличали су и пријатељи из
културно-умјетничких друштава
“Васо Пелагић” из Бањалуке,
“14. фебруар” из Дебељака,
“Рогољи” из Рогоља код Гра-дишке, “Рибник” из Рибника и етногрупа “Жар” из Мркоњић Града.
Љубитељи фолклора и бројни
гости били су одушевљени наступом домаћина и гостију, који су
кроз игру, пјесму и народну ношњу
вјерно представили дио народне
баштине.
С. ЋУСО
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Почаст

Повељу почасног грађанина општине за Мирослава
Караулца примила је Соња
Караулац, супруга његовог
брата Лазара.
- Захвални смо општини
Мркоњић Град на овом великом признању. Вољела бих да
је то признање Мирослав до-

Мелиса Будимир и Соња Караулац

АКАДЕМИЈА

ОБИЉЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ

Сјећање на дане
страдања, прогона
и повратка кућама

Глумци Градског позоришта

Становници Мркоњић Града свечано су обиљежили Дан општине и седамнаесту годишњицу повратка становништва из избјеглиштва. Дан општине установљен је у знак сјећања на дан 4. фебруар 1996. године, када су се становници општине Мркоњић Град послије петомјесечног избјеглиштва вратили на своја
огњишта.
У знак сјећања на страдало
становништво током борби за одбрану града и у току окупације
града, у капели Светог апостола
Марка на градском гробљу служен је парастос. Положено је и
цвијеће на споменик масовне
гробнице на православном гробљу, као и на споменик погинулим
борцима на Тргу српске војске.
Свечана академија поводом
Дана општине одржана је у Културном центру, а поред пригодног културно-умјетничког програма, уприличена је и додјела општинских награда и признања.
Повеље почасног грађанина
општине Мркоњић Град добили су
др Милан Будимир (постхумно) и
др Мирослав Караулац (постхумно) за изузетна остварења у
области образовања, науке и културе.
Похвалу општине добило је
предузеће "МИГ Електро" за
изузетан допринос и постигнуте
резултате у области привреде.
Захвалнице општине добили
су просвјетни радници Марија
Вулућ и Зорка Дакић, за дугогодишњи рад и постигнуте резултате у области образовања, затим
пољопривредници Весна Ступар
„Глас Не Жице“
и Радомир Лазендић, за значајан

допринос у развоју пољопривредне производње, потпредсједник Удружења пензионера Жарко Субашић, за
значајан допринос у организацији и обједињавању рада
Удружења пензионера, Удружење грађана “Медљанци”, за значајан допринос у обнови села Медне,
Симо Попадић (постхумно) за значајан допринос у раду
и организацији Савеза удружења бораца НОР-а.
Начелница општине Дивна Аничић се у пригодној
бесједи осврнула на значајне догађаје у прошлој години
везане за овај град.
- Прошлу годину ћемо памтити по ослобађајућој пресуди за генерале Анту Готовину и Младена Маркача, у
тренуцима кад очекујемо да им се суди за злочине у
Мркоњић Граду. Помтићемо је и по неколико лијепих
чињеница и догађаја. Број запослених у 2012. години
остао је на нивоу 2011. године што је велики успјех. Желим
да се захвалим свима који раде и који запошљавају, јер
знамо колико је тешко одржати свако радно мјесто. Памтићемо је и по томе јер смо сачували од стечаја Фабрику
конфекције ''Младост'' и сада чекамо стратешког партнера. Заједно са Владом Републике Српске и италијанским инвеститором потписали смо меморандум о изградњи фабрике метал силицијума. У прошлој години исплатили смо сва социјална давања и све плате запосленима,
као и свих 252 стипендије. Такође смо средствима из
Развојног програма обновили Дом здравља. Захваљујући донацијама појединаца и колектива завршили смо и
црквену кућу, а крајем прошле године заблистала је и
нова црква - рекла је Дивна Аничић.
Начелница је истакла да у наредном периоду предстоји реализација неколико важних пројеката, као што је
изградња пословне зоне, покретање производње у
фабрици ''Младост'', изградња и проширење погона
у другим фабрикама. Веома је значајно и да се одржи
постојећи ниво пословања код предузећа која већ привређују на територији општине Мркоњић Град.
У културном дијелу академије наступили су чланови
Вокалног ансамбла “Глас Не Жице” из Београда и
глумци Градског позоришта.
СЊЕЖAНAЋУСО
И СЛОБОДАН ДАКИЋ

био док је био жив, сигурно би
се изузетно обрадовао. Он је
рођен у Мркоњић Граду, волио га је и у својим литерарним дјелима је писао о њему.
Прошле године смо његову
богату заоставштину књига и
личних ствари поклонили
овом граду. Наша породица
радо долази у ово мјесто гдје
још увијек имамо доста родбине - рекла је Соња.
Повељу почасног грађанина за Милана Будимира
примила је Мелиса Будимир,
кћерка његовог брата Симе.
- Срећна сам што се Мркоњић Град одужио Милану
овим великим признањем.
Жао ми је што на додјелу повеље није могао да дође неко
из његове породице из Београда. Велики је допринос мога стрица Милана српској и
свјетској књижевности, лингвистици и науци. У Митолошком зборнику о Милану Будимиру професор Радмило Петровић је написао: “Слијепи
Хомер из Мркоњић Града“.
Још увијек памтим његове
ријечи када смо се последњи
пут видјели, да човјека чини
човјеком рад и размишљање
- рекла је Мелиса.

Честитке

Поводом Дана општине
стигло је много честитки грађанима и руководству општине. Александар Џомбић,
предсједник Владе Републике Српске је изразио задовољство квалитетом сарадње Владе са општином Мркоњић Град.
Игор Радојичић, предсједник Народне скупштине Републике Српске је поред честитки изразио потребу
да и у наредном периоду општинска и републичка власт
имају усаглашен наступ у развојним пројектима, за бољу
будућност Мркоњић Града.

