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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА

СТИПЕНДИЈЕ ДОБИЛО 257 СТУДЕНАТА
257
студената
добиће
стипендије од Општине
Мркоњић Град за текућу
школску годину. Стипендије
се исплаћују за десет
мјесеци, почевши од 1.
јануара, а из буџета општине
у те сврхе биће издвојено
320.000 КМ. Исплата за
први мјесец планирана је до
10. фебруара.
Свечаност
поводом
потписивања Уговора о
стипендијама организована
је 28. јануара у скупштинској
сали општине Мркоњић Град.
Редовни студенти добиће
мјесечни износ од 120 КМ,
док је за дјецу погинулих
бораца обезбјеђено по 150
КМ, односно 180 КМ за
студенте
дефицитарних
занимања
(машинство,
физика,
математика).
Данијела Петковић студира
политичке науке и већ је на
четвртој години факултета.
,,У мојој породици нико
није запослен, па ми ова
стипендија много значи.
Сада је на свима нама да
факултет завршимо што
прије, како бисмо могли
потражити посао и дати
свој
допринос
развоју
нашег града”, рекла је

Данијела Петковић, након
што је потписала уговор о
стипендирању.
На
подручју
општине
Мркоњић Град , за протеклих
шест година, значајно је
увећан број стипендиста.
Тако је, рецимо, у 2004/2005.
години било свега 58
стипендија док од прошле
године општина Мркоњић
Град
заузима
високо
мјесто по питању овог
дугорочног улагања у младе.
,,По проценту издвајања
средстава
за
студенте,
према
анкети
Центра
цивилних
иницијатива,
Општина Мркоњић Град
међу 110 општина у Босни
и Херцеговини заузима
друго мјесто. Процентуално
гледајући,
у односу на
укупан буџет, издаваја се
3,62% средстава за студенте”,
каже Тијана Рађевић –
Дрљача, самостални стручни
сарадник за образовање,
културу и младе.
Како је значајан број
студента Мркоњић Града
који студирају у Србији, они
имају рок до 20. фебруара
да потпишу уговоре о
стипендирању.
С. Милетић
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Потписани Уговори о суфинансирању запошљавања
приправника са Високом стручном спремом

140.000 КМ за запошљавање
17 приправника
140.000 КМ биће потребно за
17 младих људи са Високом
стручном спремом који ће
свој приправнички стаж
одрадити у девет предузећа
у Мркоњић Граду. Општина
Мркоњић Град обезбједиће
60% средстава за бруто
плате
приправника,
а
40% послодавац код кога
ће радити. Нето плата
приправника, који ће бити
запослени најдаље за 60 дана,
износиће 551,60 КМ.
Међу
компонентама
Програма
за
подстицај
привредног
развоја
општине Мркоњић Град
у 2010. години значајно
мјесто заузима Подршка
пројектима
запошљавања
приправника са Високом
стручном спремом. На јавни
позив за кориштење ових

Недјељко Кесић, директор
Хидроелектране на Врбасу.
Међу предузећима која ће
запослити
приправнике
су и Мркоњић путеви
и МГ Минд. Осим кроз
овај програм, у овим
предузећима било је и
запошљавања стипендиста.
„Овом приликом примићемо два приправника,
надам се да ће то бити добри
радници на које ћемо моћи
да рачунамо и у будућности.
У прошлој години смо
запослили 30-так радника,
од чега су четири наша
стипендиста
углавном
грађевинске струке“, каже Тривун Милановић,
директор
предузећа
Мркоњић путеви.
С. Милетић

Младен Лакић са плоском

Младен Лакић има 22
године и апосолвент је
на
Грађевинско-архитектонском факултету у
Бањалуци.
Ни по чему се не разликује
од својих вршњака. Воли
музику, спорт, умјетност,
сликарство,
изласке
у
кафић... Међутим, овај свестрани младић има изузетан
дар за израду плоски, те за
сликање, нарочито икона.
Дар за израду плоски
наслиједио је оца Чеде,
који је надалеко познат
по производњи плоски,
бардака.. које израђује у
својој столарској радионици
„Благоје“.

,,Израда плоски и бардака
за ракију традиција је моје
породице. Дјед мога оца
Чеде, а мој прадјед Благоја,
по коме се и зове наша
радионица, важио је за
врсног мајстора у нашем
родном селу Горње Баљвине
и цијелом подчемерничком
крају.
Израда
предмета
од
дрвета, а нарочито плоски
и „бардачића“ почела ме
занимати као малог дјечака,
након што је мој отац
отворио столарску радњу.
У почетку сам помагао
у радионици, али сам с
временом
сваки
његов
покрет када је радио на
изради плоски „упијао“.
Када сам био сигуран да
сам нешто научио одважио
сам се и предложио му да
ја израђујем неке елементе”,
прича Младен.
У почетку свог рада Лакићи
су све елементе израђивали
ручно, па је требало доста
времена да се изради једна
плоска.
,,Плоске сада израђујемо
углавном уз помоћ рада на
стругу. Наиме, на стругу
припремимо све елементе,
које
потом
посебном
технологијом спајамо у
плоску. Много је важно
да дрво од које се израђује
плоска буде суво и „чврсто“,
као што је дрво храста,

Са потписивања уговора

ЗЛАТНЕ РУКЕ ЖЕНА ИЗ ПОДРАШНИЦЕ

МЛАДИ АРХИТЕКТА ИЗРАЂУЈЕ ПЛОСКЕ ЗА СВОЈУ ДУШУ

ИЗ КРИЗЕ ШТЕДЊОМ И БОЉИМ РАДОМ

БЕЗ ПОКЛОНА- На пријему су изостали поклони привредницима, јер због штедње општинска управа већ другу годину не троши новац на набавку
новогодишњих поклона.

средстава јавило је девет
правних лица и сви њихови
захтјеви су одобрени. Као
и прошле године највише
приправника,
њих
пет,
запослиће Хидроелектране
на Врбасу.
„Ми већином примамо
електро инжињере, уколико
таквог кадра има на Бироу
за запошљавање , а ту су и
приправници грађевинске
или архитектонске струке те
дипломирани економисти
и правници. Прошле смо
године запослили седам
приправника , а и ранијих година смо запошљавали младе
људе. Желим да похвалим
приправнике којима током
приправничког стажа ништа није тешко да ураде
па су тако и остали да раде
у нашем колективу“, каже

Необичан хоби студента Архитектуре Младена Лакића

ПРИЈЕМ ЗА МРКОЊИЋКЕ ПРИВРЕДНИКЕ

Начелник општине Зоран Тегелтија са сарадницима уприличио је пријем
за привреднике ове општине. Окупљање је била прилика да се сумирају
резултати рада у овој и планови рада за наредну годину.
Начелник општине Зоран Тегелтија подсјетио је да је година која је на
измаку била изузетно тешка за мркоњићке привредне колективе, али и
за рад Административне слубе општине због рецесије и економске кризе.
Међутим, и поред свих проблема градило се и радило на стварању још
бољих услова за развој ове локалне заједнице.
,,У наредну годину улазимо без старих обавеза, без дугова, осим оних
према текућем пословању. Тиме смо створили услове да општинска управа
нормално функционише и да сервисира све обавезе према буџетским
корисницима. Наравно на свим буџетским корисницима је да штеде на
свим позицијама, али и свим нашим предузећима, јер на тај начин можемо
обезбиједити нормално функционисање наше локалне заједнице”, рекао је
Тегелтија и додао да сви, сваки појединац, али и привредни субјекат треба
да преуземе терет одговорности за развој мркоњићке општине.
Власник предузећа „МГ Минд“ Младен Милановић истиче да је текућа
година била изузетно тешка, али тешка ће бити и 2011.година.
,,У наредној години биће изузетно тешко, као што је било и 2010. Надам
се да ћемо успјети обезбиједити довољно посла што би нам омогућило
стабилно пословање. Вјерујем да ће се створити услови да запослимо један број нових радника у свим предузећима гдје сам ја власник”, рекао је Милановић.
Слично мишљење има и директор мркоњићке „Електродистрибуције“ Крстан Томић, који је увјерен да ће у 2011.години доћи до стабилизације економских
прилика, што би омогућило стабилније пословање у приватним и јавним предузећима.
С. ДАКИЋ
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јавора, шљиве, трешње...” ,
наглашава Младен и додаје
да се плоска окива металним
оквиром, који плоски даје
чврстину, али и украс.
Наравно, на површини
сваке плоске Младен црта,
,,угравира“ икону, лик свеца
по којем нека породица
слави крсну славу.
,,Иконе сам почео да сликам
још као средњошколац. За
сликање имам дара, као и
моја сестра Јелена”, тврди
будући архитекта Лакић.
ТРАДИЦИЈА
Плоска има веома значајно
мјесто у традицији српског
народа.
,,Без плоске код српског
рода не може бити свадбе,
крштење,
весеља...Готово
да нема српског дома гдје
на видном мјесту не стоји
плоска” , говори Младен.
ПОТРАЖЊА
Потражња за плоскама
које производе Лакић је
велика. Готово да нема
европске државе у којој
нема нека плоска израђена у
радионици „Благоја“. Плоске
су нашле купце на осталим
континентима. Цијена једне
плоске је 100 евра или 200
КМ.
С. ДАКИЋ

У ЗИМСКИМ ДУГИМ НОЋИМА
ТКАЈУ, ПЛЕТУ, ВЕЗУ...
Чланице Удружења жена „Наша жена“ из Подрашнице
имају златне руке, јер израђују традиционалне сувенире,
али и спремају крајишка народна јела.
Наиме, чланице удружења у жељи да презентују своје
стваралаштво поставиле су у холу зграде општине
витрину са својим сувенирима. Ријеч је о сувенирима
који се израђују ткањем, плетењем, везом, хеклањем у
њиховој креативној радионици.
Предсједница удружења Борјана Јанковић каже да израда
и презентација сувенира има за циљ очување традиције
њихове израде, али и промоције туристичке понуде
мркоњићке општине и Подрашнице, која има статус
туристичког села.
,,У витрини смо изложиле наше производе, народне
рукотворине-сувенире. Посебно смо поносне на грб
града, који је рађен техником ткања на малом разбоју и
народним ношњама из мркоњићког краја. Планирамо
да ове зиме освојимо „технологију“ израде још неколико
сувенира, како би обогатиле поставку. За наше сувенире
интерес су показали многи, па нам сваког дана долазе
нове поруџбе” , рекла је Јанковићева.
Чланице Удружења жена „Наша жена“ познате су и по
прављењу домаћих крајишких специјалитета, као што
су љевуша и уштипци од хељде, цицвара, ражов хљеб,
сир из „творила“...Наиме, оне планирају да за сервирање
и излагање својих специјалитета обезбједе посуђе од
дрвета и керамике.
,,Урадиле смо пројекат за набавку посуђа и аплицирале
смо код Министарства пољопривреде. Очекујемо да на
прољеће добијемо обећану етно-кућу од Министарства
трговине. Тренутно смо у фази тражења локације за етнокућу, јер наша је жеља да се постави на локацију гдје ће
бити доступна туристима и гдје ће бити изложена палета
наших сувенира, који су по много чему јединствени на
нашим просторима” , истакла је Борјана Јанковић.
Слободан ДАКИЋ
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АД „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ МРКОЊИЋ ГРАД

РЕКОРДНА ПРОИЗВОДЊА
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БОЧАЦ“

Недељко Кесић, директор ХЕ на Врбасу

Хидроелектрана „Бочац“ на Врбасу остварила је рекордну
производњу струје за својих 29 година постојања. Наиме,
до 27. децембра произведено је 348 милиона киловат
часова електричне енергије, тако да је оборен рекорд из
1991.године када је ова електрана произвела 345 милиона
киловат часова струје.
Директор АД „Хидроелектране на Врбасу“ Недељко
Кесић каже да је годишњи план производње од 27,3
милиона киловат часова испуњен крајем октобра.
,,Рекордној производњи струје, уз повољне хидролошке
прилике допринијела је добра погонска спремност
електроенергетских постројења у електрани. Желим
да нагласим да смо остварили рекордну производњу,
али и да смо обезбиједили да низводно од Бочца Врбас
није плавио површине и насеља. Наиме, водили смо
рачуна о умјереном нивоу воде у акумулационом језеру
и њеном протоку из хидроцентрале” , нагласио је Кесић
и додао да очекује да ће уз рекордну производњу струје
предузеће пословати успјешно као и прошле године када
је остварена добит од 4,5 милиона марака.
Одговорни у „Хидроелектранама на Врбасу“ очекују да
ће ХЕ „Бочац“ до краја године произвести 352 милиона
киловат часова струје или 30 одсто више од плана.
Технички директор Жељко Стипановић истиче да су два
генератора, снаге по 55 мегавата успјешно ремонтована,
тако да је спремност електропостројења на високом
нивоу.
,,Ремонт је завршен за 45 дана, од 15.августа до 1.октобра.
Ремонт смо обавили у властитом аранжману и властитим
средствима, чиме је остварена значајна уштеда”, рекао је
Стипановић и додао да је ремонт коштао око 500 хиљада
марака.
Иначе, запослени у „Хидроелектранама на Врбасу“
имају амбициозне планове рада и у 2011.години. Један
од стратешких задатака биће стварање услова за градњу
нових хидроенергетских објеката на ријеци Врбас и
њеним притокама.
НАЈМАЊА ПРОИЗВОДЊА - ХЕ „Бочац“ остварила је
најмању производњу 1992. године,када је произведено
свега 162 милиона киловат часова.
У „ХЕ на Врбасу“ запослено је 136 радника, који имају
солидна и редовна примања.
С. ДАКИЋ
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ОДРЖАН СКУП О КОРИШТЕЊУ ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛА ВРБАСА

Стање безбједности саобраћаја у 2010. години

ИЗВЈЕСНА ГРАДЊА ХИДРОЦЕНТРАЛЕ „БОЧАЦ II“

МАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА СА СМРТНО
СТРАДАЛИМ ЛИЦИМА

„Електропривреда РС“ и „Хидроелектране на Врбасу“ располажу са капацитетом да
властитим средствима финансирају пројекат изградње ХЕ „Бочац ΙΙ“ на Врбасу. То је
потврдила директорица „Електропривреде РС“ Бранислава Милекић у Мркоњић Граду,
гдје је одржана презентација „Студије о кориштењу енергетског потенцијала слива
Врбаса“ и „Хидро-информациони систем Врбаса“.
,,На скупу смо разматрали могућност како да се реално,а да се не наруше еколошки
стандарди искористи хидропотенцијал Врбаса.Приоритет ће бити изналажење
рјешења за градњу ХЕ „Бочац ИИ“,за шта у овом тренутку постоје реалне претпоставке.
Изградња хидроцентрала низводно на Врбасу су компликованија ријешења,а да ли ће
се хидроцентрале градити зависи од много фактора,али и од потребе и могућности за
продају електричне енергије” , истакла је Милекићева и додала да су то све дугорочни
пројекти које треба посматрати у времену и у реалним условима доносити одлуке о
градњи.
,Наиме,уз градњу ХЕ „Бочац“,прихватљиво ријешење,по мишљењу учесника скупа
је градња ХЕ „Крупа-ниска“ и ХЕ „Грбић“,низводно од Крупе на Врбасу.По мишљењу
стручњака нису то једина и искључива ријешења,пошто постоји потенцијал за градњу
још десетак мини-хидроцентрала на Врбасу и притокама.
,„Електропривреда РС“ користи око 30 одосто хидропотенцијала у РС и крајње је
вријеме да се приступи изградњи значајних хидроенергетских објеката.Потенцијал
ријеке Врбас је значајан и ми очекујемо много од Водопривредне основе,коју треба до
краја године да усвоји Народна скупштина РС.Тек након усвајања тог документа знаћемо
какве су нам могућности остављене за изградњу хидроенергетских објеката на Врбасу.
Наше мишљење је да постоје ријешења,ако то већ нису ријешења која су концесијом
прије неколико година додијељена ,за градњу нових хидроцентрала на Врбасу” , истакла
је Милекићева и додала да је реализација тих ријешења стопирана одлукама локалних
заједница и да се тај проблем треба што прије ријешити.
РАФТИНГ - По мишљењу Милекићеве за градњу хидроцентрала на Врбасу треба
тражити прихватљива еколошка ријешења,која ће бити прихватљива за грађане и
локалну заједницу.Та ријешења укључују да се сачува природни амбијент и рафтинг
стаза на Врбасу.
КОНЦЕСИЈЕ - „ЕП РС“ је спремна да у врло кратком року изради пројектну и техничку
документацију за градњу хидроцентрала,тамо гдје се то дозволи Водопривредном
основом РС.,,Желимо да будемо један или једини носилац концесије за градњу нових
хидроцентрала у Српској” , рекла је Милекићева.
Слободан Дакић

ДОМ ЗДРАВЉА „Др ЈОВАН РАШКОВИЋ“

НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ГРАЂАНА ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ

др. Дубравка Анђелић

У Дому здравља „Др Јован
Рашковић“ вакцину против
грипа примило је око 500
грађана,потврдила нам је
начелница
Хигијенскоепидемиолошке службе ове
здравствене установе др
Дубравка Анђелић.
,,Интерес
грађана
за
вакцинацију против грипа је

нешто слабији него прошле
године, јер вакцинисано је
мање око 15 одсто грађана
него у истом периоду
прошле године.Одзив на
вакцинацију је слабији и код
грађана који имају право на
бесплатну вакцинацију,па
их позивамо да се одазову
и приме вакцину. У нашој

здравственој
установи
постоји довољна
коли чина
вакцина
за
вакцинацију
против грипа,па
позивам
грађане
да
се
одазову
на
вакцинацију,јер
је очекивати у
наредном периоду пораст
вируса
који
изазивају грип.
Цијена вакцине
је 20,5 марака”,
истакла је др
Дубравка Анђелић.
Она
напомиње да последњих
дана није повећан број
пацијената који долазе у Дом
здравља и поред драстичне
промјене временских прилика.Она вјерује да се
већина грађана лијечи код
куће уз кориштење топлих
напитака и антибиотика.
С.ДАКИЋ

Стање безбједности саобраћаја за 2010. годину
оцијењено је добрим на
подручју
Полицијске
станице за безбједност
саобраћаја Мркоњић Град.
У
протеклој
години
биљежи
се
смањење
саобраћајних незгода са
смртно страдалим лицима.
У 2009. години шест лица
страдало је у саобраћају док
су четири лица страдала
прошле године.
Полицијска станица за
безбједност
саобраћаја
Мркоњић Град планира да у
овој години проводи чешће
акције, као што је и акција
„Однос возач - пјешак“, која
је од стране Министарства
унутрашњих послова РС
спроведена 25. и 26. јануара,
најављује Горан Рољић,
командир
мркоњићких
саобраћајаца.
Л.Н. Које су најризичније
путне комуникације за
пјешаке?
Рољић:
Транзит
кроз
град и дио улице Цара
Душана у насељу Ријека.
На тим мјестима често
се дешавају саобраћајне
несреће. На транзиту су
најугроженија дјеца, јер
су у непосредној близини
двије школе. Срећом, у
протекле двије године није
било саобраћајних незгода
да су у њима била угрожена
дјеца. Ту су најчешће
постављене наше патроле
како
бисмо
осигурали
дјеци и осталим пјешацима
безбједан прелазак преко
регионалног пута.
Л.Н. Које су најчешће грешке
возача и пјешака?
Рољић: Пјесачи најчешће
гријеше јер не пралазе
улицу
на
пјешачком
прелазу и на мјестима
гдје је прелаз регулисан
семафорима. На нашим
улицама током зиме тешко
је уочити пјешачки прелаз.
Општина је инвестирала
у постављање успоривача
и лежећих полицајаца у
близини школа. Током
цијеле школске године