:
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ИНТЕРВЈУ: ПРОФ. БИЉАНА СТУПАР

Мркоњићки гимназијалци
партнери са младим
Словацима и Румунима

У

ченици Гимназије у Мркоњић Граду, чланови
секције из енглеског језика, дуго ће памтити посјету партнерској школи у
Словачкој и дружење са
вршњацима из земље домаћина и
Румуније.
Од 25. фебруара до 1. марта
у Словачкој је настављена реализација пројекта „Одрастање уз
цртане филмове“, којег реализују ученици из Мркоњић Града са
средњошколцима из Румуније и
Словачке.
Руководилац пројекта је професорица енглеског језика Биљана Ступар, са којом смо разговарали о поменутом пројекту као и
о другим међународним активностима ове школе.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Ваша
секција из енглеског језика је
укључена на међународну мрежу школског партнерства ACES.
Како функционише та мрежа?
БИЉАНА СТУПАР: Академија
средњо-европских школа или
ACES основана је 2006. године.
Циљ ове мреже школа је да се
омогући интеркултурални дијалог
и сарадња младих људи, како би
се створила стална мрежа преко
које би се размјењивало знање,
учење и иновације. Ове активности финансирају и спроводе Ерсте
фондација, Интеркултурални центар из Беча и Вчели дом из
Братиславе. До сада је на ACES
такмичењу учествовало 400 школа, 23.000 ђака и 3.000 наставника из следећих земаља: Аустрије,
Словачке, Чешке, Мађарске, Словеније, Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Албаније, Молдавије, Румуније и Бугарске. Сваке године почетком фебруара ACES на свом сајту
aces.or.at објављује тему, а заинтересоване школе проналазе партнерске школе, пишу приједлог
пројекта и конкуришу.
Која је била тема овогодишњег циклуса, и колико је пријављено пројеката?
- Тема овогодишњег циклуса
је „Медијска писменост“. Од 178

Професорица енглеског језика говори о пројекту
ACES сарадње са школама из земаља Европске
уније
пристиглих апликација изабрана
су 44 пројекта која укључују 107
школа. Из Босне и Херцеговине
изабрано је пет школа, и то: Гимназија из Мркоњић Града, двије
школе из Тузле и двије школе из
Сарајева.
Ко су партнери Гимназије и
кад је проглашење побједника?
- Наша гимназија је већ учествовала на ACES такмичењу
2010/2011. године са пројектом
„Вијесници мирног начина живота“. Те године смо заједно са партнерском школом из Румуније на
Академији у Прагу освојили награду у категорији „Посебно достигнуће“. Ове године наш пројекат „Одрастање уз цртане филмове“ реализујемо са Колеџом
„Михаил Садовану“ из Пашкана у

Румунији, и Гимна зијом „Петер
Пажман“ из Нове Замки у Словачкој. Проглашење побједника
овогодишњег циклуса ће бити
уприличено на Академији у Сењецу у Словачкој, од 9. до 12.
априла 2013. године.
Како сте реализовати овај
пројекат заједно са партнерским школама?
- Пројекат „Одрастање уз цртане филмове“ смо заједно реализовали са нашим партнерским
школама тако што смо организовали радионице, презентације,
разговор са дјецом, родитељима и
наставницима, креирали анимиране филмове и стрип. Ученици су
анализирали цртане филмове,
стављајући нагласак на језик,
музику и ликове, који могу оставити посљедице на наш ум.

Гостовање у Румунији

Мркоњићки гимназијалци су 17. новембра 2012. године путовали у Румунију у петодневну посјету, гдје су на Колеџу „Михаил
Садовану“ у Пашкану учествовали у радионицама о интеркултуралном дијалогу и анимацију. Том приликом њихови домаћини
су организовали посјету граду Јашију и поклоњење моштима
Свете Петке.
ПУТОВАЊЕ: Гимназијалци и професорица Ступар у Будимпешти

Учесници пројекта

Данијел Копуз (IV1), Петар Рудић (II3)
и Бојана Ковачевић (IV1) су припремили
материјал за радионице. Они су анализирали цртане ликове, филмове и класичну
музику у цртаним филмовима. Гордана Туторић (IV1) је припремила
презентацију на тему „Медији и дјеца“. Стефан Алексић (IV1) је
нацртао и направио стрип „Пријатељ заувијек“ који одсликава дружење и пријатељство ове три партнерске школе.
У Словачкој сте са партнерима држали разне креативне радионице?
- Све партнерске школе су припремиле по једну радионицу, а наша је била „Медији и Мркоњић
Град кроз вијекове“ коју смо одржали другог дана боравка у словачком граду Нове Замки. Представили смо наш град, његову историју и начине комуникације кроз
вријеме. То је била најсадржајнија
и најзахтјевнија радионица коју је
ова секција реализовала до сада и
која је такође оставила јак утисак
на наше партнере.
Поред представљања пројеката , размјене знања и иновација, упознали сте и неке од
значајних знаменитости у Сло-

вачкој и Мађарској?
- Поред срдачне добродошлице, наши домаћини директорица
Гимназије Сузана Петернаи и професор Золтан Суки, су нам приредили низ прелијепих тренутака
као што су посјета Братислави,
Научном центру, ТВ студију и новинарској редакцији у Нове Замки,
сусрет са њиховим градоначелником и за крај посјета Будимпешти.
Наш боравак у Словачкој и Мађарској смо завршили обиласком
Саборне цркве и Музеја СПЦ у
Сентандреји. Вратили смо се пуни
незаборавних утисака које смо
стекли дружећи се са ученицима
из других држава као и обиласком
бројних знаменитости.
М. МИЛЕКИЋ
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ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (2)

Прослава Хуманог
друштва "Беда"
у Мркоњић Граду
Пре две године на велике дне Христова рођења племенита срца мркоњићких омладинаца сетила су се својих
најмлађих суграђана и том приликом основали су Хумано
друштво “Беду” за сузбијање невоље. Одмах по своме оснутку друштво је и поред ове велике светске кризе, показало завидне резултате обукавши 23 најсиромашније деце. Ове године иако светска криза не попушта, друштво је
ишло неколико корака даље па је захваљујући добрим
људима и агилности овдашњег одбора коме је на челу неуморни радник г. Симо Будимир обукло 33 школске деце.
Како је друштво основано на сам Божић, то је оно увело у обичај, да тога дана приреди и свечани ручак сиромашној деци. Ове године ово је све обављено на најсвечанији начин уз присуствовање народног посланика г. Пере
Граића, среског начелника г. Стевчића, претседника општине г. Илије Травара и мноштва других грађана. Овог пута за ову свечаност спремљен је нарочити програм са неколико дечијих декламација; затим је г. Ђуро Залад, студент права, говорио о човјекољубљу и хуманим друштвима, а специјално о друштву ''Беди''. Народни посланик г.
Перо Граић позвао је све присутне да се пожели дуг живот
Његовом Величанству Краљу, Претседнику владе и Бану
врбаске бановине Господину Милосављевљевићу.
Колико је грађане одушевио овај племенити рад, најбоље показују сами прилози у новцу и у храни намењеној
сиромашној деци. Напослетку је г. Бранко Мудреновић,
трговац и претседник одбора ''Просвете'' одржао дирљив говор, у коме је пожелео друштву ''Беди'' да још много деценија овако напредује на срећу и корист наших најмлађих сиротана.