наши полицајци пазе на
школарце, посебно наше
најмлађе суграђане.
Л.Н. Како је реализована
акција „Однос возач –
пјешак“?
Рољић: И раније смо
радили превентивно по
овом питању. Не треба
бити ригорозан и стално
кажњавати учеснике у
саобраћају. Често кажем
људима када иду на терен
да старијим учесницима у
саобраћају треба помоћи
да пређу улицу, усмјерити
их на сигурно мјесто за
прелазак улице, скренути
им пажњу на грешку
и сигурно ће то имати
ефекта. Није циљ само
казнити људе. Намјера
нам је да буде што мање
саобраћајних несрећа у
којима учествују пјешаци,
а посебно дјеца, да нису
у питању страдања или
теже,
односно
лакше
повреде.
Л.Н. Које су најчешће казне
које су изречене а односе се
на однос возач – пјешак?
Рољић: У питању је
прелазак
улице
ван
пјешачког прелаза или
прелазак који се кажњава
мандатном казном или
прекршајним налогом од
40 КМ.
Када су возачи у питању,
они најчешће крше Закон
тако што не пазе на пјешаке
и не заустављају се како би
пјешаци прешли улицу на
зато одређеним мјестима.
Зато смо и распоредили
наше полицајце по граду
да упозоре и једне и
друге да поведу рачуна
о саобраћајној култури.
Нису наши суграђани
навикли да им полицајци
скрену пажњу на грешке
па и да их кажњавају по
том питању.
Казне нису велике, већ
управо упозоравајуће да
се обрати пажња на све
учеснике у саобраћају.
Славица Милетић
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Акција Центра за социјални рад

Помоћ поводом католичког Божића
Центар за социјални рад
обезбиједио је помоћ за
неколико
католичких
породица
поводом
најрадоснијег празника
Божића. Осим пакета са
храном и средствима за
хигијену, дјеца су добила
божићне пакетиће.
Шесточлана породица
Дељак у селу Мајдан живи
у скромним условима.
Вилим и његова супруга
Мара нису запослени
, а четворо дјеце иде у
школу, три кћерке и син
узраста од 8 до 15 година
и сви су добри ученици.
Њих ни овог Божића
Уручивање помоћи породици Дељак у Мајдану
нису заборавили људи из
Центра за социјални рад. „Добијамо помоћ од Центра редовно за празник и хвала им на
томе. Ја сам усјекао божићну јелку и припремио је како би је дјеца украсила. Баш ће се
обрадовати када дођу кући из школе“, прича нам Вилим док пакетиће ставља под јелку.
Маријана, Кристина, Марио и Ивана сваког јутра пјешаче око 2,5 километра. Маријана
и Кристина устају прије зоре и отац их води до станице, одакле пут до школе настављају
аутобусом. Марио и његова сестра Ивана похађају школу у селу. По повратку кући,
љубазно поздрављају ријетке пролазнике у свом дијелу села. „Нестрпљив сам да стигнем
до куће и отворим пакет да видим шта сам добио. Божић ћемо лијепо обиљежити, јелку
ћу украсити са сестрама. Биће то весео празник“, прича нам Марио док са сестром жури
ка кући како би завирио у пакетић са слаткишима.
Центар за социјални рад поводом празника сва три народа води рачуна о својим
штићеницима. Сљедеће седмице биће додијељно неколико пакета поводом Нове године
и православног Божића.
С. МИЛЕТИЋ

Центар за социјални рад брине о корисницима у вријеме празника

Помоћ поводом новогодишњих и божићних празника

Уручени пакети поводом новогодишњих и божићних празника

Пакети са храном и поклони
за дјецу стигли су у домове
неколико српских породица
пред
новогодишње
и
божићне празнике. Ово је
редовна акција којом сваке
године Центар за социјални
рад настоји да уљепша
празнике породицама лошијег имовинског стања.

Међу
онима
који
су
обухваћени овогодишњом
донацијом је и породица
Петковић, која живи у
Рогољима.
Осим
троје
одраслих чланова, у кући у
скромним условима одраста
петоро дјеце. Најмлађе
дијете има свега 16 мјесеци
док ће најстарија кћерка

ове године завршити основну школу. Петковићи су
се обрадовали пажњи пред
празнике.
„Хвала Центру који нас није
заборавио , јер су се дјеца
баш обрадовала поклонима.
Нико од нас није запослен
и живимо од инвалиднине
и дјечијег до-платка, који
за троје дјеце износи 170
КМ. Имамо два ученика
у основној школи, али
најбитније је да смо сви
живи и здрави“, каже
Љиљана Петковић, мајка
петоро дјеце.
Малишани су весело истрчали
из куће и дочекали госте којима
се нису надали. Похиташе да
узму своје поклоне и да што
прије провјере шта је то што
ће им засладити празнике.
„Супер је поклон. Има доста
слаткиша само да видимо
има ли нека играчка“, причају
у глас весели Петковићи док
свако од њих завирује у своју
новогодишњу врећицу.
С. Милетић
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Догађаји
Прослава Бадњег дана у Мркоњић Граду

Бадњак стигао из
Бјелајца
Највећи хришћански празник Божић свечано је
обиљежен у нашем граду. Као и сваке године, весело
је било на Бадњи дан испред храма Рођења Пресвете
Богородице гдје је организован дочек бадњака. Неколико
стотина грађана уживало је у културно-умјетничком
програму који су припремили чланови Градског хора
“Мали принц” и Културно-умјетничког друштва “Петар
И Карађорђевић Мркоњић”. Пјевале су се традиционалне
пјесме, играло коло, дјеца су пијукала , а одраслима су
точени кувана ракија и вино. Двочасовни програм
окончан је спектакуларним ватрометом.
Прослава Бадњег дана почела је молитвом у 15 часова,
како би вијерници радост поводом Христовог рођења
подијелили са својим суграђанима , а потом стигли
својим кућама да у миру сједну за трпезу и послуже
Бадњу вечеру.
,,По завршетку молитве, свештеници су благословили
кућне бадњаке које су подијелили вјерницима. И ове
године окупио се велики број вјерника”, каже отац
Здравко Симић, старјешина православног храма у
Мркоњић Граду.
Дјеца трчкарају по храму и око њега и чврсто стишћу
бадњак у руци, нестрпљиво чекајући слаткише и
традиционално пијукање. По традицији прославе Бадњег
дана, свето дрво довезено је на коњској запрези у град.
Ове године усјекли су га мјештани Бјелајца, даровали и
уз пјесму и игру испратили пут града.
,,Живим са породицом у Аустрији и дио годишњег одмора
планирамо да проведемо са породицом и рођацима у
граду. Дјеца се посебно радују овом догађају”, прича нам
један наш суграђанин док видео камером снима догађај
пред црквом.
Свештеници освешташе бадњак и наложише га испред
цркве. Вјерници прилазе и откидају гранчице, које бацају
на ватру и пружају руке да се огрију на топлоти светог
дрвета. Бомбони полетјеше у ваздух и гомила дјеце
похрли на пијукање. Има међу њима и старијих који
скупљају бомбоне и дарују најмлађе. Да се традиција
не заборави, помогла је општина Мркоњић Град, која је
припремила слаткише за дјецу.
Славица Милетић
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ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
У позоришној сали Културног
центра „Петар Кочић“ 26.01.2011.
године одржана је свечана академија
поводом Светог Саве, школске
славе. Академију су организовали
ученици и наставници Машинске
школе и Гимназије, као и ученици
свих основних школа са подручја
наше општине. Било је то вече
препуно пјесама у духу светосавља,
које су изводили чланови хорских
секција, а неизоставне су биле и
рецитације о нашем првом српском
просвјетитељу. Након академије,
локални свештеници су обавили
вјерски обред, читање славе.
„Први пут сви заједно славимо нашу
школску славу, дјеца и наставници
су с љубављу припремали свечани
програм и надам се да ће тако бити
и у будућности“, рекао је Предраг
Кокеза, директор
мркоњићке
Гимназије.
Ученици су задовољни учешћем и
заједничким дружењем.
„Представила сам се народном
пјесмом, а моје другарице и ја
одиграле смо игроказ. Све смо
ово радили у част нашег учитеља,
просветитеља и епископа светог
Саве“, рекла је Дајана Дадовић,
ученица Основне школе „Вук
Караџић“ у Бараћима.
Д. ЛЕКИЋ
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ПРОЈЕКАТ „ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ У БИХ“

Хумана акција младих
ТРИДЕСЕТ ПЕТ ПАКЕТИЋА ЗА ДЈЕЦУ СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У Мркоњић Граду је 35 дјеце са посебним потребама
добило пакетиће са слаткишима и играчкама. Наиме,
ријеч је о пакетићима који су прикупљени у оквиру акције
„Један слаткиш-један осмијех“, коју су организовали
Омладинска организација „Центар“ и Подмладак и
омладина Општинске организације Црвеног крста
Мркоњић Град, а коју су подржали ученици и наставници
Основне школе „Петар Кочић“ и Машинске школе.
Чланица Подмлатка и омладине мркоњићког Црвеног
крста Сања Грујичић истиче да је акција наишла на
добар одзив основаца и средњошколаца, али и грађана
Мркоњић Града.
,,Акцију је подржао велики број грађана и ученика и за
веома кратко вријеме прикупљена је значајна количина
слаткиша и играчака за дјецу са посебним потребама.
Они и њихови родитељи су се изузетно обрадовали
поклонима, а посебно су били дирнути бригом нас
младих о дјеци са посебним потребама” , рекла је Сања
Грујичић.
Предсједник Омладинске организације „Центар“
Борислав Бобан Ђурић апеловао је на надлежне
републичке и општинске институције да посвете већу
пажњу дјеци са посебним потребама.
,,Друштво системским мјерама мора обезбиједити трајну
бригу о дјеци са посебним потребама. Није добро да се њих
и њихових проблема сјетимо само када је обиљежавање
неких значајних празника. Та дјеца треба да постану трајна
брига свих у друштву“ , нагласио је Ђурић.
С. ДАКИЋ

ЗАПОСЛЕЊЕ ДОБИЛО
700 МЛАДИХ У БиХ
У организацији Омладинске организације „Центар“ и Агенције „Спектар“
уприличена је презентација пројеката „Запошљавање младих у БиХ“. Презентацији
и обуци како тражити посао , присустивовало је тридесетак младих из Мркоњић
Града и Јајца.
Наиме, Агенција „Спектар“ пројекат „Запошљавање младих у БиХ“ проводи двије
године и кроз овај пројекат едуковано је више од хиљаду младих у Републици
Српској и Федерацији БиХ. Пројекат се проводи уз подршку Њемачке организације
„GOPA“, Швајцарске организације за развој и сарадњу и Аустријске развојне
организације.
Руководилац пројекта који проводи Агенција „Спектар“ Немања Ковачић каже да
је циљ пројекта запошљавање младих људи у БиХ, али и њихова едукација како
тражити запослење.
,,Реализацијом пројекта за двије гдоине запослење је добило око 700 младих људи
у БиХ.Наш је план да у наредне двије године обезбједимо запослење за још око
500 младих у БиХ” , рекао је Ковачић и додао да је веома битно што се млади
едукују како и на који начин да траже запослење.
За вријеме рада радионице млади из Мркоњић Града и Јајца показали су велики
интерес за едукацију.Они тврде да су доста научили како да аплицирају приликом
тражења запослења,односно како да наступају код послодаваца приликом
разговора.
,,Мени је предавање било од велике користи , јер сам доста новога научила.Све
ће ми то ускоро требати кад будем тражила запослење” , рекла је Биљана Ороз из
Мркоњић Града.
Слично причају Белкиса Мештровац,Сенита Дрек и Семина Мухић из Јајца.које
кажу да су први пут присуствовале едукацији оваквог типа.
,,Данас млади тешко долазе до запослења.Када се распише конкурс за запошљавање
углавном се тражи радно искуство.Млади који заврше школу то немају,па настају
њихове невоље како да се запосле.На овом предавању сам научила веома битан
елеменат , да је важно бити сналажљив и убједљив приликом разговора код
послодаваца приликом тражења запослења” , рекла је Семина Мухић из Јајца.
Слободан ДАКИЋ
Детаљ са едукације

ПЕТИ ФЕСТИВАЛ
ДОМАЋЕ РАКИЈЕ –
МРКОЊИЋ ГРАД 2010
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квалитет. Као што видите само двије ракије су окатегорисане као
неквалитетне, те може се закључити да је ракија мркоњићких
произвођача веома доброг квалитета“ - изјавио је предсједник
оцјењивачке комисије Проф. др. Нинослав Никићевић.

„Ево котла, ево гаравога, ево мога брата рођенога“ овом пјесмом у извођењу пјевачке групе из Томића, започео је пети по реду „Фестивал домаће
ракије“ који је одржан од 24. до 26. 12. 2010. године у Дому културе.
По оцјени свих учесника и посјетилаца један је од најуспјешнијих и најбоље организованих фестивала до сада.
Овај фестивал поред уобичајених садржаја, изложбе домаће ракије и такмичења у квалитету ракије, имао је веома богат пратећи програм, како
едукативни, тако и културни и умјетички.
На фестивалу је било преко четрдесет учесника, излагача домаће ракије, народних рукотворина, произвођача ракијских казана, хране, меда и
тако даље. Најбројнији су, као и увијек, били учесници са подручја општине Мркоњић Град, али и других крајева Републике Срспке и Босне и
Хрцеговине: Бања Лука, Шипово, Рибник, Јајце, Дринић, Петровац, Добој, Градишка, Тузла и тако даље.
Организатор Фестивала је Агенција за привредни развој, а финансијски су га подржали општина Мркоњић Град и Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде. У присуству великог броја посјетилаца, манифестацију је отворила предсједница СО-е Дивна Аничић. Тим поводом
госпођица Аничић је нагласила да овај фестивал, поред дружења и забаве има и своје друге вриједности, односно туристички, привредни и
едукативни карактер, те да је постао препознатљив широм Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Поред овог, учесници су се такмичили и за најљепше уређен штанд,
а посебно интересовање посјетилаца изазвало је такмичење у
оцјени јачине ракије методом „кушања“, а за титулу „Градимира“.
Најбоље уређене штандове имали су излагачи Перо Домузин и
Гојко Јовић.
У оштрој конкуренцији седам такмичара за титулу „Градимира“ н
најистанчанији укус имао је искусни казанџија Бранко Гатарић из
Мркоњић Града.

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ - НАЈБОЉА ШЉИВОВИЦА ЗА 2010. ГОДИНУ
У такмичарском дијелу, који се односио на такмичење у квалитету ракије пријављено је укупно 84 узорка различитих ракија, највећим дијелом
ракија-шљивовица. Поред ове, били су узорци и ракија од крушке, јабуке, дријена, те медовача и др. За оцјењивање квалитета ракије, ангажован
је двочлани стручни жири, који су чинили стручњаци свјетског гласа за област жестотких алкохолних пића, и то Проф. др. Нинослав Никићевић
са Пољопривредног факултета из Земуна (предсједник жирија) и Проф. др. Веле Тешевић, са Хемијског факултета из Београда. На крају готово
осмочасовног рада, стручни жири је утврдио оцјену за сваки појединачни узорак. Од свих узорака 19 је оцијењено са златном медаљом, 56 са
сребреном и 7 са бронзаном медаљом, а два узорка су дисквалификована. Ракија домаћина Боре Лакете из Брда је освојила прво мјесто, Марка
Каурина из Граца друго мјесто и Маринка Рисовића из Рибника треће мјесто. „Задовољан сам што је моја ракија и ове године проглашена за
најквалитетнију на фестивалу. Конкуренција је била јака, јер је стручни жири оцјењивао 84 узорка ракија произвођача из цијеле БиХ. За добру
ракију потребна је квалитетна шљива, савремена технологија производње и што дуже чување ракије у дрвеним бурадима“ - рекао је побједник
Боро Лакета и најавио да ће са својим ракијама учествовати и на сајму у Новом Саду и Љубљани.

„Пословима производње и печења ракије бавим се све вријеме свога
живота, посједујем велике воћњаке и властити казан. Одувијек када
печем ракију и када треба да прекидам, ја је лично пробам, оцијеним
њену јачину и никада не гријешим, мени гради не требају“ - каже
„Градимир – 2010“ Бранко Гатарић.

„Подручје општине Мркоњић Град има добре услове за производњу квалитетних воћних ракија, па није ни чудо што су готово сви анализирани
узорци ракије оцијењени са неком од заслужених медаља. Другим ријечима, оно што представља комперативну предност вашег подручја је шљива
пожегача као основна сировина за производњу ракије, распрострањеност храста као основе за израду буради и бардака за дозријевање и чување
ракије и распрострањеност четинарских шума које крајњем производу дају посебан укус. Оно на шта треба обратити пажњу је припрема сировине
за комљење, процес дестилације и дозријевање и чување крајњег производа.

За награђене учеснике обезбијеђене су адекватне робне и новчане
награде, захвалнице за учешће и медаље, које су им уручили
директор Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град
Томислав Тодоровић и предсједница Скупштине општине Мркоњић
Град Дивна Аничић.
„Градимир“

Према пропозицијама све ракије које добију више од 14 бодова добијају одговарајућу медаљу. Тачније, ракије од 14 до 16 бодова добијају бронзану
медаљу, од 16 до 18 бодова сребрену и од 18 до максимално 20 бодова златну медаљу. Значи, свака ракија која има преко 14 бодова посједује одређени

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА, ПРЕДСТАВА И ДРУЖЕЊА УЗ РАКИЈСКИ КАЗАН
У богатом едукативном програму манифестације, за учеснике и друге заинтересоване посјетиоце организована су предавања из области
производње воћних ракија, пчеларства и воћарске производње, а предавачи су били еминенетни стручњаци из ових области: Проф. др. Нинослав
Никићевић (поризводња воћних ракија) и Проф. др. Мићо Младеновић (пчеласртво), са Пољопривредног факултета из Земуна, као и стручњаци
Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди Републике Српске. Ова предавања посјетило је око 200 пољопривредника са подручја
општине Мркоњић Град, али и шире.
У културно-умјетничком
дијелу манифестације за
посјетиоце је приређена
представа
„Мејдан
Симеуна Ђака“ у извођењу
Градског
позоришта
из Мркоњић Града, те
дружење под називом
„Вече уз ракијски казан“ у
организацији КУД „Петар
I Карађорђевић Мркоњић“,
пјевачке групе из Томића и
других учесника.

проф. др Нинослав Нинковић и проф. др Веле Тешевић
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СТАРИ РАКИЈСКИ КАЗАН – ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ
Атракција и овогодишње „ракијаде“ био је ракијски казан, породично наслијеђе Слободана Чулића из Мркоњић Град, који је стар близу 100
година. Наслиједио га је од покојног дједа Лаке Лекић, а израђен је у Грацу, у тадашњој Аустро-Угарској, 1918. године. Обновио га је, како каже, да
се уз њего дружимо и чувамо сјећање на наше претке.
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ЈУ „Народна библиотека Мркоњић Град“

ПРОГЛАШЕНИ „НАЈЧИТАОЦИ“
У 2010. ГОДИНИ
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Култура, образовање,
здравство
ОШ „Иван Горан Ковачић

АДАПТАЦИЈА УЧИОНИЦА
У ОШ „Иван Горан Ковачић“ као и сваке године успјешно
се остварује сарадња родитеља и школе.
Ове године учитељи и родитељи одјељења III1, III3, IV1
и IV2 су предложили да се адаптирају двије учионице
и да се обезбједе најнеопходнија средства за рад како
би њихова дјеца и будуће генерације које долазе биле
задовољне учионицама у којима бораве.
Извршена је адаптација подова, зидова и набавка
техничких средстава за рад у учионицама које користе
ова одјељења.
Допринос овој акцији дали су сви родитељи ових
одјељења, а посебно Слободан Јаковљевић и Бошко
Костић, уједно и главни иницијатори.