(Врбаске новине, година IV,
субота 21 јануар 1933. број 71. страна 6)

Трговиште Колобара почетком
двадесетог вијека

АКЦИЈА ХД “БЕДА”: Чланови друштва са градским челницима, добротворима и сиротињском дјецом

ВЕСТИ ИЗ БАНОВИНЕ

Хумано друштво ''Беда''

У прошлом броју нашега листа приказали
смо рад хуманог друштва “Беда” у МркоњићГраду. У данашњем броју доносимо слике двојице малишана, које је друштво обукло о божићним празницима.
Ријетко ћете гдје наћи по мањим мјестима,
овако лијеп примјер рада за сиромашну дјецу
као у Мркоњићу. Друштво је и ове године обукло 33 сиромашне школске дјеце.
Слике вам показују, како су биједно изгледала дjеца, прије него што их је друштво обукло. Рад овога друштва, требао би да послужи
за примјер и осталим мјестима, па да она оснују
слична удружења.
(Службени лист Врбаске бановине, година IV, субота 28. јануар 1933. број 73. страна 10)

Прва електрична централа у граду

Електрична централа изграђена 1930. године на Црној
ријеци, низводно од католичке цркве, служила је за освјетљење града. Уређаји за
производњу електричне енергије су били постављени у воденицу.
Изнад воденице је био
вир у коме су се купали
мјештани.
(Врбаске новине,
Службени лист број
27. 7. јули 1932.
Страна 5)

Најстарије збирке пјесама

Најстарију збирку пјесама о мркоњићком крају, под називом Српске народне пјесме (герзовске и девојачке) из Босне,
објавио је Петар Мирковић у Панчеву 1886. године.
Збирку пјесама под називом Carmina selecta, објавио је
1903. године у Сарајеву Вуко Пећанац, пјесник, рођен 1884.
у Варцар Вакуфу. Збирку је посветио “милом другу Петру
Колендићу Дубровчану”. Пред крај студија умире у мјесту
рођења 2. новембра 1909. године , као прашки техничар.
Текст преузет из рукописа ''Мркоњићке новости
у Врбаским новинама'', од Слободана Ћоћкала.
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛИЈЕЂЕ У ОКОЛИНИ МРКОЊИЋ ГРАДА

Призрен је
мали манастир
Dr Ђорђе Јанковић

П

ризрен није грађен са циљем одбране од освајача,
већ ради осамљивања.
Пронађени комад седре
из апсиде сведочи о постојању
мале цркве од седре. Што би
могло да значи да је Призрен
скит, односно мали манастир у
којем су живјели калуђери испосници. Ту је у почетку могла бити
само испосница, можда са дрвеним зградама, где се прво образовао скит, а затим и манастир у
Пецкој. Код нас нема сличних
сачуваних скитова или манастирчића, а најсличнији су у Метеорима у Грчкој.

Археолошко
налазиште Призрен
Започета истраживања Призрена (2011. и 2012. године) потврдила су му изузетност и установила
праве димензије. То је стена ограђена обујним зидом и неким зградама. Одозго на стени нису уочљиви остаци зидова. Око 25 м ниже са
источне стране, налази се пространа тераса коју би тек требало испитати. Укупна површина налазишта
је око 600 квадратних метара, а од
тога је око 200 квадрата стена, а
истражено је око 8-9 одсто кубика
археолошког слоја. То је недовољно да се доносе било какви поуздани закључци о налазишту. Пошто
овим ритмом треба још десетак
година ископавања, неопходно је
предузети прве мере заштите и
прикупљања већих средстава. За
то су потребна нека предвиђања и
претпоставке, ради усмеравања
предстојећих делатности.

Археолошко налазиште Призрен, на
30 километара од
Мркоњић Града,
највероватније је
древни манастир и
требало би уложити напоре да се настави са ископавањима и истраживањем
Призрен као
споменик културе
Призрен на поглед збуњује
необичним положајем и грађевинским склопом. На таквом положају,
лако доступном одозго, не подиже
се утврђење за одбрану од спољњег непријатеља. Значи да није
грађен са циљем одбране од освајача, већ ради осамљивања. Састоји се од три грађевинске целине
и стене равног врха. Грађевински
склоп није још јасан, али очигледно је стена окружена зградама и

њеном постојању за сада сведочи
само један комад седре из апсиде,
споља заобљен и омалтерисан.
Код нас нема сличних сачуваних
скитова или манастирчића, а најсличнији су у Метеорима у Грчкој.
Неколико цркава на врховима
стена, утемељених још у античко
доба, некада су могле бити манастирске: Завође код Дрвара, Доња
Ораховица код Рисна, Мртвица
код Владичиног Хана. У Ратаји
поред Миљевине налази се испосница уклесана у стену, а затим је уз
њу саграђена црква.