Чланови и донатори библиотеке

Додјелом
захвалница
и
повеља,
Народна
библиотека у Мркоњић
Граду организовала
је
дружење са својим члановима и донаторима. За
прошлу годину награђени су
они који су највише читали,
као и најстарији и најмлађи
читалац, а захвалнице су
додјељене и за подршку,
помоћ и популаризацију
књиге.
Међу читаоцима у категорији дјеце, библиотеку
је најчешће посјећивала
Александра
Ивановић,
ученица
9-тог
разреда

ОСВРТ ОРГАНИЗАТОРА
Директор Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић каже да је у завршном дијелу фестивала своје производе од ракије, старих заната
и крајишких јела, изложило 45 излагача из Мркоњић Града, Јајца, Дрвара, Шипова, Бањалуке, Рибника, Дринића, Петровца, Дрвара, Калесије,
Добоја и Тузле.
,,Овогодишњи фестивал је најбоље организован до сада. Ако се осврнемо неколико година уназад, када смо рганизовали први пут ову манифестацију,
јасно се види да је њена организација из године у годину све успјешнија. Циљ нам је да ова манифестација не само опстане, него постане бренд
општине Мркоњић Град, али и Републике Срспке. Овај фестивал је имао највише излагача. Осим тога, у конкуренцији за избор најквалитетније
ракије била су 84 узорка. Сви узорци који су оцјењивани су показали да је ракија наших произвођача одлична и да је то један бренд који треба
искористити за промоцију овог краја, али и пласман ракије на западноевропско тржиште. Наравно ово је само један мали сегмент који може
допринијети остварењу овог циља, јер у наредном периоду потребан је значајнији ангажман свих битних актера, а нарочито произвоћача ракије“
- рекао је Тодоровић.

Основне
школе
„Петар Кочић“ из
Мркоњић Града.
Она је проглaшена
за најчитаоца међу
дјецом.
„Волим да читам у
слободно
вријеме.
Осим школске задаће
и
кошарке
коју
тренирам, увијек се
нађе времена за читање књига.
Највише
волим
авантуристичке
и
криминалистичке романе. У задње вријеме
је побољшан избор
књига у нашој
библиотеци“,
рекла
нам
је
Александра
Ивановић.
Међу
одраслима,
већ другу годину
за редом титулу
најчитаоца
понијела је Бранка Рудић,
која је за годину дана
прочитала
нешто
више од 100 књига.
Рудићева каже да јој
се у ери компјутера,
добра књига ипак
више допада.
„Највише
волим
ова нова издања
којих је све више у
нашој
библиотеци
у посљедњих неколико
година.
Бранка Рудић са директорицом библиотеке.
Препоручила
бих

Обилазак реновиране учионице

На састанку одржаном поводом ове акције договорени су
одређени кораци у сарадњи локалне заједнице, родитеља
и ОШ „Иван Горан Ковачић“.
НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
ОШ „Иван Горан Ковачић“
Александра Ивановић са директорицом
библиотеке

свакоме да постане члан
бибилиотеке, јер за сваког
има понешто“, рекла је
Рудићева која је међу првима
обавила упис за ову годину.
Иначе, у 2010. години
Народна
библиотека
у
Мркоњић Граду имала је 950
чланова.
Књижни фонд библиотеке
броји преко 21.000 књига,
а с почетком 2011. године
Народна библиотека биће
богатија за 60 нових хит
наслова Издавачке куће
Лагуна.
Упис чланова за ову годину је
8 КМ за запослене, односно
5 КМ за остале.
С. МИЛЕТИЋ

ТАКМИЧЕЊЕ О
ОПАСНОСТИМА ОД МИНА
Ученици из Цазина побједници су такмичења ученика
основних школа из програма упозорење на опасност
од мина, које је 22.децембра у Сарајеву организовало
Друштво Црвеног крста/крижа.
На такмичењу је учествовало седам екипа, по три
првопласиране на ентитетском нивоу и побједник
такмичења из дистрикта Брчко.
Ученици Основне школе ,,Петар Кочић” из Мркоњић
Града освојили су друго мјесто. Општинску организацију
Црвеног крста Мркоњић Град представљали су Радмила
Шајин, Миња Чулић И Бранислав Јокић, као и наставница
Жељка Тепић и секретар мркоњићког Црвеног крста
Петар Митрић. Мркоњићки основци су на такмичењу у
РС били другопласирани.
Славица Милетић
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Култура, образовање,
здравство
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ОПШТИНА ОБЕЗБИЈЕДИЛА ПАКЕТИЋЕ ЗА ПРВАЧИЋЕ

ДЈЕД МРАЗ ОБРАДОВАО СА
ПАКЕТИЋИМА 151 ПРВАЧИЋА
Општина Мркоњић Град је обезбиједила, а Дјед Мраз подијелио пакетиће за 151 првачића
из четири мркоњићке основне школе. За набавку пакетића за првачиће и малишане из
Дјечијег вртића, општина и „Хидроелектрана на Врбасу“ обезбједили су средства.
Самостални стручни сарадник за школство у општини Тијана Рађевић – Дрљача каже да
општина већ неколико година за првачиће обезбјеђује новогодишње пакетиће.
,,Додјелом пакетића желимо да првачићима уљепшамо новогодишње празнике, али
и да их окупимо на једном мјесту да се друже и уживају у чаролијама Дједа Мраза и
занимљивом дјечијем програму. Такође, општина је обезбиједила и пакетиће за 148
малишана из Дјечијег вртића „Миља Ђукановић“, рекла је Тијана Рађевић-Дрљача.
Пакетићу се обрадовао и ученик првог разреда Георгије Вученовић, који каже да му је то
први пакетић који је добио за Нову годину.
,,Мени је Дјед Мраз поклонио највећи пакетић. У пакетићу има много слаткиша, али ја
сам се највише обрадовао аутићу, јер волим играчке” , рекао је Георгије.
Слично причају Един Хабибовић и Ален Делић, првачићи из Доњих Баљвина, који су
први пут добили пакетиће од Дједа Мраза и који су на додјелу дошли са својим учитељом
Миливојем Бојанићем.
Иначе, за првачиће су у кино-сали старог Дома културе занимљив програм припремили и
извели чланови Дјечије секције Градског позоришта и Градског дјечијег хора „Мали принц“.
С. ДАКИЋ
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Најчитаније књиге у 2010. години по статистици ЈУ ,,Народна библиотека“ Мркоњић
Град су:

Водич
кроз град

ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА
Аутор: Халед Хосеини, Категорија: роман
Хиљаду чудесних сунаца је незабораван портрет једне
рањене земље и истински дирљива прича о породици и
пријатељству.
Истовремено прелијепа и тешка, прича о једном
немилосрдном времену, несвакидашњем пријатељству и
неуништивој љубави.
Коментари читалаца:
***
Страшна књига. Нико не може остати равнодушан и баш
зато је треба прочитати, поклонити и препоручити драгим
људима...
* * *
Прочитала сам књигу у једном даху и под таквим сам утиском
да ево, ни послије пар дана не могу да престанем да размисљам
о њој.
Једна незаборавна, зивотно болна прича која нас тјера на
размисљање, тако потресна а опет тако стварна. Недостају ми ријечи како бих описала своја
осјећања приликом читања ове књиге.
* * *
Најљепша књига коју сам икада прочитао. Потпуно поистовјећен са главним јунакињама,
нервирао сам се заједно са њима, плакао, смијао се, сваку емоцију проживио. Књига је пуна бола,
несреће, немаштине, и није за оне који нису спремни да поднесу једну трагичну причу у свијету
изразитог патријархата.
Нисам је испустио из руку док нисам прочитао задњу реченицу, најљепшу реченицу у књизи,
у којој је изречено оно што нам писац дочарава претходних триста и нешто страница,
фантастичан крај, изванредна порука на крају...
Увјек ову књигу препоручујем као да сам ја писац, јер желим да сви буду дио ове приче о
пријатељству и љубави.
МИ ДЈЕЦА СА СТАНИЦЕ ЗОО		
Аутор: Кристијана Ф., Категорија: дјечији роман
Кристијана Ф. Је пробала хашиш када је имала 12 година,
а са 13 је већ постала овисна о хериоину... Сваког јутра
је одлазила у школу, а по подне се као и остали млади
наркомани, проститусала на станици ΖΟΟ и тако долазила
до новаца за дрогу. Кристијана детаљно и потпуно описује
дјецу коју јавност примјећује тек када постану жртве дроге...
Коментари читалаца:
***
Ову књигу бих препоручила као обавезну лектиру још у основној
школи .
* * *
Почела сам да је читам и нисам је испуштала из руку до касно у
ноћ.Савршена!
* * *
Препоручујем свима да је прочитају!

РОЂЕНИ У ЈАНУАРУ 2011. ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РАЂЕН АНА, кћи Миљана и Милијане,
ПОПАДИЋ ИВАНА, кћи Жељка и Драгане,
КОСТИЋ ДАВИД, син Бошка и Весне,
ЛЕКИЋ УРОШ, син Драгана и Гордане,
ТЕШИЋ КРИСТИЈАН, син Славише и Биљане,
ТОМИЋ ДУЊА, кћи Мирослава и Дијане,
ИВИЋ НЕМАЊА, син Драженка и Драгице

ВЈЕНЧАНИ У ЈАНУАРУ 2011. ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.

ЧУЛИЋ НЕБОЈША И КОМЛЕНИЋ РАДМИЛА
БЈЕЛАЈАЦ ЗОРАН И ЈУРИШИЋ МИОНА
БОЈАНДИЋ ГОРАН И ЈАРИЋ ДРАГИЦА
МАРИЋ ГОРАН И БАТИНИЦА ЉИЉАНА

ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
МРКОЊИЋ ГРАД /050/
Општина: центарала
220-920, факс 220-954
Општина Инфо ДЕСК
220-950
Kомунална полиција
220-940
Аутобуска станица
211-093
Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић
211-319
Хитна помоћ
211-030
Комунално предузеће ‘’Парк’’
211-506
Ватрогасно друштво
211-482
Станица јавне безбједности (централа) 211-042
,,Мркоњић путеви’’
централа 280-010
редовно одржавање 280-072
Електродистрибуција
211-249
Културни центар
221-170
Народна библиотека
220-271
Транзитни телеком
211-011
Радио Шик
220-140
Дописништво РТРС и ‘’Гласа српске’’
214-403
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Интервју

Разговарала: Драга Лекић
Милош Коматина је рођен
15. септембра 1984. године
у Сарајеву. Завршио је
гимназију. Отац Дмитар,
правник, и мајка Душанка,
професор српског језика,
до
почетка
ратних
превирања 1991. године
живјели су у Калиновику,
а потом су с
дјецом
одселили у Врбас и након
тога у Беране. Тренутно
је у Мркоњић Граду, али
два пута мјесечно путује у
Београд, да види супругу
Мирјану и једногодишњу
кћерку Ању.
Милош
Коматина
из
мркоњићке
Младости,
који је на кошаркашком
Сабору у Лакташима 25.
децембра проглашен за
најбољег кошаркаша РС у
2010. години, ово признање
сматра подстреком за још
боље резултате који ће га,
нада се током каријере,
довести до неког од клубова
Јадранске лиге у којима би
волио да заигра.
Шта за тебе значи признање
Најбољи кошаркаш РС за
2010.годину које си добио у
Лакташима?
Коматина: Изненађен сам
признањем јер се нисам
томе надао, а осјећај је
заиста лијеп.
Прошла година ми је
била најбоља у каријери,
захваљујући
успјесима
Игокее, Лига шампиона,
куп РС, полуфинале купа
БиХ. Можда ја нисам
нарочито био заслужан
за све то, али се некако
упарило док сам играо за
тај клуб.
Какве су твоје амбиције
послије ове престижне
награде?
Коматина: Мислим
да
ме успјеси тек очекују.
Амбиције су да остваримо
циљеве клуба у којем
тренутно играм, а у
будућности бих волио да
осјетим како је играти у
неком иностраном клубу.
Нисам још размишљао ни

Милош Коматина,
најбољи кошаркаш РС
у 2010. години

о једном конкретно,
али што се лига
тиче, сматрам да
је уз шпанску и
италијанску, Јадранска тренутно једна
од најјачих.