Скит изграђен пре 600 година

Уколико се потврде горе изнете претпоставке, Призрен је
скит изграђен у сада видљивом облику у 14-15. столећу, на подвижничком месту претходних векова. Ту је у почетку могла бити
само испосница, можда са дрвеним зградама, где се прво образовао скит, а затим и манастир у Пецкој. Указује на источне утицаје, исихазам, на Синаите доба кнеза Лазара, што се подудара
са временом када је Твртко Први (1377-1391), проширио Босну на
Поуње. Краљ Срба Твртко, како сам себе назива, могао би бити
чак и ктитор Призрена и храма у Пецкој, што лако и неспорно
доказује да су Сану настањивали православни Срби. То је од
огромног самоспознајног значаја, јер се материјалним чињеницама разбијају наметнуте предрасуде о ширењу православља
на запад пред Турцима, наводно на простор римокатоличке и
измишљене богумилске цркве.
зидинама са свих страна. Могу се
замислити три зидом повезана
простора наслоњена на стену у
средини (осим на прилазу са југа),
надовезана на раније саграђену
зграду на југозападној страни. У
тој згради је можда био конак са
трпезаријом. Ту негде је била и
мала црква грађена седром, на
врху стене или у некој од зграда. О

Покретни налази највећим делом потичу из 15. столећа; то су
претежно уломци грнчарије (најчешће лонци), а за њима гвоздени
предмети (клинови, врхови стрела
за самостреле, багламе, итд.), камена ђулад различитих калибара
и друго. Ови налази сведоче да је
Призрен заузет уз помоћ више
топова, најпре када је освојена Са-

на, 1499. године. Како је то утврдио
Горан Симоновић, овом слоју претходи једно старије рушење, у
коме је страдала претпостављена
црква, можда приликом пада Босне 1463. године. После тога су
Призрен заузели српски ратници.
Неки уломци грнчарије могу
припадати 14. столећу, а изгледа
да има комада из 5-6. столећа, па
чак и из Бронзаног доба. Они указују да Призрен има неку посебну
светост.
Овакав скит могао је имати
матични манастир, односно то је
могла бити испосница неког већег
манастира. Изузетно место у средњовековној Босни морала је имати
црква у Пецкој. Данашњи храм
Светог Илије садржи стари камени
украс, као што су делови прозора
(једноделни, дводелни, са кружним отворима), кордонски венац,
конзоле. Грубе су израде, у неком
мешовитом стилу под утицајем
готике; припадали су цркви саграђеној негде у другој половини 14.
или првој половини 15. столећа. Из
средњовековне Босне нема познате православне цркве са тако
богатим каменим украсом. Да ли је
припадао садашњој цркви није
јасно. Народно предање памти
црквиште северно, у пољу изнад
Пецке. Упадљиво је да на оба места нема видљивих надгробних
мраморова, уобичајених за ратнике и властелу, што би указивало да
је реч о манастиру (слично је у
Рмњу). Исто потврђује усамљен
положај цркве, изван градског
насеља (мада би могла бити придворска црква).
У турском попису из 1517. годи-

не забележен је манастир у Пецкој.
То је можда био један од најзначајнијих храмова западне Босне
(Врбас, Сана и Поуње). Код манастира Рмањ, за који се сматра да је
саграђен у 15. столећу, налази се
велика испосница у поткапини
(Ћелије код Цвијетнића), на растојању сличном оном од Призрена
до Пецке. Ћирилични натпис из
Кијеваца код Градишке из 1301.
године, недавно откривен, доказао је постојање Православне цркве у то време западно од Врбаса.
Ако су изнете претпоставке тачне, право решење је изворно
обнављање скита Призрен. Тиме би
Срби добили на западу обновљен
средњовековни манастир, реконструисану тапију на земљу. Због
атрактивног изгледа, Призрен би
могао постати као неки бренд западног дела Републике Српске.

Обнова Призрена
Обнова Призрена је условљена наставком и довршењем археолошког ископавања. Постојање
цркве треба поткрепити новим
налазима, што је кључни доказ да
је ријеч о скиту.
Најбоље је обновити Призрен
као древни манастир, а друга
могућност је да постане музејскотуристички објекат. Значај обнове
Призрена далеко превазилази
општинске границе, обнова би
морала да буде национални подухват у који мора да се укључи и
Српска православна црква.
ДР ЂОРЂЕ ЈАНКОВИЋ, AРХЕОЛОГ,
СТРУЧНИ КОНСУЛТАНТ,
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

KULTURA
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КЛУБ УМЈЕТНИЧКИХ ДУША

Д

обитник књижевне награде Клуба умјетничких душа из Мркоњић Града „Пјесма
над пјесмама“ је бањалучки књижевник
Зоран Костић, за свој стваралачки опус и за
сонетни вијенац „Вијенац за Трепетову“.
Жири је 14. фебруара званично саопштио
резултате 12. Међународног конкурса љубавне поезије, на тему “Љубави, ово је наша
пјесма“, а након тога су додијељене награде.
Предсједник жирија, књижевник Радмило
В. Радовановић, рекао је да је Зоран Костиће
један од најзначајнијих српских пјесника друге
половине двадесетог вијека.
- Његово пјевање је особено. Изградио је
сопствени стил. Захваљујући сонету и „Вијенцу
за Трепетову“, посвећеном својој супрузи глумици Јелени у свој стил писања и стихове је
унио дио свог бића. Та постепеност његове љубави према жени претвара се у чисту садашњост, извор који се у себи напаја и мијења човјекову ралност. Ријечи које навиру из „Вијенца
за Трепетову“, могу да се забораве, али њихов
укус и значење, остају у животном сјећању - бесједио је Радовановић.
Награђени пјесник Зоран Костић каже да је
овај сонет дио његовог живота, јер говори о
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„Пјесма над пјесмама“ за Зорана Костића
Награђени

Поред Зорана Костића, који је добио
награду „Пјесма над пјесмама“, награду
за првонаграђену пјесму добио је Менсур Ћатић из Високог, за најљепши љубавни сонет Јовица Ђурђић из Малинске,
а за најљепшу љубавну пјесму Жељка
Аврић из Сремске Митровице. Најискренију љубавну пјесму написао је Ђуро
Стипановић из Мркоњић Града, а најемотивнију Ирина Милетић из Параћина,
док је прву награду за најосјећајнију љубавну пјесму добила Јасмина Хањалић
из Сарајева. Награду за најимтимнију
пјесму добила је Марија Рожић из Мркоњић Града, а за најоригиналнију љубавну пјесму Лаура Клапак из Загреба.

срећној љубави жене и мушкарца. Можда и
важнија димензија од тога је љубав српског и
руског народа, што овај сонет чини комплетним литерарним дјелом.
- Сонет „Вијенац за Трепетову“ уврштен је у
више антологија српске љубавне поезије и
анатологија сонетних вијенаца. За мене је он
изузетно значајан, јер како је рекао велики
мајстор сонета Жон Дон: „Сваки пјесник који не
напише сонет је будала, а сваки који напише
више од два сонета је луд“. То је рекао вјероватно што је писање сонета најтежа дисциплина у поезији. Сонет је као када зароните у воду
и колико имате ваздуха у плућима толико
издржите под водом. Тако се и пише сонет, све
у једном даху - објаснио је Костић.
Предсједник Клуба умјетничких душа,
Слободан Ћоћкало, истиче да је на конкурс
пристигло 525 радова од 115 аутора из свих
бивших југословенских република.

- Конкурсом љубавне поезије смо ујединили исток и запад. Успјели смо да сазнамо како
се о љубави пише на истоку, али и западу, јер су
нам пристигли радови од Ђевђелије до Триглава - рекао је Ћоћкало.
С. Дакић

Свитац поезије

Награде су додијељене у три категорије,
од афирмисаних пјесника до свитаца
поезије. У конкуренцији свитаца љубавне поезије награду је добила ученица
првог разреда економске школе у Мркоњић Граду - Данијела Чулић.
- Признање сам добила за пјесму „Нечиста игра“. Волим да пишем поезију и
ова награда ми много значи, наставићу и
даље да се дружим са стиховима - рекла
је Данијела.

Данијела Чулић,
Свитац љубавне
поезије

Додјела награде
Зорану Костићу

Испод Оругле и горе Лисине,
на километар надморске висине,
стар миленијум, са сунцем устане,
кад се прекрсти оде до Балкане,
умије очи и огледне лице види вјекове своје узбрдице,
од келтских, римских, словенских дамара,
преко стећака до ватре варцара,
од мрког лика устаника – краља
до бритке косе, наковња и маља,
од „ЗАВНОБиХ-а“ па до „томахавка“ –
од тамне ноћи, до јарког уранка,
које свјетлошћу умива од тада
лик огледнутог Мркоњић Града.
Зоран Костић
(на Трифундан 2013. )

ХУМАНОСТ

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ У АКЦИЈИ

Помоћ за здравље Марка Марчете
З

а лијечење Марка Марчете из
Мркоњић Града покренута је
хуманитарна акција прикупљања
новчаних средстава. Марчета је апсолвент на новосадском Архитектонско-грађевинском факултету,
тешко је повријеђен у септембру прошле године, а послије дужег стања
коме налази се на болничком лијечењу у Градишци.
Умјетнички руководилац Градског позоришта Дубравка Николић
рекла је да ће глумци овог позоришта

Из представе „Кући“

извести представе „Седам Сњежана
и патуљак“, „Кући“ и премијерно
комедију „Покондирена тиква“.
- Ми смо се у позоришту договорили да приход од продатих улазница од наших представа у фебруару и
марту уплатимо за лијечење Марка
Марчете, који је велики пријатељ
нашег позоришта. Желимо да на
овај начин дамо свој допринос хуманитарној акцији прикупљања новца
за Марково лијечење. Надамо се да
ће он ускоро бити у публици на некој

од наших представа - рекла је умјетнички руководилац Градског позоришта Дубравка Николић.
Најмлађи глумци мркоњићког
позоришта су у фебруару извели позоришну представу „Седам Сњежана
и патуљак“. Ова представа је урађена
по тексту књижевника Тоде Николетића, родом из Мркоњић Града, а
у режији Дубравке Николић. Они на
шаљив начин представљају свима
добро познату бајку „Сњежана и
седам патуљака“, са тотално непред-

видивим и неочекиваним ситуацијама.
- Представа је на Фестивалу дјечијег стваралаштва РС добила награду за најбољу колективну глумачку
игру и за најбољег глумца - рекла је
Николићева.
Дјевојчица Сташа Грабеж је глумила у овој представи и драго јој је
што са својим другарима може да
помогне Марку.
- Желим Марку брзо оздрављење
и да се врати здрав и ведар у наш град
- поручила је Сташа.
Градско позориште је извело и
позоришну представу „Кући“, а сав
приход од продатих улазница биће
уплаћен за Марково лијечење.
Млада глумица Тамара Копања
је за улогу Мале у представи „Кући“
добила награду за глумачко остварење на 12. фестивалу аматерског
позоришта Републике Српске. Она
напомиње да је представа „Кући“
настала по тексту Људмиле Разумовске, а на позоришне даске је поставила редитељица Дубравка Николић.
- Представа говори о дјеци која су

Вртић

Дјеца из Дјечијег вртића
„Миља Ђукановић“ са својим
васпитачима укључили су се у
хуманитарну акцију прикупљања средстава за Марково
лијечење. Они су 21.фебруара
извели пригодан програм под
називом „Учимо се хуманости
од малих ногу“, а сав приход
од продаје улазница биће
уплаћен за лијечење Марка
Марчете.

Помоћ

Сви који желе да помогну
лијечење Марка Марчете
новачана средства могу да
уплате на жиро рачун број:

5621008014976197

на име Дамјан Марчета, за
лијечење Марка Марчете.
одрасла у дому. Та дјеца послије дома
излазе на улицу, а порука представе је
како се снаћи, а не подлећи пороцима и
искушењима улице - објаснила је
Тамара.
С. ДАКИЋ
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Принудна наплата пореза на непокретности
IZDAVA^
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Administrativna slu`ba
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Пореске управе да поправе неисправно попуњене пријаве, да
се телефонски јаве у ову институцију или дођу лично, како би
завршили обавезу пријављивања
непокретне имовине.
Пореска управа РС је упоређивањем података са оним из
базе Управе за геодетско
имовинске и правне
послове РС дошла до
података о још непријављеним непокретностима. Због
тога ће по службеној
дужности Пореска управа
сама пријављивати некретнине за све оне власнике
непокретности који то нису
учинили, те им издати порески рачун, али и новчану казну у износу
од 500 до 1.500 КМ за
физичка лица, те од
1.000 до 3.000 КМ
за правна лица.
С. Ћусо

Пореска управа Републике
Српске (ПУРС) од 01.02.2013.
године почела је са принудном наплатом пореза на
непокретности и то блокадом
личних примања пореских обавезника који нису измирили своју
обавезу. Сви порески обавезници морају одмах да
плате порез на непокретности за 2012.
годину, јер ће се у противном обрачунавати
камата у износу
0,04 одсто дневно и
трошкови принудне
наплате.
Такође, Пореска управа позива све оне који
нису добили пореске рачуне за порез на непокретности, да исте подигну у
подручним јединицама
Пореске управе, као и
оне пореске обавезнике који су позивани од
стране службеника

фебруар 2013.