МРКОЊИЋКА МЛАДОСТ ЈАЧА РЕДОВЕ

НОВО ИМЕ ЈЕ НЕБОЈША СТАНИЋ ИЗ
НОВОСАДСКОГ МЕРИДИЈАНА
Кошаркашки клуб „Младост“ у наставак сезоне улази са новим центром
Небојшом Станићем. Ријеч је о двадесетогодишњем кошаркашу који је дошао
из новосадске екипе Меридијан, која се такмичи у Првој лиги Србије, а носио
је дрес Металурга и Радничког из Новог Сада.
,,Ради се о младом и изузетно талентованом кошаркашу, који игра на позицији
центра и има висину 206 центиметара. Снажан је и експлозиван играч, управо
онакав какав је био потребан нашој екипи. С њим смо постигли споразум да
наступа за нашу екипу до краја шампионата, али да се сарадња настави и у
наредне двије сезоне, с обзиром на Станићев потенцијал и његову младост”,
истакао је директор Младости Милан Барашин и додао да су у току активности
око његове регистрације, како би могао наступити у мечу са Херцеговцем у
Билећи..

Реците нам кад сте
почели тренирати
кошарку?
Коматина: Кошарку
сам почео играти
у 15. години, када
сам
заиграо
за
истоимени
клуб
из Берана. Играо
сам годину дана
у
Горштаку
из
Колашина, те четири
године у клубу АБС
Приморје из Херцег
Новог, годину у будванском Могрену,
затим у „Здрављу“ из
Лесковца, те Игокеи
из које сам прешао
у
мркоњићку
Младост.

Шта је довело до тог успјеха
Младости?
Коматина: Екипа је скоро
комплетно промијењена у
односу на прошлу годину,
млађи су играчи, добро
смо укомпоновани... Не
знам, можда је то разлог,
то међусобно доказивање.

ТАЈМ АУТ „ЛОКАЛНИХ НОВОСТИ“

РЕНЕСАНСА МРКОЊИЋКЕ ОШАРКЕ
Мркоњић Град је постао истински кошаркашки центар
у Српској, али и БиХ. Кошарка је у граду подно Лисине
постала најзначајнија споредна ствар и преокупација
хиљада Мркоњићана.
Главни „кривци“ за то су кошаркаши Младости, који
су својим кошаркашким чаролијама одушевљавали ове
јесени своје вјерне навијаче.
Тако је дворана „Арена Комерцијалне банке“
постала истински храм кошарке, најугоднији кутак
Мркоњићана за суботње дружење.
Наиме, кошаркаши Младости у „Лиги 13“ играју
маестрално и засјели су на чело премијерлигашке
табеле са сарајевском Босном. Пред екипом Горана
Сладојевића „оружје“ су положиле екипе Херцеговца,
Славије, Бротња, Чапљине, Челика, Какња, Босне…
Међутим, навијаче Младости, како их популарано зову
„вукови“, осим добрих резултата више радују одличне
игре њихових љубимаца.То је „атомска“, кошарка која
враћа публику у дворане и вјеру у овај спорт, али даје
и додатни мотив људима који воде клуб да наставе са
пројектом: “Мркоњић-град кошарке“.
Нема писаних трагова када је и ко донио прву
кошаркашку лопту и од када се кошарака игра у
Мркоњић Граду. Међутим, поуздано се зна да се
кошаркашка лопта „пика“ шездесетак година. Прво
кошаркашко игралише било је код старе Гимазије, а
потом је саграђно ново код ОШ „Петар Кочић“. На том
игралишту „никла“ је плејада младих и талентованих
кошаркаша, који су играли у студентским екипама у
Новом Саду, Београду, Бањалуци…

„Младост“ постиже
најбоље резултате у
својој историји. Како
то коментаришеш?
Коматина: Истина
је, имали смо добре
резултате. Искрено,
нисам
се
томе
надао, јер кад сам на
почетку разговарао
са
тренером
и
људима из управе,
циљ клуба био је
опстанак у Лиги 13.
Захваљујући доброј
игри, приоритети
су се промијенили
и сад је циљ мјесто
у првој четворки
на табели. Значи,
имамо реалну шансу
за улазак у Лигу
6, што би свакако
био велики успјех и
клубу, а и нама играчима
појединачно.
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Иначе, управа и стручни штаб Младости одлучили су да се у рад са првом екипом
укључе 16-годишњи Никола Митрић и 15-годишњи Милан Анђелић. Они ће
званично бити и регистровани у Кошаркашком савез РС, тако да ће тренер
Горан Сладојевић моћи да рачуна и на њихове услуге у наставку шампионата.
Што се тиче осталог играчког кадра, за сада у клубу остају сви играчи који
су под уговором, јер Мркоњићани имају амбиције да се пласирају међу прве
четири екипе како би наступили у „Лиги 6“.

Половином седамдесетих година „рођен“ је и КК
„Слобода“,који је половином деведесетих промијенио
име у Младост.И од тада почиње ренесанса мркоњићке
кошарке, јер је екипа Младости за само неколико
година од друголигаша постала премијерлигаш.
Клуб је из прошлогодишњег „понора“ извукао
поуке. Окренут је нови лист, ослонца на властите
снаге, а шанса је пружена „домаћим“ кошаркашима:
Ђурановићу, Кежићу, Радановићу, Видовићу, Пекезу
и Калајџији. Све су то млади кошаркаши, полетарцибудућност мркоњићке, али и кошарке у Српској.

С. ДАКИЋ

С. ДАКИЋ

Милош Коматина

Примјетно је да се ваша
екипа мање може видјети
у локалним кафићима и
ноћном проводу. Је ли у
питању забрана ?

не излазим увече јер сам
породичан човјек.

Коматина (кроз смијех):
Има и тога, тренер нам
забрањује изласке прије
утакмица, мада, и ми се
опустимо послије меча
и за празнике. Иначе, ја

Коматина: Тешко је. Са
Ранком
Велимировићем
сваких 15 дана путујем у
Београд да их обиђем, а
то је био и један од услова
да потпишем уговор са

Одвојен си од породице,
сигурно да је тешко?

клубом. Ипак, пропуштам
многе битне ствари, Ањине
прве ријечи, кораке...

ИЗ МРКОЊИЋКЕ МЛАДОСТИ

Да ли би промијенио неку
одлуку коју си до сада донио
у животу?

Управа мркоњићке Младости у договору са стручним штабом споразумно је раскинула уговор са крилним центром Максимом Радановићем, који ће
се посветити обавезама на факултету. Наиме, овај млади кошаркаш, који је родом из Шипова, није имао значајнију минутажу у овом шампионату, па
је процијењено да за њега не би било корисно да и даље сједи на клупи.
Мркоњићани су се за наставак шампионата појачали на центарској позицији ангажовањем двадесетогодишњег Небојша Станића из Новог Сада.
Иначе, у првом дијелу „Лиге 13“ Младост је заузела друго мјесто иза сарајевске Босне, а циљ је освајање једног од четири прва мјеста, односно пласман
у „Лигу 6“.

Коматина: Не бих, за сада
све тече онако како сам
планирао.

МРКОЊИЋАНИ СЕ ЗАХВАЛИЛИ НА САРАДЊИ РАДАНОВИЋУ

С. ДАКИЋ
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Младост савладала Зрињски

МРКОЊИЋКА МЛАДОСТ ГОСТОВАЛА У ШИРОКОМ БРИЈЕГУ

ПРУЖИТИ ШТО ЈАЧИ ОТПОР ДОМАЋИНУ
Кошаркаши мркоњићке Младости у четвртини финала
Купа БиХ у кошарци састају се са екипом Широки Еронет у
Широком Бријегу. То ће за Мркоњићане бити најтежа утакмица
у последњих годину дана, јер су Широкобријежани одлична
екипа која са успјехом игра у НЛБ лиги, гдје су забиљежили
осам побједа. Те чињенице свјесни су и у стручном штабу
Младости,али у Широки Бријег не путују са унапријед
истакнутом бијелом заставом.
,,Широки Еронет је велики фаворит у овом мечу.Објективно
свака екипа која се такмичи у НЛБ лиги за педестак процената
је квалитетнија од екипа које играју у „Лиги 13“.
Међутим, ми у Широки Бријег путујемо одлучни да одиграмо
добру утакмицу и да домаћем саставу пружимо што јачи
отпор.Свјесни смо квалитета Широки Еронета,али уколико
ми одиграмо добро утакмица може имати и неизвјестан ток.
За нас је објективно пласман у четвртину финала Купа БиХ
велики успјех. Жао нам је што меч са Широки Еронетом не
играмо у Мркоњић Граду,јер би то сигурно био кошаркашки
празник,а могли би се надати и повољнијем резултату” , рекао
је тренер Горан Сладојевић. Он истиче да је здравствени билтен
у екипи повољан,јер су сви кошаркаши здрави и спремни за
утакмицу у Широком Бријегу,али и за меч са Зрињским који се
игра у недјељу у оквиру „Лиге 13“.гдје је циљ Мркоњићана да се
побједом задрже у врху табеле и обезбједе пласман у „Лигу 6“.
Слободан ДАКИЋ
КОШАРКАШКА ЛИГА БИХ
МЛАДОСТ ДЕКЛАСИРАЛА СЛАВИЈУ СА 28 ПОЕНА РАЗЛИКЕ