VODI^ KROZ GRAD
Вјенчани

Умрли

ЂУРИЋ ЉУБО и ЂУРИЋ СЛАВИЦА
СОЛДАТ ЖЕЛИМИР и МИЛЕТИЋ ЖАКЛИНА
БУГЕЗА МИЛЕ и ПЛЕЈИЋ ЖЕЉКА

Рођени
МАКСИМОВИЋ ХЕЛЕНА,
кћи Синише и Богдане
ЛЕКИЋ МАРКО,
син Жељка и Биљане
БЈЕЛАЈАЦ АНАСТАСИЈА,
кћи Драгомира и Дејане
ПЕРИЧЕВИЋ ВУК,
син Слободана и Дијане

ЛАКИЋ МИЛОВАН,
Мркоњић Град
КОЈИЋ НИКОЛА,
Ораховљани
ЛАДАН ВИКТОР,
Царево Поље
МИЛИЋ МАША,
ОРОЗ ЈОВАНКА,
кћи Љубомира и Милице
Баљвине
ЛОНЧАР ДАВИД,
ЋУСО ГОЈКО,
син Зорана и Јелене
МИЛАНОВИЋ АНАСТАСИЈА, Подоругла
МИЛИЋ НЕЂЕЉКО,
кћи Горана и Данијеле
Тријебово
РАЈИЋ ИВО, Пруди

ПЕРИЋ ГОСПОВА,
Сурјан
ЦВИЈИЋ БОЈА,
Подбрдо
СЛАДОЈЕВИЋ МИЛЕ,
Тријебово
САМАРЏИЈА МИЛОРАД,
Мркољић Град
РАДОЈА ПЕТАР,
Мркоњић Град
ВУЈНИЋ ЈАЊА,
Мркоњић Град

ИЗВИЊЕЊЕ

У тексту ''Помоћ пензионерима'', објављеном у Локалним новостима број 35. дошло је до техничке грешке, гдје стоји да је
''Општина Мркоњић Град из буџета општине издвојила 51.000
КМ за субвенцију трошкова за
набавку огрева за 51 пензионера'', а требало је да стоји да је субвенцију добило 510 пензионера.
Овим путем редакција Локалних новости се извињава
свим пензионерима и грађанима
Мркоњић Града.
M.M.

ВАЖНИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА
Mrkowi} Grad /050/
Op{tina: centarala
faks
Info DESK

220-920
220-954
220-950

Komunalna policija
Autobuska stanica

220-940
211-093

Dom zdravqa
''Dr Jovan Ra{kovi}

211-319

Hitna pomo}
211-030
Komunalno preduze}e ''Park'' 211-506
Vatrogasno dru{tvo
211-482
Stanica javne
bezbjednosti (centrala)

211-042

''Mrkowi} putevi'' centrala
redovno odr`avawe

280-010
280-072

Elektrodistribucija
Kulturni centar
Narodna biblioteka
Tranzitni telekom
Radio [ik

211-249
221-170
220-271
211-011
220-140

Dopisni{tvo RTRS i
''Glasa srpske''

214-403
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НОВО РУКОВОДСТВО СЛОБОДЕ

Стипановић предсједник Управе,
Јанковић на челу Скупштине
Ф

удбалски клуб Слобода добио је
нову Скупштину клуба и нови Управи
одбор. Досадашњим члановима
Скупштине клуба и Управног одбора је
истекао мандат, а предсједнику клуба
Бори Рудићу је прихваћена оставка коју је
поднио због здравствених разлога.
На сједници одржаној 1. фебруара
2013. године за предсједника Скупштине
клуба изабран је Душан Јанковић, директор Комуналног предузећа „Парк“, а за
потпредсједника новинар Слободан Дакић. За предсједника Управног одбора
изабран је Жељко Стипановић, технички
директор у „Хидроелектранама на Врбасу“, а за потпредсједника Недељо Антић, директор Шумског газдинства „Лисина“.

Играчки кадар

- Имамо обећање да ће једна позната компанија бити генерални
спонзори овог клуба - најавила начелница општине Дивна
Аничић и обећала помоћ локалне самоуправе

Екипу Слободе су напустили голман Никола Ђурић који је отишао у
Чешку, и Саша Стијепић који је наставио каријеру у Шведској. Нови играч у
редовима Слободе је Душко Сакан.
Након дуже паузе припремама екипе
се прикључио голман Марко Рељић, а
првој екипи је прикључено још пет
фудбалера из јуниорског погона.

Скупштина Слободе броји седамнаест
чланова, а Управни одбор седам чланова.
У Управни одбор клуба су изабрани: Жељко Стипановић, Недељко Антић, Недељко Кесић, Младен Милановић,
Ђуро Галић и Триво Цвијић. За чланове
Надзорног подбора изабрани су Слободанка Кљајић, Жељко Лакетић и Предраг Ђуза.
Чланови Скупштине клуба су након
избора затражили да се одмах закаже сједница Управног одбора, на којој би се анализирало тренутно стање у клубу. Неопходно је што прије обезбиједити новац за
почетак припрама и за неисплаћене плате

фудбалерима.
- Припреме треба да почну одмах, јер
првенство почиње 9. марта и нема више
разлога да фудбалери одуговлаче почетак припрема. У наредних неколико дана
ћемо обезбиједити новац за припреме и за
дуговања играчима - рекао је нови предсједник Управног одбора Жељко Стипановић одмах након избора.
Начелница општине Дивна Аничић је
истакла да руководство општине стоји иза

Фудбалског клуба Слобода, који је у протеклој години постигао одличне резулатете.
- Општина ће у буџету и уз помоћ наших привредних колектива обезбиједити
средства за несметан рад и такмичење
фудбалера. Имамо обећање да ће једна
позната компанија бити генерални спонзори овог клуба. На новом руководству је
да клуб још боље организују и да у такмичењу постижу врхунске резултате - рекла
је Аничићева.
С. Дакић

Договор са играчима

Након састанка са новим Управним одбором клуба фудбалери мркоњићке
Слободе почели су припреме за прољетњи дио првенства. Постигнут је договор о динамици исплате обавеза према фудбалерима, а договорен је и план
припрема које су почеле 3. фебруара.
- Задовољни смо што су фудбалери имали повјерење у ново руководство и
што су прихватили да одмах почну са тренинзима, јер нас у наставку шампионата очекују велика искушења - рекао је Жељко Стипановић.

26

Претходна управа трасирала пут
Фудбалски клуб Слобода ове године обиљежава
68 година постојања. У својој дугој историји овај клуб је
постизао запажене резултате и изњедрио бројне фудбалске мајсторе. Међутим, у послијератном периоду
клуб је све више тонуо, да би 2007. године дошао до
самог дна и испадања у најнижу лигу у Републици
Српској.
Исте године, ново руководство клуба и
општинска управа су направили план да се
изгради савремени стадион, да се побољша имиџ клуба и да се формира такмичарска екипа са шампионским амбицијама.
Прво су 2007. године изграђене нове
трибине на стадиону са 1.800 столица,
постављена је нова ограда, урађене су нове
кућице за резервне играче и службена лица,
реновиране су службене просторије клуба,
реновиране су и опремљене свлачионице.
Поред стварања добрих услова за тренирање, пуно напора је уложено у формирање такмичарске екипе. Стручни и угледни
тренери су неколико година формирали такмичарску екипу, која се сваке године допуњавала новим и талентованим играчима.
Много је урађено и на побољшању имиџа клуба, који је постао препознатљив као
добар домаћин, као клуб који испуњава све
своје обавезе, отворен и привлачан за све.
Што се тиче такмичарских резултата Слобода је
остварила низ великих успјеха. У 2008. години Слобода
је постала првак Треће лиге РС, у 2010. години је била
првак Друге лиге РС – група запад, а у 2012. години је
освојила треће мјесто у Првој лиги Републике
Српске.
Иначе, у сезони 2011/2012. године фудбалери Слободе су постигли историјске резултате. Поред трећег
мјесто у Првој лиги РС, играли су финале Купа РС са
бањалучким Борцем и изгубили на пенале, а играли су
и у шеснаестини финала Купа БиХ са сарајевским
Жељезничарем. Јесењи дио првенства 2012/2013.
године су завршили на трећем мјесту са бодом заостатка иза првопласиране екипе.
Претходно руководство клуба је себи поставило
велике циљеве и остварилo их, па сви у Мркоњић
Граду очекују да и ново руководство клуба има велике
циљеве. Фудбалски стручњаци сматрају да је Слобода
најозбиљнији кандидат за освајање шампионске титуле и пласман у Премијер лигу БиХ. Због тога сви очекујемо за четири мјесеца круну досадашњег рада, а то
је освајање титуле шампиона Републике Српске.
Миленко Милекић,
досадашњи потпредсједник клуба

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (2)

ПИШЕ: Живко Ђуза

Шаховске амазонке

Ратне 1993. године жеља тадашњих мркоњићких ентузијаста из ШК
„Мркоњић-Град“ да први женски шаховски караван Републике Српске
крене из нашег града личила је на немогућу мисију
Било који период од двадесет
година представља у животу значајан догађај. Управо 2013. године
званичници Шаховског савеза Републике Српске и мркоњићки заљубљеници у древну игру по црнобијелим пољима требало би да се
присјете и обиљеже веома важан
јубилеј, двадесетогодишњицу одржавања Првог женског првенства
Републике Српске у шаху у Мркоњић Граду.
У људском постојању није ништа
љепше од испуњења жеља. Посебно
ако су оне реалне тада има шанси да
се и остваре. Ратне 1993. године
жеља тадашњих мркоњићких ентузијаста из ШК „Мркоњић-Град“ да
први женски шаховски караван Ре-

публике Српске крене из нашег
града личила је на немогућу мисију.
Па, ипак они су тада иза себе имали
безрезервну подршку челника Шаховског савеза Републике Српске, у
чему је предњачио неуморни секретар, један од најбољих шахиста на
просторима Босне и Херцеговине,

Коначни пласман
Јокановић 10 поена, 2. Филиповић 8, 3. Видеканић 8, 4-5. Ивановић и Просен по 5,5 6. Стојчевић 5 7. Стевандић 4,5 8. Берак 3,5 9. Кузмановић 2,5 10.
Ступар 2 и 11. Милиновић 0,5
поена.

национални мајстор Никола Лакић.
Захваљујући свему томе окупиле
су се шаховске даме у мркоњићком
Хотелу „Крајина“. Дошле су са разних страна од Бања Луке, Градишке, Приједора, Кнежева до Теслића и Обудовца. Град домаћин
имао је двије представнице, Катарину Ступар и Данијелу Милиновић. Стартну позицију заузело је једанаест шахисткиња. Играло се управо
толико и кола по Бергеревом бод систему. Кад је првенство почело врло
брзо се на табели издвојио тројац,
који је водио главну борбу за титулу
првакиње, и то Ирена Филиповић из
Приједора и двије бањалучке Наташе: Јокановић и Видеканић.

1976: Свештеник Лазо Ђукановић, Милко Савановић,
Анђелко Шебез и Милан Тегелтија са шаховским друштвом
Кад су шаховски часовници заустављени побједнички пехар припао је Наташи Јокановић чланици
Крајишког шаховског клуба из града на Врбасу.
Прво шаховско првенство Републике Српске у шаху је тако завршено 1993. године у Мркоњић Граду,

али су сјећања остала. Та чињеница
може, можда барем стидљиво, навести шаховске фанатике на помисао
да Мркоњић Град има снаге и воље
да након двадесет година буде технички организатор јубиларног првенства шахисткиња или можда
шахиста Републике Српске.
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LOKALNE NOVOSTI

КОШАРКА

MRKOWI] GRAD FEBRUAR 2013.

МЛАДОСТ НЕ ИСПУШТА ВРХ ТАБЕЛЕ ЛИГЕ 12

РЕЗУЛТАТИ МЛАДОСТИ
16. коло (2. 2. 2013.)

МЛАДОСТ - ПОСУШЈЕ 70:65 (14:16, 22:12, 18:16, 16:21)

Дворана: Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца 600.
Судије: Мила Чавара (Бусовача), Миљан Шобот и Саша Бабић
(Бањалука).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 5, Анђелић, Кнежевић 19, Милошевић 2, Томић 3, Бјелић 14, М.Видовић, Кежић 5, Иванић 13, Велимировић 6, М.Радановић 3. Тренер Горан Сладојевић.
ПОСУШЈЕ: Баковић 12, Јелчић 6, М.Ловрић 12, Јукић, Влајачић,
Н.Ловрић, Чутура 8, Мустапић 2, Шакота 14, Бркан, Ширић 11, Леко.
Тренер Тихомир Мустапић.
17. коло (16. 2. 2013.)