МЛАДОСТ-СЛАВИЈА 94:66 (24:15, 26:18, 21:17, 23:16)
Дворана: ,,Арена Комерцијалне банке“. Гледалаца: 800. Судије:
Бојан Јованић, Милан Адамовић, Милан Рачић (сви Бањалука).
МЛАДОСТ: Пекез 3, Иванић 12, Авдибеговић 16, Ђурановић
17, Милошевић 11, Коматина 8, Делић 4, Видовић 1, Кежић
6, Велимировић 5, Станић 11, Калајџија. (Тренер: Горан
Сладојевић).
СЛАВИЈА: Крсмановић, Ђурић, Савовић 21, Перовић,
Маловић, Дамјановић 12, Вуковић 11, Нинковић, Клинац 13,
Бољковац 2, Бајрамовић 7. (Тренер: Перица Перић).
Кошаркаши мркоњићке Младости у српском дербију, у оквиру
16. кола „Лиге 13“ заслужено су побиједили Славију из Источног
Сарајева са 28 поена разлике. У овом мечу домаћи кошаркаши
играли су добро, сигурно и доминирали су у скоку, па питање
побједника ни у једном тренутку није долазило у питање. Иначе,
гости из Источног Сарајева боље су отворили меч и све до петог
минута имали резултатску предност. Тада су домаћи кошаркаши
резултат изједначили на 8:8, и до краја четвртине повели 26:18.
Доминација домаћих кошаркаша наставила су и другој четвртини
коју су ријешили у своју корист резултатом 26:18. У трећој четвртини
домаћи кошаркаши настављају са добром и агресивном игром
и тај период игре добили су резултатом 21:17. У последњих десет
минута меча тренер Младости Горан Сладојевић извео је на паркет
полетарце Видовића; Пекеза и Калајџију, а они су искористили
прилику, па су и тај дио меча кошаркаши Младости ријешили у
своју корист резултатом 23:16. Тренер Младости Горан Сладојевић
био је задовољан игром својих избраника и убједљивом побједом.
,,Одиграли смо добру утакмицу и доминирали смо скоком под
кошем. Морам признати да је то била чврста и неизвјесна утакмица,
мада питање побједника ни у једном тренутку није долазило у
питање. Моји играчи играли су под оптерећењем, јер меч смо
морали добити како би се задржали у врху табеле. Екипа Славије
одиграла је солидно, држали су се колико су могли, али је очито да
смо ми знатно квалитенија екипа”, рекао је Сладојевић.
У стручном штабу Славије, након убједљивог пораза, нико није био
спреман да разговара са новинарима.
С. ДАКИЋ

МЛАДОСТ НЕДА БОДОВЕ НА СВОМЕ ТЕРЕНУ

ПЕТ МИНУТА СА ДАРКОМ НЕСТОРОВИЋЕМ,ШЕФОМ

КК Младост савладао је на домаћем терену Зрињски из Мостара, у утакмици 18. кола
Првенства Босне и Херцеговине (91:75). Овим се Младост учврстила у врху табеле , а у
управи вјерују да екипа може да избори пласман у Лигу 6.
Утакмицу су гости добро отворили те у првом дијелу прве четвртине имали благу предност.
Тако је било све до шестог минута сусрета, када Младост прелази у вођство, које је за кратко
испушта само на крају прве четвртине (17:18). У другом периоду игре, у домаћој екипи
доминирали су Ђурановић, Авдибеговић и Коматина, који су уз сјајну сарадњу својих
саиграча, на полувријеме отишли са завидном предношћу (45:34). У табору гостију видно
су били незадовољни игром својих кошаркаша. „Јесте добра утакмица, али гледана само из
перспективе Младости. Могу рећи да је овај резултат за нас и добар с обзиром на то колико
смо лоше одиграли утакмицу“, рекао је Борис Џидић, тренер Зрињског.
Домаћа екипа овом убједљивом побједом реванширала се Зрињском за пораз у првом дијелу
првенства. Ипак, кошаркаши мркоњићке екипе нису успјели да достигну заостатак од 26
поена, што не умањује значај ове побједе. „Тешко је добити екипу Зрињског са 26 разлике, јер
је у питању екипа која у својим редовима има пар најквалитетнијих играча у Лиги. Ми ако
хоћемо у Лигу 6, морамо да добијамо све утакмице код куће , а Зрињски нам је ту конкурент.
Играчи нису имали ни снаге ни воље да достигнемо тај заостатак из првог дијела првенства“,
рекао је Горан Сладојевић, тренер Младости.

СТРУЧНОГ ШТАБА МРКОЊИЋКЕ СЛОБОДЕ

ПРВУ ЛИГУ ТРЕБА ПРОШИРИТИ НА
16 КЛУБОВА
Нови Шеф стручног штаба мркоњићке Слободе Дарко Несторовић постао је
истински љубимац навијача овог клуба,али и свих љубитеља спорта у граду.Својом
мирноћом,једноставношћу и грациозношћу плијени своје саговорнике,али и фудбалере
Слободе.Њима је нешто ново „усадио“ у срце,да без рада,залагања и љубави према
клубу за који наступају нема ни успјеха,али и добрих играча.
Несторовић у „блиц“ разговору за „Локалне новости“,каже да је задовољан својим
аганжманом у Слободи и да је одушевљен како су га љубитељи фудбала примили у
Мркоњић Граду.
,,Слобода има добру екипу,а у наставку шампионата бићемо знатно јачи,јер смо

Спорт
ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛЕРА МРКОЊИЋКЕ СЛОБОДЕ

НА „ЛУКАМА“ ФУДБАЛЕРИМА СНИЈЕГ НЕ
ПРЕДСТАВЉА ПРОБЛЕМ
Фудбалери мркоњићке Слободе19.јанура почели су
припреме за прољећни дио шампионата,гдје је циљ

Младост – Зрињски 91:75
(17:18, 28:16, 24:17, 22:24)
Младост: Пекез, Иванић 5, Авдибеговић 18, Ђурановић 24, Милошевић 11, Коматина 15,
Делић 5, Видовић, Кежић 7, Велимировић 4, Станић 2, Калајџија.
Зрињски: Машић, Хан 11, Томић, Симоновић 15, Хасандић 11, Перајица 10, Петровић, Демић
7, Рамљак 5, Шакић 16.
Судије: Милан Адамовић (Бања Лука), Медин Душкај (Сарајево), Мирза Пало (Сарајево).
Спортска дворана Мркоњић Град. Гледалаца 800.
ФК Слобода - са прозивке фудбалера

КОШАРКАШКА ЛИГА БИХ

МРКОЊИЋАНИ ОШТЕЋЕНИ У ЧАПЉИНИ
ЧАПЉИНА ЛАСТА-МЛАДОСТ 85:83
(28:14,18:22, 14:20, 25:27)
Градска спортска дворана „Чапљина“.Гледалаца 1000. Судије:Адимир Зурпановић(Тузла).
Владимир Марић(Читлук) и Божо Радановић(Требиње).
ЧАПЉИНА: Бјелица 24, Здраваковић 15, Римац 21, Лерић 2, Бркић 17, М. Галић 2, Матић
2, Б.Јелачић 2, Блажановић, М.Јелача, Петрић. Тренер Хрвоје Влашкић.
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић, Авдибеговић 10, Ђурановић 11, Милошевић 8, Коматина 28,
Делић, Видовић, Кежић 10,Калајџија,Велимировић 9, Станић 2. Тренер Горан Сладојевић.
У драматичној утакмици 17.кола „Лиге 13“,кошаркаши Чапљине побиједили су Младост
резултатом 85:83,у мечу у којем су Мркоњићани драстично оштећени.Наиме,у завршници
меча виђена је права драма,јер су кошаркаши Младости четири секунде прије краја имали
напад и при резултату 85:81 постигли кош.У том тренутку на семафору вријеме је гласило
00:00:01,али сирена се није огласила.У правој конфузији која је настала у том тренутку,те
притисцима домаћих кошаркаша на записнички сто,у којима је предњачио тренер Хрвоје
Влашкић главни судија утакмице донио је одлуку да се кош Младости признаје и свирао
је крај утакмице,при резултату 85:83.
Спорни тренутак на мечу догодио се минут и 54 секунде при крају,при резултату 77:77,када
су судије додијелиле лопту домаћем саставу, мада се она одбила од ногу једног домаћег
кошаркаша. То су кошаркаши Чапљине искористили , постигли поене и добили додатно
бацање, што је је највјероватније било пресудно да добију утакмицу. Иначе,почетак
утакмице припао је домаћој екипи,која је прву четвртину добила резултатом 28:14.У
другој четвртини кошаркаши Младости играју боље,па су тај период игре ријешили у
своју корист резултатом 22:18.
У трећој четвртини кошаркаши Горана Сладојевића приближавају се резултатски из
минута у минут,па је на крају треће четвртине резултат гласио 60:56,резултат четвртине
14:20.
Директор Милан Барашин истиче да су кошаркаши Младости одиграли добру утакмицу
и да су у завршници меча били близу побједе.
,,Ми ћемо у току дана прегледати снимак последњих пет минута меча, јер се минут и
54 секунде прије краја догодио спорни тренутак када је је лопта одбијена од ногу једног
кошаркаша Чапљине,али је додијељена домаћем саставу. По нама је то било кључно,јер
су домаћи кошаркаши тај напад материјализовали са три поена,а тада је резултат гласио
77:77” , рекао је Барашин.
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Дарко Несторовић са предсједником Слободе Бором Рудићем