КАКАЊ - МЛАДОСТ 76:73 (20:21, 18:11, 20:17, 18:24)

Дворана: Спортска у Какњу. Гледалаца: 600. Судије: Иван
Миличевић (Читлук), Божидар Радановић (Требиње), Данијел
Влахо (Мостар).
КАКАЊ: Муфлизовић 20, Хаџифејзовић 7, Пељто 13, Дедић 8,
Дрезга 15, Беговац 5, Суљагић 6, Ковачевић 2, Хоџић, Шабић,
Херцеглија, Мехић. Тренер: Радомир Кисић.
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић, Кнежевић 16, Галић, Милошевић 5,
Томић 1, Бјелић 10, Видовић, Кежић 4, Иванић 12, Велимировић 20,
Радановић 5. Тренер: Горан Сладојевић.
18. коло (23. 2. 2013.)

МЛАДОСТ 77 - ВАРДА ХЕ 59 (21:20, 19:10, 21:19, 16:10)

Дворана: Спортска у Мркоњић Граду. Гледалаца: 600. Судије:
Драган Краљ (Требиње), Томислав Стапић (Мостар), Марко Ћавар
(Томиславград).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић, Њ. Видовић, Кнежевић 14, Милошевић 14, Томић, Бјелић 16, М. Видовић 2, Кежић 5, Иванић 14,
Велимировић 12, М. Радановић. Тренер: Горан Сладојевић.
ВАРДА ХЕ: Кастратовић 8, Ђерић 9, Тресач 9, Лакић 2, Трикић 6,
Кајевић, Мирковић, Ивановић 1, Дамјановић 2, Золотић 10, Јошило
10, Огњеновић 6. Тренер: Милош Обреновић.

ТАБЕЛА ЛИГЕ 12 БиХ
1. КК Младост

18

13

5

1370:1233

31

2. ХКК Чапљина

18

13

5

1339:1238

31

3. КК Босна

17

12

5

1403:1300

29

4. КК Радник

18

10

8

1334:1290

28

5. КК Варда ХЕ

18

9

9

1331:1341

27

6. КК Леотар

18

8

10

1334:1341

26

7. ХКК Зрињски

18

8

10

1375:1395

26

8. ХКК Посушје

18

7

11

1302:1311

25

9. КК Борац

17

8

9

1235:1254

25

10. КК Какањ

17

7

10

1287:1371

24

11. КК Вогошћа

17

5

12

1357:1432

22

12. КК Сервитиум

16

5

11

1000:1161

21

МАЛИ ФУДБАЛ

Одлука о прваку
у фото финишу
Мркоњићки кошаркаши улазе са првог мјеста у пресудне утакмице за освајање првог мјеста у Лиги БиХ

Кошаркаши Младости су задржали лидерску позицију на табели након одиграна три кола у
мјесецу фебруару. Побиједили су
Посушје и Варду ХЕ на домаћем
терену а на гостовању у Какњу су
изгубили од истоимене екипе.
Тренер кошаркаша Младости
Горан Сладојевић је задовољан
досадашњим резултатима, али не
и игром својих кошаркаша у неким
сусретима.
Веома важну утакмицу Младост је одиграла са Вардом ХЕ у
дербију 18. кола, а питање побједника ни једног тренутка није долазило у обзир. Домаћи кошаркаши
су током цијеле утакмице имали
велику предност, па је тренер домаћина у игру увео младе играче,
што су гости искористили и ублажили пораз.
- Одиграли смо добру утакмицу
и заслужено побиједили. Успјели
смо да чврстом игром парирамо
снажној одбрани Варде ХЕ и да
зауставимо њихов офанзивни
скок. Погоцима из отворених шутева направили смо разлику која

- У овом првенству лига је
доста изједначена. Ми нешто
лошије играмо на свом терену,
јер је очито да су играчи оптерећени домаћим тереном. Зато
правимо много грешака и губимо
много лопти. Важно је да побјеђујемо и да смо задржали прво
мјесто на табели - објашњава
тренер Горан Сладојевић.
нам је гарантовала мирну завршницу меча. Радује ме што смо у
овој утакмици разиграли већи број
играча који су одговорили мојим
захтјевима. Са овом утакмицом су
већ почеле пресудне битке за
освајање првог мјеста у Лиги БиХ рекао је тренер Младости Горан
Сладојевић.
С. ДАКИЋ

ТРАДИЦИОНАЛНИ ОПШТИНСКИ ТУРНИР

ПОБЈЕДА ЕКИПЕ „САЛОН НИНА-ПРОКРОМ“
Екипа ''Салон Нина - Прокрон'' побједник је овогодишњег турнира у малом фудбалу у дворани у Мркоњић Граду. Овај турнир се традиционално организује поводом 4.
фебруара Дана општине Мркоњић Град, а
на њему се такмичило шеснаест екипа.
ФЕР ПЛЕЈ:
Екипе
финалиста

„Салон Нина – Прокрон“ је у финалу славио против екипе „МГ Мики“, а резултат је
био 2:0. Трећа је била екипа „Излетника“,
која је на пенале савладала екипу „Кафе
Дуга“.
- Заслужено смо побиједили и освојили

АДУТ:
Игор Бјелић

пехар. Турнир је био одлично организаован и
квалитетан - утисци су фудбалера побједничке екипе Срђана Гвере.
Организатор турнира је Културно-спортски центар а покровитељ локална самоуправа.
С. Д.

Најбољи

За најбољег играча турнира проглашен је Милован
Травар, играч побједничког
тима, а његов саиграч Момчило Попадић, проглашен је
за најбољег голмана. Најбољи стријелац са девет постигнутих погодака је Милан
Косић из екипе “МГ Мики”.

Финале:
Салон Нина
- МГ Мики 2:0

Спортска дворана у Мркоњић граду. Гледалаца 1.000.
Судије Перо Матић и Горан
ратковић (Бањалука). Стријелци: Милановић и Гверо
Салон Нина-Прокром: М.
Попадић, Гверо, Милановић,
Травар, Ждрња, Видић, Васић, Топић
МГ Мики: Пејић, Марковић, Солдат, Косић, Зекановић, Јарић, Козомара, А. Попадић.