се појачали са шест,седам квалитетних фудбалера.Увјерен сам да ћемо сачувати
прволигашки статус.Мркоњић Град по свим параметрима заслужује да има прволигаша”,
истиче Несторовић.
Некадашњи тобџија са Билиног поља,а сада цијењени стручњак , има своје погледе и
размишљања када је у питању такмичење у Првој лиги.
,,Мислим да није добро што је овако дуга пауза између јесењег и прољећног дијела
шампионата у Првој лиги.Мислим да нигдје у Европи није тако дуга пауза између два
дијела полусезоне у првенству, као што је случај код нас.То је погубно за фудбалере , да
четири мјесеца уопште не играју фудбал.Ја сам за то да се лига прошири на 16 клубова
и да се пауза скрати на мјесец-два дана.Тада би имали квалитетнији фудбал и већи
интерес гледалаца и јавности за такмичење у Првој лиги” , истиче Несторовић.
Стратег Мркоњићана не подржава ни приједлог ФИФЕи УЕФЕ да се националне лиге
играју без паузе у једној календарској години.
,,Нисам за тај приједлог, јер мислим да је лош и неприхватљив за нашу лигу. Наиме, ја сам
као фудбалер играо у скандинавским земљама, Шведској и Норвешкој, гдје је тај систем
такмичења. Тај систем не би могао да заживи код нас, управо због дуге паузе.Наиме,
лига би се завршавала половином октобра, а нови шампионат почео би у априлу. То
није квалитетно рјешење за нашу лигу.За нас је рјешење проширење лиге на 16 клубова
и да пауза између јесењег и прољећног дијела и новог шампионата траје што краће2 ,
рекао је Несторовић.
КВАЛИТЕТ-Несторовић тврди да је квалитет фудбала у Првој лиги нешто бољи у
односу на претходне године.То потврђује и чињеница да је овогодишња лига доста
уједначена,што говори и чињеница да су екипе из доњег дијела лиге побјеђивале водеће
екипе у шампионату.
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опстанак у Првој лиги.И поред снијежних падавина
и снијега чија је висина тридесетак центиметара шеф
стручног штаба Дарко Несторовић план припрема
реализује предвиђеном динамиком.Наиме,фудбалери су
на стадиону „Луке“ протеклих пет дана тренирали једном
дневно.
,,Од понедјељка тренираћемо два пута дневно.Значи
радићемо на стадиону и спортској дворани „Арена
Комерцијалне банке“,гдје на располагању имамо
и теретану.Желимо да екипу што боље физички
припремимо за тешка лигашка такмичења,гдје нам је циљ
опстанак у Првој лиги” , рекао је шеф стручног штаба
Дарко Несторовић.
Директор клуба Гојко Ђурић истиче да је екипа у односу
на јесењи дио шампионта,гдје је заузето 12 мјесто и
освојено исто толико бодова знатно играчки јача.
,,Конкуренција је знатно јача него прошле јесени,јер
сада имамо на свим позцијама по неколико квалитетних
фудбалера.Наше редове појачао је и искусни фудбалер
Немања Кокановић,који је у прошлој сезони играо у
Словачкој и који ће појачати конкуренцију у нападачкој
линији” , истиче Ђурић и додаје да су у редове Слободе
стигли Саша Стјепић, Игор Голић и Владимир Ранкић
(Рудар Приједор), Ведран Паповић (Дрина Зворник),
Бојан Сладојевић(БСК Бањалука) и голман Марко
Рељић(Козара Градишка).
На припремама се налазе и нападач Асмир Машић,који
је се у Слободу вратио из Краиње из Цазина,за коју је
наступао у јесењем дијелу шампионата,те Зоран Благојевић
(Жупа Милосавци) и Елвир Хандан(Електробосна Јајце).
Са тренинзима је почео и брзоноги нападач Далибор
Видовић, након једногодишње паузе због лома ноге и
повреде кољена и лијеви бек Драган Лазендић, који је
паузирао у јесењем дијелу шампионата због обавеза на
факултету.
ЖИЛИЋ-Први голман Санел Жилић у настваку
шампионата радиће као тренер голмана.Наиме,он није
у могућности да због обавеза на радном мјесту редовно
тренира,па је у договору са стручним штабом преузео
обавезу да ради са голманима Радованом Илићем и
Марком Рељићем.
Слободан ДАКИЋ
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ФУДБАЛЕРИ СЛОБОДЕ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ

Спорт

ТРЕНЕР НЕСАТОРОВИЋ ПОВЕО
КЛУБ КА ОПСТАНКУ У ЛИГИ

ФУДБАЛЕРИ МРКОЊИЋКЕ СЛОБОДЕ
ВРИЈЕДНО ТРЕНИРАЈУ

ДАНИЈЕЛ РАДОЈЧИЋ И
ИГОР МИРКОВИЋ НОВА
ИМЕНА НА „ЛУКАМА“

Фудбалери Слободе,под стручним надзором шефа стручног штаба Дарака
Несторовића,почели су јуче припреме за прољећни дио шампионата,гдје је циљ
опстанак у Првој лиги.Шефу стручног штаба Дарки Несторовићу,на прозивци која је
извршена у 14 часова на стадиону „Луке“ одазвало се 29 фудбалера,међу којима је шест
новајлија.На прозивци није био новајлија Бојан Сладојевић,који је оправда изостанак
јер је болестан.
Ријече је о голману Мараку Рељићу(Козара Градишка),Саши Стјепићу.Игору Голићу и
Владимиру Ранкићу(Рудар Приједор),Немања Кокановић(играо у Словачкој),Ведрану
Паповићу(Дрина Зворник).На прозивици је био и Асмир Машић(Крајина Цазин),Зоран
Благојевић(Жупа Милосавци) и Елвир Хандан (Електробосна Јајце) и уколико задовоље
са њима ће бити потписан уговор о сарадњи.

Данијел Радојчић,доскорашњи фудбалер Дрине из
Зворника ново је име у мркоњићкој Слободи.Наиме,он
је алтернатива за Марка Тешића који је узео исписницу
из клуба и приступиће екипи Лакташа,гдје је прешао и
Немања Кокановић,који је неколико дана тренирао на
„Лукама“.Екипу Слободе појачао је и везни фудбалер
Игор Мирковић,који је раније наступао за Лакташе и
трнску Слогу.
Тренер Мркоњићана Дарко Несторовић и директор
клуба Гојко Ђурић,по одласку Тешића и Кокановића ,
брзо су реаговали и екипу појачали са Мирковићем и
Радојчићем.Са екипом тренира још неколико фудбалера
који се налазе не проби и уколико задовоље тренера
Дарка Несторовића са њима ће бити потписан уговор
о сарадњи.
,,Ми смо задовољни квалитетом играчима које смо
ангажовали у прелазном року.Са листом појачања смо
при крају.Једино нам недостаје лијеви бочни фудбалер
старости до 21 годину.У преговорима смо са неколико
фудбалера,а постоји могућност да на тој позицији
ангажаујемо једног младог фудбалера из Србије.
За нас је охрабрујућа вијест да ће за десетак дана са
тренинзима почети и штопер Бојан Сладојевић,јер
је прије неколико дана изашао из болнице” , рекао је
директор Гојко Ђурић и додао да ће неколицина млађих
фудбалера бити уступљена на двојну регистрацију
„Горици“ из Шипова.
Иначе, припреме фудбалера Слободе одвијају се
предвиђеном динамиком. Наиме, фудбалери раде два
пута дневно,у јутарњим часовима у дворани,а поподне
на помоћном игралишту стадиона „Луке“.
,,Припреме се одвијају предвиђеном динамиком и ја сам
задовољан досадашњим радом и залагањем фудбалера.
Полако слажемо екипу,јер нас на прољеће очекују
велика искушења у борби за опстанак у лиги” , рекао је
тренер Дарко Несторовић.
УТАКМИЦЕ Фудбалери Слободе имаће прву провјеру 5.фебруара са
новоградском Слободом.За 12. и 19.фебруар договорени
су мечеви са Врбасом и Јединством из Жеравице.
Утакмица са Слободом играће се у Новом Граду,ако
дозволе временске прилике,а у супротном у Крупи на
Врбас на игралишту са вјештачком подлогом.
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ФК Слобода - новајлије

Фудбалерима и струном штабу у име управе клуба обратио се предсједник Боро
Рудић,пожелио им успјешне припреме и добре резулатате,који треба да обезбједе
оспстанак у лиги.
-Пред свим структурама у клубу је важан задатак да сачувамо прволигашки статус.Ја
сам увјерен у то,јер имамо квалитетну екипу,а ми из управе обезбједили смо оптималне
услове за трениге и такмичење екипи-рекао је Рудић и додао да је увјерен да ће Слобода
и у наредној сезони играти у првој лиги.
Шеф стручног штаба Драко Несторовић,био је задовољан што су се на прозивку
одазвали сви фудбалери на које рачуна у наставку шампионата.
-За све нас у клубу данас је почела „операција“ како да сачувамо прволигашки статус.
Увјерен сам да имамо знања и квалитета да се на крају шампионата радујемо.Комплетене
припреме обавићемо на спортским теренима и у дворани у Мркоњић Граду, гдје имамо
оптималнуе услове за тренирање.Првих пет дана радићемо једном дневно на стадиону,а
након тога прелазимо на „оштрији“ режим тренига,јер ћемо тренирати два пута дневно.
Уз трениге на игралишту „Луке“ радићемо у теретани и спортској дворани на сицању
физичке спреме-истакао је Несторовић и додао да је планирано да се допочетка
прољећеног дијела шампионата одигра осам контролних утакмица.
Директро Гојко Ђурић истиче да је управа клуба у потрази за још једним квалитеним
фудбалером до 21 године старости и да су завршној фази преговори и са једним искусним
фудбалером који је играо у иностранству.Неким фудбалерима биће заахваљено на
срадњи,а неколиколцина биће уступљена на „калење“ „Горици“ из Шипова.
ИГРАЧИ: Илић, Рељић, Милетић, Кулаш, Вујичић, Ћулим, Бобар, Радоја, Лазендић,
Срдић, Тешић, Ђурановић, Травар, Инђић, Видовић, Васић, Гверо, Топић, Милановић,
Стјепић, Голић, Сладојевић, Ранкић, Кокановић, Паповић, Машић, Благојевић и Хандан.
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